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Vi kom från norr och söder, 
vi kom från öster och utland 
till Håverud fredag den 4 september 
framåt kvällen. 
 
Krönikörerna med Erlands dotter fasttnnaaddee  ii   ssnnååll rreeggnn  vviidd  jjäärrnnvvääggssssttaattiioonneenn  ii   MMeell lleerruudd,,  mmeenn  ddeenn  
ssnnääll llee  OOll llee  ((hhäärr  sskkrriivveerr  vvii   iinnttee  uutt  eeff tteerrnnaammnneett  ppåå  SSaahhll iinnaarree)),,  ssoomm  hhaaddee  aall ll tt  aannnnaatt  aatttt  ttäännkkaa  ppåå,,  
hhäämmttaaddee  oossss  mmeedd  bbii ll ..  VVii   kkuunnddee  aall ll ttssåå  ttrrääff ffaa  mmåånnggaa  aavv  ddee  aannddrraa  ddeell ttaaggaarrnnaa  vviidd  ppyyttttiippaannnnaa  oocchh  äägggg  ppåå  
HHootteell   HHååvveerruudd,,  ddäärr  uunnggeeffäärr  hhääll ff tteenn  aavv  ddeell ttaaggaarrnnaa  oocckkssåå  vvaarr  iinnkkvvaarrtteerraaddee..  ÖÖvvrriiggaa  bbooddddee  ppåå  
HHååvveerruuddss  hheerrrrggåårrdd  oocchh  nnååggrraa  bbooddddee  pprriivvaatt..  SSoorrlleett  vvaarr  ffyyll ll tt  aavv  fföörrvväännttaann..  VVii   ssllääkkttiinnggaarr  vvaarr  iinnttee  bbaarraa  
äättttll iinnggaarr  ttii ll ll   CCaarrll   YYnnggvvee  oocchh  MMaarriiaa,,  uuttaann  oocckkssåå  eenn  BBäääärrnnhhiieellmm  oocchh  nnååggrraa  WWoohhll ffaarrtthhaarr  ((iinnkkll ..  ttvvåå  
WWaall ffoorrddaarr  ffrråånn  PPrriinncceettoonn;;  NNoorrddeennffeell ttaarrnnaa  hhaaddee  ttyyvväärrrr  mmååsstt  lläämmnnaa  ååtteerrbbuudd))..  
  
SSttrräännggtt  ttii ll llssaaggddaa  aatttt  vvaarraa  ppåå  ppllaattss  vviidd  bbuusssseenn  sseennaasstt  0088..5500  ppåå  llöörrddaaggssmmoorrggoonneenn  mmöötttteess  vvii   uunnddeerr  
rreeggnnttuunnggaa  sskkyyaarr  ((eegg..  vvaarr  ttiiddsspprreesssseenn  bbaarraa  eenn  fföörröövvnniinngg  iinnfföörr  mmoorrggoonnddaaggeenn))..  SSoomm  pprreemmiiuumm  ff iicckk  vvaarr  
oocchh  eenn  ssoomm  kklleevv  oommbboorrdd  ppåå  bbuusssseenn  ii   ttiidd  eetttt  eeggeett  eexx  aavv  MMaauurrii ttzz  IIVV::ss  vvaacckkrraa  bbookk  ”” BBrruukkssppaattrroonneerrnnaa  
SSaahhll iinn  ppåå  DDaall ”” ..  MMaauurrii ttzz  IIVV  kkuunnddee  nnäässttaann  fföörrvvåånnaatt  kkoonnssttaatteerraa  aatttt  ddeenn  ggaammllaa  ssllääkkttttrraaddii ttiioonneenn  mmeedd  
ddiisscciippll iinn  ffuunnggeerraatt;;  aall llaa  ssllääkkttmmöötteessddeell ttaaggaarree  ff iicckk  bbookkeenn  ssoomm  sseeddaann  kkoomm  ttii ll ll   ff ll ii ttiigg  aannvväännddnniinngg  ii   sstt  ff   
bbii llddvviissnniinngg  oocchh  PPoowweerrPPooiinntt..  UUnnddeerr  rreessaann  ttii ll ll   ÅÅnniimmsskkooggss  kkyyrrkkaa  iinnttrroodduucceerraaddee  MMaauurrii ttzz  ddeemm  ssoomm  
vvii llaarr  ii   ddeenn  äällddrree  ffaammii ll jjeeggrraavveenn  ddäärr,,  ggeennoomm  ååtteerrkkoommmmaannddee  hhäännvviissnniinngg  ttii ll ll   CChhrriissttoopphheerr  SSaahhll iinnss  
ssllääkkttttrräädd  ppåå  ssiidd  77  ii   bbookkeenn  ((”” SSllåå  uupppp!!”” ))..    UUnnddeerr  bbååddaa  ddaaggaarrnnaass  bbuussssrreessoorr  rreeffeerreerraaddee  MMaauurrii ttzz  IIVV  ppåå  eetttt  
ll iivvffuull ll tt  ssäätttt  vvaadd  hhaann  sskkrriivvii tt  ii   bbookkeenn  oomm  aannffääddeerrnnaass  oocchh  --mmööddrraarrnnaass  ööddeenn  oocchh  äävveennttyyrr..  DDeenn  
rreekkoommmmeennddeerraass!!   DDäärrmmeedd  kkaann  vvåårr  kkrröönniikkaa  bbll ii   mmeerr  kkoorrttffaattttaadd..    
  

              
  
EEfftteerr  aatttt  hhaa  ppaasssseerraatt  ÅÅnniimmsskkooggss  ggåårrdd  ffoorr  vvii   
ttii ll ll   sslluusssseenn  vviidd  SSttrröömmmmaa  mmeell llaann  ssjjööaarrnnaa  ÄÄrrrr  
oocchh  ÅÅnniimmmmeenn,,  vvii llkkeenn  bbyyggggttss  ppåå  11884400--ttaalleett  
aavv  bbll   aa  MMaauurrii ttzz  RReeiinnhhoolldd  SSaahhll iinn  ((MMRRSS,,  
MMaauurrii ttzz  II))..  DDeett  äärr  eetttt  eexxeemmppeell   aavv  mmåånnggaa  ppåå  
hhuurr  MMRRSS  eennggaaggeerraaddee  ssiigg  fföörr  iinnffrraassttrruukkttuurreenn  
kkrriinngg  ssiinnaa  bbrruukk..  VVii   ttrrääff ffaaddee  ddeenn  8877--åårriiggee  
sslluussssvvaakktteenn,,  ssoomm  vviissaaddee  ssiigg  vvaarraa  vvääll   iinnssaatttt  ii   
bbyyggddeennss  hhiissttoorriiaa  mmeenn  oocckkssåå  eenn  ddaallsslläännddsskk  
vvaarriiaanntt  aavv  LLööppaarrnniissssee..    HHaann  ppeekkaaddee  bbll   aa  ppåå  



eenn  bbäävveerrhhyyddddaa  ppåå  aannddrraa  ssiiddaann  vvaattttnneett  ddii tt  eenn  bbäävveerr  ff lleerraa  åårr  ddrraaggii tt  ddeenn  jjuullggrraann,,  ssoomm  ssttååtttt  uuttaannfföörr  
sslluussssvvaakktteennss  bboossttaadd..  DDeett  uunnnnaaddee  hhaann  hhoonnoomm..    SSlluusssseenn  aannvväännddss  mmeesstt  aavv  sseeggllaarree..    
  
