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Inledning

Det källmaterial som här publiceras i avskrift är hämtat ut Johan Erik Daléns familjearkiv, Riksarkivet, Landsarkivet i Östersund. Arkivet består av totalt 11 volymer som till stor del utgörs av familjens korrespondens, totalt 950 brev. Här finns
också dagboksanteckningar, teckningar, fotografier samt berättelser om familjens liv
skrivna av Gertrud Dalén, den yngsta dottern i familjen. Det var också hon som bevarade familjens arkiv, vilket efter hennes död överlämnades till Landsarkivet som
gåva.
Johan Erik Dalén var född 1825 och var son till Kronobefallningsmannen Erik
Dalén i Hökbäck, Lit och Fredrika Magdalena Nordenström, prostdotter från Offerdal. Johan Erik läste till Fil. Mag. i Uppsala och var sedan anställd som lektor vid
Östersunds högre allmänna läroverk. Han gifte sig 1860 med Märtha Christina Feltström och fick tillsammans med henne sonen Karl 1862. Ett par dagar efter förlossningen avled Märtha Christina. Sju år senare gifte Johan Erik om sig med hustruns
systerdotter Märta Maria Lénström, född 1849 i Västerlövsta, Västerås.
Johan Erik och hustrun Märta fick tillsammans 9 barn. De bodde på gården n:o
206 i centrala Östersund, dåvarande Repslagargatan nuvarande Rådhusgatan, där
Östersunds bibliotek är beläget idag. Gården omfattade 4 lotter, och här hade man
förutom en stor trädgård även ett litet lantbruk med ett par kor. Delar av marken
köptes in av staden i början av 1890-talet då man skulle anlägga en esplanad, nuvarande Artillerigatan, upp till det nya Kungliga Norrlands artilleriregemente, A4,
som bildades 1893.
Om livet på gården och i familjen omkring sekelskiftet 1800-1900 berättar dottern Gertrud Dalén som föddes 1887. Hennes barndomsminnen av julen har här sin
särskilda plats, och Gertrud beskriver hur julstöket inleds med klädtvätten i slutet
av november, följt av julbaket. Vidare berättar hon om ljusstöpning och matlagning
inför julen. Hon ger också en bild av helgfirandet med julmat, gran och julklappar
och inte minst julkusarna som gjorde särskilt starkt intryck på Gertrud. Julkusarna
var formade som husdjur och troligtvis gjorda av rågdeg. Det fanns hästar, kor, får,
lamm, häst, hund och katt. Det var en gumma i Lit som tillverkade julkusarna, som
de kallades i familjen. Barnen Dalén fick till slutet av 1800-talet nya djur varje år av
sin farmor i Hökbäck. Julkusarna hade sin givna plats runt grenljusen på julbordet.
I familjen Daléns hem var Faster Lotta var en central gestalt. Sara Gustafva Charlotta Dalén var yngre syster till Johan Erik och var född den 2 februari 1837 i Hökbäck, Lit. Hon kom som husföreståndarinna till sin bror i Östersund när han blivit
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änkling första gången. När brodern sedan gifte om sig blev Faster Lotta kvar i den
växande familjen som allt i allo. Tillsammans med köksor och husor hade Lotta sin
givna plats i hushållet under 50 år. Vid sidan av det dagliga arbetet beskrivs också
fasterns berättartalang och hennes anspråkslöshet. Gertrud Dalén berättar om sin
faster genom att detaljrikt väva samman Lotta Dalén som person med hennes arbete, allt omramat av gårdens miljöer och olika händelser. När Johan Erik Dalén
blev änkling för andra gången 1909 fortsatte Faster Lotta att hjälpa honom fram till
hans död 1915. Tillsammans med sin brorsdotter Signe Dalén flyttade hon då till
Söderhamn 1916, där också Gertrud Dalén var bosatt. Charlotta Dalén avled den 1
juni 1920 i Söderhamn och begravdes i Östersund.
Gertrud Dalén, som skrivit de tre separata berättelser som här återges, flyttade
efter studentexamen i Östersund 1906 till Uppsala. Här studerade hon och fick 1911
sin Fil.mag. Hon fick anställning som lärare vid Söderhamns elementarläroverk för
flickor, och var rektor för Söderhamns kommunala flickskola 1938 till 1952 då hon
gick i pension. Hon var också politiskt engagerad, och redan 1916 blev hon invald
som ledamot i Föreningen för kvinnans politiska rösträtt i Söderhamn, och var senare ledamot i stadsfullmäktige och kyrkofullmäktige i Söderhamn. Hon fanns även
med på listan över kandidater till riksdagsvalet 1936 i Gefleborgs läns valkrets för
högerpartiet Svensk Samling. År 1968 flyttade hon till Uppsala där hon avled 1973.
Gertrud Daléns berättelse om Julkusar har tidigare varit publicerad i Jämten 1962.

Källor:
Vem är vem, norrlandsdelen 1950
www.arkivgavleborg.se riksdagsval 1936.pdf
Johan Erik Daléns familjearkiv, Riksarkivet, Landsarkivet i Östersund
Digitalt museum.se
Sv.wikipedia.org
Runeberg.org
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Gertrud Dalén, som är författare till de avskrivna texterna, var född 1887
och yngsta barnet i en syskonskara på 10. Efter studentexamen i Östersund
1906 läste hon tyska och romanska språk i Uppsala. Hon var under många
år anställd vid Fickskolan i Söderhamn, flyttade som pensionär tillbaka till
Uppsala där hon avled 1973.
Foto: Johan Erik Daléns familjearkiv, Riksarkivet, Landsarkivet i Östersund.
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Faster Lotta
Nyårsdagen 1932
Under den sista tiden ha mina tankar av olika anledningar åter och åter gått till vårt
barndomshem och de, kära, vi där hade omkring oss, och ofta också till vår fars
hem, Hökbäck, som inte låg längre bort än det var åtkomligt för oss och där vi personligen lärde känna farmor, pappas styvmor, och några av pappas syskon. Om de
andra och en äldre generation där hörde vi under årens lopp åtskilligt. Nu har lusten
vaknat hos mig att försöka berätta något från den gamla goda tiden. Berätta för mitt
eget nöjes skull och kanske för syskonen och kusinerna och i synnerhet för deras
barn, om de – några av dem kanske – skulle gripas av intresse för familjekrönikan.
Den gestalt, vars bild jag ville försöka göra levande, är Faster Lotta, som vi, Jannes barn, säga. För många är hon Moster Lotta. Egentligen behöver det inte skrivas
om henne för min generation, ty, Jannes barn, Amalias, Augusts, Hildas, Konrads,
Frans´, alla ha vi känt henne, för oss alla står hon levande, och jag tror hon är trofast bevarad i våra hjärtan i tacksamhet och kärlek. Det är hon väl värd. Men ”våra
barnbarn”, några av dem ha ett klart minne av Faster Lotta, Några ett dunkelt bara,
och för de flesta är hon ett namn, som de hört många gånger. Det är egentligen för
dessa barnbarn jag ville försöka berätta litet just om faster Lotta, därför att hennes
liv, ringa och enkelt som det tycktes henne själv, gavs ut i tjänande för så många. Det
var inte bara en syskonfamilj, som hon offrade sig för – nej, faster, respektive moster
Lotta var en välkommen gäst i Hudiksvall, i Göteborg, i Härnösand och det inte
bara i ljusa dagar, nej, då sjukdom och sorg hållit sitt intåg i ett hem, kom maningen
till Faster Lotta att bistå, och hon följde maningen.
Mina äldre syskon kunde nog i åtskilliga stycken ha mer att berätta än jag, som
relativt sent gjorde Faster Lottas bekantskap, - hon var femtio år då jag föddes – men
till gengäld fick jag vara henne nära under de sista åren, vilans år, då hon hade tid
att låta tankarna syssla med det förflutna och då hon gärna upplät sina minnens och
sitt hjärtas skattkammare. Tyvärr är mycket, kanske det mesta av vad hon berättade
redan förlorat, åtminstone suddigt i konturerna, ty det har gått 11, snart 12 år sedan
Faster Lottas röst tystnade. Och tyvärr är man i ungdomen otålig många gånger
över att höra om och om igen det man tror sig veta. Man låter det gå in genom ena
örat och ut genom det andra och sedan, när man förstår vilken skatt det är och vill
ta fram den och syna den, då har man den inte. Men det är något, som driver mig
att söka ihop, vad som kan vara kvar av arvet, att göra det nu och här, där Faster
Lotta har levat, inom dessa väggar, som ha hört hennes ord. Än stå rummen oförändrade sen hennes tid, och det tycks mig ofta som om något av hennes fridsamma,
vänliga väsen lever kvar, något av den trivsamma, gemytliga stämning hon skapade.
Men kanske skall det inte alls lyckas mig att ge andra del av den stämningen. Det
är i alla fall som om det skulle vara mer möjlighet att berätta om faster Lotta här,
där de sista stilla timmarna av hennes levnadsdag förrunnit än någon annanstans
i en främmande omgivning. Det är ett ord, som ofta kommit för mig, när jag tänkt
över Faster Lottas liv, det är Birgittas ord om en slät gärning, ödmjuk och stark. För
henne själv var den enbart slät, gärningen, en gammal mamsells obetydliga insats,
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men här besannas än en gång det gamla bibelordet om den ensamma som har fler
barn än den som [en] man har. Hon hade många barn, och hon följde dem alla med
intresse och varma tankar, och jag tror också med förbön. Men hon var blyg och inte
van att tala i andliga ting, så här har jag bara korta, litet förlägna ord att döma efter
och så – gärningarna.
En slät gärning, ja, den kunde nog tyckas så för den, som såg henne i mitt föräldrahem gå år ut och år in mellan kök och matbod och källare från storbak till korv
och sylta och vidare till sådden i trädgården och insamlandet i ladorna av förråden,
saltning och syltning och så året runt i 50 år! Men det blir en annan dager över gärningen, när man tänker på, vad det innebar att Faster Lotta från vår mors axlar lyfte
den tyngsta bördan av hushållsbestyren i ett hem, där hushållet långa tider bestod av
17 personer och där det inte sällan nådde upp till 20. Och där det fanns 10 matfriska
barn. Det betygade då Faster Lotta, att aldrig behövde man truga maten i våra barn.
Det var inte för inte som Erik, när han skickades ut med karotten till påfyllning,
mässade för ”Anna-köksan”, också kallad ”Värmlands-Anna”, ”mera vill det vara åt
denna barnaskara”. Vår mor hade nog för sin kraft och sin tid med att föda 10 barn
till världen, hålla dem hela och rena – tänk på strumpstoppningen bara – vårda de
små och de sjuka, det blir åtskilliga fall av barnsjukdomar i en sådan hop, och för
övrigt hålla barnskaran i Herrens tukt och förmaning. Så nog var det tacknämligt
med den trofasta hjälpen.
För oss syskon är det nog en bild av Faster Lotta, som är särskilt nära till hands,
och för de många kusinerna från skilda håll, som vistats någon tid hos farbror eller
morbror Jannes eller åtminstone gjort kortare besök där, är nog också den synen
välkänd, Faster Lotta i grå kofta av någon slags krimmel, med halsduk på huvudet och ett mjölkfat i handen, på väg till källaren eller matboden. Hennes fögderi
var en del av handkammaren, hela skafferiet, matboden, mjölboden, yttre källaren
och golvkällaren. Till den sistnämnda förde en trappa direkt från köket, och det är
mest förunderligt att ingen slog sig fördärvad därnere. Den tvååriga Signe gjorde
ett försök, föll ner, togs upp medvetslös med ett brutet nyckelben, men kom sig.
