
Vara grannar pa allmanningen pa 20-talet och in pa 30-talet hette Oskar och Olga. Oskar var
uppvaxt i Karr, Adelovs socken. Han namnde ibland "Hemmakarra". Olga var kommen fran
torpet Fallan. Oskar var kortvuxen, han hade ett gott humor och latt fOr att skratta. Olga var
lite allvarligare, hon hade ont av eksem, tick ofta utslag i ansiktet. Det blev sa smaningom
manga barn, sju soner och tre dottrar.
Elof den forstfodde kom till varlden 1920. Pojkama var robusta och friska, de sprang barfota
fran tidig var tills snon kom pa hosten.
Koma anvandes som dragare, jag minns tva som hette Grilla och Rolla.
Nar fattigdomen var som varst tick de lite hjalp fran arvsfonden, e1aka tungor dopte Oskar till
"Oskar -arvsfonden".
1934 flyttade de till "Bergskullen". De arrenderade garden av "Flaskotto". Ett stort steg var
nar de kunde kopa sig en hast. Jag minns att den var svart, den sprang aldrig utan gick i sin
egen lunk.
En Annandagsjul bad mor min syster Siri och mig att ga till Bergskullen och be Oskar och
Olga att komma pa en liten julbjudning. Det var 10 grader kallt och barmark. De tackade for
det. Oskar sa att vi kunde vanta sa skulle vi ill aka med efter hasten tillbaka hem. Siri och jag
tick en sack att halla framfor fottema. Hade Oskar sagt att man skulle halla i sacken ville man
inte slappa den. Jag har varken forr eller senare frusit sa om tingrama. Jag fros aven om
fottema i ett par skor som skomakare "Friske" tillverkat, de var for sma redan vid leveransen.
Nar mor och jag var och hamtade dem, papekade mor att de var for sma, sade "Fricke" att
dom trampar han ut. Det var nastan morkt nar Oskar och Olga skulle aka hem. Jag minns att
Olga sade till mor att var en riktig hogtidsdag, hon tyckte nog att hon komit fr<1nvardags-
bestyren.
Sa smaningom arrenderade de en storre gard, sa de tick det battre stallt. Pa aldre dar kunde de
kopa sig en liten gard Skog i Aby socken.
Nu vilar de pa St. Aby kyrkogard nara tva andra familjer som varit torpare pa Heda socken
allmanning. Hugo och Lisa, Far och Mor.
Jag blir rord nar jag tanker pa vilket hart liv dessa torpare hade pa dennajord.