BBuusssseenn  ffoorr  vviiddaarree  ttii ll ll   GGyyll ttuunnggaabbyynn  oocchh  ddåå  bbeerräättttaaddee  
OOll llee  oomm  SSaahhll iinnsskkaa  kkooppppll iinnggaarr  ttii ll ll   ddeennnnaa  hheerrrrggåårrdd  vviiaa  
PPeetttteerr  WWaaeerrnn,,  ggii ff tt  mmeedd  SSoopphhiiee  SSaahhll iinn,,  oocchh  hhaannss  
ssyysstteerr  SSttiinnaa  HHüüllpphheerrss..  SSttiinnaa  kkaall llaaddeess  aavv  LLootttteenn  
DDaahhllggrreenn  fföörr  ”” ssllääkktteennss  kkrroonnaa”” ,,  eenn  bbii llddaadd  
kkoonnvveerrssaattöörr  ssoomm  ff iicckk  bbeessöökk  aavv  tt  eexx  GGeeii jjeerr  oocchh  
TTeeggnnéérr..  GGeennoomm  aatttt  MMaarriiaa  NNoorrddeennffeell tt  vvaarr  
uuttaacckkoorrddeerraadd  ttii ll ll   hheennnnee  kkoomm  hhoonn  aatttt  mmööttaa  CCaarrll   
YYnnggvvee  SSaahhll iinn  ”” oocchh  ssåå  ssmmåånniinnggoomm  kkoomm  vvii ......”” ..    
  
  
  NNäärr  vvii   kkoomm  ffrraamm  ttii ll ll   DDaallssllaannddss  GGäässttggiivveerrii   bbeerräättttaaddee  
MMoonniiccaa  WWoohhll ffaarrtthh  oomm  ssaammssppeelleett  mmeell llaann  ssllääkktteerrnnaa  
WWoohhll ffaarrtthh  oocchh  SSaahhll iinn  oocchh  HHeennrriikksshhoollmm..  DDeett  ggaavv  mmeerrssmmaakk  aatttt  lläässaa  MMoonniiccaass  bbookk  ”” EEnn  fföörr  ttiiddeenn  
ooddeellbbaarr  ssllääkktt”” !!   GGäässttggiivveerriieettss  llaaxxttaall ll rriikk  vvaarr  mmyycckkeett  uuppppsskkaattttaadd..  II  bbuusssseenn  eeff tteerr  lluunncchheenn  ssaa  MMaauurrii ttzz  IIVV,,  
aatttt  vvii   nnuu  vvaarr  ppåå  vväägg  ttii ll ll   ”” rreessaannss  hhööjjddppuunnkktt”” ,,  HHeennrriikksshhoollmm,,  ssoomm  hhaann  vväännttaatt  ii   2200  åårr  ppåå  aatttt  ffåå  bbeessöökkaa  

oocchh  hhaann  ttaacckkaaddee  OOll llee  fföörr  aatttt  ddeett  nnuu  bbll iivvii tt  
mmööjj ll iiggtt..  EEfftteerr  eenn  ssll ii rriigg  pprroommeennaadd  kkoomm  vvii   nneerr  ttii ll ll   
ddeenn  ll ii ll llaa  ffäärrjjaann,,  fföörr  ddaaggeenn  pprryydddd  mmeedd  ff llaaggggssppeell ,,  
ssoomm  kkuunnddee  ttaa  bbååddee  eenn  bbii ll   oocchh  oossss..  DDeenn  llööppttee  
lläännggss  eenn  ll iinnaa  oocchh  ddrreevvss  aavv  eenn  uuttoommbboorrddssmmoottoorr  
mmeedd  88  hhkk..  VVäärrddffoollkkeett  ppåå  HHeennrriikksshhoollmm,,  
mmaakkaarrnnaa  BBeerrggeerr,,  sskkjjuuttssaaddee  ddeemm  ssoomm  bbeehhöövvddee  
ddeett  ddee  ttrree  kkii lloommeetteerrnnaa  ttii ll ll   hheerrrrggåårrddeenn,,  mmeeddaann  vvii   
aannddrraa  ttoogg  oossss  ffrraamm  ii   ssmmåårreeggnn..  DDeett  vvaarr  sskköönntt  aatttt  
ffåå  ddrriicckkaa  kkaaff ffee  iinnoommhhuuss  oocchh  ddäärreeff tteerr  vvaannddrraa  
rruunntt  ii   ddeenn  vväällhhååll llnnaa  hheerrrrggåårrddeenn..  MMoonniiccaa  
WWoohhll ffaarrtthh  bbeerräättttaaddee  oomm  ddee  fföörrssttaa  
WWoohhll ffaarrtthhaarrnnaass  1155  bbaarrnn  oocchh  hhuurr  ddeenn  äällddssttee,,    
  

                 
               
TThheeooddoorr,,  sskkiicckkaaddeess  iivväägg,,  eennll ..  ttrraaddii ttiioonneenn  fföörr  aatttt    ppaappppaann  
iinnttee  vvii ll llee  eerrkkäännnnaa  ffaaddeerrsskkaappeett..  SSeeddaann  bbeerräättttaaddee  vväärrddeenn  oomm  
ssii tttt  ssppäännnnaannddee  pprroojjeekktt  aatttt  vvåårrddaa  hheellaa  öönnss  ((nnäärraa  110000  hheekkttaarr))  
nnaattuurr  oocchh  ggöörraa  ddeenn  oocchh  hheerrrrggåårrddeenn  ttii ll ll   eetttt  eexxkklluussiivvtt  oobbjjeekktt  
aatttt  hhyyrraa  uunnddeerr  ssoommmmaarrmmåånnaaddeerrnnaa..  NNååggoonn  ffrrååggaaddee  oomm  ddeett  
bbll ii rr  rraabbaatttt  oomm  mmaann  hheetteerr  SSaahhll iinn..  ”” NNeejj ,,  ddåå  bbll ii rr  ddeett  1100  %%  
ddyyrraarree..””   --  ”” JJaa,,  jjaagg  hheetteerr  äännddåå  iinnttee  SSaahhll iinn..””   --  ”” DDÅÅ  bbll ii rr  ddeett  
rraabbaatttt!! ””   VVii   vvaannddrraaddee  ttii ll llbbaakkaa  ii   lläätttt  ssoollsskkeenn  oocchh  nnjjöött  aavv  ddeenn  
vvaacckkrraa  uuttssiikktteenn  öövveerr  ÅÅnniimmmmeenn..  VVääll   ttii ll llbbaakkss  ii   bbuusssseenn  
kkoonnssttaatteerraaddee  MMaauurrii ttzz  IIVV  aatttt  uuttff llyykktteenn  ttaaggii tt  eenn  ttiimmmmee  mmeerr  äänn  
ppllaanneerraatt  oocchh  vvii   bbooll llaaddee  mmeedd  ttiiddeerrnnaa  fföörr  ggrreennmmöötteenn  oocchh  
åårrssmmöötteett..  NNäärr  vvii   kkoomm  ttii ll llbbaakkss  ttii ll ll   aakkvveedduukktteenn  rreeggnnaaddee  ddeett  ssåå  
aatttt  vvii   vvaarr  oommggiivvnnaa  aavv  vvaatttteenn  ppåå  aall llaa  nniivvååeerr..  
  