Faster Lotta blev en gång hängande rakt över öppningen, men kunde oskadd hjälpas därifrån. Först på barnbarnens tid kom man på den goda idén med en lucka av
järntrådsnät, som lades över öppningen, då någon var där nere. Där nere förvarades
– nu måste Signe med sitt säkrare detaljminne komma mig till hjälp – jo, där hade
man potatis, saftbuteljer, dricksankare bl.a och vinbuteljer, det lilla som fanns av den
varan i vårt hus. I skafferiet sattes matrester undan, bror Karl gjorde gärna besök
där, han hade god aptit och dålig mage och diet var visst ännu inte uppfunnen. För
resten hade nog inte en sådan idé vunnit någon vidare anklang hos Kalle.
Men handkammaren var betydligt mycket mera lockande än de förut nämnda
lokalerna. Den var stor som en rejäl jungfrukammare med stort, kritat fönster. Närmast innanför dörren fanns kryddskåpet, och jag vet än precis hur det doftade. (Har
tämligen starkt luktminne!) För en del år sen såg jag det hos vår svägerska Bengta,
och se, doften satt kvar! Där, i kryddskåpet, kunde man hitta goda saker, där fanns
torkad frukt, russin och sviskon var inte att förakta. Och stora tjocka chokladkakor
fanns också, och alltid kunde man tälja sig en flisa. Förresten var där kanel och
kryddor av alla de slag, mandel, gelatin o.s.v., och en låda med snören. Det här är nu
till mina syskons uppbyggelse. Längs utmed väggen mitt emot fönstret långa hyllor.
Där stod smör och ost och smörgåsmat och slikt om vintern. Hyllorna voro prydda
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med hemmagjorda pappersremsor utklippta av mamma och påklistrade. På en stol
invid fönstret stod sockerskrinet, en försvarlig låda med fastsittande kniv att hugga
toppsockret med. En sockerbit kunde man ju vid sina strövtåg i handkammaren
hålla tillgodo med. Men längst in stodo kakburkarna i täta leder och det var nog det,
som lockade mest. Ingenting var i vårt hem inlåst, allt öppet, och detta förtroendefulla sätt hindrade en från att känna sig som tjuv, om man tog en bit av något gott.
Som litet barn tog man sig helt naturligt inga sådana friheter, När man blev större,
var det ingenting förbjudet eller oerhört – men jag hörde verkligen aldrig, att vare
sig barn eller tjänstefolk missbrukade förtroendet. En skorpkagge fanns där inne,
och så sybaritisk var tiden bliven i min barndom, att skorpor fick man alla dagar.
De äldre syskonen hade upplevat mera spartansk ordning med en sockerbit och en
skorpa om söndagarna. Bleckburken med råglimpor hörde också till handkammarens skatter.
För att fortsätta inventeringen av Faster Lottas maktområde dra vi oss åt yttre källaren, där mjölken och grädden förvarades. Där skummade Faster Lotta med van
hand helt behändigt grädden. Jag kan aldrig påminna mig att man drack sötmjölk.
Ändå hade vi länge två kor och ibland en get, då något av barnen behövde något
stärkande. Getmjölk ansågs var präktig näring, men förmodligen behövde jag aldrig
något stärkande, ty jag har inget som helst minne av smaken på getmjölk.
Men Faster Lottas egentliga rike var matboden. Dit ledde en ordentlig brädgång
från farstubron, och det var nog välbetänkt. man slapp dra in sand vid de täta vandringarna mellan kök och matbod och kunde gå torrskodd i regnväder. Matboden
innehöll förråden av salt kött, fläsk, skinkor, smörbyttor, sill, alltså egentlig mat.
Från taket hängde ett bord för syltburkar för att vara oåtkomligt för råttor. Lingonkaggen och myltfjärdingen stodo där. En duktig huggkubbe med köttyxa stod färdig
och där styckades får- och kalvkroppar och grisar. Och jag förstår sannerligen inte,
hur Faster, som aldrig var någon bjässe i kroppskrafter, kom till rätta med såna saker. Inte minns jag det, men hon påkallade väl i svårare fall karlhjälp. Det fanns gott
om sådan i en familj med sju gossar. Här fanns nu oändligen mycket att se om, och
så vandrade Faster Lotta outtröttligt vägen mellan matbod och kök.
Det fanns också en mjölbod, med en lång mjöllår avdelad i rum för de olika
mjölsorterna, rågmjöl, både grovt och rågsikt, vetemjöl, kornmjöl och ärtmjöl. Där
fanns alla bakgrejor, de många och stora baktrågen, sikt och brödspadar, kavlar och
naggar, förvarade. En trappa förde upp till ett loft, där brödet, det hembakade tunnbrödet av ett par olika sorter, låg i stora högar.
Den nya generation, som möjligen en gång tar del av detta, måste väl undra över
allt detta utrymme; de ha väl knappast sett mera av förråd än det, som ryms i ett litet
skafferi. Men det här var en gård, visserligen i stad, men byggd för att vara ett rymligt och bekvämt och triv-samt hem för en stor familj med landtliga vanor. Förutom
stora byggningen, som rymde 10 stora ljusa rum och 2 kök, fanns en rödmålad flygelbyggnad, bryggstubyggningen, i 2 våningar, som inrymde bryggstugan och mjölboden och ett par lägenheter, som hyrdes ut. Jag minns, att en sommar vid något
tillfälle troligen reparation, flyttade köket ut i bryggstugan, och den lilla förstugan
utanför blev matsal, till stor fröjd för oss barn. Förändringar hälsas ju i allmänhet
med glädje av barnen. Så var det den långa, röda uthuslängan med vedbodar, 3 st.
åtm., ladugård för 3 kor och därutanför stall med 2 spiltor, ”huset”, beläget en trappa
upp, på gammaldags manér försett med en rad sittplatser, vagnsbod och matbod.

7
Vagnsboden gjorde verkligen skäl för namnet. Det var inte bara dragkärran, blåkärran, som stod där, utan en riktigt förnämlig droska, inköpt av pappa, då han hemförde sin andra hustru, tror jag. Den droskan, en stor och tung verklig familjevagn,
gjorde resor till Sundsvall, där man steg på båt för att fara söderut, och förde naturligtvis allt emellanåt familjen ut till Hökbäck. Tyvärr vet jag mig aldrig ha gjort en
riktig resa i den vagnen, men så många flera långfärder i fantasien. Den var en härlig
plats för lek; lukten av seldon och damm var äkta, och det behövdes inte mycken
fantasi till att höra hästhovarna dåna och känna vagnen skaka fram på äventyrliga
färder. Kanske bär den gamla vagnen något ansvar för undertecknads stora glädje
över resor, vem vet? För resten fanns i vagnsboden spadar och krattor och alla slags
redskap för arbete i jorden med den ty åtföljande doften av mull. På vintern stod
kälkarna och skidorna där också, det var god plats. Ovanför alla dessa bodar var det
höskullar, eller gällar, som vi sade, också en tummelplats för barnskaran, som lagt
beslag på en liten del av utrymmet till att inreda duvslag, där omväxlande duvor och
förolyckade skatungar bodde.
Barnbarnen till gårdens förste ägare känner nog till allt detta, och de flesta av dem
kan lyckligtvis ännu få muntliga skildringar att utfylla och levandegöra detta med.
Men för de andra borde jag kanske säga några ord om gårdsplanen och trädgården,
så att de kunna få en inramning till den värld, där Faster Lotta levde den längsta
tiden av sitt liv.
När pappa byggde, stod en rad vackra gamla björkar på tomten. De bevarades
sorgfälligt. Verandan med utsikt över Storsjön, Frösön och fjällen fick t.o.m. rätta
sig efter björkarna. En björk stod alldeles intill verandaräcket, och det hände nog
att bröderna praktiserade sig upp till övre våningen den vägen i stället för att gå den
triviala vägen genom trappan.
För ett par veckor sedan ha verandabjörkarna fallit för yxan, och huset ser nog
bra fruset och övergivet ut nu. Alltså björkarna var utgångspunkten och i anslutning
till dem lades gårdsplanen ut med två närmast njurformiga gräsplaner med syrenbuskar, buskar med enkla vita rosor och ribesarter. Framför stora byggningen en
låg häck av snöbärsbuskar. Trädgården anlades med bersåer av björkar och rönnar.
Popplar, hägg, oxel, lönnar, pappas stolthet och en sällsynthet i Jämtland, sattes och
trivdes mer eller mindre gott. Ett kvarter blev köksträdgård med bärbuskar, jordgubbsland och grönsaksland. Det där låter ju som varje annan trädgård men tomten
rymde ännu mer. Den s.k. krocketplanen skuggades också av en rad vackra gamla
björkar, och de stå förunderligt nog ännu kvar. Krocketplanen avslutades av en liten
trädgård, anlagd åt bror Karl och skött av honom. Den som sommartiden gjorde ett
besök hos oss fick säkert av bror Karl en liten rörande avskedsbukett av ett par sammetsrosor, penseer och bellis med en kvist krusmynta och en kvist åbrodd. Denna
lilla extra trädgård anlades relativt sent, omkring 1894, tror jag, då en del av stora
trädgården drabbades av förödelsen vid upptagandet av en gata. Halva trädgården
strök med den gången. Men då det av pappa inköpta området omfattade 4 tomter,
hade vi gott utrymme ändå.
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Dalénska gården omfattade 4 lotter och här hade man förutom bonigshus lagård och bakstuga. Man hade inte bara en trädgård, utan även ett litet lantbruk med två kor. Delar av
fastigheten inköptes av staden i början av 1890-talet då esplanaden, nuvarande Artillerigatan,
skulle anläggas. Kungliga Norrlands Artilleriregemente, A4, bildades 1893.
Foto: Okänd, Jamtlis fotosamlingar.
Vi hade lotten, d.v.s. en del av tomten var åker och äng, där omväxlande såddes
höfrö och havre, så vi voro riktiga jordbrukare, och jag tror, att det satt spår hos oss
barn, som växte upp här. Ingen av oss har blivit riktigt genuin stadsmänniska tycker
jag, och kanske blevo just de yngsta, de som sett dagen i denna lantliga omgivning
och levt hela sin barndom där, de mest landtliga. När människor gissade, att jag var
prästdotter från landet, tyckte jag det var utmärkt träffande, inte precis präst och
inte precis från landet, men ändå alldeles så. Tänk, vilken härlig värld för ett barn,
ett stort grönskande rike, där det finns så oändligt mycket att upptäcka och känna
igen år efter år. Varje dikesren hade sin särskilda prägel, varje liten tuva nästan var
något för sig. Man lever nära marken, och man vadar i gräset, och dofterna från de
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olika växterna når en så oförmedlat. Det var en lång expedition att vandra utefter
gärdesgårdarna omkring tomten, det var en upptäcksfärd av stora mått. Det fanns
ställen, där ögontröst stod i täta rabatter, det blev en lustgård för dockorna, som fick
en sommarstuga där. Man visste precis, var daggkåpan stod frodigast, och av den
bands kransar, som lades på kyrkogården, på Esters och på Platzmans grav. Ester var
den andra i ordningen av de 10 barnen i det senare giftet, död vid ett par månaders
ålder. Platzman var en vän till vår far, som till tack för den hjälp pappa gett honom
testamenterade en penningsumma till barnen i familjen. Det blev en välkommen
hjälp till utbildning. Och hans grav smyckades på lördagsaftnarna oftast med den
lilla gröna kransen av daggkåpa.
