
Farmor och farfar - en betraktelse
Av Ulla Abug

ranar
CarlGustav Evald Holst
Fddd 15 mars 1896, di'd 3 december 1918.

Jag har filmen med Blekinge Llins Tidning ffin l9l8
fiamme,jag vill hitta min farfars diidsannons. Han dog
den 3 december 1918.

Jag sitter i "sl?iktrummef 'pi stadsbiblioteket i Karls-
krona och talar med en av de anstdllda.

- Kan du hjelpa mig? fragarj ag.
Hon tar filmen och visar hurjag satter in den i appam-

ten och hur jag ska gdra. Vi letar, hon stannar kvar,
verkarocksi intresserad-

- Pedentiden kom dddsannonsema in i tidningen
redan dagen efter dddsfallet, sager hon, det gick v:ildigt
snabbt.

Vi letar vidarc, ar snart framrne pi mitten av decem-
ber.

Nej, den finns nog inte hiir.
Det slar mig plittsligt, det ?irnaturligtvis Syditstran det

stari.
Hon reser sig snabbt upp,

Jag gar och h?imtar den, den hette Karlskonatid-
ningen pd den tiden.

Vi satter igang igen. V i komm€r till den 6 december,
dar ?ir det!

Att Gud tillsig hemkallat ver kare son
KurtEvald Holst
som efteren kortsjukdom............

Men, nej, det st?irnmerj u inte, min farfar hette C-arl, som
far, C arl Gus tav Evald F/o/s/. Det :L bam nagra dagar
senjag hittade i ditd- och begavningsboken att far och
f'arfar hade samma namn. Ochj ag blev si rdrd av det.
Nej , min faxfar heter inte Kurt. Han harju funnits i hela
mitt liv Aven om hanvarddd, och han heter Carl. som min
far.

Ditdsdatum stiimmer, 3 december, fiireldramas
nann, Karolina och Alf id Holst.OchHulda Anders-
.roz, hans trololiade, finns md min farmor. Men bamen
d6, Hanna ociCharlotld? Farmor och farfar var inte
gifta. Ardet d?irfttr de inte finns med?

Kanner mig I ite fundersarn. fu det nagot som ii. fel?
Jag minns att negon mer i fan ljen dog samtidigt som
farfar. Men nej, inte ett syskon som diir samma dag, och
farmor, fi nnsju med..........."Som efter en kod sjukdom stilla afled 6 Karlskrona
lasarett den 3 december i sitt 23:e lefnadser, djupt sdrjd
och begr6ten............"
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Begrelen, jag tycker om detordet. Begraten. Santi-
digl iirjag besvike4 som oft den farfar som alltid funnits,
iiven om han alltid var ditd, hartagits itrn mig. Och han
hette inte Kurt. Men, vad vet jag egentligen, Jag vet
ingenting, del dr ingen som har pmtat om min farfar med
rnt&

Att han dog i spanska sjukan, att han bara var 22 Ar,
att far fudes Sret effer, an han aldrig fick se sin far i livet
och att hans far aldrig fick se sin son. Afl famor var piga
pi farfars ftiriildrag6rd, att de fick bo kvar d?ir, blev val
ornhiinderlagD4 menatt farmortill slutfi ck liimnaifi.in sig
HanDq det vetjag. Att Hanna bodde och gick i skolan i
stan det vetjag ockse.

Men Kurt Evald, nej , han har aldrig funnits fttr mig.
Vem var han, han som szigs var"a min failar? Slenarbeta-
re. star det i dddboken- Ar det honom jag har pd ett
gammalt foto, stilig som min far, klzidd i vidbritttad hatt,
stt'v skjo.tkmge och fluga. Uppkl?idd hos fotog.afen.
Krafiigt ma*emde itgonbryn och skarp blick, tankfull,
blicken ser ldrbi mig, lAngt boft i q iirran. Tank, om det
intearhan!

Funderar over vad det & som pdverkar mig sA starkt
n?irjag nu sitter med dtidsannonsen framliir mig. Ar det

Ar del honom jag har pA ett gammelt foto, stilg som
min faa kbdd i vidbrAttad halt, stw skJbrlkage och
lluga. Uppkbdd hos fologafen. Krafrigl markerade
ogonbryn eh skary blick, lankful, blicken ser f6rbi mig,
bngl bon i 0enan. Tenk. om del inE er hanf