  
    
  



               
  
EEfftteerr  eenn  vväällbbeehhöövvll iigg  ppaauuss  fföörr  vvii llaa  oocchh  oommkkllääddsseell   oocchh  lläätttt  fföörrvvii rrrriinngg  kkrriinngg  ggrreennmmöötteennaa  ssaammllaaddeess  vvii   
ttii ll ll   åårrssmmööttee  fföörr  ssllääkkttfföörreenniinnggeenn,,  vvaarrss  ttrraaddii ttiioonneell llaa  fföörrlloopppp  lläässaarrnnaa  kkaann  ffööll jjaa  ii   pprroottookkooll lleett  ppåå  
hheemmssiiddaann..  
  
EEfftteerr  åårrssmmöötteett  bbeerräättttaaddee  JJaann  SSaahhll iinn  ((EEnnaarrggrreenneenn))  oomm  AAxxeell   SSaahhll iinn,,  bbrroorrssoonn  ttii ll ll   CCaarrll   YYnnggvvee..  AAxxeell ,,  
uuppppvvuuxxeenn  ppåå  EEkkhhoollmmeennss  ggåårrdd  ii   VVäärrmmllaanndd,,  uuttbbii llddaaddee  ssiigg  ttii ll ll   bbeerrggssiinnggeennjjöörr  vviidd  eenn  ttiidd  ddåå  ddeett  vvaarr  ssvvåårrtt  
aatttt  ff iinnnnaa  aarrbbeettee  ii   SSvveerriiggee..  HHaann  bbeeggaavv  ssiigg  ddåå  uuttoommllaannddss  oocchh  ggrruunnddaaddee  ttii ll llssaammmmaannss  mmeedd  eenn  
kkoommppaannjjoonn  eenn  lleeddaannddee  iinntteerrnnaattiioonneell ll   iinnggeennjjöörrssff ii rrmmaa  iinnoomm  ssttåållhhaanntteerriinngg..  AAxxeell   bboossaattttee  ssiigg  ii   NNeeww  
YYoorrkk  oocchh  ddoogg  ssoomm  rreennttiieerr  ii   MMoonnttee  CCaarrlloo  11993377..  JJaannss  ffaarrffaarr  OOllooff   aarrbbeettaaddee  ggeennoomm  AAxxeellss  fföörrmmeeddll iinngg  ii   
IInnddiieenn  fföörr  JJuull iiaann  KKeennnneeddyy,,  SSaahhll iinn  &&   CCoo  oocchh  lleeddddee  ii   bböörrjjaann  aavv  11992200--ttaalleett  uuppppfföörraannddeett  aavv  eenn  mmaassuuggnn  
fföörr  TTaattaa  ii   IInnddiieenn..  JJaann  äärr  ssjjäällvv  ii   ssttåållbbrraannsscchheenn  oocchh  hhaarr  ii   ssaammbbaanndd  mmeedd  aaff ffäärrssbbeessöökk  hhooss  TTaattaa  ((nnuu  eetttt  aavv  
vväärrllddeennss  ssttöörrssttaa  fföörreettaagg))  bbeessöökktt  ddeett  hhuuss  ii   IInnddiieenn  ddäärr  OOllooff   uunnddeerr  ssiinn  IInnddiieennttiidd  bbooddddee..  ––  AAxxeellss  
ddootttteerrddootttteerr  PPeennnnyy  HHaarrttsshhoorrnnee--BBaattcchheelleerr,,  aarrkkii tteekktt  ii   PPhhii llaaddeellpphhiiaa,,  ddoogg  hhäärroommåårreett  oocchh  ttoorrddee  hhaa  vvaarrii tt  
ddeenn  ssiissttaa  aavv  AAxxeellss  eeff tteerrkkoommmmaannddee  ssoomm  vvaarr  ssvveennsskkttaallaannddee..  
  
SSeeddaann  bbeerräättttaaddee  OOll llee  oomm  uuttvveecckkll iinnggeenn  aavv  ffoorrsskknniinnggeenn  oomm  ddeenn  fföörrssttee  SSaahhll iinn..  EEnnaarr  sskkrreevv  ppåå  11993300--
ttaalleett  oomm  bbeerrggssffooggddeenn  AAnnddeerrss  SSaahhll iinn  ssoomm  ssllääkktteennss  ssttaammffaaddeerr  oocchh  fföörrmmooddaaddee  aatttt  ddeennnnee  uunnddeerr  11660000--
ttaalleettss  sseennaarree  hhääll ff tt  aannttaaggll iiggeenn  kkoommmmii tt  vvaannddrraannddee  ff rråånn  SSaallaa  ttii ll ll   FFii ll iippssttaadd  oocchh  ddäärrfföörr  ttaaggii tt  ssiigg  nnaammnneett  
SSaa((hh))ll iinn..  MMeenn  rreeddaann  ppåå  11770000--ttaalleett  aannggaavvss  aatttt  AAnnddeerrss  vvaarr  ssoonn  ttii ll ll   llaannddsskkaammrreerreenn  GGuussttaaff   SSaall iinnuuss..    
MMaauurrii ttzz  IIII II  fföörrddee  ppåå  11996600--ttaalleett  nnaammnneett  ttii ll llbbaakkaa  ttii ll ll   ddeennnneess  ffaarr  BBaall tthhaassaarr  SSaall iinnuuss,,  ssoomm  kkoomm  ffrråånn  
DDaannzziigg  ttii ll ll   SSttoocckkhhoollmm  11661111..  OOll llee  hhaaddee  fföörr  nnååggrraa  åårrss  sseeddaann  vviissaatt  aatttt  BBaall tthhaassaarr  vvaarr  ssoonn  ttii ll ll   CCaassppaarruuss  
SSaall iinnuuss,,  ssoomm  kkoomm  ffrråånn  BBrreessllaauu  ttii ll ll   MMaarriieennbbuurrgg..  HHaann  hhaarr  nnyyll iiggeenn  kkoommmmii tt  eetttt  sstteegg  vviiddaarree  bbaakkåått  
ggeennoomm  aatttt  kkuunnnnaa  kkoonnssttaatteerraa,,  aatttt  CCaassppaarruuss  sskkrreevvss  iinn  fföörr  jjuurriiddiikkssttuuddiieerr  vviidd  PPrraaggss  uunniivveerrssii tteett  11557744  oocchh  
ddäärreeff tteerr  fföörrsstt  vvaarr  ccaannoonniiccuuss  ii   BBrreessllaauu..  DDeettttaa  hhaarr  lleetttt  OOll llee  vviiddaarree  oocchh  hhaann  ff iinnnneerr  ddeett  nnuu  ssaannnnooll iikktt,,  aatttt  
CCaassppaarruuss  vvaarr  ssoonn  ttii ll ll   BBaarrtthhoolloommeeuuss,,  kkyyrrkkoohheerrddee  ii   SScchhlleessiieenn  uunnddeerr  rreeffoorrmmaattiioonnssttiiddeenn..  DDeenn  sseennaarreess  
bbrroorr,,  ddoommhheerrrreenn  ii   BBrreessllaauu  VViinncceennttiiuuss  SSaall iinnuuss,,  fföörreeffaall lleerr  nnuu  vvaarraa  ddeenn  fföörrssttee  ssoomm  uuppppttoogg  ssllääkkttnnaammnneett  
((ttiiddiiggtt  11550000--ttaall ))..  OOll llee  lloovvaaddee  aatttt  aarrbbeettaa  vviiddaarree  ppåå  ddeettttaa  ssppåårr..  --  PPeetteerr  ppååmmiinnddee  oomm  aatttt  BBaall tthhaassaarr  ii   
fföörrlläänniinngg  hhaaddee  bbll   aa  SSuunnddbbyybbeerrggss  ggåårrdd..  FF..nn..  ll iiggggeerr  MMaarraabboouuppaarrkkeenn  ddeellvviiss  ppåå  ssaammmmaa  mmaarrkk..  
KKoommmmuunneenn  aavvsseerr  aatttt  mmaannii ffeesstteerraa  ttrraakktteennss  hhiissttoorriiaa  oocchh  PPeetteerr  uuppppmmaannaaddee  ssttyyrreellsseenn  aatttt  pprröövvaa,,  oomm  ddeett  
äärr  mmööjj ll iiggtt  aatttt  ddäärrvviidd  ll yyff ttaa  ffrraamm  BBaall tthhaassaarr  ssoomm  ääggaarree  oocchh  aatttt  tt  eexx  ssäättttaa  uupppp  eenn  sskkyyll tt  mmeedd  hhaannss  vvaappeenn..  
  