Vid rötterna av en videbuske stack harsyran fram som ett av vårens första bud.
Aldrig kommer jag att förgäta, hur det var att gå på försommarängen och se nattoch dagblommorna i ansiktet och plocka de största och vackraste av de otaliga variationerna. Vi hade alltså mycket att glädja oss åt, som inte många stadsbarn ha.
Men Faster Lotta, undrar kanske någon otålig ungdom, mina syskon åtminstone dröja nog gärna var och en vid sina minnen och skynda inte på mig. Jo, Faster
Lotta, hon levde mitt i allt detta, om hon också inte vandrade på dikesrenarna och
plockade natt och dag. Hon hade på senare tid sin särskilda skyddsling i trädgården,
en stackars liten buske med söta, gula dubbla rosor. Den härstammade från Hökbäck och därav kom hennes ömhet för telningen, som sorgligt nog förde en tynande
tillvaro. Annars hade hon köksträdgården på sin lott. Det var Faster, som mätte ut
trädgårdssängarna, och utefter märket, som dragits upp i det nygrävda landet med
en töm, trampade hon med sina täta steg upp gångarna, och så sådde hon spenat och
morötter, rödbetor och sallad, dill och persilja, och ärter förstås, och ett par veckor
längre fram satte hon kålplantorna och den övriga planten, också penseer, lövkojor
och astrar. Och vattnandet stod under hennes överinseende.
I kök och matbod kunde hon väl te sig jäktad och tröttkörd ibland, men jag minns,
att hon var blid och nöjd, när hon sysslade i trädgården. Men jag sörjer över att när
jag övertog litet av hennes gebit, det blev så dåligt gjort.
Säkert minnes ni, alla mina syskon, hur vi ofta om somrarna sågo Faster Lotta sitta
ute på en av småbänkarna bortåt brunnen i färd med att rensa spenat. På senare tider var hon då försedd med galoscher för fuktens skull, och alltid hade hon en skopa
vatten bredvid sig. Hon blev lätt törstig, men gillade inte riktigt annat än skopan att
dricka ur, åtminstone när hon satt där ute och rensade spenat eller ärter. Det var
vilostunder för henne, då hon gärna språkade på sitt gemytliga, stillsamma sätt, om
hon fick sällskap. På kvällarna tog hon sig gärna en tur genom gården, kvällsmänniska var hon hela sitt liv, då kände hon sig mest i harmoni och var mest upplagd att
njuta livets glädje.
Aldrig var gårdsplanen heller så intagande som en sommarkväll, en ljus försommarkväll, då björklövet spred sin friska doft och häggen på södra sidan om huset
stod som en brud. Eller ett par veckor senare, då alla syrenerna stodo i blom, och
som-marens fullhet fyllde ens hjärta med glädje och en aning vemod. Det skulle
ju snart vara förbi. I norr, bortom krocketplanens björkar stod himlen med rosiga
skyar och gyllene strimmor efter solnedgången, och litet dämpat blev ljuset för ett
par timmar.
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Kring Dalénska gården fanns en stor trädgård som blev ca 1 000 kvadratmeter mindre i
samband med att esplanaden upp till A4 skulle anläggas.
Johan Erik Daléns familjearkiv, Riksarkivet, Landsarkivet i Östersund.
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Men jag vet inte, om inte gården var lika betagande vacker om vintern, då snön
låg mjuk och ren och buskarna voro skrudade i vitt och björkarna lyste i rimfrost.
Gångarna mellan husen voro skottade, höga drivor kantade vägarna - vi barn fröjdade oss när drivorna växte. Ett av mina säkert tidigaste minnen har jag från en
sådan vinterdag, där jag ser mig själv i blå stickad mössa gå mellan de vita väggarna,
som räckte en bra bit upp mot himlen. Också på vinterkvällarna tog Faster Lotta
sig gärna en liten promenad, insvept i sin mjuka ullschal, ibland bara på gården och
ibland en liten bit utom grinden. Hon älskade att se stjärnhimlen och känna den
stora högtidliga stillheten. Också när hon var gammal, frusen och trött, lyste hon
upp vid den synen. Hon blev för övrigt aldrig för gammal att glädjas åt en röd solnedgång eller en tindrande vinternatt.
Men för en kvällsmänniska ter sig morgonen tung och prövande, och Faster Lotta,
som säkert aldrig hade någon robust hälsa, var morgontrött och såg livet tungt, när
dagen började. Det var också en krävande dag, som hon hade att gripa sig an med.
Sysslorna voro visserligen väl fördelade och maskineriet väl smort, men Fasters
uppgift var ingalunda lätt och angenäm i alla stycken. Arbetet var henne en glädje,
men hon gick liksom emellan husmodern och tjänstefolket, och under sitt sysslande i köket var hon utsatt för skiftningarna i kökspersonalens humör. Där fanns en
köksa, som gjorde grovarbetet i köket, och en husa, som skötte dukning och dylikt
och på lediga stunder hjälpte till i köket. Dessa båda kunde ju göra dagen tämligen
prövande för den som måste se och höra, hur barometerståndet var. Innanför köket
låg barnkammaren. Så kom också barnpigan inom synkretsen och kunde göra sitt
till att irritera. Men här måste jag sticka in, att vi under årens lopp hade jungfrur,
som voro både duktiga och tillgivna och som än i dag med rörande vänlighet och
minnesgodhet tala om sin tid i vårt hem. Från Anna köksan och Ås-Kristina ha vi
just fått sådana nyårshälsningar i varma ord, som gör en oändligt gott.
Den värsta prövningen var nog stökdagarna, de stora bykarna och dagarna med
städhjälp under senare år, då man hade 2 jungfrur och hushållet fortfarande var
stort. Var inte vederbörande nöjd med maten t.ex., så var det ju Faster, som fick höra
det, och var det något annat fel, så underrättades hon nog om det också. Man kan
gott förstå, hur hon kände sig lättad när persen var över och det normala tillståndet
i hushållet återinträtt. Annars hade man i ungefär 40 år till hjälp med tvätten två
mycket betrodda. Kling- Brita, en vacker, mörklagd människa med det jämtländska
”plågget”, en svart sidenhalsduk, virad över håret till ett slags turban, och så Kersti,
båda två rejäla människor, men icke desto mindre där de gingo i hjälp från hus till
hus ägnade att inge respekt och gruvsamhet.
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Faster Lotta, Sara Gustafva Charlotta Dalén, var född den 2 februari 1837 i
Hökbäck, Lit och var yngre syster till Johan Erik Dalén. Hon kom som husföreståndarinna till sin bror i Östersund 1862 när han blivit änkling, och stannade
i familjen till broderns död 1915. Hon flyttade därefter till Söderhamn där hon
avled 1920.
Foto: Johan Erik Daléns familjearkiv, Riksarkivet, Landsarkivet i Östersund
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Fasters gebit var alltså maten, men inköpen behövde hon ej befatta sig med. Det
hade ju funnits en tid de åren, då pappa var änkling, då Lotta helt skötte hemmet.
Under denna tid, förmodar jag, att hon också måste köpa upp. Sedan slapp hon, som
sagt, allt sådant. En del köptes på torget, onsdag och i synnerhet lördag, men det
mesta levererades direkt i köket. Bland hovleverantörerna minns man kanske först
och främst Jonas i Hara, en ståtlig, mörklagd bonde, med jämtens markerade drag.
Han hade börjat med att sälja tegel till pappas bygge, det måtte ha funnits något litet
tegelbruk i Sunne. Sen blev det hö, den lilla ängslotten vi hade kunde naturligtvis
inte föda de två korna, och affären utvidgade sig, det blev smör och kött, och jag tänker familjen Dalén var en präktig kund. Förbindelsen räckte i 35 år åtminstone. Jag
kommer ihåg att bland kransarna till vår mors grav fanns också en från Jonas i Hara
och hans hustru. Det hade utvecklat sig en stadig vänskap mellan de båda familjerna. Vi talade helt enkelt om ”Haragubben”, och bror Erik, som aldrig hört annat,
inledde ett affärssamtal så: ”Har Haragubben några ärter?” Sjuåringen skulle skaffa
ärter åt sina duvor och förstod inte, att det var något galet med tilltalet. Jonas skrattade gott och affären kom förmodligen till stånd. Än idag ser jag för mig den ståtlige
Haragubben i sin långa hundskinnspäls, där han satt i köket och undfägnades med
kaffe sedan hästen satts in i vårt tomma stall. På en liten fotvandring gästade bror
Gunnar och jag hos Harafolket, men då var Jonas död och sonen husbonde.
”Hökbäckarna kommer” hördes alltemellanåt, och underrättelsen väckte glädje.
Roligast var det ju, om det var farbror Frans själv, som kom åkande. Han var en
välkommen gäst, och hade han de så ställt, att han kunde stanna över till nästa dag,
blev det nästan slagsmål i pojkskaran om vem, som skulle få ligga i utdragssängen
hos farbror Frans. Storbröderna tillbragte vanligen sommarferierna på Hökbäck,
inackorderade för en billig penning, och farbror var deras vän och förtrogna. Stillsamt humoristisk förde han med sig en säregen gemytlighet, och vår fröjd var att
få honom att lägga fiolen under hakan och få höra hans låtar. Utrustad med ett fint
och säkert musiköra spelade han fiol till husbehov, liksom också farbror Axel. Hans
besök hälsades av både stora och små med en glädje, som ökades av de sändningar
”Hökbäcksbröd”, som han brukade ha med sig, ett mjukt, syrligt, litet jäst rågbröd,
bakat i runda decimetertjocka kakor. Hökbäckarna levererade också fläsk, kött,
smör, det härliga messmöret icke att förglömma. En gång om året gjordes räkningen
upp. – Ibland var det bara en dräng, som förde in varorna, ibland kom Faster Stina,
som också var en välkommen gäst.
Ännu en stående leverantör hade vi i många år, Sigrid från Häggenås, som mest
sålde kalvkroppar, och dess kalvar hade till mammas förargelse ingen hals. Den
hade inte gått ner i säcken. En gång hade mamma gång på gång skrivit brevkort till
Sigrid med anhållan om varor, men ingenting hördes av. Efter en längre tid uppenbarade sig slutligen ”a Sigri” och förklarade lite generad, att hon inte på länge varit i
stan. Sen fick man höra, att hon tvärtom mycket ihållande varit i stan, på häktet för
lönnkrögeri. Vilket förhållande inte minskade mammas förtroende för henne, utan
affärsförbindelsen fortfor.
Alltså, inköp slapp Faster Lotta, men vården av förråden vilade på henne. Och det
gav inte lite arbete. Det skulle kokas ny saltlake, surstekarna skulle vändas och ses
om, kalvsyltan måste kokas upp, sylten började jäsa och behövde kokas om. Det var
mycket, som skulle smakas och luktas på, allt skulle användas i rättan tid, och ingenting skulle förfaras. Att kasta bort mat ansågs, och det med rätta, som en svår synd,
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och i det stycket var det förstås att kämpa en hård kamp mot senare tiders jungfrur,
som inte lärt sig gammal god sed.
