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Barndomens offersten finns kvar, liksom branddammen, även om det i dag är betydligt mer igenvuxet.

En nostalgitur till barndomsbygden
För en tid sedan när jag vaknade en morgon kände jag nostalgi av något slag. Jag började
tänka på det som varit för länge
sedan i Häggeby där jag växte
upp.
Det jag först kom att tänkta på
var hur allt levde på ett annat
sätt jämfört med i dag, med flera gårdar, handelsträdgårdar
och lanthandlar. Korna betade i
hagar och vi hämtade mjölk hos
bonden. Där var det lite som i
lanthandeln, man träffade
andra och fick sig en pratstund.
Det var på den tiden då det var
okay att dricka mjölken obehandlad.
Jag minns branddammen i
Häggeby där vi som barn fångade grodyngel, såg på insekter
och andra småkryp den varma
årstiden. På ena sidan av dammen var det en brunn och på
andra sidan var det öppet vatten, urgrävt och mycket djupt.
Det var på den grunda sidan vi
var och tittade på grodyngel
och andra små djur. Vi spelade

fotboll på en öppen plan en bit
därifrån på sommaren. På vintern åkte vi skridsko på hela
dammen och i backen upp mot
dammen åkte vi skidor.

Mynt i offerstenen
För att återuppleva det som
varit tog jag bilen och åkte till
kyrkbyn i Häggeby den här dagen. Efter att ha parkerat gick
jag upp i skogen.
Det första jag kom till var offerstenen en bit från branddammen. Den såg ut precis så som
jag mindes den när jag gick i
skolan och hela klassen var och
tittade på den. Enda skillnaden
var att nu var det mycket mossa, kottar och barr på den. Vår
lärarinna berättade att man en
gång i tiden offrat mynt och annat i de små skålgroparna på
stenen.
När jag fått bort lite mossa,
barr och kottar upptäckte jag
att det låg mynt i två av skålarna. Det var intressant att se att
det ännu finns mynt där efter så

många år. Har för mig att det
fanns en offersten till men jag
hittade bara en.
Jag vandrade vidare till den
djupa sidan av dammen. Vägen
dit var blockerad av kullfallna
träd och uppväxande buskar,
men jag klättrade över träden
och snart var jag framme. Även
här var det igenvuxet och det
syntes inte ett spår av det öppna
vatten som fanns då jag var
barn.

När isen brast
När jag stod vid dammen
mindes jag en dag i början på
vintern då jag och två kompisar,
Svicke och Lelle, var där. Det
var en tunn ishinna på vattnet
och jag vände cykeln så att bakhjulet stod på isen.
Så ställde jag mig på cykeln
för att göra en ”rivare”, men i
samma ögonblick brast isen och
jag ramlade i. Mina kompisar
fick tag i mig och cykeln snabbt
och hjälpte mig upp. Det var ett
av alla tillbud som hänt i mitt

liv som jag klarat mig levande
ifrån.
Tankarna for runt i huvudet
på mig när jag gick i skogen där
vi lekte som barn. Jag kände
mig ödmjuk inför livet och
mindes tider som varit. När
minnena började tona bort gav
jag mig av mot vägen för att
hämta bilen.

nande” av föräldrarna. Vi unga
var nog mer delaktiga i vuxenlivet på den tiden. Ofta var man
med och arbetade, helt enkelt
för att det var spännande att
prova olika arbeten, men också
för att man kunde tjäna en
slant.

Varför frågade vi inte?
Men trots det var det mycket
Tonårsbus
som man inte frågade om eller
Men den här dagen hade nos- på annat sätt tog reda på. Till
talgin verkligen bitit sig fast i exempel vad namn på hus och
mina sinnen. Det ena efter det gårdar kommer ifrån. Varför
andra dök upp i mitt huvud, heter det Galgbacken, Gråtvremen nu handlade det mer om ten, Fattansbo och liknande? I
tiden strax innan och i tonåren. dag är alla de som man skulle
Nu var det inte titta-på-grod- vilja fråga, borta. Nu får man
yngel med skolfröken längre. hålla tillgodo med minnena.
Nu började det hända ett och Minnas smaker, dofter, ljud och
annat som kanske inte alltid var allt annat som man förknippar
så oskyldigt. Hade det varit i med det man upplevde under
dag hade vi säkerligen blivit an- sin uppväxt.
mälda för allt bus vi gjorde,
Så visst är det bra att vi kan
men människor hade en annan glänta på dörren till minnenas
syn på allt på den tiden. Ofta arkiv närhelst vi känner för det.
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