
Märkeliga saker hända än i våra dar minsann 

Det var en gång en stor brand i skogen vid Söderby. I stället för träd skulle där sedermera växa upp hus 

inemellan de kvarvarande träden. Där bosatte sig en massa unga familjer, småbarnen växte upp, 

”nybyggarna” åldrades eller en del flyttade till Brandbergen, då villa och trädgård mer blev en börda 

än glädje och nöje. För ett år sedan öppnades där ”Brandbergens Seniorcentrum”, som är en riktigt 

värmande gnista för alla som tar sig dit. 

Jag vill berätta en liten solskenshistoria – eller varför inte kalla den en julhistoria! 

Det hände sig att denna Gnista fick besök av en föreläsare, Saliko från Finland. Hon kom för att vi 

tillsammans skulle fira 100-årsjubileum av Tove Janssons födelse, detta år då olika jubileum regnat 

över oss som ett gnistrande stjärnfall. Saliko berättade för oss om Tove Janssons verk och liv på 

esperanto. Varför då? För att en av de besökare, som vandrade iväg till Gnistan var intresserad av detta 

”internationella” språk och önskade tolka föredraget till svenska. Efter föredraget läste en 

finlandssvenska i publiken några sidor ur ”Vem ska trösta Knyttet”, Tove Janssons älskade bilderbok. 

Efter denna uppläsning reste sig en man ur publiken och gick fram till uppläsaren. Dessa två personer 

hade länge bott i Brandbergen, flera gånger samtidigt besökt Seniorcentrum och bodde, som det 

visade sig bara några hus från varandra. Men de hade aldrig stött på varandra tidigare. Mannen sa: 

”Jag hör att du talar finlandssvenska. Jag är född utanför Helsingfors”. Kvinnan sa: ”Jag är också född 

utanför Helsingfors”. ”Jag gick i Svenska folkskolan i Alberga”, sa mannen. Lillemor ”svimmade”, när 

hon hörde detta. ”Min lärarinna hette…Lilli Forss-Nordström. Det var min mor”, sa Lillemor och 

”svimmade” en gång till!! 

Sedan flödade orden och båda berättade om alla bekanta i skolan och i byn. De berättade om alla 

människor och hus de kände till. Orden och minnena rullade om varandra. De pratade om skomakaren, 

köttaffären, mataffären. Alla människorna finns kvar i våra minnen. 

Lärarinnan skrev skådespel för barnen i skolan, vilka man uppförde vid julfester och skolavslutningar. 

Hon har också skrivit några novellsamlingar. Som man kan förstå har Christer och Lillemor mängder av 

gemensamma barndomsminnen. De blev nya vänner och hälsar varandra med varma kramar. Tänk att 

två som ofta vistats i samma lokal, som bor i husen invid varandra, men inte kände till varandra, hittade 

sin gamla skolkamrat på Gnistans Seniorcentrum! 

Det har skapats en liten novellcirkel, där Christer läste en novell, som hans lärarinna skrev 1920! 

Tala om historier från gamla tider och ”mirakel än i våra dar minsann”! 

I denna lokal, Brandbergens Seniorcentrum, äger en massa olika program rum; gymnastik, qi-gong, 

musik, sång, novell- och lyrikläsning mm. Det finns tryckta program för varje månad om vad som 

händer. Kom in och hämta dig ett blad! (vid sidan om Brandbergens Centrum). 
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