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Som en smekning
värmer vårtankarna

min frusna kind.

Blåsippor sover
under snötäckta stenar.
Lång är vinterns väg.

Skogens buskar
bär droppar av hemligheter.

I luften finns spår av förväntan.

Jag räknar dagarna
och sträcker armarna mot våren.

Försöker fånga den!!

Det viner när vinden tar den flyktiga snön 
med sig på resan förbi mitt fönster,

ljuset från gatlyktorna syns s
om flämtande eldar i yrsnöns gråvita mönster.

Vintern har lagt beslag på några dagar 
och tagit vinden med sig på sin väg,

genom skogar, öppna fält och tätt bebyggda områden 
och in på en byväg.

I rasande fart far den land och rike runt, 
bildar drivor och vallar i vinterlandet,

medan folket, de som kan det, 
tänder ljus och kopplar upp sig på bredbandet.

I teknikens tidevarv talar man med bild och text 
i alla tänkbara tekniska prylar,

personlig beröring får mången moralist 
att reagera så starkt att vargarna ylar.

Tiderna har förändrats så till den milda grad 
att könsrollerna helt suddats ut,

kvinnor gör vad män tidigare gjort, 
till och med orden för han och hon är slut.

Bilden av manligt och kvinnligt har förändrats på vägen 
och blivit ett neutrum,

gränser har suddats ut, känslorna är kalla, 
de har drivits på flykt in absurdum.

Men vad bryr sig vintern om denna galenskap 
hos taktlösa människosläkten,

som tar död på sig själva, utarmar jorden 
och satsar allt på  rymdprojekten.

Vinden fortsätter att vina, blåser bort molnen, 
allt för att solen skall få skina,

för en stund är jorden som ett paradis 
där ingen skall känna rädsla eller pina.

Mot våren

Tankar en vinterdag

MÄRTA PETERSON

TOMMY HILDORSSONF F
             Läsarnas

              vinterdikter

Karolinska Läroverket i Örebro 1918

DEN GAMLA BILDEN
”Den gamla bilden”, Kvällsstunden, 
Klockartorpsgatan 14, 723 44 Västerås 
Mejla:  redaktion@tidningshuset.com

Bilden visar Klass I på Ka
rolinska Läroverket i Örebro år 
1918. Min far Bengt är elva år 
gammal och sitter på främre 
raden trea från vänster. Han 
berättade själv att han var rätt 
busig i klassen och att han ofta 
blev utslängd från någon lek
tion då han gjort något bus
streck. Det hände ibland att 

han inte var ansvarig för bus
strecket, men blev ändå auto
matiskt utslängd trots att han 
var oskyldig. 

En gång blev han så förgrym
mad då han orättvist blev ut
slängd, att han hittade ham
mare och spik och spikade fast 
lärarens galoscher som stod 
utanför klassrummet. Jag fick 

aldrig veta vad som hände då 
läraren sedan skulle sätta på sig 
sina galoscher. 

Min fars förtjusning för bus
streck, fortsatte även i vuxen 
ålder. Vi barn blev ofta utsatta 
för hans påhitt, men de var av 
de mildare slagen än det som 
läraren blev utsatt för år 1918.

Lars Looström

En mindre känd leksakstill
verkare var Skoglund & Olson 
i Gävle, ett gjuteri som grunda
des redan 1874. Till en början 
tillverkades vedspisar, kaminer 
och hushållsföremål. 

Skoglund & Olson startade 
sin leksakstillverkning i stor 
skala 1927. Under 1920 och 
30talen handlade det om en 
serie fordon av gjutjärn. Dessa 
var baserade på amerikanska 
tekniker, för produktionen var 
inspirerad av de amerikanska 
leksakerna. Leksaker av gjut
järn förekom sällan i Europa.

– I England och Tyskland 
hade det förekommit en 
mindre tillverkning från slutet 
av 1800talet, berättar leksaks
kännaren Peter Pluntky.

Skoglund & Olsons gjuteri 
var till en början ett litet före
tag med ett 20tal anställda. På 
1930talet hade firman växt be
tydligt och arbetsstyrkan upp
gick till över 200 personer.

Förutom själva gjuteriet hade 
företaget även en egen modell
verkstad där modellerna till en 
början gjordes i trä och gips, 
senare i metall. Gjutningarna 
var oftast av mycket hög kvali
tet och leksakerna lackerades i 
glada cellulosalacker. 

På tillverkningsprogrammet 
stod omkring 30 olika leksaker, 
mest bilar och barnspisar. Den 
första leksaken i sortimentet 
var en ChevroletCoupé som 
blev en stor framgång.

De flesta leksakerna är märk
ta med ett nummer, firmanam
net och ordet SETO vilket är 
förkortningen (Skoglund et 
Olson). Å ena sidan var de 

gjutna leksakerna relativt dyra, 
jämfört med importerade tyska 
plåtleksaker; å andra sidan höll 
de bättre. I 1931 års katalog 
kostade den stora brandbilen, 
utrustad med förnicklade ste
gar, sju kronor men så vägde 
den också nästan två kilo.

Men säg den leklycka som 
varar. Vid andra världskrigets 

början 1939 upphörde leksaks
tillverkningen och formarna 
sändes till skrotning. 1970 gick 
Skoglund & Olson i konkurs.

De flesta leksakerna är i dag 
svåra att få tag på. Bland fordo
nen är Fordsontraktorn den 
svåraste att hitta, liksom Bu
gattin, brandbilen och Lincoln 
Zephyr.
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Helgjuten lycka

Av gjutjärnsbilarna är Fordsontraktorn svårast att hitta i dag.

Chevrolet-Coupé.

Volvo.

Skoglund & Olsons buss.

Skoglund & Olsons lastbil.


