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 Det ligger i kanten av byn, längs vägen. I söder Vindom-
mens mörka vatten och en forntida gravhög vid Sjög-
ärdet.  (1)

Västerut – en rödmenad gammal bondgård och 
mejeriet i dalen mot sjön. Åt det här hållet hade Valle balkongen 
på gaveln. Här skulle han sitta och se ut över sjön som gammal. 
Höra lommen ropa om hösten i dimman.  (2)
 Norr om huset går vägen, alldeles intill tomten och längre 
bort slingrar sig den gamla häradsvägen – backe upp och backe 
ned – längs en ladugård och de gamla husen; det mesta är fa-
lurött utom posthuset och doftar svagt av linolja om man står 
nära.  (3)
 Österut drar vägen bort och slutar först vid havet, innanha-
vet som markerar den gamla socknens östra gräns. Vid denna 
byns paradgata besökte man lanthandeln och gick i skolan. Mitt 
i, längs vägen, ligger garaget.  (4)
 Garaget dominerar blickfånget med sina höga portar. Här 
hade han – i folkmun kallad ”Zigenar-Valle” − sin lastbil och sina 
krossningsmaskiner. Formspråket minner om femtiotalet, helt 
och hållet av betong. Det liknar garaget från Brio som jag lekte 
med som barn och som lärde mig allt som rör bilar och trakto-
rer; omgiven som jag var av Folkvagnar, Volvo Duett, Grålletrak-
torer och Volvo PV. När Valles garage blev vårt fick jag till slut 
ett riktigt garage.  (5)
 Från garaget går vägen bort mot Nämndemansgården, trak-
tens äldsta gård med rötter i tidig medeltid. Dess hagmarker 
sluttar ned mot vattnet där gärden och rösen gömmer stenål-
dersyxor och bronsålderssmycken. Udden nedanför gården vi-
sar det – där har man funnit stenyxor och andra föremål. En av 

nämndemännen sträcker upp sig på verandan på ett gammalt 
fotografi.  (6)
 I huvudsak är dock huset vid Valles garage omgivet av tim-
merhus från 1800-talet. Några trävillor från tjugotalet intill för-
skjuter inte huvudintrycket; som om huset behöver sällskap och 
bekräftelse av jämnåriga mitt i allt det gamla eftersom det är 
yngst. Ungt men ändå gammalt med sina knappa sjuttio år.
 Byns äldsta byggnad är en parstuga från tidigt 1700-tal men 
man får gå till riktigt gamla fotografier för att få en föreställning 
hur de många gråmenade stugor som fanns av detta slag tedde 
sig i dåtiden.  (7)
 Då var också åkrarna mindre. Under gärdena löper de många 
rör i diken som täckdikats – tidigare öppna och allt tedde sig då 
som i mindre skala. Detta var skogsbygd eller kanske blandbygd; 
som sådan väsensskild från östgötaslättens vida sädesfält i norr.  
(8)
 Jag passerar grustaget på väg mot den gamla masugnen. 
Detta är utkanten av sydsvenska kopparbergslagen även om just 
denna stenhög berättar om traktens lokala behov av järn till ett 
näraliggande bruk. Proportionerna av dess avkastning var nog 
för obetydlig för att försörja ens de småländska järnbruken med 
tackjärn, hammarsmedjornas hett eftertraktade insatsvara som 
färskades och utsmiddes i långa stänger. En gång Sveriges ledan-
de exportindustri men den var huvudsakligen lokaliserad till det 
egentliga bergslagen.  (9)
 Grustaget är för dagen hårt exploaterat med prydliga pyra-
midliknande högar av singel och grus av olika finhet. Valles sist 
kända grustag låg på en annan plats. Jag undrar om hans kross-
verk var lika rörligt som det här är – jag har sett det stå på olika 
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platser i bygden.  (10)
 En man i min egen ålder – för ung för att vara gubbe – passe-
rar på moped, glor misstänksamt och försvinner smattrande på 
en skogsväg. Grusvägen förgrenar sig i skogarnas stigar.  (11)
 Som liten blev jag uppfylld av grusvägarna kring den lilla byn 
Högstad, mammas barndomshem. Efter uppbrottet blev dessa 
slingrande vägar i landskapet betydelsebärande. Längtan efter 
det förlorade är än idag förkroppsligad i den krokiga ojämna vä-
gen med sina pölar som doftar, lutar, svänger och rör sig genom 
kulturlandskapet. 

