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”Maten får en ju, var en ä”
Erik Wahlstrand f. 1918, Axtorps by, Varola socken, Kåkinds härad

Väntkuren vid busshållplatsen på vägen mellan Öm och Varola är insvept i 
kamoufleringsnät. Bredvid står en gul- och svartmålad järnbom uppfälld. 
Längs vägarna i Öm, Hagelberg och Varola står med jämna mellanrum 

små skyltar i vägkanten. De föreställer en stridsvagn med kryss över. Det är 
bygdens folk som protesterar mot pansarregementets i Skövde planer på att ex-
propriera deras byar för att anlägga ett övningsfält för stridsvagnar.

I byn Axtorp sitter skyltarna uppe på grindstolpar, staket och stugor. Mitt i 
byn står två grindstolpar av sten, där stridsvagnsskyltarna sitter uppsatta med 
hjälp av snören. Men de sitter upp och ner. Mellan grindstolparna försvinner en 
hjälpligt upptrampad väg in i det höga gräset. Under den lövlösa tiden syns i den 
vildvuxna, parkliknande trädgården en gammal rappad byggnad, försedd med 
ett högt trätorn, på vars topp snickarglädjen gör sina krumsprång i avflagnade 
men bastanta krusiduller.

Två rödmålade flygelbyggnader flankerar. Den ena är i så dåligt skick att him-
len syns utmärkt genom taket. Den andra flygelbyggnaden är förfallen även den, 
men inte värre än att den ännu tjänstgör som bostad. En trasmatta ligger inbju-
dande utlagd över förstubron, så här är den röda mattan klar ifall höga gäster 
skulle anlända. På förstubron återfinns allsköns spännande ting. Det är i varje 
fall den enda förstubro jag sett där en golvlampa samsas om utrymmet med en 
vällingklocka. Ett berg av gamla cyklar finns mellan flygeln och tornbyggnaden. 
Olika typer av järnskrot ligger i prydliga högar. Ett av fönstren i den bebodda 
flygeln är från insidan helt fylld med gamla bleckkärl. Och på gårdsplanen mel-
lan dessa märkliga byggnader finns en samling gamla trämöbler övertäckta med 
trasmattor, använda som trädgårdsmöbler. På bordet står blomsteruppsatser av 
plast. Så ser det alltså ut under den lövlösa tiden. I högsommarens grönska syns 
bara några skamfilade byggnader skymta inne i en djungel av träd och högt gräs. 
I denna märkliga miljö residerar Erik Wahlstrand.

Erik på trappan till den flygelbyggnad där han bor. Trasmattan ligger utrullad – en golv-
lampa och en vällingklocka samsas om utrymmet.
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Förr brukade folk i trakten deklamera följande lilla dikt:
Det städes och fisches för höga herrar,
däribland Dushen på Klagstorp,
Halte-Karl i Axtorp
å busen i Törnstorp
å påven i Rom.

Klagstorp är en stor egendom i Norra Kyrketorp, vars ägare under åren 1863–1886 
var Peder Dyrssen. Han kallades alltså på bygdens mål ”Dushen”. Han var en 
mäktig herre, kanske inte som påven i Rom, men i gengäld var hans mäktighet 
desto mera påtaglig i Skövdebygden. Halte-Karl i Axtorp och busen i Törnstorp 
var också mäktiga i bygden, men versens syfte måste väl ha varit att ta ner dessa 
gubbar på jorden genom att göra dem större än vad de kunde leva upp till. Halte-
Karl hette Karl Wahlstrand och var Eriks farfars far. Erik Wahlstrand bebor 
alltså Halte-Karls herrgårdsliknande mangård, som inte har ändrat sig mycket 
under de hundra år som gått. Själva gården drivs av Eriks brorson, som bor i en 
modern villa på andra sidan den lika moderna lagården. I den välskötta omgiv-
ningen ter sig Eriks miljö desto mera pittoresk. Han samlar på det mesta och för 
hem de märkligaste ting genom resor i bygden per cykel eller bil. Där finns olika 
gamla möbler, järnskrot och maskiner, men på väg fram mot den mest förfallna 
flygelbyggnaden växer en hel rad med tvillingväxande granar, som Erik hittat i 
skogarna och planterat om i den djungelliknande trädgården. Kring stugorna 
växer för övrigt även andra gamla kulturväxter som han plockat med sig under 
sina resor och planterat om där hemma. Några kungsljus har han stagat upp med 
hjälp av gamla krattor.