NNuu  vvaarr  ddeett  ddaaggss  aatttt  ttrrääddaa  iinn  ii   ddeenn  ffeessttll iiggttdduukkaaddee  mmaattssaalleenn  ttii ll ll   eenn  uuttssöökktt  ttrreerräätttteerrssmmiiddddaagg..  PP..gg..aa..  aavv  
yyttttrree  oommssttäännddiigghheetteerr  vvaarr  ddeenn  uuppppggjjoorrddaa  ppllaacceerriinnggssll iissttaann  oobbssoolleett,,  mmeenn  OOll llee  hhaaddee  ii   ssiissttaa  ssttuunndd  llyycckkaattss  
uupppprräättttaa  eenn  nnyy  ppllaacceerriinngg  oocchh  rrooppaaddee  uupppp  oossss  eeff tteerr  ddeenn..  VViidd  vvaarrjjee  bboorrdd  ffaannnnss  eenn  ssttyyrreellsseelleeddaammoott  ssoomm  



vväärrdd..  UUnnddeerr  eennttrréérräätttteenn,,  vvii ll ttppaattéé  mmeedd  ttii ll llbbeehhöörr,,  hhäällssaaddee  OOll llee  oossss  vväällkkoommnnaa  ttii ll ll   bboorrddss..  SSeennaarree  vvååggaaddee  
ddeenn  yynnggrree  kkrröönniikköörreenn  ff rraammfföörraa  eenn  ddååll iiggtt  uunnddeerrbbyyggggdd  hhyyppootteess,,  aatttt  SSaahhll iinnaarrnnaa  ii   ssiigg  äärr  oommuussiikkaall iisskkaa  
oocchh  aatttt  mmuussiikkaall ii tteetteenn  ttii ll llkkoommmmii tt  ggeennoomm  iinnggii ff tteenn..  SSoomm  eexxeemmppeell   ssaa  hhaann  aatttt  iinnggeett  aavv  bbaarrnneenn  ii   EEnnaarrss  
fföörrssttaa  kkuull ll   vviissaatt  mmuussiikkaall ii tteett,,  mmeenn  aatttt  aavv  RRiiggmmoorrss  äättttll iinnggaarr  hhaarr  mmåånnggaa  bbll iivvii tt  mmuussiikkeerr,,  bbååddee  aammaattöörreerr  
oocchh  pprrooffeessssiioonneell llaa..  DDeettttaa  ssoomm  iinnttrroodduukkttiioonn  ttii ll ll   aatttt  EEvvaa  ((EEnnaarr--RRiiggmmoorr//HHaarraallddssddootttteerr))  ppåå  bblloocckkff llööjj tt  
ssppeellaaddee  eetttt  11660000--ttaallssssttyycckkee,,  eetttt  tteemmaa  mmeedd  vvaarriiaattiioonneerr,,  ssoomm  ggiicckk  ffoorrttaarree  oocchh  ffoorrttaarree..  

  
UUnnddeerr  bbuussssrreessaann  hhaaddee  GGeerrhhaarrdd  
LLiinnddeesskkoogg  bbeerräättttaatt  oomm  eenn  
ffaammii ll jjeettrraaddii ttiioonn..  CCaarrll   YYnnggvveess  ssoonn  OOllooff ,,  
ssoomm  ddoogg  2200--åårriigg,,  hhaaddee  nnäärr  hhaann  vvaarr  cc::aa  eetttt  
åårr,,  eenn  jjuullaaff ttoonn  fföörrssvvuunnnnii tt..  SSlluuttll iiggeenn  ffaannnn  
mmaann  hhoonnoomm  uunnddeerr  jjuullggrraanneenn,,  ddäärr  hhaann  
mmuummssaaddee  ppåå  eetttt  rröötttt  ääppppllee,,  ssoomm  hhäännggddee  
ppåå  eenn  fföörr  hhoonnoomm  llaaggoomm  hhööjjdd..  SSeeddaann  ddeessss  
hhaarr  ddeett  vvaarrii tt  ttrraaddii ttiioonn  iinnoomm  
KKrriissttooffeerrggrreenneenn  aatttt  hhäännggaa  uupppp  ”” OOllooffss  
ääppppllee””   llåånnggtt  nneerr  ii   jjuullggrraanneenn..  VVii   vvaarr  nnoogg  
ff lleerraa  ssoomm  ttäännkkeerr  ttaa  uupppp  ddeenn  ttrraaddii ttiioonneenn..  II  
aannsslluuttnniinngg  ttii ll ll   ddeennnnaa  ttrraaddii ttiioonn  ff iicckk  aall llaa,,  
ll iikkssoomm  vviidd  ttiiddiiggaarree  ssllääkkttttrrääff ffaarr,,  eenn  kkooppiiaa  
aavv  ddeenn  bbaarrnnvviissaa,,  ssoomm  CCaarrll   YYnnggvvee  ssjjöönngg  