Det var Faster Lotta, som gjorde inläggningar och syltade. Lingon var det man
stödde på. Annan sylt förekom aldrig i vardagslag; till högtidligare tillfällen var det
hjortronsylt eller jordgubbar, och hallonsylt var rätt sällsynt och räknades för en
stor delikatess, nödvändig endast till julens smörbakelser.
I fråga om bakning var en bestämd och förnuftig fördelning. Faster Lotta bakade
matbröd och skorpbullar och mamma skötte om småbrödsbak. Men där fanns ett
undantag.
Faster Lotta hade en specialitet, ett slags mjuk pepparkaka, som hon bakade till
julen och till vår fars födelsedag. Det var nämligen också hans specialitet, fast han
alltid anmärkte, att inte gick den upp mot de mjuka pepparkakor med en mandel
i mitten, som i hans barndom såldes på Gregorimarknaden, jämtarnas världsliga
storhelg. Se, den heta åtrån, det muntra stojet var två kryddor, som Lotta, trots sin
skicklighet inte kunde leta fram. För övrigt var pappa ingen gourmand, åt den enkla
husmanskosten och ratade ingenting. Jo, han talade med fasa om en slarvsylta, som
han i sin ungdom som informator i en härnösandsfamilj måst inmundiga. Fiskhuvudena ville han gärna ha, men det tror jag nu var för att han vant sig att låta
kvinnor och barn få de rejäla bitarna.
Mammas inställning till matfrågan var rätt enkel. Maten är till för att mätta och
behöver inte tas så allvarligt. Hon slapp ju också ägna så mycken tid åt den, men då
Faster Lotta var bortrest, som ju hände åtskilliga gånger, måste hon ju ordna mera i
detalj med matfrågan. Hennes syster Emma berättar, hur hon och hennes man vid
ett besök undfägnades med sillsallat och vinkallskål, inte bara en gång utan många
gånger. Det är svalkande och lätt mat, och det var sommar och varmt. Att svågern,
nykterhetsaposteln bjöds vin i maten bekom mamma ingenting. Som ung flicka
därhemma i Väster-Lövsta prästgård hade Märtha liksom de andra systrarna sin
hushållsvecka. Det förekom då ibland, att maten, när den kom på bordet, var litet
överraskande, men Märtha sa muntert: ”Ät ni, jag tycker det är gott jag!”, ett mycket
betecknande yttrande. Det var åtskilligt av obehag och olust, som skingrades och
glömdes i hennes närhet.
Den enklare vardagsmaten lagades väl av köksan, men finesserna, såsen, pricken
över i´et, var fasters sak. Hennes fågelsås var makalös, och utrustad med ypperliga
smak- och luktnerver hade hon verkliga förutsättningar att bli en mästerkock. Jag
minns från de sista åren här, om man i köket lagt en nypa vaniljsocker i någonting
och se´n passerade genom Fasters rum, kom frågan ögonblickligen: ”Vad har du
haft vanilj till?” Också den enklaste mat gjorde hon smaklig. Jag minns, hur en ung
sonhustru i huset klagade över att hur hon lagade pölsan efter alla konstens regler,
så sa hennes herre och man, vänligt överseende för all del: ”Jo, nog är den bra, men
inte går den upp emot Faster Lottas pölsa.”
Ni tycker kanske det här rör sig alltför mycket om mat, men hur skulle man bara
helt flyktigt gå förbi det, som Lotta Dalén faktiskt ägnade det mesta av sina krafter åt
under ett helt, långt liv? Men det här kapitlet är snart slut, var inte otåliga!
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Märta Ida Maria Lénström var Johan Erik Daléns andra hustru. Hon var född
1849 och var prostdotter från Västerlövsta, Västerås. Hon hade anknytning till
Jämtland genom modern Margareta Feltström som var prästdotter från Lit.
Märta var systerdotter till Johan Eriks första fru Märtha Christina Feltström.
Foto ur Johan Erik Daléns familjearkiv, Riksarkivet, Landsarkivet i Östersund
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Bakning av kakor var inte Faster Lottas uppgift, men nog minns ni alla, mina syskon, gräddkakan, den guldgula, ljuvligt doftande, som Faster lagade till efterrätt och
till resmatsäck; med hjortronsylt var den en härlig spis, och nog minskade utsikten
att få en så´n matsäck kanske något lite ovilligheten att resa hemifrån. För resten,
vilka matsäckar packades inte in av Fasters händer! Det fanns inga restaurationsvagnar den tiden, också när järnvägen kommit och förenklat resorna, och resorna, ofta
var de ju hela familjen med barn, som skulle resa, och då dröjde det inte länge innan
matsäcken skulle fram. När syster Anna en gång reste med barnen till Västkusten,
påyrkade barnen, att matsäcken skulle angripas i Brunflo! ”God pannkaka det här”
sa brödernas kamrat, Gustaf Svensson, när gräddkakan kom som efterrätt på en
ungdomsbjudning. Och det må bli dess eftermäle.
En bakdag, låt oss säja före jul, var något festligt att vara med om. Då måste Faster
Lotta upp i arla morgonstunden och väl rustad med kläder iväg till bryggstugan,
som hyste en stor präktig bakugn. Gölin, Haralds f.d. barnpiga, som anhållit att få
bo i bryggstugan ett par veckor en höst, och som blev kvar där i 30 år åtminstone,
hade till stående uppgift att göra kvastar, limen, till bakugnen av granris, och elda
upp den och sopa ugnen, och hon hade väl eldat, så att man kunde reda sig där.
Degarna ”stöptes” i väldiga tråg, och nu var Faster Lotta i sitt esse. En medhjälpare
hade hon, som jag minns, ofta Ås-Kristina, som då kom som extra hjälp. Det var ju
inte så säkert, att köksan var så slängd i att baka, att det var något bevänt med att
hon assisterade.
Det bakades rågbröd, långa limpor, och nu passade man på att smörja sig med
färskt bröd, det bestods nämligen inte så ofta. Limporna blevo ganska torra och
ledsamma, innan förrådet tog slut. Mjukt bröd var man förresten lite sparsam med.
Av vetedegen gjordes en del litet enklare till skorpor, som bakades i massor, både
långskorpor och runda skorpor. Faster Lotta trillade skickligt de små runda bullarna
en i var hand, och i det stora trästället för plåtar var det snart fullt. En av bakstrorna,
som det hette däruppe hos oss, fick full sysselsättning med gräddningen, och under
tiden bakade den andra finare vetebröd och saffranskusar, icke att förglömma de
runda bullarna, som hörde till barnens julhögar och som skulle vara en av råg- och
en av vetedeg, och så överst en saffransdito.
Det var särskilt roligt att vara med därute, när kaffebrickan kom, och få sätta i sig
av de runda skorpbullarna. Det var som sagt inte ofta, det vankades färskt, och en
så´n dag var alltid rundhänt och överflödande.
Men man hade inte tid att hållas därute hela dagen, ty i barnkammaren bakade
mamma småbröd, och det var ju intressant, och man kunde hjälpa till, strösocker
och mandel på somliga sorter och måla andra med äggula. Och så kunde det ju alltid
bli en liten smakbit. Kakdeg är gott, som bekant, och mamma blev nog aldrig utan
hjälpare. Två generationer stod henne bi under årens lopp. Mamma påstod, att jag
– en 2-3-åring – när jag intresserat sett på ett tag, yttrade följande tirad: ”Jag känner
mig så arbetssam och så hjälpsam tillika.” Var jag uppsnappat ”tillika” är ofattbart.
Ungefär 20 år senare hade hon en annan liten medhjälpare, sonsonen Sten, möjligen 3-årig. Det måste ha varit sista året vår mor var frisk och gjorde julbaket själv.
Pojken fick en degbit, och den hanterade han kärleksfullt, den bakades ut om och
om igen, och från att ha varit av oskuldsfull ljus färg, blev den mer och mer lik pepparkaksdeg. Farmor sneglade åt pojken och hans verk då och då, och troligen drog
skymten av ett leende upp, då den lille för att förekomma varje obehagligt yttrande,
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spände sina svarta ögon allvarligt i farmor, och så kom det strängt: ”Säg ingenting
om degen, farmor!” Det blev sen ett ordstäv i familjen.
Bakplåtarna bars över gården att gräddas i den stora bakugnen i bryggstugan, och
där spred sig nu det ljuvliga oset av vitkransar, cigarrer, spritess och sniljebröd och
några sorter till kanske. Avslutningen av dagens arbete i bagarstugan var torkningen
av skorporna, som ofta drog ut sent på natten. Bakdagarna voro kanske 2 eller 3, det
vet jag inte, mer så noga, men jag minns, att Faster Lotta var så trött, att hon rakt inte
orkade lägga sig, när hon äntligen kom in till sitt utan blev sittande för att ta igen sig.
Jag har nog minnet av tunnbrödsbak därute också, men jag kommer inte ihåg
Faster i den rörelsen. Men jag vet, att hon också där var skicklig, både i att kavla ut
ämnet till en cirkelrund, papperstunn kaka och att med snabba grepp skjuta in kakan i ugnen, flytta den av spaden och praktisera ut den igen. Så snabb som en tränad
bakstra, som borde kunna baka 400 kakor om dagen, tror jag det var, kanske mer,
kunde hon naturligtvis ej vara.
Nu har jag försökt visa er Faster Lotta, den trogna, outtröttliga, i hennes dagliga
gärning, men jag märker, att jag glömt laxen! Det kan aldrig gå för sig, ty jag vet ju,
att alla syskonen varit närvarande, när Faster Lotta bakom bryggstugan ristat och
styckat laxen. Det något så festligt med den laxen, att den måste få sin plats här. Den
kom antingen från Härnösand eller Sundsvall, på senare tider åtminstone med ett
kvällståg, och måste tas reda på genast, så det blev nattarbete. Men inte behövde
Faster känna det ensamt, hon fick intresserade åskådare, och oftast koktes en tår
kaffe, som dracks i sommarnatten. Härnere vid kusten är laxen något självskrivet,
men däruppe hos oss var det festlig glans omkring den. Jag minns från mina tidiga
år en middag med gravlax och skarpsås och bordet dukat i en rönnberså i gamla
trädgården, alltså före 93. Och det står ett skimmer omkring dagen.
Men ni unga ska inte tro, att Faster Lotta bara redde vår kropps näring, - nej, hon
var också berätterskan, som gav vår fantasi näring.
Sambandet mellan vår tid och gången tid, mellan vår generation och de släktled,
som levat närmast före oss, förmedlades huvudsakligen genom Faster Lotta. Hon
hade ett sätt att berätta, litet torrt kanske, men med detaljer och direkta anföringar,
som gjorde situationerna levande och väckte ens intresse för hennes gestalter. Och
ett utomordentligt gott minne hade hon. Hur väl mindes hon inte randningen i väven, som vävdes nå´n gång under våren 55, hon kunde räkna trådarna än! Och när
hon berättade, kom smådragen med osökt och utan att göra skildringen långrandig.
Det ser man för övrigt av hennes brev, som äro både väl formulerade och vittna om,
att det är en klok och god människa, som i all enkelhet tänkt och talat så.
