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t"lLn aanina vqq fitdd i l{omktipingr Hennee far hette Fraas HJa3.qq1

dstergrdn ochti$hdrde en gasnal I'Torrkdpiags- och Cistgi5tasliikt
Den fdrste aed Rmnet var tl-l-l yrlcet tr&dbL5-ppare p& meselags-

bruket i- eta.den. Sonen blev skrHdd.arem8etare. Om dessa tv8.

dr utdver namnen intet kent,
Skriiddarens 'son *8rrr *,adere Fredrik kom emellertld att b1i
en betydaade. och v$Lkiind nab i Norrk6piag. IIan drev klddes-
tittoe"foini av betydande onfattning, ti}} att b6rja med en-
J-igt vedertagua. hantverkmH.ssiga fprmer. Ean torde ha syssel-

It"c/lt'l^satt ett hundratal personer innanl'-avvecklade sitt fdretag fiir
att l8.ta det uppg& i nrags bolag d& ind.ustrialismen gjorde
sitt r-"t,A,g f g"" norrkdpiagska textilindustrien.

Anders tr'redri.k torde ha haf:l bedrivlt andra ekoaomiska akti-
vi-teter. Kiint Hr, att han var en av initi-ativtagarna til-L
Norrkdpings Enskilda Bank.

Han g'ifte .oig med en Nomkdpingsflichql d.otter tilL en annar
-* \*---1

klH.d e smatrar e r/ W:.lhe lnina Caro linaEgia gEt s t e at)
i'Iartin Christof fer Eof fstedt, vars far invandrat, troligen
^oLfrd.n Pomrnern. SvH.rnodern hette Anna Ju{ina Spaak och var av

garnrnsl ansedd fanilj.
Flarttn Ohristoffer hade g&rd vid
dH,r han s&vdl bodde son drev sl.n

kvar och H,gs nu av Konsum.

?ack vare fil. dr. Helgfridl €os ekrivit sx si.n doktorsa,v-
haudl,lng on g&rden Stethdga, en g&ng i Hoffstedts H.go, ha

vi niijlighet att gtira oss en uppfattnlng om denne man.

Ha.n fijrefaller att ba haft ett riitt h&rdhiint handlag i affHrer.
*ff$rer av oLika slag syns ha intreeserat honoa, kaneke mest

tont ocb husaffiiier. I deeoa $enare dltoga 6vea hans siiner,
och desba gjordc dven sinse-relIan och med. fadern en del trans-
akti.oner.
Frane Hjal.nern miu norfar, var son ti1l .[nders Fredrlk osh
Silhelmina. Eftereom faniljen var naycket vHlsituerad krllr*E
dr*xxkxalulaslxhlixixtxn&afl*txs*itaxtssanxixt**x fick mor f ar
en god xtki$lui*gx affH,rsutbi}dning, *{a&gon aaledning, son

Ijag 5.nte kEnner, tog han inte studerite*a$en i lLkhet med ei-
o.na jH,mniri.ga sl6.ktingar utan fuLlbordade sina studj-er vid en

handeLeekqla i lr&beck. .Hemkommen torde harl., som det hette,
fra f<&?tione,rat trr&. en del. kiipnaaskontor och blev s'n&ningon
anst6rLd vid lrlori'kUpings Flekaniska verkstad. under en period
skijtte han som rnspektor g&rden rngetsta. fiir som fadern kiiBt

och dEr modern bodde kvar efter dennes ddd'. ':
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Han had,e sin sista befattning soru disponent fijr UtskHnkningsbola-
get i Norukbping. Det kan ndjligen fdrv&na, att han med sitt p&-

br& icke iignade sig &t den f4am&tg&ende textj.lindustrien. En I

fijrklar-ing kaa vo.re,1 att kueineu Leenlng donlaerade de ftiretag,
som krrCs faniJ-jen hade fiirbindefser aeil. i{orfar vatr en sn}ill
och tj.li.d, persoll och tyekte inte om tenningn sors:ikarrske iate
heller var s& angeniim att ha att gtjra med.

Sigon affHrcnan var han ju heller inte. Han var p& det hela taget
av en f6rbiktlg Ifi$gaing och alldeles sH.rskj-lt nH.r det gHllde
ekonomi. Jag har anled.ning f6rnoda, att,-bsina unga 8,r, nd,r det
gdl3.d.e ekb:rom5., visade en deL proy p6, uotsatsen oeh l-evde som elr

GlE en fdrn6gen yngling anst&r, klEidde sLg efter senaste mod, roa-
de sig i den n&n ddt var mijjligt i det lil}a Norrkdplng och foto-
graferade sig of,ta-.