fföörr  ssiinnaa  ((bbaarrnn??  oocchh))  bbaarrnnbbaarrnn  ssaammttiiddiiggtt  ssoomm  hhaann  gguunnggaaddee  ddeemm  ppåå  ssiinn  ffoott  oocchh  ggjjoorrddee  aannddrraa  rröörreellsseerr  
”” HHiimmmmeellsshhööggaa  bbööll jjaann  //  sskkööll jjeerr  öövveerr  sskkuuttaann......”” ..  HHaarraalldd  BBoohhll iinn  ddeemmoonnssttrreerraaddee  rröörreellsseerrnnaa  mmeedd  hhjjäällpp  
aavv  eenn  ddoocckkaa  oocchh  aall llaa  lläärrddee  ssiigg  ddeenn  eennkkllaa  mmeellooddiinn  --  fföörrssttaa  rraaddeenn  ppåå  IImmssee,,  vviimmssee  ssppiinnddeell   ffyyrraa  ggåånnggeerr!!     
PPåå  ssåå  ssäätttt  fföörrssttäärrkktteess  äävveenn  ddeenn  hhäärr  ttrraaddii ttiioonneenn..  ((SSvveennsskktt  vviissaarrkkiivv  hhaarr  nnuu  ffååtttt  ddeennnnaa  uupppptteecckknniinngg,,  ssoomm  
ttiiddiiggaarree  iinnttee  ffaannnnss  hhooss  ddeemm..  MMeenn  ttvvåå  vvaarriiaanntteerr  äärr  uupppptteecckknnaaddee  ii   SSvveennsskk--FFiinnllaanndd,,  eenn  bbaarrnnvviissaa  oocchh  eenn  
ddrryycckkeessvviissaa..  DDeenn  sseennaarree  ååtteerrggeess  ii   bbii llaaggaa..))  
  
VVaarrmmrräätttteenn  bbeessttoodd  aavv  eenn  mmöörr  bbii tt  ooxxff ii lléé,,  kkllyyff ttppoottaattiiss,,  ggrröönnssaakkeerr  oocchh  ssååss..  MMyycckkeett  ggootttt!!   RRöötttt  vviinn  
sseerrvveerraaddeess  ggeenneerröösstt  ii   ssttoorraa  ggllaass..  
  
OOll llee  hhyyll llaaddee  MMaauurrii ttzz  IIVV  bbååddee  fföörr  hhaannss  mmåånnggaa  iinnssaattsseerr  fföörr  ssllääkkttggrraavvaarrnnaa,,  fföörr  aarrbbeetteett  bbaakkoomm  bbookkeenn  
oocchh  fföörr  aatttt  hhaann  sskkäännkktt  aavvkkaassttnniinnggeenn  aavv  fföörrssääll jjnniinnggeenn  aavv  ddeenn  ttii ll ll   fföörreenniinnggeenn  mmeenn  äävveenn  fföörr  hhaannss  
ppllaanneerriinngg  oocchh  ggeennoommfföörraannddee  aavv  ddeennnnaa  ssllääkkttrreessaa..  OOll llee  öövveerrlläämmnnaaddee  ttii ll ll   hhoonnoomm  eenn  ttjjoocckk  hhaannddbbookk  
((FFll iinnttbbeerrgg))  ffrråånn  sslluutteett  aavv  11770000--ttaalleett  oomm  vvaadd  eenn  bbrruukkssppaattrroonn  bböörr  vveettaa..  
  
EErrllaanndd  BBoohhll iinn  uuppppmmaannaaddee  aall llaa  aatttt  sskkrriivvaa  nneerr  ssåå  mmåånnggaa  rriimm  ssoomm  mmööjj ll iiggtt  ppåå  oorrddeett  ”” ssllääkktteenn”” ..  SSeeddaann  
ff iicckk  eenn  ddeell   rreeddoovviissaa  ssiinnaa  bbäässttaa  rriimmoorrdd..  DDeettttaa  ssoomm  uuppppttaakktt  ttii ll ll   FFoollkkee  BBoohhll iinnss  nnööddrriimm  ii   ”” SSllääkkttvviissaann””   
ttii ll ll   ssllääkkttmmöötteett  11995544..  DDeenn  ddeellaaddeess  uutt  oocchh  ff rraammfföörrddeess  aavv  HHaarraalldd  oocchh  EErrllaanndd  mmeedd  sskkaall ll rraannddee  uunnddeerrssttöödd  
ffrråånn  eenn  iinnssppeellnniinngg  mmeedd  FFoollkkeess  ppiiaannooaacckkoommppaannjjeemmaanngg..  DDeett  ggaavv  aannlleeddnniinngg  ttii ll ll   eenn  ggeemmeennssaamm  sskkååll   fföörr  
aabbsseenntt  ff rriieennddss..  
  
CCaarrll --GGöössttaa  BBäääärrnnhhiieellmm  bbeerräättttaaddee  oomm  ssiinn  ffaarrss  oocchh  ffaarrffaarrss  kkoonnttaakktteerr  mmeedd  ddee  ssiissttaa  bbrruukkssppaattrroonneerrnnaa  
SSaahhll iinn  oocchh  ii ll lluussttrreerraaddee  ddeessssaa  mmeedd  hhöögglläässnniinngg  uurr  bbrreevv..  
  
EErrllaanndd  iinnbbjjöödd  aall llaa  ssoomm  vvii ll llee,,  aatttt  kkoommmmaa  ffrraamm  oocchh  ddeell ttaa  ii   eenn  iimmpprroovviisseerraadd  bbllaannddaadd  kköörr  oocchh  ssjjuunnggaa  
UUttii   vvåårr  hhaaggee  ii   AAll ffvvéénnss  kkllaassssiisskkaa  ssäättttnniinngg..  BBaarraa  eenn  aavv  ddeett  ttiioottaall ,,  ssoomm  ssttääll llddee  uupppp,,  hheetteerr  SSaahhll iinn  
((RRiiggmmoorräättttll iinngg))..  KKaann  ddeett  sseess  ssoomm  eenn  bbeekkrrääff tteellssee  ppåå  ddeenn  ttiiddiiggaarree  nnäämmnnddaa  hhyyppootteesseenn??  
  
UUnnddeerr  kkaaffffeett  mmeedd  kkllaaddddkkaakkaa  ttaacckkaaddee  PPeetteerr  ssoomm  nneessttoorr  MMaauurrii ttzz  oocchh  OOll llee  fföörr  hheellaa  aarrrraannggeemmaannggeett  oocchh  
vvii   sskkåållaaddee  aall llaa  fföörr  ddeemm..  



