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Fryxgames: Spel till Guds ära

Herden och lejonet

NAMN:

När rösten talar



Jag, jag är HERREN, förutom Jag, jag är HERREN, förutom 
mig finns ingen frälsare. mig finns ingen frälsare. 

  
JES 43:11

LURIGT & KLURIGTLURIGT & KLURIGTS
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JESUS LÄRJUNGAR VAR DE FÖRSTA VITTNENA SOM SÅG DEN UPPSTÅNDNE. I SÖNDAGENS 
EVANGELIUM BERÄTTAS DET OM SJU LÄRJUNGAR SOM VAR UTE OCH FISKADE NÄR DE 
TRÄFFADE JESUS. KAN DU LÖSA ANSIKTSPYSSEL OCH FÅ FRAM VILKA FEM LÄRJUNGAR SOM 
GÖMMER SIG I ANSIKTENA?? 

För bra för att 
vara sant?

En ovanligt varm och solig februaridag bestämde jag mig för 

en lunchpromenad. Solen gassade på i kontrast till den bitande 

kylan för bara några dagar sen. Fåglarna kvittrade i varenda 

buske och fler än jag passade på att njuta av det varma vädret. 

Vid skogskanten tvärstannade jag. På marken låg tre bankkort. 

Jag plockade upp korten och sökte efter namnet på min telefon. 

Som tur var kom telefonnumret upp direkt och jag ringde 

kvinnan som hade tappat korten. Hon svarade inte och jag lämnade ett meddelande. Vad skulle jag nu göra? Upp-

täckte hon att korten var borta skulle hon genast ringa till banken för att spärra dem. Sedan skulle hon polisanmäla 

händelsen och beställa nya kort. Jag kollade upp hennes adress och det visade sig att hon bodde alldeles i närheten. 

Kanske hon var hemma? Jag hade precis bestämt mig för att gå och knacka på när det plötsligt ringde i telefonen. 

Visst var det damen som tappat korten! Nej, hon hade inte upptäckt ännu att korten var borta. De hade ramlat ut ur 

hennes telefonskal när hon skulle besvara ett samtal. Gissa om hon blev glad när hon fick höra att jag hade dem! Vi 

träffades och jag återlämnde korten och gick hem. På hemvägen kom jag på att jag tidigare under dagen hade jobbat 

med Droppen och det sjunde budet ”Du ska inte stjäla.”  I Luthers förklaring står det att ”vi ska hjälpa vår nästa att 

behålla sina ägodelar och inkomst.”  Gud gav mig ett tillfälle att göra det den dagen och det gjorde mig lika glad som 

kvinnan som fick sina kort tilbaka!     

         

Lilla rutanLilla rutan

”Jag tror dig inte!” Har någon sagt så till dig? 
Man kanske har berättat om något jättevik-
tigt: en fin födelsedagspresent man har fått, 
en resa familjen ska göra, en kändis man har 
träffat … Ju viktigare sak man har berättat 
om, desto jobbigare är det när man inte blir 
trodd.

De första kristna berättade om något all-
deles otroligt. Petrus, Paulus och kvinnorna 
vid graven berättade att en man hade dött 
men sedan återuppstått från de döda, och att 
han nu levde i evighet och var kung över hela 
mänskligheten. Givetvis trodde människor att 
de fantiserade. Det vet väl varenda en att den 
som är död är död och inte kan få liv igen. 
Men de kristna insisterade.

När man inte blir trodd måste man tänka 
till noga och komma på hur man ska övertyga 
sin vän om att man faktiskt talar sanning. Idag 
kan vi ju ta bilder eller spela in videor men om 

det finns andra som kan intyga att vi talar san-
ning är det faktiskt ännu bättre. Paulus skrev 
om just detta i 1 Korintierbrevet 15. Han på-
stod att det fanns hundratals människor, som 
visste att döda inte brukar uppstå, men som 
hade sett Jesus levande efter korsfästelsen. 
Paulus skrev dessutom att många av dem 
fortfarande levde när brevet skrevs. Det var 
alltså bara att söka upp dem och fråga dem 
om man trodde att Paulus hittade på!

Den kristna tron står och faller med Jesus 
uppståndelse. Om Jesus inte har uppstått är 
kristendomen bara en bra saga, men om Je-
sus verkligen har uppstått betyder det att våra 
synder är förlåtna, att det onda är besegrat 
och att det finns evigt liv för den som vill tro 
på Jesus. 

Det låter alldeles för bra  för att vi inte ska 
undersöka om det verkligen kan vara sant!

DANIEL RINGDAHL
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KROPPEN

När rösten talar

BIBELORD
Herre, sätt en vakt för min mun, 
bevaka mina läppars dörr. 

Ps 139:4

FAKTA
• I svalget finns två 

veck som kallas 
stämband. Stäm-
banden går tvärs igenom struphuvu-
det. När luft strömmar genom stäm-
banden vibrerar de och bildar ljud. 
Ljuden blir starkare av struphuvdet 
och tungan, läpparna och tänderna 
formar ljuden till bokstäver och ord.