Eass alxn$inna fi5reikt5-ghet berodd.e vHl adrnast p& uppfostraa och
p& medfiidd ovilja mot kroppbanstrlingningari redaa att vistas p&

laadet, diir det vqr snutsigt utomhus uppvqlckte haas notvilja.
Oeqsu-tom tyckte .hanr. att d'et ve.r fiir grdnt om sogra.raa.
Att ben ** Lejde bort Ein beviiring:stjHnst, var fiirktarligt.
sarxkq:r:EidiEt Tyvdm vet jag sA lite om mina norfiiriiLdrars eko-
nomi, nan talade inteny8h"$urre*r j- den f.'rn'ilj.sn, inte just mer

da att mnn skuf-f.er spara noga p& dem. Oeh det gjorde san.
Vad, f,ag d*€m vet &ir, att morfars tv5 sv&grar inte levde efter
deuna princip och att detta ledde tiLl, att oeras hustrurs arvs-
Lotter gng-rt togo slut och att d.e gjorde stora skulder dd,riiver.
tagprlstr+v p,& ?aFpe+ d&fitrtiden, kanske mer Hr nu, morfar gjord.e
det oeh- kon diirigenos uncler krlsen p& ejuttiotalets biirjan i sv&-
righeter. Han n&ste instii.Lla sj-na betalningar och bjuda ackord.
L6%t oe iag ainas riitt. Tack -vara d.en tidsre Libera1a lagstiftning
innebar detta , ingen katastrof, efelrcom laan kunde tfskrtva ijvefrt
pengar p3. sin hustru, men det blev tydligen en varning fiir Livet.
l{&gra ekononiska risker tog han inte ner.
I ein dagU-ga .gH"rn5,ng viIl jag f,drestdlla mig, att
duglig, samvet'egrann och gaaska fLitig. $krupu3.iist
desouton ocb bade de egenskapers son konetituerar
konservativ gentJ.enlarr.

PS. grund av sitt aagenHna sdtt, sin stiLla humor och ofUrargliga
orgiaaLttet fiek norfar m$nga vd,nner, varav han gillade en d.el
t6tae flera och noga undvek somlJ-ga

Kanske sex man, f,el, nlir nan leadger ,en tidigare geaerat:ion, hur
myeket naa benbdar si.g oq att vara l6ttv1s, dea nog var dea gene-
ratLonen ovaall8t h&rt festsL6,st i de ,vanor och fbnestdllningar de

o-en gang anlagt.

msrfar var
?ir1ig ver han

en 6ammaldags,



III.
Morfar var i aLl-t giisentligt Lik sin ongivning och klagade

som si6 bor'de,p& nyno*igheter som velocipeder; de nya gula

antalet inv$nare i staden il.F. I{drl var emellq'rtid Sind& karL

att lnon de tn&nga gr$nser den lokal,s etiketten medgav utveck-

3-a sig ti1l: ett liLskvilrt orginal.

nj.nner ,fdrs,t&r iag, attxhrn nHr jag satlsanstliIl-er d.e$, att
han g&irna strul"l-e ha veLat geetalta sitt Liv p& ett annat

siitt, on inte fiirhallandena varit hoirom dvern#iktiga och om

inte min normor hade hs'lJ.it honon i s5' korta tygLar.
Ivlormor,ver .syss]-ingbarn tilL norfar., ilon hette ,som f].:lcka

Hoffstedt och til1h6rde s16ktens eksj'iigren. itvea hon fudn

d.igt. Fadern yar den eada, som omkoru i samland ued den stora
brandetti Eksj6, dA baLva stadea lades i aska. i,iathildar s&

hette *in laornor fiek d& ett hem hos stn farnor, ett str&i.tigt
' fruntim.qar. TiLL fdrmyndare hade hon sin Ldepriist fiedner i

.&sbg, e-n g&ng riksbekant fdr sina vackra tritdg5.rdanl,iiggni.ngar

vi.d priietak*illet. bet eadee , ett mor.:mor fra*}.evde sin unga

dagaui so& en fatti6' fLicka, nen bbvafade fdi;rnyndarr5knin$dr
.-otyder icke p3,, att det var s6 illar snarare tvHrton,

Hormor var mycket vacker- son, ung; afi.r bon Ldste fiir prdstea

kallades hon Asby ros, vilket knappast iir ett vackert nan$o

p& en vacker flicka.
Hon v*r st$.tttg iivea p& ganl;li dar, men E*$ hade ett missbeL!:
tet drag 6ne..r Hunsenr sos delvj's var raedfiitt.
I{ur det kon sl1g, att nr:in fLaa morfar tog 6ia hustru frfu}
ItGetapulientt, som aus&pvara en l6jevEickaade landsiinda, fiir-
et&r jag inte, nen det var kanske diir.fdr, att d.e voro s& o-
J.ika ti1} siittet. $et brukar fSrena hJ&irtaa-ib'Iand.
Jeg 6r rddd;, att jag'Ico:aner att bI'i lite or6ttvfsr nlir jag