  
GGöörraann  WWoohhll ffaarrtthh  ttaacckkaaddee  ppåå  ddee  iinnbbjjuuddnnaa  WWoohhll ffaahhrrttaarrnnaass  vvääggnnaarr  fföörr  aatttt  ddee  bbll iivvii tt  iinnbbjjuuddnnaa  aatttt  ddeell ttaa  ii   
ssllääkkttmmöötteett  oocchh  lläässttee  nnååggrraa  rröörraannddee  bbrreevv  oomm  ll iivveett  ppåå  KKrriissttiinneeddaall   oocchh  HHeennrriikksshhoollmm  uunnddeerr  11880000--ttaalleett..    
  
SSåå  vvaarr  ddeenn  ggllaaddaa  ffeesstteenn  öövveerr..  VVii   ppååmmiinnddee  vvaarraannddrraa  oomm  aatttt  vvii   mmååssttee  ppaassssaa  ttiiddeenn  nnäässttaa  mmoorrggoonn  fföörr  aatttt  
iinnttee  mmiissssaa  eenn  uuttlloovvaadd  aattttrraakkttiioonn..  NNååggrraa  ddrrööjjddee  ssiigg  kkvvaarr,,  mmeenn  ddee  ff lleessttaa  ddrroogg  ssiigg  ttii ll llbbaakkaa,,  ttrrööttttaa  eeff tteerr  
eenn  iinntteennssiivv  oocchh  vvääll ffyyll lldd  ddaagg..  
  
SSöönnddaagg  mmoorrggoonn!!  NNuu  ggääll llddee  ddeett  oomm  vvii   sskkuull llee  kkuunnnnaa  ppaassssaa  ttiiddeenn  oocchh  mmyycckkeett  rriikkttiiggtt::  bbuusssseenn  kkuunnddee  

aavvggåå  0088..5577..  NNäärr  vvii   kkoomm  ff rraamm  ttii ll ll   
bbrroonn  öövveerr  HHååvveerruuddssaakkvveedduukktteenn  
vviissaaddee  ssiigg  ddeenn  uuttlloovvaaddee  
aattttrraakkttiioonneenn  bbeessttåå  ii   aatttt  ddee  
aannssvvaarriiggaa  iinnoomm  VVaatttteennffaall ll   
öövveerrttaallaattss  aatttt  fföörr  eenn  kkoorrtt  ssttuunndd  
ssllääppppaa  ppåå  vvaattttnneett  ii   ddeenn  nnoorrmmaall tt  
ttoorrrrllaaggddaa  ffoorrsseenn..  DDeettttaa  ddii rriiggeerraass  
ffrråånn  VVuuooll lleerriimm  ((fföörr  ddeenn  
ffååkkuunnnniiggaa::  ddeettttaa  ll iiggggeerr  ii     
LLaappppllaanndd!!))  DDeett  vvaarr  eenn  mmääkkttiigg  ssyynn  
aatttt  ssee  nnaattuurrkkrraaff tteerrnnaa  ssllääppppaass  lloossss..  
SSåå  ggiicckk  bbuusssseenn  ttii ll ll   FFrröösskkooggss  kkyyrrkkaa  
vviiaa  ddeenn  vväägg  ssoomm  kkllaassssaattss  ssoomm  
vväärrllddsskkuull ttuurraarrvv,,  mmaann  ffåårr  aall ll ttssåå  iinnttee  
jjäämmnnaa  uutt  ddeenn  bbaacckkiiggaa  oocchh  bbuukkttiiggaa  
ggaammllaa  vvääggeenn..    

  
  
VVii   ggiicckk  ddii rreekktt  ttii ll ll   ddeenn  yynnggrree  
ffaammii ll jjeeggrraavveenn  ddäärr  MMaauurrii ttzz  IIVV  iinnii ttiieerraatt  
bbeerräättttaaddee  oomm  ddee  ttoollvv  ssoomm  vvii llaarr  ddäärr,,  
ff rräämmsstt  MMRRSS  oocchh  CChhrriissttiinnaa  
SSvviinnhhuuffvvuudd..  DDeett  vvaarr  eenn  hhööggttiiddssssttuunndd  
aatttt  kkäännnnaa  ttrraaddii ttiioonneenn  iinnnnee  ii   ddeenn  vvaacckkrraa  
kkyyrrkkaann  ssoomm  CChhrriissttoopphheerr  dd..ää..  ”” rrääddddaatt””   
ff rråånn  aatttt  rreessttaauurreerraass..  BBuusssseenn  fföörrddee  oossss  
sseeddaann  ttii ll ll   KKrriissttiinneeddaallss  hheerrrrggåårrdd..  VVii   
ssttoodd  vviidd  ggrriinnddeenn  oocchh  kkiikkaaddee  iinn  ii   ddeenn  
ssttoorraa  ttrrääddggåårrddeenn  mmeedd  ddeenn  vvaacckkrraa  
hheerrrrggåårrddeenn,,  ssoomm  vvaarrii tt  CCaarrll   YYnnggvveess  
oocchh  hhaannss  ssyysskkoonnss  ppaarraaddiiss..  HHeell tt  nnäärraa  
ll iiggggeerr  oocckkssåå  SStteennaarrssbbyy  hheerrrrggåårrdd,,  ddäärr  
MMaauurrii ttzz  RReeiinnhhoolldd  bbooddddee  ((11881155--11882255)),,  
iinnnnaann  hhaann  lläätt  bbyyggggaa  KKrriissttiinneeddaall ..  

  
  
  
  



  
  
  
NNäärr  CChhrriissttooff ffeerr  dd..yy..  ssåållddee  KKrriissttiinneeddaall   lläätt  hhaann  bbyyggggaa  ddeenn  mmooddeerrnnaa  VVii ll llaann,,  ssoomm  vvaarr  mmåålleett  fföörr  nnäässttaa  
eettaapppp..  PPåå  vvääggeenn  ddii tt  ssttaannnnaaddee  vvii   uupppp  ii   FFeennggeerrssffoorrss  ((ff ..dd..  LLiisseeffoorrss))  oocchh  ttii ttttaaddee  ppåå  ssmmeeddjjaann,,  ssoomm  äärr  ddeett  

