Klarspråk på byacirkel när
Sven murare synade byggen

Muraren Sven Henriksson och ”Bäcka-Ida” Nilssons påg
Ingvar, skakar hand inför kvällens föreställning inför fullsatt
sal i Kummingården, Krumby.
Onsdagen den 9 mars blev minnesvärd för deltagarna i den cirkelkväll som Nätverket Oxie
Byar bjöd på med veteranerna ”Sven Murare” Henriksson, t.v., f. 1930, och ”Bäcka-Idas” påg
Ingvar, f. 1921, f.d. politiker i gamla Oxie kommun.
Sven berättade om tusenårig kunskap kring lera, tegel och murade byggen, vilket formade sig
till ett skarpt ifrågasättande av hur det under snare årtionden har byggts serier av mögelhus
med material, som gör husen ”föga lämpliga för att stå ute”.
Sven fångade också in det byggfusk som låg bakom den stora branden på Potatisåkern, där det
hade släppts fram en konstruktion som ingen murare skulle ha ställt upp på. Den med en lång
yrkeserfarenhet underbyggda kritiken tog skruv. En fri murare hade sagt sitt. Den som vill
veta mer kan googla in ”svenmurare” så kommer man till hans egen hemsida, där han
alltjämt svänger sleven men där han också har öppnat en murares läsvärda ”testamente”..
Ingvar Nilsson har uppträtt i byacirkel en gång tidigare, men det stod klart att han hade
mycket mer att berätta om tider som var, t.ex. om hans barndoms enkla lekar, hur mor Ida (Ida
Nilssons gata i Oxie) sydde och knåpade och storebror slöjdade och familjen med 6 barn
samsades på 16 kvadratmeters boyta. Vilken ”prestige” det låg i att få lov att tvätta en
besökandes automobil! En 95 årig vital ”ståuppare” berättade och skämtade. Han gjorde så
även i Gula Skolan i april 2015, vilket då filmades och lades ut på YouTube. ”YouTube, va´ä
de´? Kinesiska för mej”, sa Ingvar.
En plats för ungdomar!
Nästa träff 30 mars: Kvarndalas Bror Olsson om bygdernas historia samt Bulltoftas historiskt
med Kjell & Barbro Wihlborg.
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