Nu, när man tänker tillbaks på barndomshemmet, kan man inte undgå att tycka,
att Faster hade det bra obekvämt, där hon bodde i pappas rum, men det var ju nära
till köket, genom tamburen och över förstugan. Man kunde ju gå genom salen också
och gjorde väl det på vintern, då passagen genom den kalla förstugan inte var så
behaglig. Det var kanske hennes eget val, ty nog hade det på övre våningen funnits
något lämpligt rum. Nå, i alla fall bodde hon där, hade sin gustavianska säng, som
på senare år åtminstone ingen mer än hon själv kunde bädda på det rätta sättet, och
ett par lådor i pappas chiffonjé och ovanpå den en liten spegel med kamlåda. Det var
ju det minsta möjliga för hennes egen person, men så anspråkslös var hon, att man
aldrig kunde märka, att hon velat ha det annorlunda. I en skrubb på övre våningen
hade hon en gammal byrå, där hon bl.a. förvarade sitt bibliotek. Hon var mycket

18
road av läsning, ända in i sena ålderdomen kunde hon helt fångas av en roman, och
så fick hon väl då och då en bok. Det var mycket roligt, när man fick hennes tillstånd
att gå dit i byrålådan och låna en bok. Där fanns Onkel Adam, Svea, Vid aftonlampan av Aina, flera årgångar, Margaretaboken och så såna gamla goda böcker, som
man läste om och om igen.
Rummet låg från köket räknat på andra sidan förstun, och jag trodde länge i
min enfald, att ”andra sidan” var ett som ”förmaket” eller ”salen”. Nå, faster bodde
på ”andra sidan” som var ett varmt och soligt rum med fönster åt öster och söder.
Framför österfönstret stod pappas stora björkskrivbord, där Faster författade sina
brev. Det södra fönstret var tydligen Fasters, där stod ett par myrtnar och heliotroper, en blomma, som för mig står oupplösligen förbunden med bilden av Faster.
Det är en viss likhet mellan dem. En björksoffa stod mellan fönstren, och där sov
något av barnen, så länge det fanns småbarn. Det förefaller, som en liten 4-5-åring
brukat sova där, och den ena ryckte in efter den andra. Det var säkert inte så lugnt
för Faster med så´na där morgonpigga småttingar. Jag minns, hur hon berättade
om sina ansträngningar att underhålla den lilla rumskamraten, som till gengäld fick
göra henne en kärlekstjänst, riva henne på ryggen, då hon tycks ha plågats av nervös
klåda. På senare år blev hon mycket frusen och ömtålig och klädde sig i ylletröjor
och schalar, när hon gick till sängs, vilket föranledde den 5-årige Bengt Hamrén,
som vid något tillfälle blivit placerad i hennes rum, att vid åsynen av tillrustningarna
häpen utbrista: ”Ska Faster Lotta ut och resa?”
Så länge pappa tjänstgjorde i skolan, hade Lotta rummet ograverat om förmiddagarna, varemot hon om eftermiddagarna kunde bli husvill. Väl inrökt blev rummet också. Men besvärligast var det när man skulle ha främmande och Faster i sista
stund kom in från köket för att i all hast kläda om sig. Det kunde bli snärjigt nog,
och mer än en gång måste hon byta klädning i en mörk garderob. Något anspråkslösare i fråga om bekvämlighet kan inte gärna tänkas. Under de senare åren när pappa
var gammal och Faster med, hölls rummet mer för Fasters räkning, likaså när hon
ibland låg sjuk.
En bild av Faster, som jag gärna återkallar för mig, är på julaftonen, då stöket var
över, teet drucket i salen, det dracks alltid te då, inte kaffe. Då blev någon av oss barn
inkallad till henne, där hon satt, god och blid, och äntligen hade tid att tänka på
julklappar, och nu skulle man hjälpa henne att lacka in, ibland någon sak, mest en
slant i ett kuvert och skriva på.
Det var helgfint, ute stod mörkret blått, – här tycker jag aldrig jag ser den blå dagern
över snön som den hade därhemma – och Faster såg trött ut, men på samma gång
var det något rofyllt o samlat över henne, som stannat i minnet som något som hör
samman med julen i barndomshemmet.
På äldre dar gick pappa gärna till sängs tidigt, rökte sin kvällspipa på säng, hörde
något läsas högt och såg med förnöjelse att man satt hos honom i sängkammaren
och höll sällskap. Det hände, att också mamma gått till kojs och att de båda hade
kvällsmottagning för barnen, som nu voro vuxna, kanske på besök hemma, sönerna
ofta med hustru. Det var en gemytlig kvällsstund, som avslutades, när pappa tyckte
han var lagom sömnig, och så sade man då god natt och skulle gå upp till sovrummen däruppe.

19

Johan Erik Dalén var född 1825 och var son till Kronobefallningsmannen Erik
Dalén i Hökbäck, Lit och Fredrika Magdalena Nordenström, prostdotter från
Offerdal. Efter studier i Frösö trivialskola och i Härnösand läste Johan Erik till
Fil. mag. i Uppsala. Han var sedan anställd som lektor vid Östersunds högre
allmänna läroverk.
Foto: Johan Erik Daléns familjearkiv, Riksarkivet, Landsarkivet i Östersund
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Det fanns dock ett aber. När man tittade in hos Faster Lotta för att säga god natt
fastnade man. Nu var hon som mest meddelsam, den trötthet, som hon ofta under
dagen trycktes av, var som bortblåst, och under dessa kvällssamspråk kom hela hennes fryntlighet fram, hennes levande och deltagande intresse för människor och
hennes stillsamma humor. Hon var också en människa, åt vilken man gärna anförtrodde sig, och först syskonen och sedan syskonbarnen utgjöt ibland sitt hjärta
för henne. Och någon gång kom hon med en välgörande skopa kallvatten - som då
en känslofull ungdom rakt inte visste vem hon var mest kär i av de unga studenter
hon under sommaren svärmat för. ”Jag ska säja dig, du är inte kär i någon av dem”,
klippte Faster Lotta av.
Det är mest under dessa kvällsstunder Faster berättat det jag vill söka fram om
hennes liv, som var ganska rörligt och gav henne rik erfarenhet. Verkligt rörande var
den trofasthet, i vilken hon bevarade sina vänner från ungdomsåren.
Språkstunden på nattsidan blev någon gång avbruten av mamma, som visste, att
Faster väl behövde vilan och som förresten ville, att det skulle bli tyst i huset. Vi
tänkte väl inte så mycket på att Fasters krafter behövde sparas, om det också hörde
till undantagen att hon hanterades så, som den gången, då Julius och Harald, tror jag
det var, tog Faster mellan sig och galopperade runt gården med henne.
Forts. följer kanske en gång i tiden. Här stannade jag för 5 år sedan o sen har det inte
blivit mer.
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Julen i vårt barndomshem
Den yttre ramen kring vår jul var hemmet i Östersund, den stora landtliga gården
med mangårdsbyggnad, bryggstuga, uthuslänga, trädgård o 3 obebyggda tomter,
den s.k. lotten, delvis upptagen av krocketplanen med en rad stora härliga björkar
o avslutad med ”Kalles trädgård”. Inte minst vacker var gården i vinterskrud med
snötyngda träd och häckar, prydligt uppskottade vägar, där ett litet barn gick som i
en djup dal med branta berg på sidorna.
Jag har fått en sådan lust att skriva ner vad jag minns om vårt julfirande i den
gården nu, medan ännu några i syskonkretsen finns kvar o kanske kan ha litet glädje
av att tillsammans med mig gå på minnets för andra okända o likgiltiga småstigar.
Barnbarnen i gården ha förresten hunnit nog långt på livets bana för att börja lyssna
till när de gamla berättar. De flesta av barnbarnen minnas förresten det gamla hemmet.

Familjen Dalén med de tio barnen, i början av 1890-talet.
Foto ur Johan Erik Daléns familjearkiv, Riksarkivet, Landsarkivet i Östersund
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Där bodde lektor Johan Erik Dalén f. 1825 o hans hustru i andra giftet, Märta f.
Fällström 1849 (prästdotter från Väster Löfsta i Uppland), \med en stor barnskara/
sonen Karl (i första giftet) f. 1862. Anna f. 1870, Julius f. 1872, Harald f. 78, Hjalmar
75, Gunnar 76, Erik 78, Signe 80, Ragnar 82, Gertrud 87. Till familjen hörde också
på ett innerligt sätt faster Lotta, f. 1837 o sedan den första hustruns död familjens
trofasta stöd. Pappas yngre bror farbror Adolf bodde i början av 90-talet i hemmet,
men jag har absolut inget minne av honom i samband med julen. Tre jungfrur hörde
till hushållet, dvs den 3 dje, barnjungfrun drogs väl in omkring 1891. Den sista hette
f.ö. Brita Forsström o skötte undertecknad ett par år. Hennes företrädare var troligen Ada, som 2-åringen en morgon efterlyst med orden: ”Vad fanken gör Ada som
inte kommer”. Fanken var nämligen vår fars lilla vardagssvärord, ja utom tusan vet
jag inte om han använde några andra.
Barndomens jular, det är för mig 90-talets egentligen för de äldre syskon gå ju minnena tillbaks till 2 föregående decennier. På sätt o vis kunde vi räkna barndomens
jular så länge vår mamma var den, som skapade jul för oss. 1908 var hennes sista jul,
men då var hon svårt sjuk o plågad, hon visste o vi alla visste, att det var hennes sista
jul med oss. Så barndomens relativt sorglösa jular var definitivt slut 1907.
Kretsen av de i hemmet julfirande barnen skiftade på 90-talet. Julen 1895 firade
syster \Anna/ som gift \första gången/ i eget hem. De stora bröderna voro av utbildning av anställning ibland hindrade att komma hem, o det torde inte ha varit så
många gånger under den perioden, som skaran var fulltalig. Ett är under Haralds
tid som skogsförvaltare i Junsele o medan han ännu var ogift, kom han och överraskade dagen före julaftonen. Hans julklappar var redan skickade, o vi tyckte allt
synd om honom \som/ skulle bli utan vid julklappsutdelningen, en känsla, som han
icke underlät att söka framkalla, så det inköptes i all hast lite extra julklappar. Men
vid julklappsutdelningen drog filuren \triumferande/ fram sitt julklappspaket. Han
hade nämligen \på sin 5-milsfärd med häst mött/ postskjutsaren o helt gemytligt
hade paket utlämnats.
Julstöket började med storbyk i november. Kläderna sköljdes i det iskalla vattnet i klapp-huset nere vid sjön. Dit bars mat och kaffe med litet starkt till. Och vid
hemkomsten på aftonsidan väntade kaffe med våfflor. När tvätten var klar, lagad,
manglad, struken o inlagd, tog julstädningen vid. Det tog sin tid, innan de många
rummen var genomgångna. Det fanns ju inte dammsugare o korkmattor bara möjligen i kök o tambur. De hemvävda trasmattorna var säkert mycket dammsamlande
o behövde nog komma ut o luftas. Till städningen hörde ju polerande av kakelugnsluckorna av mässing o av ljusstakar o allt som kunde blänka. När silvret putsades
grep mamma själv in.
En syssla, som i många hem tog sin tid, var ju beredningen av korv av olika slag.
Jag kan inte påminna mig, att vi gjorde korv hemma mer än ett år, o det var nog \
på/ senare tider.