eennddaa  ssoomm  äärr  kkvvaarr  ff rråånn  ddeenn  SSaahhll iinnsskkaa  
eeppookkeenn..  UUttaannfföörr  VVii ll llaann  vväännttaaddee  hhuusseettss  
nnuuvvaarraannddee  ääggaarree  AAnnnniiee  oocchh  CCaarrll   
RRoosseennbbllaadd,,  ssoomm  mmeedd  eennttuussiiaassmm  
hhäällssaaddee  oossss  vväällkkoommnnaa..  EEnn  llääcckkeerr  ppaajj   
mmeedd  kkaannttaarreell lleerr  oocchh  ggrröönnssaakkeerr  
sseerrvveerraaddeess  ssaammtt  kkaaffffee  mmeedd  ttåårrttaa..  CCaarrll   
RRoosseennbbllaadd  eerriinnrraaddee  oomm  vvåårrtt  bbeessöökk  fföörr  
1100  åårr  sseeddaann,,  ssoomm  lleetttt  ttii ll ll   eenn  aavv  ddee  aall ll rraa  
rrooll iiggaassttee  kkvvääll llaarr  hhaann  vvaarrii tt  mmeedd  oomm..  
VVåårr  CCeeccii ll iiaa  RRyyddiinngg  hhaaddee  ppllööttssll iiggtt  
bbll iivvii tt  ddååll iigg  oocchh  bbääddddaaddeess  nneerr  oocchh  bblleevv  
kkvvaarr  nnäärr  vvii   ffoorr  vviiddaarree..  PPåå  kkvvääll lleenn  bblleevv  
hhoonn  ppiiggggaarree  oocchh  hhoonn  oocchh  GGöörraann  
RRyyddiinngg  hhaaddee  mmeeddvveerrkkaatt  ttii ll ll   aatttt  ddeett  
bblleevv  eenn  vveerrkkll iigg  hheellkkvvääll ll ..  ÄÄnnddåå  
hhooppppaaddeess  hhaann  iinnggeenn  aavv  oossss  sskkuull llee  bbll ii   

ssjjuukk!!   ”” SSllääkktteenn  äärr  bbäässtt””   vvaarr  hhaannss  aavvsslluuttnniinnggsshhäällssnniinngg..  SSeenn  ssttääll llddee  vvii   uupppp  oossss  fföörr  ddeett  ssttoorraa  ssllääkkttkkoorrtteett  
mmeedd  KKnnaarrrrbbyyssjjöönn  ii   ffoonnddeenn..  DDeett  sskkaa  bbll ii   ssppäännnnaannddee  aatttt  ssee  hhuurr  mmåånnggaa  ssoomm  ll yycckkaaddeess  ggöömmmmaa  ssiinnaa  
aannssiikktteenn..  
  



NNuu  ååkkttee  vvii   bbaakklläännggeess  ii   ttiiddeenn  ttii ll ll   ((HH))vvii ttttllaannddaa  
ggåårrdd,,  ddii tt  CChhrriissttoopphheerr  ff ll yyttttaaddee  11779988..  DDäärr  
bbeeuunnddrraaddee  vvii   ff llyyggeellbbyyggggnnaaddeenn  mmeedd  ddee  ttvvåå  11770000--
ttaallssddaasssseenn  ((eetttt  fföörr  hheerrrrsskkaappeett  oocchh  eetttt  fföörr  öövvrriiggaa)),,  
öömmtt  bbeevvaarraaddee  ii   oofföörräännddrraatt  sskkiicckk..  HHiissttoorriiaa  mmööttttee  
ssaammttiiddeenn  ii   ffoorrmm  aavv  ddee  ssttaarrkkaa  ddrraaggll iinnoorr,,  ssoomm  iiddaagg  
pprroodduucceerraass  ppåå  ggåårrddeenn  oocchh  ffrraammttiiddeenn  ii   ffoorrmm  aavv  ddee  
ttvvåå  rraarraa  bbaarrnneenn  IIvvaarrssssoonn,,  ssoomm  fföörruunnddrraaddeess  öövveerr  
vvåårrtt  iinnttrreessssee  fföörr  ddeerraass  ddaassss..    
  

EEfftteerr  aatttt  vvii   ppaasssseerraatt  TTöössssee  kkyyrrkkaa  ((uuppppfföörrdd  ppåå  iinnii ttiiaattiivv  aavv  MMRRSS)),,  ååtteerrkkoomm  vvii   ttii ll ll   HHååvveerruudd  1177  mmiinnuutteerr  
fföörree  ppllaanneerraadd  ttiidd,,  vvii llkkeett  äärr  eetttt  tteecckkeenn  ppåå  hhuurr  ggeennoommttäännkktt  oocchh  vväällppllaanneerraadd  hheellaa  vvåårr  rreessaa  ppåå  DDaall   vvaarrii tt..  
PPeetteerr  ffrraammfföörrddee  ii   bbuusssseenn  ddeell ttaaggaarrnnaass  ttaacckkssaammhheett,,  ssoomm  bbeekkrrääff ttaaddeess  mmeedd  eenn  vvaarrmm  oocchh  llåånngg  aappppllåådd..  
OOll llee  ffrraammfföörrddee  ii   ssiinn  ttuurr  vvåårrtt  ttaacckk  ttii ll ll   AAnnnnaa  LLiinnddsskkoogg  fföörr  hheennnneess  aarrbbeettee  mmeedd  aall llaa  uuttsskkiicckkeenn..  
  
MMeedd  lläätttt  vveemmoodd  ttoogg  vvii   aavvsskkeedd  aavv  vvaarraannddrraa  oocchh  vvii   vvii ll ll   aavvsslluuttaa  ddeennnnaa  kkrröönniikkaa  mmeedd  ssaammmmaa  ccii ttaatt  ff rråånn  
ddeenn  oouuttttrrööttttll iiggee  ttrraaddii ttiioonnssbbäärraarreenn  MMaauurrii ttzz  II II II::ss  kkrröönniikkaa  ffrråånn  ssllääkkttrreessaann  ttii ll ll   DDaall   11995555  ssoomm  aavvsslluuttaaddee  
kkrröönniikkaann  ffrråånn  DDaallssrreessaann  11999999::  
  
”” SSllääkkttffäärrddeenn  vvaarr  sslluutt..  AAll llaa  ddrrooggoo  ttii ll ll   ssii tttt..  MMåå  vvaarr  oocchh  eenn  ddåå  hhaa  kkäänntt  oocchh  öönnsskkaatt,,  aatttt  
ssllääkkttmmeeddlleemmmmaarrnnaass  ggiivvnnaa  ll iivvssmmoottttoo  uunnddeerr  mmåånnggaa  ggeenneerraattiioonneerr  ”” MMååttttffuull llhheett  ––  TTrrooffaasstthheett”” ,,  ssoomm  vvii   
jjuu  oocckkssåå  uunnddeerr  ddee  jjuusstt  ggåånnggnnaa  ssllääkkttddaaggaarrnnaa  ppåå  ooll iikkaa  ssäätttt  ffååtttt  ssee  oocchh  uupppplleevvaa,,  mmåå  äävveenn  ssåå  fföörrbbll iivvaa  
uunnddeerr  nnuu  lleevvaannddee  oocchh  kkoommmmaannddee  ssllääkkttlleedd..””       
  