Grusvägen är det goda anlagda och följsamma. Varsamt följ-
der den hagar, diken och kullar – skogens mer slumpvisa höjder 
och dalar varvas med det röjda och odlade i byarna. Mittsträng, 
grusade sluttande kanter; därefter gräs och sly och sen fonden 
längs vägen av gran och tall. Hjulspåren – glänsande släta – som 
smalnar framför dig och sen försvinner i någon krök. Doften ef-
ter en regnskur som just upphört.  (12−13)
 Valles skrotade maskiner låg länge utspridda i landskapet – 
vi hade till och med någon kvar på tomten, delvis dold i det höga 
gräset. Med stigande världsmarknadspriser på järn och koppar 
sögs de återigen in metallåtervinningens kretslopp och försvann 
för att smältas ned. Kinas och Sydostasiens industrialisering kan 
inte mättas enbart med nyproduktion av metall, den absorberar 
även ökande mängder av den befintliga som redan cirkulerar 
och återvinns i smältverken.
 Söder om Udden ligger Ernas lilla stuga och den är faktiskt 
yngre än huset vid Valles garage. Om den nu ska räknas som ett 
av traktens hus där den ligger, illa medfaren, vid strandkanten 
utan vatten och avlopp. Valle körde dit sand så David och Erna 
fick en liten strand, alldeles för sig själva. Tack vare ett särskilt 
räcke kunde den invalidiserade David ta sig ned i vattnet och 
bada. Den knappt märkbara lilla vägen med sin mittfåra av tjockt 
strävt gräs bort genom hagen påminner om att det en gång var 
tänkt att man skulle ta sig hit i någon liten puttrande Saab eller 
kanske en gungande Opel Rekord.

 Majbritts familj kom till Björkkullen genom Davids förmed-
ling. Många är väl dessa gamla torp och trävillor från tidigt nit-
tonhundratal som får namn och blir en plats – ibland den vikti-
gaste i livet för många av städernas längtande människor. Vi ger 
den ett namn, odlar dess trädgård och skapar en mening med 
våra berättelser. Kanske det gamla huset ler inåtvänt åt våra 
omsorger, tacksamt att inför den förestående undergången ef-
ter ”den stora flyttningen”, ha fått ett nytt sammanhang där det 
återigen blir vårdat och skött.  (14)
 Majbritt blev så småningom ensam kvar – den stora stock-
holmsfamiljen skingrades efterhand – och hon vårdade och 
putsade själv Björkkullen och organiserade livet efter vad årsti-
derna krävde. Hennes påskprydnader, inköpta i byns nedlagda 
affär och numera hos oss, markerar den långa vinterns slut när 
de sätts fram.  (15)
 Vid Ålängs lilla badplats träffas fastboende och sommar-
gäster. De olika dialekterna skiljer sig men platsen förenar dem. 
Stockholmarnas hojtande – en naturlig del av storstadens brus 
– blir här något särskiljande, nästan lite störande, jämfört med 
det lågmälda ibland lite ordkarga lokala sättet att tala. En yngre 
man från trakten, också han sommarboende, en av de unga som 
flyttat till jobben i städerna eller kanske veckopendlar, röker ef-
tertänksamt med blicken i fjärran över sjön.  (16)

Huset, med sina aningen för höga tornliknande proportio-
ner, byggdes före Valle. Innan garaget kom till. Ursprungligen 
tänkt som en villa i ett plan fick byggnaden under uppförandet 
ytterligare en våning – en barnmorska behövde tillfällig bostad. 
Karl Axel var med som ung hjälpreda till fadern, byggmästaren. 
Källaren murades av dåligt cement, sådan som var vanlig under 
kriget. Årtalet 1943 är intryckt i skorstensstockens puts som res-
tes samtidigt.  (17)