Så sent som på 90-talet stöptes ju inga ljus, men hemstöpta grenljus skulle finnas
på julbordet, o det åstadkoms så, att mamma flätade vekar till ett ljus med tio grenar,
det skulle vara en gren för varje barn, och sedan stöpte ”madam” Solberg \slagtare
Solbergs fru/ ljuset. Men det var svårt med de 10 grenarna, så på min tid var det
alltid två ljus med 5 grenar.
Adventstiden högtidlighölls inte på något sätt, varken hemma eller i skolan, inga
adventsljus brann o eftersom familjen var genomgående omusikalisk, åtminstone

23
vad sånggåvorna beträffar, sjöngs inga adventspsalmer. Lucia firades inte heller, och
lyckligtvis hade man inte börjat ta ut julen i förskott med tända granar o julfester.
Den första julgranen såg man hemma på julaftonen, som det bör vara.
Julmaten levererades nog till stor del från Hökbäck i form av fläsk o kött. Sylta
kokades, både pressylta o kalvsylta, o så skulle det finnas grisfötter. Revbenspjäll
hörde till julmaten, men däremot inte kokt skinka. Något av de första åren på 1900
infördes seden att doppa i grytan o att äta skinka, men till min barndoms jular hörde
inte den menyn. Det var faster Lotta, som förde spiran i köket, när julmaten skulle
beredas. Låt mig för all del inte glömma blodpuddingen, som kokades i ett par stora
kopparformar, o korvkakan med russin i. Den åts tillsammans med den uppstekta
blodpuddingen som frukostmat under helgdagarna, då naturligtvis syltan o grisfötterna skulle vara med.
Det för oss barn festligaste av julstöket var naturligtvis baket. I bryggstugan bakade faster Lotta sekunderad av köksan eller av Ås Kristina, enkom engagerad rågbröd, stora, skinande råglimpor, de penslades med sirapsvatten skulle jag tro. Vörtbröd minns jag däremot inte från vårt julbak. Mitt livs vörtbröd bakades av ”Märta
i Hägglunds”, det var mörkt o saftigt o sött o höll sig mjukt o välsmakande ända till
påsk, om det fanns mjöl kvar. Det s.k. vörtbröd, som man köper nu för tiden till
helgerna har inte mycket med äkta vörtbröd att [göra]. Våra råglimpor smakade
utmärkt, särskilt sådär pinfärska. När jag tänker på dem, känner jag tydligt doften,
anis, fenkål o pomeransskal. Sigfrid Siverts skriver på tal om sina barndomsminnen,
att barnet mest minns med magen, o det är bestämt sant! Efter rågbrödet kom vetebrödet, både det enklare till skorpbullar, som faster Lotta skickligt trillade en i var
hand, o det finare till kaffedopp o så det festliga saffransbrödet. Av alla tre degarna
skulle bakas runda bullar i omkrets som ett tefat, de skulle vara till barnens julhögar
o för det bakades också julkusar, som såg ut så här. I varje snurra kom ett russin.
Enligt experter på gamla julbröd kallas de guldvagn, hos oss hette de helt enkelt
julkusar. Med[an] faster Lotta och hennes garde bakade och gräddade i bryggstugan, det var särdeles roligt att vara där, när kaffebrickan kom, sysslade mamma med
småbrödsbaket i barnkammaren innanför köket. Där satt hon med en rund röd pall
på en barnkammarstol o tog ut pepparkaksgubbar o dito gummor o hjärtan med
kakmått. En del kakor skulle trillas, konjakskransarna skulle tvinnas av två strängar.
Mamma hade gott ögonmått och bra handlag, o kakorna blev vackra till fasonen o
jämna o placerade i prydliga rader på plåtarna. Min goda syster Signe, som är en
ordningsmänniska av rang, kan dock aldrig få en bakplåt att se så prydlig ut som
mammas. Mamma sade ibland, att skulle hon vara tvungen att försörja sig med sina
händers arbete, så finge det väl bli med småbrödsbak. Och har minsann varit en bra
födkrok för många. Till jul bakades det konjakskransar, sniljebröd med kanel på, cigarrer, spritess, ett slags mandelstjärnor o så vetekransar. Dessa sistnämnda kan nästan betraktas som familjespecialitet. Endast i en annan familj har jag ätit liknande,
receptet är ungefär detsamma, men resultatet blir ändå ett annat. Kanske förekom
någon mer sort också, men det här var standardsorterna. Det var roligt att få assistera vid kakbaket. Först vägdes alla degar till o en liten vit papperslapp angav vad det
var för deg. Degar, som fick göras i förväg stod snart klara \var och en/ med sin lilla
pappersfana. Vid utbakning kunde man hjälpa till att pensla kakor med äggula t.ex.
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När jag bemålade någon sort omsorgsfullt, hände det att min mamma undrade,
om jag höll på att måla kungens porträtt. Sen skulle det strös socker eller mandel
på, så det fanns uppgifter för assistenter. Längre fram fick mamma barnbarnen till
medhjälpare. Från den tiden härstammar historien om sonsonen Sten, som fått en
klick kakdeg, vilken han kärleksfullt trillade o plattade ut o formade tills den betänkligt ändrade färg. Båda iakttog förändringen, men den lilla knappt 3-årige, ansåg det vara klokast att förekomma kommentaren, varför han såg stort o allvarligt på
farmor o sa: ”Farmor, säg ingenting om degen”, ett inom familjen sedan \i liknande
situationer/ använt uttryck. Kakplåtarna bars sedan över gården till bryggstugan för
att gräddas där i den stora murade ugnen, som rymde många plåtar på en gång.
Småbrödsbakets krona var smörbakelserna, som skulle användas till efterrätt o
fylldes med hallonsylt, något utblandad med lingon, för se hallon var en mycket fin
o kostbar artikel. Bakelserna, uttagna med runda mått, ett kaffefat, tror jag, veks
ihop över sylten, sedan kanten penslats med vatten, så trycktes pekfingret på kanten o åstadkom så en prydlig udd, som med ett snitt med pennkniv (smörbakelsepennkniven finns ännu kvar o kan beskådas) skildes från nästa udd. Det blev som
langettuddar eller tår eller vad man nu ska likna det vid. Men det intressantaste var
smörtårtorna till barnens julbord. Mamma bakade dem så, som hennes mamma
bakat dem före henne. Eftersom traditionerna mest gå på kvinnolinjen, lever väl
julbordstraditionen knappast kvar inom någon gren av familjen, det skulle då vara
inom den enda gifta dotterdotterns familj. Men hugade spekulanter kan få detaljerade anvisningar hos undertecknad.
När hela baket var färdigt, bjöds det överlag på smakbullar o smakkakor, allt
husfolket skulle avsmaka allt som var bakat. Det var ju inte så liten åderlåtning på
förråden, men de var rikligt tilltagna, o det var obeskrivligt festligt med den där
försmaken av julfägnaden.
Mamma hade en lång tid före jul en mycket krävande uppgift, att tänka ut o anskaffa julklappar åt familj o tjänstefolk. Det skulle vara rättvist o jämnt fördelat, o
det skulle vara praktiska o rejäla saker, o kassan var ju inte outtömlig. Jag minns
aldrig, att vi fick större klädesplagg till \jul/ klänningar, skor o dyl. Ja, kanske mina
första pjäxor. Såna hade just blivit moderna, o det var lite lyxbetonat. Men strumpor,
vantar, kragar o näsdukar lämpade sig till julklappar. Och underkläder förekom nog
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också i julklappspaketen. Och så böcker. För mej var gula böcker med röd rygg,
dvs flickböcker, en mycket välkommen julklapp. Jultidningen Barnens julrosor förekom. En inbunden årgång av Barnens vän kom en jul. Onkel Adams Linnea hörde
till de första julklappsböckerna. Till mina bästa julklappar hör nog den dockvagn
jag julen 91 eller 92 fick och till vilken mamma sytt de finaste sängkläder. Jag har
dem ännu i min ägo. Lakan o örngått äro broderade med langett o hål och kråkspark
(som mamma sydde utomordentligt väl) och märkta, nej nu vet jag, 92 står där.
Ett vadderat täcke och ett virkat överkast till vagnen hör till utstyrseln. Leksaker
fick man inte så ofta och aldrig skräp vad jag kan påminna mej. En julklapp, som
först väckte hänförelse och sen en viss besvikelse var en kaffeservis för dockorna,
som jag fick av syster Anna o hennes fästman 93 eller 94. Den var söt att se på, men
man kunde inte hälla genom pipen på kaffekannan, den var fylld. Min besvikelse
observerades väl, och nästa jul kom från samma håll en litet större servis, som fungerade oklanderligt och som jag bevarat tills för något år sedan, då den skickades
till bror Gunnars barnbarn, de små flickorna Villner på Högforsbruk. En jul fick
alla barnen varsin gammal matsked av silver, en annan jul en specie riksdaler från
Gustaf d. III:s dagar. Den lär ha varit instucken i ett äpple. Jag har hört om den julklappen, var väl för liten att minnas den julen. Moster Julia skickade åtminstone på
senare år pengar till julgotta. Man kan väl förstå, att det gick över hennes krafter att
skicka julklappar till vart och ett av syskonbarnen. Mamma brukade inköpa ett par
kilo Nygrens karameller, som åtminstone några år togs hem av en gammal lärarinna
i flickskolan, fröken Sjöström, gemenligen kallad Momma.
Hon förskaffade sig väl på detta sätt ett alltför välbehövligt tillskott till \det magra/
levebrödet (själv var hon ingalunda mogen). Mamma fördelade karamellerna så att
var och en bland julklapparna fick en liten påse, som man fick hushålla med eller
slösa med efter behag. Mina syskon ha naturligtvis minnen av \sina/ speciella julklappar, som bevaras i kärleksfullt minne.
Jungfrurna, som det hette på den tiden, fick alltid \förutom diverse småsaker/
någonting till bosättningen, en matsked av nysilver eller dylikt o dessutom 10 kr
i ett kuvert, jag vill minnas, att det var den summan. För en del år sedan träffade
jag i Röjan uppe i Jämtland på en av våra f.d. köksor. Hon tog med rörelse fram de
skedar hon för \cirka 30 år sen/fått hos ”lektorns” o som var märkta med namn och
årtal. Mammas julklappsbestyr var en aktningsvärd arbetsprestation. Hon rådgjorde
väl med pappa, men han tog inget initiativ i det avseendet. Mammas julklappar av
pappa var väl sådant som hon önskat sej, kanske ibland också köpt. Stor sensation
väckte en pennkniv, som pappa alldeles på egen hand inköpt o överraskade mamma
med. Vi små barn skrev önskelistor, på Ragnars och min stod ett par jular, tror jag,
som första nummer, en liten bock! Vi skulle använda den till dragare. Jag hade en
liten barnsläde, kibitka kallades de, och den hade varit synnerligen användbar i ett
bockekipage. Tur var väl, om där inte stod en ponny också. Möjligheterna var ju
obegränsade.
Om och i vilken utsträckning mamma skickade julklappar till sina föräldrar och
syskon, minns jag inte, men däremot att hon längre fram, då syskonbarnen växt
upp, skickade till var och en av dem en pepparkaksgubbe och dito gumma försedda
med rim o mottagna med stor glädje. Jag vet att de lustiga rimmen var djupt saknade, då ”moster Märtha” inte längre fanns.