I ytterdörren till den mest förfallna flygeln sitter ett lås gjort i trä. Det ville jag 
ta i närmare skärskådande. Erik visade mig det, men såg till att jag inte ryckte för 
hårt i den ena av de vackra dubbeldörrarna. Väggen ovanför hade nämligen lutat 
sig tillrätta mot dörren, så ryckte man till för att öppna den, kunde stora delar 
av stugans långsida störta över en. Vid mitt nästa besök hade långsidan börjat ge 
med sig, så det är en i allra högsta grad levande miljö Erik residerar i.

Det är en särskild känsla att vandra genom det höga gräset fram mot Eriks 
gård. Inte minst därför att den märkliga miljön bara är förberedelsen för mötet 
med en märklig människa. Vid mitt första besök satt Erik vid sitt trädgårdsbord 
iförd mörk, dubbelknäppt kostym. Jag tog plats på en annan stol och vi satt 
där länge och pratade, medan Erik då och då tog sig friskt snus ur dosan. Det 

Halte-Karls i Axtorp en vårdag, innan grönskan förvandlat gården till en djungel
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var inte ett samtal som enbart trevade sig fram över ofarliga ämnen som väder 
och vind, utan vi kastade oss frejdigt in i diskussioner om politik och litteratur 
och om tvillingar alltid behöver ha samma far. Erik är själv tvilling och menar 
givetvis att han har samma far som sin syster, men han menar att det kan fin-
nas exempel på motsatsen. Han är sjuttiosju år gammal, men åldern hade inte 
hindrat honom att tidigare på dagen ta sig en cykeltur in till Skövde, bara för att 
ta sig en titt på staden.

Vid mitt andra besök stod dörren till den flygelbyggnad som Erik bor i öp-
pen. Jag var på väg upp för trappan och hann just konstatera att golvlampan var 
borttagen, medan vällingklockan stod kvar, då jag hörde ett ”hej dô” borta ifrån 
huvudbyggnaden. Där satt Erik i en länstol på den öppna verandan vid sidan 
av tornet. Det var som en fixeringsbild, ty bredvid och bak Erik låg drivor av 
märkliga ting i högar. Länstolen var mörkt beige och Erik hade en brunrandig 
skjorta på sig. Hans ansikte och händer var som vanligt solbrända och liksom 
garvade i brunt.

För längre resor använder Erik bil. Då och då ger han sig ut på resor i bygden 
för att finna nya – eller rättare sagt gamla – ting. När han var och vittjade en 
privat soptipp på ett större gods i närheten, uppenbarade sig plötsligt godsägaren 
själv. Han frågade om Erik visste om att det var strängeligen förbjudet att tippa 
skräp på hans privata soptipp. Då svarade Erik att han fick erkänna för herr gre-
ven att han var där för att stjäla skrot, inte för att bära dit nytt.

– Jasså, ja då får han gärna fortsätta, svarade godsägaren.
Erik är en älskvärd människa, som det är lätt att bli bekant med. Han väl-

komnade mig till sitt originella hem. Men det finns en del personer som han av 
naturliga skäl inte är lika vänligt inställd till, nämligen den sorts förbrytare som 
specialiserat sig på rån mot ensamma gamla på landsbygden. Skulle sådana dyka 
upp, tänker Erik oskadliggöra dem för alltid, även om han riskerar att själv bli 
fängelsekund på affären:

– Ja har lite granna um di shlûr ut fönstera å shlûr in dörra, då setter’a inte dar å 
väntar, uta då har’a orninger så ja kan bli å mä dum. Å då sektar’a inte mot föttera 
på dum, för’a töcker de ä snart inte a’ent än ålderdomshemmet för me, å då spelar de 
ingen roll var en har si säng. Å maten får’en ju var en ä.