Källarfotens utsida ter sig prydlig djupt därnere när den fri-
lagts av Lennart en sommar femtio år senare. Lite påsmetad 
tjära längst ned är det enda som skyddat den mot de väldiga 
lermassornas eviga fukt. Troligen spärrades leran en gång av 
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grus och sten intill grunden som absorberades efterhand. Lars 
– rörmokaren – minns källaren som fuktig redan när han lekte 
här som barn. Norra väggen bågnar inåt efter trycket av lermas-
san, masserad av hundratusentals passerande traktorer, bussar 
och lastbilar från den ”nya” vägen intill tomten, som ersatte den 
gamla vägen, häradsvägen, i slutet av tjugotalet.
 Brunnen, grävd inuti själva källaren, avsöndrade fukt som 
efterhand löste upp allt trä. De bågnande väggarna tycks vittra 
sönder inifrån när jag står där första gången. Golvet är sönder-
fruset i stora bitar och den sneda källardörren har öppnat sig för 
rävar och fåglar som sakta multnat bland murstenar och mur-
ket trä. På brunnsvattnets yta flyter några olyckliga möss. Våra 
nyanlagda pumpars och vattenberedares stål och emalj nästan 
gnistrar mot jordfärgernas mjuka varsamma färgskala.  (18)
 Kanske brydde sig Valle inte särskilt mycket om källarens 
fukt och brunn. Jag följer i hans spår av konstruktioner och de-
taljer – alla gamla prylar som lämnats kvar. Någon – kanske han 
– spikar och fixar ganska slarvigt, många tillfällighetslösningar 
utan praktisk omsorg. Osköna enstaka trädgårdsföremål och 
-möbler, prydnader. Allt ter sig grovt och robust, funktionellt 
utan skönhetsvärden. Räckte det med landskapets mäktighet 
och tidlöshet som estetik?
 Garaget med huset − något pågick före oss men tog plöts-
ligt slut och stannade av. Några rum verkar nytapetserade och 
innertaken nya när vi tillträder fastigheten, man lär ha repa-
rerat efter en tidigare vattenskada. Oljetanken är full som rus-
tade man sig inför den stundande vintern. Någon planerade för 
framtiden, tänkte och organiserade men lämnade plötsligt allti-
hop. Den myckna bråten, oordningen, fukt och löstagna kloset-
ter; det är fullt med fjädrar efter någon fågel som förirrat sig in. 
Björksly och skrotbilar utanför. Sista uppbrottet var även det för 
länge sedan men det var efter Valles tid. Jag tvekar och alla utom 
en avråder mig att ta mig an detta.  (19)
 Huset omges av djurliv: rovfåglar cirklar, skatorna kraxar, 
kajorna skrockar och stora kråkor skriker. Bara Niclas iakttar 

flora och fauna med den naturintresserades blick – han har själv 
identifierat ett okänt grässlag längs sjöns norra stränder.
 Alla lever med naturens ljud. I julinatten hör man ibland 
harungarnas förtvivlade människobarnsliknande skrik när de 
kommit i vägen för någon räv eller grävling. Mössen krafsar i 
väggarna, en kviga som fastnat bölar på avstånd − tuppen skri-
ker regelbundet oupphörligt tidiga morgnar.
 Kråkfåglarna konkurrerar när vi kommer efter en tids borta-
varo: de tycks betrakta huset vid garaget som sitt. Kajorna hörs 
klucka i skorstenen där de nu har sitt bo, skatorna cirklar upp-
rört runt buskar och träd och stora kråkor sitter längs de många 
ledningarna och avvaktar vad som ska hända. Hägern däremot 
bara passerar värdigt någon gång och tranan måste man aktivt 
leta efter; hökar och vråkar skymtar på avstånd men är ständigt 
närvarande och tar av och till en av Margaretas hönor. Allt detta 
djurliv – det var väl likadant då som nu – skulle Valle njuta av 
från balkongen vid sin ålders höst, gammal och grå.  (20)