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Apropos pepparkaksparet måste jag påminna om gångna tiders sparsamhet i
smått. Det var våra släktingar Risslers som ägde bleckmåtten, som användes till pepparkaksgubbarna. Det gällde att hålla reda på Risslers pepparkaksbakdag och i tid
försäkra sig om paret, som gick i lån i flera familjer. Det var ett omtyckt ärende att
springa och låna formarna, det inbragte tämligen säkert smakkakor.

Familjen samlad i samband med lektor Daléns 80-årsdag 1905.
Till höger vid bordet sitter Faster Lotta.
Foto: Johan Erik Daléns familjearkiv, Riksarkivet, Landsarkivet i Östersund
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Så hade vi hunnit fram till dan före dopparedan, som hos oss inte var någon
dopparedag, men julafton. Allt var fint o blankt o putsat o julmaten klar. Av nutida
julpynt (”den förbannade jullumpen” som en temperamentsfull konstnärinna utlät
sej, när i början av december pappersblommor o tomtar, änglar o grisar vällde fram
i butiksfönstren) fanns i vårt hem ingenting. Vi hade julgranen, de många ljusen,
julbordet och sen punkt och slut. Julgranen inköptes, så vitt jag minns, på torget o
kostade, en stor o hög gran, 1 krona eller 1.50. Den sattes på fot, bestående av två
grönmålade klossar, som bildade ett kors. Jag minns en sorglustig händelse, ganska
betecknande för familjens konservativa kynne, o den måste jag berätta. Ragnar hade
en gång, så där omkring 1900 skulle jag tro, inköpt en ståtlig gran o därtill en fot
med vattenbehållare o kom stolt o glad hem med sitt förvärv. Men han möttes av
idel kritik, jag tror han givit 6 kronor för hela härligheten, o det var ju ett vansinnigt slöseri. Vad det var för fel med julgransfoten, kan jag nu inte förstå, men jag
har en pinsam känsla av att jag deltog i den nedgörande kritiken. Ragnar blev arg
o det hade han fullgoda skäl till, tog granen med fot o allt o gick till torget, där han
sålde granen till landshövdingen! Och ännu några år fortsatte vi väl att möda oss
med träfoten o låta granen torka och barra tills en modern julgransfot med vattenbehållare inköptes. Att sätta ljushållare i granen var en besvärlig sak som pappa och
storebröderna måste klara. Jag undrar om inte de äldsta syskonen minns ljus armar,
som skulle stickas in i hål, som borrats i stammen, senare kom ljusarmar som skulle
surras fast vid stammen och hade hållare för ordentliga kronljus. Men så tror jag
Gunnar eller någon annan praktisk karl kom hem med en ljushållare av metalltråd,
som klämdes fast om grenarna o hade en liten hake där ett äpple borde hängas för att
hålla balansen. Och nu sätter det i gång med tillverkning av ljushållare. Pappa och
bröderna klarade den saken fint. Dalénarna bruka vara händigt folk.
Söndan före jul vill jag minnas, att julgranssakerna plockades fram på en bricka
på matsalsbordet och fick sin översyn.
Man knöt trådar på julgranskaramellerna, som på min tid inköptes, små o nätta,
inte såna där långa silkepapperssvansar, som gör sig breda på granen. Små röda
äpplen gjordes också i ordning att hängas på ljushållarna. F.ö. var det flaggor, små
glaskulor, sockerringar, flätade \pappers/korgar, som fylldes med russin eller nötter.
Ofta hade vi i barnkammaren en liten gran för dockorna. Den hade röda, blå, gula
o gröna ljus, men hur de sattes fast, har jag ingen aning om.
Julgranen bars in på julaftonsförmiddag o ställdes på ett tjockt hemvävt lakan
av Lövsta-fabrikat. Granen stod framför mittfönstret i salen. Mamma klädde granen efter middagen med de större barnens hjälp. Förmiddagen var som en vanlig
vardagsförmiddag, bara oändligt mycket längre än alla andra. Varken frukost eller
middag var något särskilt högtidlig, till middag åts ofta lake, det var tradition från
mammas hem o den seden har säkert djupa rötter från äldre tiders fasta före högtiden, liksom lutfisken o gröten. I köket sysslade man alltjämt, julfirandet började
hos oss inte förrän på eftermiddagen. Det var mycket som skulle göras i det stora
hushållet. Bror Karl skulle sörja för att julveden fanns inne o att det fanns förråd på
späntade stickor. Alla lampor skulle fyllas o allt arbete, som kunde göras undan för
helgen, ombesörjas.
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Småbarnen, det var jag och Ragnar för sällskaps skull, borde sova middag för att
kunna vara uppe på kvällen. Vi placerades på storsängen, den vackra snidade björksängen, som nu finns hos Bengta och hennes flickor. Hur det gick med sovandet, vet
jag inte, men efter middagen sattes pappa till att roa oss i barnkammaren, medan
mamma klädde granen och dukade julbordet i sängkammaren på det runda bord,
som vi, Signe o jag, ha till matsalsbord. Det gjorde ett djupt intryck, att pappa lekte
med en. Han var 62 år, då jag föddes o alltså knappast så lekfull, då jag var barn. Men
nu lekte han ”Bulleri, bulleribock, hur många horn står opp!” Och det var ju bara det
något extra. Så småningom stillnade det av i köket, mamma var färdig med de sista
förberedelserna, o vi skulle få samlas i salen till tedrickning, men de stora bröderna
hade en irriterande ovana att försvinna ut i stan ett tag för ett sista julklappsinköp o
vi väntade otåligt \på dem/. Äntligen inemot klockan 6 var alla samlade. Man hade
söndags-kläder på o rent förkläde. Helst borde man ha något alldeles nytt plagg, om
inte annat nya strumpor eller nytt förkläde. Mamma höll styvt på den seden. Det
skulle visst vara ett gott omen, så hon sparade gärna något plagg, hon fått under året,
för att inviga det på julaftonen.
Det var mycket festligt att samlas i den ljusa salen, där det stora bordet var dukat
till tedrickning med alla sorters kakor och saffransbröd. Det dracks te och inte kaffe,
tradition från mammas hem, jag har också funnit i memoarer från tidigt 1800-tal
att te var högtidstrakteringen. Förutom de småbröd jag förut omtalat, fanns hembakta rån och den mörka sirapsstarka mjuka pepparkaka, skuren i avlånga bitar o
beströdd med socker, som pappa höll särskilt på. Den hade väl för honom någon
barndomstradition.
Äntligen fick mamma o faster Lotta sitta stilla, jungfrurna kom in o helgen höll
sitt intåg. Det sjöngs inga julsånger, vi var ju inga sångare, o ingen jultext lästes,
överhuvudtaget var det inget religiöst inslag, som syntes eller hördes, men högtidsstämningen fanns där. Den blev liksom starkast, när vi efter tedrickningen samlades
kring julbordet, som mamma i sängkammaren dukat åt barnen. Och barn var man
så länge man firade jul hemma hos föräldrarna.
Vid julbordet hade man sin plats efter ålder. Jag kom alltså att sitta mellan Ragnar och Kalle, som ju var äldst. Var och en hade en jultårta av smördeg, stor som
en desserttallrik. På mitten var det hallonsylt med ett flätat rutgaller av smala degremsor över. Kanten var av smördeg, utkrusad med uddar. Så hade man en julhög,
längst ner en rund rågbulle, ovanpå den en av vetedeg o längst upp en saffransbulle.
En julkuse med russin, ett pepparkakshjärta o en dito gubbe och gumma och en
papperskaramell hörde till varje hög.
Av någon kakdeg var en namnbokstav bakad, som angav vem som skulle ha julhögen. På min eller rättare sagt på tårtan låg ett D. Jag hade från början kallats Dagmar, och eftersom Gunnar innehade G:et, blev D min initial. Hur Harald o Hjalmar
skildes åt, minns jag inte.
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Några av de julkusar i form av djur som varje jul ställdes på barnens julbord.
Figurerna var gjorda av rågdeg och tillverkade av en gumma i Lit.
Foto: Okänd, Jamtli Fotosamlingar.

Mitt på bordet stod grenljuset med 10 grenar, sedan de två med fem grenar och
runt grenljusen vandrade våra alldeles speciella julkusar, modellerade av hård rågeller vörtdeg, med stickor till ben. Där fanns alla husdjur, hästar, kor, getter och
lamm, hundar o katter. Det var både stående, sittande o liggande figurer. De var
verkligt väl modellerade, är kan vi lyckligtvis säga, ty en liten skara finns kvar o
vandrar alltjämt runt vårt grenljus på julbordet. De härstamma från Hökbäck o farmor skickade dem ursprungligen nya var jul, men så där för en 70-år sen, rådde hon
mamma att gömma dem från jul till jul, ty den gumma, som brukade modellera
dem, hade blivit gammal o kunde inte längre fullgöra uppdraget. Det är ju förvånansvärt, att en del, kanske 15 st kunna klara sig så många årtionden. För några år
sen, upptäcktes, att de höll på att förstöras av någon mikroskopisk insekt, men de
räddades den gången från förstörelse genom stark upphettning o besprutning med
någon vätska. Nu visa de inga tecken på förstörelse.
Det vore intressant att av någon specialist på gamla julseder erfara, om man från
andra håll känner till den sortens julkusar. Jag, har aldrig i skildringar av julfirande
i gångna tider sett något om såna modellerade juldjur. De kan härstamma från julkrubban eller gå tillbaka till hednisk tid o ha något att göra med riterna från midvinterblotet. Här finns ett uppslag för forskning för yngre generationer av släkten.
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Hunden vid julbordet var den stämningsfullaste. Pappa, mamma o faster Lotta
satt i den gröna stolen i hörnet under klockan och på soffan mellan fönstren och
mamma läste högt julbreven från de familjemedlemmar, som inte kunnat komma
till julen, från morföräldrarna och sedan de gått \bort/, från mammas syskon. Farmor lär tidigare än jag kan minnas, ha firat julen hos oss, men efter 1892 hade hon
ett barnbarn på Hökbäck och firade sedan jularna där. Den där stundens högtidlighet har etsat sig in i mitt hjärta. Vi kände gemenskapen o jag tror, att vi också kände
något av det innersta i julen, fast det inte fick ord. – En tanke, som ligger nära till,
när man firar en högtid i hemmet, är den: ”Här är vi nu alla tillsammans, hur ska det
vara nästa gång? ”Det är tacksamhet man känner och bävan.
Ingen angrep sin beskärda del vid julbordet redan nu, dels var man nog mätt av
alla goda kakor och dels hade det vittnat om en klandervärd glupskhet, om man satt
i gång redan på julaftonen. Julbordet stod dukat hela helgen man bredde över det, då
rummet städades, o så småningom grep man sig an först med tårtan, där man helst
borde spara mittbiten med sylten till sist. Bullarna i julhögen blev nog efter hand
branog torra, o rågbullen särskilt måste nog blötas upp i mjölk eller kaffe när man
nått trettondagen.