                 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



BILAGA 1 
 
Sahlinska släktmötet på Dal år 2009 – deltagarförteckning 
 
Mauritzgrenen 
 
Lennart Sahlin 
 

    Dagmar och Carsten Olsson 
 
Mauritz Sahlin 
 

   Christina Nilsson 
 
   Mauritz Sahlin och Eva Eriksson 
 
      Annika och Malin Sahlin 
 
Olof Sahlin 
 

   Margareta Arve 
 
Yngvegrenen 
 
Yngve Sahlin 

 
   Yngve och Ivonne Sahlin 
 
      Gabriella Sahlin 
 
      Carl Sahlin 
 
Ingemar Sahlin 
 

   Annika och Peter Grünler 
 
Enargrenen 

 

Sigurd Sahlin 
 
     Folke Sahlin 
 

      Olle och Marianne Sahlin 
 
      Ingrid Sahlin och Weddig    
      Runquist  
 
                      
 
      
 
 

 
 
 
 Ingegerd Unge  
 
      Gunnel Unge  
   
   Henrik och Birgit Sahlin 
 
Olof Sahlin 
 
    Gösta Sahlin 
 

      Jan Sahlin och Agneta Östlund 
 
      Björn och Eva Sahlin 
 
   Peter Sahlin 
 
Bertil Sahlin 

    
   Edith Sahlin-Hansson 
 
   Margit Sahlin 
 
Anna Bohlin 
 

   Carl-Yngve och Ingrid Bohlin 
 
      Christina Bohlin 
 
         Signe Lidén  
    
     Folke Bohlin 
 

       Ingela Bohlin 
 
   Harald Bohlin 
 
   Erland Bohlin 
 
      Katarina Bohlin 
 
Harald Sahlin 
 

   Eva Sahlin 



 
 
Kristofergrenen 
 
Anna Wiking 

 
   Anna Lindskog 
       
      Eva-Lotta Lindskog och  
      Torbjörn Rapp 
  
      Hans Lindskog 
 
            Tora Lindskog 
 
            Alma Lindskog 
 
      Helena och Klaus Flohr 
 
Karin Lindeskog 

 

    
 
 
Bäärnhielmska släkten 
 

   Carl-Gösta Bäärnhielm 
 
Wohlfahrtska släkten 
 

   Göran och Monica Wohlfahrt 
 
   Margareta (f Wohlfahrt) 
   och Lennart Lindmark 
 
   Sarah Walford (Wohlfahrt) Hollister 
 
      William Duff Hollister 
  

   Gerhard och Lena Lindeskog 
  
      KKeerrssttiinn  OOllssssoonn    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
BBIILLAAGGAA  22  
  
”” HHiimmmmeellsshhööggaa    bbööll jjaann”” ,,  ssoomm  CCaarrll   YYnnggvvee  SSaahhll iinn  bbrruukkaaddee  ssjjuunnggaa..  
  
HHiimmmmeellsshhööggaa  bbööll jjaann  
sskkööll jjeerr  öövveerr  sskkuuttaann..  
TTiimmmmeerrmmaannnneenn  lleettaarr  
eetttt  fföörrbboorrggaatt  llääcckk..  
MMaasstteenn  vvrrääkkss  ii   ssjjöönn  
oocchh  sskkeeppppeett  vvääll tteerr  uuttaann..  
PPuummppaa,,  ppuummppaa,,  ppuummppaa  
aall llaa  mmaann  ppåå  ddääcckk!!   
  
MMeellooddii ::  FFöörrssttaa  rraaddeenn  aavv  ”” IImmssee,,  vviimmssee  ssppiinnddeell ”” ,,  uupppprreeppaadd  ffyyrraa  ggåånnggeerr..    
  
  
  
AApprrooppåå  CCYYSS  ssoomm  ffaarrffaarr  ccii tteerraarr  vvii   uurr  eetttt  ttaall   aavv  MMaauurrii ttzz  IIII II  vviidd  ssllääkkttmmöötteett  11995599::  
  
FFaarrffaarr  vvaarr  jjuu  ssoomm  aall llaa  vveett  eenn  lläärrdd  ff ii lloossooff,,  oocchh  ff ..öö..  eenn  vvii ttttbbeerröömmdd  ssååddaann..  MMeenn  ii   hheemmmmeett  oocchh  ii   
ffaammii ll jjeennss  kkrreettss  vvaarr  hhaann  bbaarrnneennss  ppååhhii ttttiiggee  lleekkkkaammrraatt,,  uunnggddoommeennss  llääxxlläässaarree  oocchh  hhjjäällppaannddee  vväänn  oocchh  
ddeenn  äällddrree  ggeennrraattiioonneennss  ggaammllee  ffaarrffaarr..  KKaannsskkee  vväännsskkaappeenn  mmeedd  mmiinn  ggeenneerraattiioonn  ggjjoorrddee,,  aatttt  vvii   kkoomm  
FFaarrffaarr  mmyycckkeett  nnäärraa  ––  hhaann  bbooddddee  ff ..öö..  ii   vvåårrtt  fföörräällddrraahheemm  åårreenn  11889966--11990066..  FFaarrffaarr  ssttrrööddddee  oommkkrriinngg  ssiigg  
ggaammllaa  ddiikktteerr,,  rraammssoorr,,  UUppppssaallaaoorrddssttäävv  oocchh  ddiivveerrssee  sseenntteennsseerr  aavv  eennkkeell tt  oocchh  pprraakkttiisskktt  ssllaagg,,  mmeenn  mmeedd  
ssttaarrkk  ff ii lloossooff iisskk  bbaakkggrruunndd,,  oocchh  ddeett  äärr  nnååggrraa  aavv  ddeessssaa  sseenntteennsseerr  ––  jjaagg  llååtteerr  ddeett  vvaarraa  oossaaggtt,,  oomm  ddee  äärroo  
aavv  hhoonnoomm  ssjjäällvv  eell lleerr  iinnttee  ––  ssoomm  jjaagg  hhäärr  ttäännkkttee  bbee  ffåå  ddeellaa  mmeedd  mmiigg  aavv..  SSjjäällvv  hhaarr  jjaagg  hhaafftt  kkoolloossssaall   
nnyyttttaa  aavv  ddeemm,,  ddeellss  ii   uummggäännggeett  mmeedd  mmäännnniisskkoorr,,  ddeellss  vviidd  fföörrhhaannddll iinnggssbboorrddeett,,  kkaannsskkee  ffrräämmsstt  nnäärr  
uuttlläännnniinnggaarr  vvaarrii tt  eenn  bbeessvväärrll iigg  mmoottppaarrtt..  
  
––  IInnggeennttiinngg  sskkeerr  bbllootttt  aavv  eetttt  mmoottiivv..  
––  AAll ll ttiinngg  hhaarr  ssiinn  fföörrkkllaarriinngg..  
––  DDåå  fföörrsstt  bbll ii rr  eenn  ddiisskkuussssiioonn  rräätttt  iinntteerreessssaanntt  ddåå  bbååddaa  ppaarrtteerr  vveett  vvaadd  ddee  ttaallaa  oomm..  
––  MMaann  sskkaall ll   iinnttee  vvaarraa  ssåå  rreeggeellbbuunnddeenn  aatttt  mmaann  iinnttee  ttååll   ll iivveettss  oorreeggeellbbuunnddeennhheetteerr..  
––  GGöörr  oomm  ddeett,,  oocchh  ggöörr  ddeett  rräätttt..  
––  GGåå  uurr  vvääggeenn  fföörr  ddeenn  ssoomm  bbäärr  nnååggoott..  

    