Till slut öppnas den gamla tudelade ytterdörren och jag ryg-
gar tillbaka. En liten grånad äldre man med en stor grå livlig pa-
pegoja på axeln hälsar välkommen in. Erik bor numera helt en-
sam i den gamla Haraldsgården intill häradsvägen, vid denna tid 
ännu inte upprustad och ladugården vid gamla vägen är svårt 
förfallen – taket är på väg att rasa in. Eriks egendomar ingår i ett 
nätverk av komplicerade ägoförhållanden, hans döttrar äger el-
ler disponerar andelar i de hus och gårdar som omgärdar de en-
samma husen vid Valles garage. De tre systrarna, deras män och 
barn, ingifta svärsöner och -döttrar och barnbarn bildar en väv 
av släktingar med innehav, arvslotter och rättigheter i skog, åker, 
äng och byggnader.  (21)
 Byn, liksom de flesta av bygdens många byar, har värkt fram 
ur de födslovåndor de många konflikterna – fler då än nu − ska-
pade kring just arv, köp, nyttjande och ägande av jord, boskap 
och bränsle. Därom vittnar arkivens domböcker.  (22)
 Från yngre järnåldern och övergången till tidig medeltid 
fanns här bara två gårdar – den övre och den nedre; samma dis-
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tinktion som idag särskiljer övre och nedre delen av byn. I för-
historisk tid krävdes minst tiotusen hektar för att kunna försörja 
en enda storfamilj. Utvecklingen den allra äldsta tiden, från de 
många stenålderboplatser som kunnat beläggas till dessa båda 
ursprungsgårdar från århundradena före tusentalet, förblir 
höljd i dunkel. Gravkullarna vittnar om mänsklig aktivitet av i 
huvudsak okänt slag. Huset vid Valles garage anlades i andra än-
den av tidsaxeln, på vad vi idag uppfattar som slutskedet på byns 
långa historia tio århundraden därefter. Platsen förblev åker-
mark fram till mitten av 1900-talet, fastigheten 2:20 avstyckades 
först den 26 september 1941 inför det nämnda bygget av huset.  
(23)
 Den halvt nedrasade ladugården mellan nedre och övre byn 
har blivit stående i väntan på förintelsen, som skulle den be-
varas så, nedfryst mitt i den pågående nedmonteringen av det 
gamla. Också morfars numera rivna ladugård finns bevarad som 
avtryck i de gamla bildernas oxiderade silver. På en av dem står 
vi på gårdsplan framför huset, jag och morfar och min bror och 
bortom oss avtecknar sig ladugården. Alla grisarna är borta och 
nu – i mitten på sextiotalet – härbärgerar den husvagnar och 
dyrbara sportbilar över vintern. I sin krafts dagar fick morfar 
priser för sina smågrisar och är mäkta stolt över det men vi smy-
ger i ett obevakat ögonblick runt de stillastående MG och P1800 
och låtsas vi är Helgonet eller hans fiende. (24)
 Torkat hö har alltid präglat sommarlandskapet. Idag som 
ensilage – vita inplastade bumlingar, efterhand lagda i hög men 
först slumpmässigt spridda på åkrarna där de fullbordades. De 
är känsliga fast stora och bastanta och Anders berättar hur sor-
kar och fåglar gör hål på dem så undertrycket utjämnas. Därmed 
förstörs konserveringseffekten.  Precis som vanligt hö – torkat 
på traditionellt vis – har ensilage sin egen karakteristiska doft, 
mer jäst och kvalmig än det traditionella höets friska och blom-
miga.  (25)
 Mer genomgripande för landskapet än det förändrade sättet 
att ta hand om sitt hö är östgötaslättens många vindkraftverk; 
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tysta: man hör deras regelbundna svoschande först när man 
står alldeles intill dem. Slättbygden nordväst om byn, ovan kop-
parbergslagen och södra Östergötlands skogsbygder, var tidigt i 
frontlinjen i den historiska omvandlingen när hemmamarkna-
den växte redan i början av 1800-talet. Slättens bönder såg sitt 
välstånd öka och lade grunden till den senare industrialisering-
en genom sin växande köpkraft, numera kallad konsumtions-
revolutionen: landsbygdens växande befolkning frigjordes från 
jordbrukets självhushållning; bönder och obesuttna fick pen-
ninginkomster.
 I Gunnar har garaget åter fått sin mästare. Det har väl alltid 
attraherat de många händiga som passerar det längs vägen. Jag 
minns dessa små verkstäder och prång – överallt där ett utrym-
me gavs med elström, några maskiner och ljus från gamla halv-
trasiga lysrörsarmaturer, uppstod de som ur tomma intet. Med 
rötter i gammal hantverksskicklighet återskapades motorer, bi-
lar, motorcyklar och mopeder som genom ett osynligt under av 
oljiga, till synes klumpiga, fingrar.  (26)
 Gunnar arbetar i större skala än dessa små källarverkstäder 
hade, med svets och revolversvarv – allt kan han fixa och löser 
alla problem som följer trilskande skördetröskor, traktorerna 
och deras många tillbehör, bilar, och båtar. Hans egna husvagnar 
och ruffade båt är en del av landskapet men hans firma finns inte 
mer. En dag tar han sin båt och seglar till Italien för alltid.  (27)
 Den stora ladugårdsgaveln bildar ett slags entré till den övre 
byn. Den tycks drabbad av evig sömn och tystnad som om den 
glömt Bengts strävanden. Här huserar han med sin lilla enbenta 
mjölkpall fastsurrad på baken, hojtandes och gormandes ty han 
talar ju hela tiden med djuren. Hela hans värld bland kreatur, 
åker och äng är tryfferad med fantastiska berättelser. I Guns kök 
har han sin fasta punkt och när de en dag om hösten flyttar vida-
re med sitt följe av barn, barnbarn och mågar tystnar övre byn. 
Bengt och Gun ger övre byn liv och ljud på   samma sätt som An-
ders ger den nedre.  (28)
 Det är Gun som är navet i familjejordbruket, den bärande 

