I

måste man iu göra !1
a

Det kunde vara ett indianfort, ener en bunker, den
egendomliga vitkalkade byggnad som i phtaglig
ensamhet reser sig p%ett sMttomr%deinte alltför
Igngt fr%nHörby i Skane. HJpen stannar man till för
att titta nSrmare p%konstruktionen och av ägaren
80-8rige KarEGöran Persson, f&
man veta, att detta är funkis men att magterverket
vid behov kan användas som bunker! Hela harligheten är av betong armerad med jdrnvtgsrals och
staltrad.
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Mangs är de, som av AyfikenAldrig i livet, säger h& ar'&:
het vandrar upp mot byggnaJag har Marat mig själv i hela mitt
den vid sidan av den ursprungliga
liv och jag tänker fortsätta med
vägen, som' nu ä r belamrad med
det. Jag är inte sjuk - även om
byggmaterial för kommande behov:
man kan bli trött ibland - och maMen det är inte alltid man har tu- - ten klarar jag själv.
Den som pratat en stund med
ren att träffa p3 den vänlige och
pratsamme Karl-Göran Persson
Karl-Göran far ocksa snabbt Hart
för sig, att det där med ålderdomssjälv.
hem, det skulle aldrig g&. Har är
Han gör langa inköpsfärder per
en individ som ä r SH absolut sig
cykel till Hörby eller Eslöv - och
passar inte besökaren, blir han inte
själv att han maste f& fortsätta
med det.
insläppt. Det skulle ju kunna vara
namn som fatt för sig, att KarlEfter ett par försök - med husunderso$""
som Karl-Göran
Göran borde flyttas &er till ett
Hlderdomshem. Och det vill han
själv k lar det - får han ocksh
vara i fred. Men det finns vänliga
inte.
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KaFl{Wrah Permm k noga med
siria "amhueliga p l w odi en
&era @bitet 'bzgul sjiil tin haps
X$&imadnog leta efter. Riktigt r&
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w

nu
en
IMfbwodELg

ment i formuno am
-Man
infor htam ijrsisk& f&måga. Men han hara &rattar.
N&got d s t e man
$3d for att in€@stelna tiU
o&
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att bygga!
Materialet &aftar han W n db
, M U odi kan*.
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sp&ienq över om det .gick i ass
á4q falk spri BáPnnetr tilE
o& w a t t a r gott utarratt qaka,
ML66IL det g i l b inte Karl-Göran.
nar vi w e a r , om han tror att hans
Efrm vfll Matla f& s&. Och kan har
bunker akuile Mara en' maäs?rn j
u perlhen!
DenfirbaiJ,aam&fiegtilpå
hmbt, leve$erad av 1anterSvbffra'
.m rssn mumera vant sig vfd Karlekull€! komma,
men det var en &kim @it det han ber31trta.r gr'fabe .Göran,
bimniig bmb%rarc som för inte
fe&deriqg.Virest &Jd&
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H& ii=& iir med h t vilar uppiaget
- på #igen fbr litet tvivelaktigt. WQhag
son &g&, att han- pla-t
ut det

dd3gaahltbukfiningac och torn
sitt ursprungiigen heit
a n 1 q hus. Sj%ivklart är att Itnighekr vii1 *la
ett öga
f~ sig.
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'gamla virket för att Mh'nyfilina
bort+-Mln deti närmaaste h u h u ten, sjUv talar han bara om lager
och han ilr ingen ,enstOring.
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M m n* et€ par .paj&w slog ut
rutbma i d& m
. murade han resolut
g m h s i hans huMn i n g m m rapp of kf^ latn lildfbgsOverfall. Ipnrike undrar m och annan, im han har
sen. Yen det -har hien inte. ECarIW h n "")litar bank, P$ M a van;
nersi inddan.
Kanslre ar &t &&ila
funderingar, som satt @in$ hans ft2stnibyggande gd a11PPi~.Yen Karl-Gtiran har alltid tyckt anr att ,bygga.
HmIrfodofien
dingheten
och redan som go e byggtfe han
(F&&. p& eid. 78)
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3stningsbyggare..
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(Forts. fran sid. 61)
om ett kycklinghus, där han höll
till med sina kamrater. Han fortsatte att bygga och restaurers 2 5 familjegirdarna runt omkring, meadet blev en paus, nar han tog varvning under en del Ar och fick
hand om hastar. Han har ocksa varit kusk under Atskilliga Ar och sedan blev han nagot av en bygdens
allt-i-allo.
Nu känner han sig trygg och
nöjd med tillvaron i sin fästning,
saker pA att ingen längre ämnar
flytta pfi honom. Han tycker att
han fatt sitt eget och att han natt
sitt mal i samlandet av byggmaterial, inte till ett drömslott, utan
till en fästning som försvar för
Alderdom och integritet. Han tycker att han har segrat i sin kamp
med myndigheter och oförstaende
omgivning, nar han envist hallit pA
sitt oberoende - bch han har roligt.
- Klart man mAste syssla med
nagot, sa r han. Jag har arbetat i
hela mittgi"liv - och jag tror inte
det a r mAnga AttioAringar som klarar det har jobbet.
Karl-Göran tycker det ä r roligt,
nar folk kommer och pratar. Men
a r han inte p& det humöret, da
hänger det ett stort las i en kedja
p3 hans dörr och det lönar sig inte
att försöka klattra uppför och nedför alla hans stegar för att fA tag
pA honom. Nar han inte vill, d& ar
han inte inne. Eller ocksfi a r han
pA inköpsrond.
- Och nu fyller man ju Ar igen,
säger han med ett brett grin och
glimten i ögat. Attio Ar, det a r ganska mycket det! Jag hoppas bara
att det inte blir lika mycket stahej
med tidningsintervjuer och uppvaktning, som nar jag fyllde sjuttiofem!
Men det vete katten, om inte
Karl-Göran gillar det. Kanske s i
mycket att vita mössan och finkladerna kommer fram. Karl-Göran
kan vara en "fin" karl, aven utvändigt, nar han nfigon gfing liigger
av sig arbetskläderna.

