
MINNE FRÅN EDSKEN 

 

När du någon gång går ner mot Edskebadet ska du veta att där vägen går ner fanns det 

under 20-talet en koja mot en stor sten. Där bodde ett par med en pojke under 

förhållanden som idag förefaller helt osannolikt. Begreppet levnadsstandard var nog inte 

uppfunnet på den tiden.  Den äldre generationen minns nog det gamla paret då de 

traskade fram mot bruket. Bostadet var av det primitivaste slaget. Kan inte erinra mig 

annat än att det var jordgolv och nästan mörkt inne och som sagt mycket fattigt. 

Hoforsdiktaren Marthå har mycket finurligt tolkat en händelse i början av 20-talet som 

han kallar ”Bönesvaret”.  

 

Det var en gång uti mitt barndomsland 

Förresten invid Edskens väna strand 

Då bodde Örn uti sin stuga där 

Om honom denna visa skriven är. 

 

Han var ett oförargligt original  

På äldre dagar reumatiskt skral   

Med gumma och med son i största nöd 

han levde där, med knappt för dagen bröd. 

 

De levde merendels på gröt och sill 

och där var oftast mera från än till  

Så hände sig en dag på detta vis 

att det var slut på all lekamlig spis. 

 

Men Örn var kristen, med en tro som berg 

och i den tron han skiftade ej färg 

Som sagt var. Örn han trodde på Guds nåd 

Ger Herren dag, då ger han också råd.  

 

Och denna morgon i sin kojas hörn 

På knä sig lade gamla gubben Örn 

Och med en röst som kunde kåken vält  

Han talte om för Gud hur det var ställt.  

 

I denna stund ett sällskap gick förbi 

De skulle ut på sjön på fiskeri 

Och gott om mat de hade tagit med 

som sjöfolk oftast pläga ha för sed. 

 



När de fick höra gamle gubbens bön 

de sinsemellan lade råd och rön 

Nu skall vi visa att Gud Fader hör 

De togo fram båd ost och bröd och smör. 

 

De tänkte gå till dörrn och knacka på 

men då en spjuver yttrade som så 

Nej, låt det komma ovanifrån 

En himlens gåva ner till kojans son.  

 

Jo, vänta litet, så ska ni få se’t 

Han utav maten gjorde ett paket 

Så uppför stegen han till taket gick 

Och genom skorsten Örn sitt knyte fick. 

 

En större falukorv kom även med 

Det var nog nästan rökt då den kom ned 

Och för de hela blev där glädjen stor 

Säll är den som på försynen tror. 

 

Och hur det är och hur det ändå var 

med detta underbara bönesvar 

Det kanske verkar såsom raljeri 

med det jag tror, Guds hand var med däri. 

 

Ty redan innan gubben börjat be 

Gud kunde till hans själavånda se 

Och de av vilken gubben förning fick 

Guds ärende i denna morgon fick. 

 

 

Marthå 

 

 

 

 