balken i det som befolkas av döttrarna, de små och halvstora 
barnen och hundar, kalvar, hästar och får. Här uppstår och löses 
dagliga dramer i storfamiljen men här finns också en genuin ny-
fikenhet på hur världen är beskaffad.
 Familjejordbruket växte sig starkt under mellankrigstiden 
som en ovanligt flexibel form av gårdar med billig arbetskraft. 
Mamma och hennes tio syskon är väl kanske en extrem i ena 
skalan men de levde gott på lång sikt med mångsyssleri och bara 
tjugo tunnland där väl inte ens häften var åker. Intensivodling av 
frukt och grönsaker, uppfödning av höns, grisar, kaniner, körslor 
och ständigt arbete. De är flexibiliteten och allas arbete i famil-
jen som förklarar familjejordbrukets särställning i det svenska 
jordbrukets moderna historia.  (29)
 Hushållen i byn är delvis inbäddade i varandras omsorger. 
Huset vid Valles garage har tvättats, gjutits, målats och putsats 
– fått vatten och avlopp – med Anders hjälp. På vintern friläg-
ger hans traktorskopa entrén från snövallen, på sommaren slår 
slåtterkniven av det alltför höga gräset. Asta vårdar posten vid 
behov och Ove lyssnar eftertänksamt på en strejkande gräsklip-
pare eller båtmotor. Han är ett slags mekanikens orakel som folk 
förr vallfärdade till. En annan Anders lånar oss en tung cement-
blandare inför renoveringen av källaren. Jag får ligga i den stora 
traktorskopan flera meter över marken och försöka hålla den 
fast i en gungande hisnande skräckfärd. Gurli stöttar den alltmer 
sjukliga Majbritt.  (30)
 En kväll tjärar vi den åldriga bron över ån längs den gamla 
häradsvägen som förbinder mejeriet med byn, en av ”stiftelsens” 
många kulturhistoriska aktiviteter. Före anläggandet av nya vä-
gen kom mjölkkörarna från öster via denna bro och körde vi-
dare bort till stallet om de kommit långväga. Man bidrog även 
med ved till ångmaskinens drift, mängden ved var proportionell 
till mjölkvolymen ty detta var ett böndernas andelsmejeri. Här 
arbetade Valles mamma som mejerska en tid när mejeriet just 
anlagts och det var ett ansvarsfullt arbete. Mejerskan eller me-
jeristen ansvarade för smörets och ostens kvalitet och bönderna 
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turades om att köra det till järnvägsstationen. Mejeriets ostar 
hade rykte om sig att vara en stockholmsdelikatess.  (31)
 Valles mamma arbetade bara en kort tid i just det här byme-
jeriet men blev kvar i trakten. Mejerskan var en viktig impuls i 
byarna i början av 1900-talet. Hon var gediget praktiskt utbil-
dad men hade ofta även teoretisk utbildning vid de ledande lant-
bruksskolorna. Hilda – bördig från Skåne – hade en mångsidig 
bakgrund från sina många praktikplatser. Med sina höga betyg 
och kvalificerade utbildning är hon en nyckelperson till förståel-
sen av den mytomspunne Valle – han lär ha åkt runt och spelat 
med ett zigenarfölje en tid. Kanske var det bara en slump att han 
etablerade sin rörelse vid moderns första anhalt i bygden. Valle 
är skriven i en av de näraliggande byarna västerut innan han flyt-
tar hit.
 Einar och Majbritt gnabbas om veden han levererat – okäns-
ligt tömd i en stor hög ända ute vid vägen så hon får långt att 
bära. Hon sliter och bär i högsommarhettan så svetten lackar – 
gormandes. De snörika, ibland stränga vintrarna här vid grän-
sen till småländska höglandet kräver ständiga förberedelser 
kring hantering av bränsle, foder och underhåll av husen. En 
svår vinter när Majbritt är sjuk ser vi henne skotta en liten gång 
till ved och brevlåda med en liten bilspade. Snön är meterhög 
och hennes svarta kappa fladdrar i den isande vinden.  (32)
 Men än är det sommar och Einar sågar ved med sin vedkap 
bak på traktorn hela sommaren igenom. Kanske är det så att 
vedhögar, virke och traktor tålmodigt väntar på sin verkställare. 
Först småningom sker allt som det ska. Einar bor vackert i ett 
stort vitmålat stenhus, byns gamla skola, dit han drog sig tillba-
ka när hans stängde sitt vandrarhem någonstans. Han lär också 
ha tagit hit någon ungdomskärlek en tid. Einar snickrar också 
små välgjorda prydnadssaker och erbjuder mig att använda hans 
verkstad, innan han far vidare på sin flakmoped i landskapet.  
(33)
 Är förresten inte dessa krokiga landsvägar i gränslandet 
mellan södra Östergötland och norra Småland egentligen bäst 