Efter den stilla stunden vid julbordet övergick man till att äta gotter, nötter, russin o mandel mm ute i salen \dans kring julgranen/ o i köket ordnades det med
kvällsmaten, lutfisk med mjölksås o potatis, risgrynsgröt och smörbakelse. För de
yngsta blev det nu en prövande stund. Man var ju fylld av spänning. I förmaket stod
en klädkorg, ofta två med julpaket. Man hade smugit sig in med sina bidrag, men
jag minns inte, att man dristade sig att smygtitta i korgen. Signe vill minnas, att man
helt enkelt använde tidningspapper som omslag, Jag har för mig, att man tog reda
på snyggt omslagspapper, som kunde vändas o kom till användning mer än en jul.
Speciella julklappspapper som man nu har, var en okänd lyx, men rikligt med lack
användes o rim förekom ur egen fatabur eller Den lille julfyren, ett litet häfte med
rim av typen: ”Det är en sed i alla land att skeden ta i vacker hand”. Av hemslöjdade
rim minns jag bara ett, på en bok till Signe stod ”Här har du en bok! Ånej din tok.
Jo, helt förvisso, från Anna o Nisse”
Så var äntligen kvällsmaten framdukad, o den åts under munterhet o skämt,
fast obliga-toriska grötrim inte förekom. Efter kvällsmaten blev det åter en väntans
stund, som var svår att utstå för den, som var liten och hade svårt att hålla sig vaken.
Men den sistfödda fick ju försöka hålla takten med de stora syskonen o de vuxna.
Julklappsutdelningen togs efter kvällsvarden för att alla i lugn och ro skulle kunna
delta. Jag har ett svagt minne att jag satt i pappas knä i gungstolen i salen o att en av
bröderna skickades att \i julklappskorgen/ ta upp ett paket åt mig för att jag skulle
kunna hålla mig vaken, o så uppenbarade sig en liten släde med häst, allt av målad
bleckplåt. Jag ser bara en glimt av härligheten, när den kom fram ur papperet, något
annat minne av den leksaken har jag inte.
Så var det äntligen färdigt, avdukat o diskat o jungfrurna kunde komma in. Det
stora bordet med skivor stod utan duk o skarvades till med ett av fönsterborden av
björk o alla tog plats. Vid övre ändan av bordet pappa o mamma med den yngsta
telningen vid sin sida. Faster Lotta satt visst på andra sidan om pappa o sen alla
de andra. Längst ner, vid pianot alltså satt jungfrurna o gamla Gölin, som bodde i
bryggstugan o som en gång i tiden varit Haralds barnpiga. ”Si en Harald, så fin han
ä”, ut[lät] hon sig stolt om sin gullgosse, som också en jul förärade henne en präktig
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ullschal. Allt vad, som kunde uppbringas av saxar placerades ut på borden o så började mamma läsa upp utanskrifter och rim o så langades paketen till vederbörande.
Jultomte som överbringare av paketen har jag aldrig varit med om. Utdelningen tog
sin rundliga tid, alla skulle ju se o beundra vad de andra fick och det var skämt o stoj.
Erik bidrog alltid \särskilt/ till lustigheten, provade sina kalsonger eller vad det nu
var o gjorde sina anmärkningar med sin speciella humor. Mamma fick Sigurds sista
bok, som ofta lästes högt i julhelgen, Lovisa Petterkvist i Stockholm och i Jockmock
fick hon också, den sistnämnda av ”barnen i Jockmock”, dvs syster Anna o Nils i
Norsjö. Så förekom \regelbundet/ kalendrarna Svea, Nornan o Korsblomman o Frideborg. Man var stolt, när pappa tog upp den penntorkare, man sytt åt honom o så
gladde man sig både över det man fick och det man gett. Det tog sin rundliga tid,
innan denna stora familj blev färdig med julklappsutdelningen, klockan kunde bli
både 12 o 1, innan man samlat ihop sina tillhörigheter och tackat alla o röjt undan
papper o snören o lack. De yngsta försvann väl fortast möjligt till barnkammaren,
hoppas jag. Och så var julaftonen förbi.
Juldagen gick mera i trötthetens tecken. När jag började få gå med i julottan, kan
jag inte säga, men jag minns den lilla enkla träkyrkan, där man den gången också
kunde gå in genom sakristian o där vi alltid satt nästan frame i koret. Levande ljus
brann i bänkraderna och i fönstren. Ottan började inte förrän kl. 7 och dubblerades
inte. Så där till bristningsgränsen fylld minns jag inte vår kyrka men nog hände det,
att altarringen var upptagen av småttingar, som placerats där. Jag vet inte om jag
fablar, men jag har för mig, att kollekten den morgonen gick till kyrkvaktaren gamle
Östlund, som han i min barndom hette.
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Gamla julkusar
Det är i många stycken sorgligt med unga människors lättsinne, som bl. a. tar sig
uttryck i ett tanklöst anammande av företeelser som borde kunna väcka ett vetgirigt intresse, t. ex traditioner och gamla, ärvda ting. Det tycks, som om man bör ha
hunnit upp i 50-årsåldern, innan man har förstånd att spörja och forska i sådant.
Så förhåller det sig t.ex., med de jul-kusar av vördnadsvärd ålder, minst 80 år, som
vandrade runt grenljuset på vår barndoms julbord och som nu i snart 50 år fortsatt
sin julvandring i min syster Signes och mitt hem. Där ha våra syskons barn och
barnbarn kunnat se och beundra dem. Och vi gamla skulle bra gärna vilja veta närmare om deras tillkomst. Varifrån de härstamma, vet vi väl.
De kom till jularna som gåva till lektor J. E. Daléns barn från farmor på Hökbäck
i Lit, vår fars styvmor, änka efter Kronofogden Erik Dalén, den farmor vi barnbarn
kände. När vår rätta farmor dog, hade inget av de 15 barnen hunnit till giftasvuxen
ålder. De äldsta barnbarnen i Östersund, födda på 1870-talet, fick varje jul en ny
uppsättning av julkusarna, tills farmor rådde vår mor att spara dem då den gumma,
som var farmor behjälplig med julbaket inte längre såg sig i stånd att tillverka figurerna. Det bör ha varit omkring 1880. Ja långt sträcker sig vår vetskap, men ingen vet
nu, vem denna verkligt konstnärligt begåvade kvinna var och inte hellre om denna
djurkrets går tillbaka på en gammal jultradition eller om de fint formade djuren
skulle tjäna som leksaker.
Nu förefaller det mig ofattbart, att vi inte tog reda på så intresseväckande företeelser, ty vi hade rika tillfällen därtill, då vår farmor blev 90 år och till sin död bodde
kvar på farfars-gården, som vi hade livlig förbindelse med. Då hon dog 1910, var alla
barnbarnen vuxna. Till 1915 hade vi vår far i livet och ännu några en faster, f. ö. en
mycket god berättare. Alla dessa tre gamla voro till sin död vid full andlig vigör. Men
tyvärr, vi måtte inte ha tänkt på att efter-forska julkusarnas tillkomst eller också lät
vi upplysningarna gå in genom ena örat och ut genom det andra. Och ändå spelade
våra julkusar en centralroll i vårt julfirande, och ingen av oss barn skulle ha godtagit
ett julbord utan den brunhylta djurkretsen, och barn var vi i det avseendet så länge
föräldrahemmet fanns kvar.
Dessa julkusar är inte i vanlig mening bakade, utan de är modellerade av hård
deg, förmodligen rågdeg, ha smala stickor till ben, men stickorna är överdragna
med deg, som givetvis under årtiondenas lopp fallit av här och där. Mjölet i degen
måste ha varit mycket finmalet då degen kunnat behandlas så känsligt, att djuren ha
nästan individuella fysionomier, vilket nog syns t.o.m. på bifogade bilder. De större
figurerna, t.ex. korna är 10 cm. långa och 5 cm. höga, hästarna något större, ett får är
6 cm. långt och 4 högt, ett lamm 1 cm mindre på både längd och höjd, ett liggande
lamm mäter 5 cm. i längd och ca 2 cm. högt. Det har också funnits en sittande katt,
något över en cm. hög, den har på tyvärr på senare tid förkommit.
Det är, som synes uteslutande fyrfota husdjur, hästar, kor, grisar, får och getter.
Hund och katt ha också funnits. Helt naturligt har antalet under årens lopp minskat,
några av de ännu existerande figurerna är starkt invalidiserade, halta och lytta. För
cirka 30 år sedan konsta-terades åverkan ett slags or, därav de hål, som syns på ett
par djur, men förstörelsen har tydligen hejdats. Figurerna äro nu givetvis stenhårda,
men ha troligen aldrig gräddats utan fått lufttorka.
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Julkusar i ring. Varje jul fick barnen nya kusar av farmor i Lit, men mot slutet av
1800-talet upphörde tillverkningen, och djuren måste sparas från jul till jul.
Foto: Okänd, Jamtli fotosamlingar.
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Det vore högeligen intressant, om någon gammal Litsbo kunde erinra sig liknande
av deg modellerade figurer. Jag har aldrig i något annat hem än vårt sett sådana men
har hört sägas, att Nordiska museet skulle ha något liknande (figurer modellerade
av ost ha nog förekommit).
En kusin, som framlevt hela sitt liv på farfarsgården i Hökbäck och har bra reda
på sig i fråga om gamla seder och bruk, har inte kunnat ge några upplysningar om
våra julkusar, som också måste vara betydligt mycket äldre än denna medlem av
familjen Dalén.
Är det en gammal jultradition, som är bevarad i dessa modellerade djurfigurer,
måste den nog härstamma från Lit.
Farmor kom visserligen från Östergötland, men hon kan knappast ha medfört denna tradition, det lär nog vara den okända konstnären, som bevarat traditionerna om
det nu överhuvudtaget rör sig om en sådan.
Det julbord, som dukades åt oss barn och som stod hela helgen och där varje barn
hade sin givna plats efter ålder och sin julhög, där ingenting på minsta sätt fick ändras genom åren, kan troligen också bygga på traditionen från Lit eller åtminstone
från norrländska prästgårdar. Festtraditionerna gå ju helt naturligt mest i arv på
kvinnolinjen. Vår mor var visserligen född och uppvuxen i en uppländsk prästgård
men hennes mor åter var prästdotter från Lit. Med härstamning på både fäderne
och möderne från norrländska prästsläkter. Det kan hända, att i Lit på andra ställen
än i prästgården julbord dukats. Ett bord med julhögar för varje familjemedlem,
dukat för hela helgen, förekom väl på landsbygden ofta.
Hos oss fick varje barn en smörtårta, stor som ett tefat, på mitten täckt av hallonsylt med ett rutgaller och runt om en utkrusad bård av deg. Vid sidan om tårttallriken låg en rund rågbulle, ovanpå denna en vetebulle och en saffransbulle med
ett russin i mitten krönte verket. En saffranskuse av typen ”gullvagn” fanns också
liksom gubbe, gumma och hjärta av pepparkaksdeg och ägarens namnbokstav bakad av någon kakdeg hörde också till julhögen. Mitt på bordet grenljus med en gren
för varje barn. Mamma hade flätat vekarna och ”madam” Solberg stöpte talgljuset,
men när barnskaran blivit tiohövdad, vägrade hon att stöpa, om det inte fick bli två
ljus. Och så blev det i fortsättningen, och omkring grenljusen vandrade våra säregna
julkusar sin högtidliga rund, och det är att hoppas, att de ska komma att beundras
av och glädja ännu ett par generationer av släkten.
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Foto från 1960-talet med vy över busstorget och där Dalénska gårdens stora boningshus
fortfarande finns kvar.