tal"aq o$ &ormor: Hoa var visserligen uycket sndLl not nigt
och gick t.o ts n6.gon SanS sA J.&ngi', att hoa fijrsvarade rnig,

niir jag gjort n5,g:ot bus, men hoa var tof,alt hunorlijs och

fuLlstHndigt ointel-l-ektuell och s6 snitSi;g hon ibland f6i
oes barn, och dgt miirkte vi. OJ-yckligtvis re-agerade hon p&

ett eynnerligen mlatrande sH.f,t, n6.r hon uLsattes fdr n&6ot

prfutlcaf Joke, och g&dana fick, hon uppleva n6.nga. i,iotfar var
ddrvidlag 13,ngt ifrA.a oskyLdi-g.i .:
I{e+ qormar ho,X1 ordning,p&, hunroch pigor.'He*uc.et var a]-ltid

s$.g til1, htt Lnga 'l6sdren bytte'pI,*ts"
;;ll

pyntat, och hon
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IV.
Sctxn:cxirts tulormors dagsprogram iindrades inte nycket under den
tid morfar och hon bod.d.e i Norrkijping; de konmo senare a-tt
flytta ti1l Stockholn , var6fi11 jag ska1L 8,terkomma.
NIr, de dagliga syselorna ej tgg benneq t,id. i anspr&k, satt
hon, vid sit! f,iln.ster at srott+inggatax pe eit litet podiun,
fijaetret i,ett hdgt upFr rid ettrltet rdyb-ord., p& vlrket det
stod enirsyklunptt. iiedan hon sydde h611 hon ett vaEsamt 6ga

F& skvarlerstrlegel-n' Hon van niimligen my,cket n;rfiken. Hon bee
stred ejdl,v'energisletr -att.s& var falLet, hon ville bara titta,,
Ioiycket nytt s$g hon viil beller iate nen sekert mcrfar ned klip-
pen p& hargs eqecieLLa qiitt qnder armen p*g*"o*"anoe tilis"r"auu
aed, poJ.isnaetaren -i4auritz Sd.e1stan*
titb senare hiirde hos l{orrk6pings tidaingar fa1la ner t brev-
lAdan och ytterLigare lite senare hijrdes morfars fotsteg. Da
gick hon och tippnad.e.

Fijr: att fdr &tninet€ae fiir egen rdknieg byta
tog sJ.g morfar or&aet ftire att j.ita raka av
6kHgg fdr att se vilket intryek detta skul1e
aH,r han kon nem. Resultatet blev sA 1yckat,
det i hela sitt l-iv. Hormo* k$nde *nte igen
de igeb ddfrea mit f6r aE6an pS honon.
iivelr our o'in .sy"tgr ""it 5"g i"l" "*r b;"t;kdd* *u-a _"a;"" i va-
ra yrgre &r, lea vi aog svart. av tristesaen, givetvis i sycaer-
hetr om bes6ket drog tt p& tiden. Jag tror jag Led v*rre dn
mj-n systutr@u" rou""ouu fijr att vara snallare, n&got sora

rne-dfiird.g qn .4e1 {d1dqt ar. .- 
-

EnJ,igt v6.ra begrepp gick vi. ednagsklddda var d.ag, med alla de
risker det medfdrde.
Jag vet att jag av pur leda gjorde d.umheter, bJ- a skar jag p&
fiirgskrivet s€lt pi--n kalvkotlett v-id kvH.llsmaten ocx radade upp
bi'taraa -p& bcrsduken fiir att det- sknlle hsnda ng.gotn och det
gjorde det.
Jag liirde rai-g ganska sent att vissla, men under ett besijk hos
morfar och mornor hade ja.g konnit pi knepet och kom .etolt in
tilx norfar som ealt vid sitt skrivbord fiii att d,euoastrera
neitfi kunnaade.'t{orfa} ssg sig on:t<ring och sa: jag tyckte nyss,
att jag satt i nitt .*, r"r, jag tycks ha konrnit in i en d.riing-
stuga' Jag f,iek Jova att *Id*r*g gti::a s& lterr om jag biill nltt
liifte.hade Jag att fdrvH.nta ro 6fe vid avresdn. Det var ett
hsrt uud, *ep g andra sid.an vir lo a;" ;_;;s;Tr "s& jas &terupp_

:

tgg'inte- qis,$larxde.fdruHn. jag,konllit pA t&6et och utos hdrhall.
DenrstrEingheit iaan utsattes f,iir p&'d.qn tlalet kom en att tr6, att
man,var ett hoi;pliist falL, sonr d.e aldre var eaEil].Q,enot p& grund

I

ned monotonien

sitt vacltra hel,-
g6ra p& mor&or,
atffit. slijmde
honon, utan snHll-
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