lämpade för mopeders och traktorers långsamma framfart? 
Vi andra far fram i bil, kränger hit och dit, kurvor och backar 
pockar på vår uppmärksamhet och landskapets skiftningar går 
oss förbi. De gamla handelsbodarna avtecknar sig längs vägen 
och kanske såg vi dem inte ens när vi for fram mot den praktiska 
ändamålsenliga livsmedelshallen i samhället. Hade vi oförmodat 
stannat vid Nyborgs lanthandel hade vi antagligen trampat ir-
riterat när vi efter en stunds väntan, under mycken diskussion 
och plockande fått ihop i alla fall en kasse. Men då en matkasse 
inbäddad i berättelser och relationer mellan människor, en väv 
i vilken vi inbjuds att ingå om vi själva så vill. I lanthandeln på-
minner livet fortfarande om en österländsk basar, i dess nätverk 
av relationer och krediter pågår en myllrande basarekonomi 
långt mer innehållsrik än vad affärens skyltar utlovar. Nyborgs 
hade även bensinpumpar i backen, en sned skylt minner om då-
tiden.  (34)
 Brors lanthandelsmuseum visar oss lanthandlarnas mång-
fald och rikedom. De växte fram i stort antal redan ur närings-
frihetslagstiftningens födslovåndor på 1860-talet men hade sin 
verkliga storhetstid i mitten av 1900-talet. Då byggde Brors svär-
far byns affär och han drev den senare själv en tid. I Brors stora 
vackra hus på en höjd i byn med resliga välskötta frukträd bor 
numera bara en ensam dam på sommaren. Han driver sin rö-
relse och museet på annat håll.  (35)
 De storslagna dimensionerna hos fönstren åt vägen i det 
som en gång var byns affär bredvid skolan – längs nya vägen – 
minner om det långa 50-talet när här bodde upp till en hund-
ratal människor. På andra sidan vägen väntar Einars trästockar. 
Hettan får sommarlandskapet att vibrera. (36)
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1. Sjögärdet
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2. Västerut
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3. Gamla och ”nya” vägen
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4. Valles garage
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5. Från landsvägen
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6. Udden



16

7. Byns äldsta hus
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8. Täckdikning
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9. Masugnen
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10. Grustaget
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11. Mot skogen
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12. Vägen mot övre byn, I
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13. Vägen mot övre byn, II
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14. Björkkullen
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15. Majbritts påsksaker
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16. Åläng



26

17. Vid tillträdet, I
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18. Vid tillträdet, II
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19. Vid tillträdet, III
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20. Djurliv



30

21. Eriks ladugård idag
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22. Vid Brors hus, I
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23. Gravkullen
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24. Rivningsprojekt
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25. Ensilage
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26. Maskiner
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27. Gunnars båt
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28. Bengts ladugård
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29. Rester av ett torp
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30. Baklastaren
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31. Bron vid häradsvägen
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32. Vinterskrud
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33. Nyborgs lanthandel i landskapet
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34. Prästgården från Nyborgs håll
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35. Vid Brors hus, II
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36. Einars ved
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Anmärkning: Katalogen redovisar ett urval av ett större bildmaterial 
som finns att beskåda som bildspel på min hemsida 
www.fotosidan.se/member/view.htm?ID=143533
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