– Nu feck du e sketier gubbe, sade Erik till mig när jag tog bilden.
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Högsommarbild av Eriks bebod-
da flygel, sedd från manbyggna-
den. Det var en kokande varm 
augustidag, men i skuggan i Eriks 
djungelliknande trädgård svalka-
de det skönt.
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Genom den obebodda flygelbyggnaden lyser himlen rätt igenom huset. Vid den bebodda 
flygelns trappa har en buske vuxit upp vid trappan. Erik misstänker att den är av ett sällsynt 
slag, så den får växa kvar.
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Manbyggnaden använder Erik inte längre som bostad. Men den är fylld av allsköns spän-
nande ting.

Erik Wahlstrand, 77-årig levnadskonstnär i Varola
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”Tjuvlarm är inkopplat”
Erik Lundgren f. 1908, Stora Rudet gård i Rudet by, Eks socken, Vadsbo härad

Den nya landsvägen mellan Skövde och Mariestad är inte rolig att åka. 
Åker man söderut, syns visserligen Billingens vackraste sida vid horison-
ten, men vägen i sig själv går spikrak och tråkig genom ödsliga trakter. 

Jag kommer att tänka på Birger Bengtssons ord i Turistföreningens årsskrift 1898 
att det ” i närheten af, ja t. o. m. på det beprisade Kinnekulle finnas områden, som i 
fulhet söka sin like”. Då är de mindre vägarna i denna del av Vadsbo härad desto 
roligare. Där ligger gamla gårdar tätt och fornminnena vittnar om att det är en 
åldrig bygd med anor. Jag har gärna sökt mig in på sträckan från Boterstena 
mot Böja och tagit en sväng via skogsvägar upp mot Lugnås, socknen som se-
dan gammalt omtalas som en av Västergötlands många pärlor. Åker jag så från 
Lugnås kyrka förbi de gamla kvarnstensbrotten ner på Lugnåsbergets östra sida, 
är jag strax tillbaka där jag började, i Eks socken i södra delen av det vidsträckta 
Vadsbo härad.

Under en sådan rundtur åker man förbi många gammaldags, av allt att döma 
ännu bebodda stugor. En mulen höstdag eller en lätt snöig vinterdag, då allt 
ser lite ruffigare ut, grips jag lätt av viljan att gå från stuga till stuga för att leta 
reda på ställen där det ålderdomliga dröjt sig kvar både i form av människor och 
byggnader.

I byn Rudet i Eks socken fanns en av de egendomligaste miljöerna som pas-
serats på rundturen. En skröplig stuga, där tegeltaket går i vågor och där vind-
skivorna delvis fallit ner, så att huset liksom blivit runt i formerna, låg alldeles 
vid vägen. Väggarnas rödfärg var urblekt och huset hade förfallit med behag. Jag 
tycker i varje fall att gamla trähus som fått stå och liksom sjunka ner i marken 
faktiskt har stora skönhetsvärden. Jag kan inte förstå de som nödvändigtvis vill 
riva obebodda och förfallna stugor, därför att det ser ”skräpigt” ut. Ett nybyggt 
bostadsområde i en stadsförort ser åtminstone i mina ögon ofta betydligt skrä-
pigare ut, trots att varje detalj är planerad vid arkitektens ljusbord. Alla delar 
inte min uppfattning. Vid mitt senaste besök vid denna märkliga byggnad – det 
var i juni1995 – fick jag veta att stugan skulle rivas vilken dag som helst. Hälso-