UR MIN FANTASTISKA KROPP AV ROBERT WINSTON

Det är onsdag morgon. Alva och Hugo har 
precis vaknat. Mamma står i köket och brer 
var sin smörgås till dem. Hon har morgon-
rocken på sig och håret inlindat i en turban 
på huvudet.

– Alva och Hugo! Kom och ät, säger mamma.

Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Ps 139:14

– Jag vill ha ost på, säger Hugo och gnäller.
– Du sa ju leverpastej, svarar mamma.
– Jag vill ha ost, upprepar Hugo.
– Ät din macka, du sa leverpastej när jag 

frågade dig, säger mamma och låter irriterad 
på rösten.

Hugo stampar med foten i golvet och börjar 
gråta. 

– Jag vill ha ost, skriker han mellan tårarna.
Mamma suckar och gör en ny macka till 

Hugo, hjälper honom upp på stolen och ställer 
fram ett glas mjölk.

– Alva, kom du också! ropar mamma. Jag 
går upp och klär på mig medan ni äter. Då vill 
jag att ni har ätit upp när jag kommer ner.

Tio minuter senare kommer mamma ner. 
På Alvas plats ligger en smörgås och ett glas 
mjölk.

– Alva! ropar mamma och går in i vardags-
rummet.

Där sitter Alva, djupt försjunken i en 
Pettsson-bok. 

– Alva, du skulle ju äta upp medan jag kläd-
de på mig.

Mammas röst låter irriterad när hon tar Alva 
i handen och följer henne in till köket. Med-
an Alva äter upp smörgåsen hjälper mamma 
Hugo att klä på sig.

När Alva ätit upp går hon bort till soffan där 
mamma lagt fram kläderna hon ska ha. Hon 
hör att mamma och Hugo är i badrummet.

– Hugo, gapa nu. Du måste gapa så vi kan 
borsta tänderna. Tjafsa inte nu!

Alva går bort till mamma.
– Jag vill ha kattröjan, säger Alva.
– Men jag har ju lagt fram kläder till dig, 

invänder mamma.
– Kattröjan är min favorit, svarar Alva.
– Ja ja, ta den då, säger mamma och suckar.
I all hast läser de morgonbön innan de 

skyndar iväg till förskolan. När de kommer 
fram följer mamma dem in och hjälper dem 
av med kläderna.

– Men skulle inte du ta kattröjan? säger 
mamma förvånat när hon ser att Alva tagit på 
sig kläderna hon lagt fram. Jag sa ju att du 
fick byta.

– Du lät arg på rösten, kommer det tyst från 
Alva.

Mamma stannar upp och drar Alva till sig.

– Du har rätt. Jag sa ja med orden, men nej 
med rösten.

Mamma suckar och stryker bort en lock 
från Alva.

– Det blev visst ingen bra morgon idag.
Alva skakar på huvudet.
– Jag blir ledsen när du är arg, säger Alva 

och tittar på mamma med ledsna ögon.
– Jag förstår det. Förlåt, säger mamma 

med sin lugna, mjuka röst.
Alva nickar och ger mamma en kram. 
– Ikväll lägger vi fram kattröjan, säger mam-

ma och går mot dörren.

HENNY JOHANSSON
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Vilka är familjen Fryxelius? Vilka är familjen Fryxelius? 
Familjen Fryxelius är en av Sveriges största 
familjer med 16 helsyskon, 10 killar och 6 tje-
jer. Vi växte upp i Karlstad och har alltid varit 
familjen Annorlunda för att vi är så många, för 
att vi är kristna, och för vår sammanhållning 
och gemensamma intressen inom familjen. 
Den största gemensamma hobbyn i familjen är 
intresset för att spela och skapa egna brädspel.

VilkeVilken betydelse har brädspel haft för er under n betydelse har brädspel haft för er under 
uppväxten?uppväxten? 
Min pappa skapade egna spel som blev en ro-
lig del av vår uppväxt. De flesta av oss syskon 
spelade spel och med tiden började flera av 
mina bröder också skapa egna spel. Att spela 
spel tillsammans är ett fantastiskt sätt att um-
gås på. Runt spelen växer också en jargong 
fram och vi har väldigt roligt när vi spenderar 
tid runt bordet.

VaVad är Fryxgames?d är Fryxgames? 
FryxGames startades 2011 på mitt initiativ. 
Jag frågade runt bland mina bröder vilka som 
var intresserade av att starta ett familjeföre-
tag för att ge ut våra egna spel. Jag, Jacob, 
Daniel och Jonathan (och senare också Isaac) 
slog ihop våra påsar och startade FryxGames 
som en sidoverksamhet till våra vanliga jobb. 
Efter succén med vårt 5:e spel ”Terraforming 
Mars” övergick vi gradvis från hobby till hel-
tidsarbete med spelutveckling.

VadVad  är fördelen och nackdelen med brädspel är fördelen och nackdelen med brädspel 
jämfört med t. ex. dataspel eller onlinespel?jämfört med t. ex. dataspel eller onlinespel?
Den stora fördelen med brädspel är den so-
ciala faktorn att kunna se och prata med sina 
medspelare. På det sättet fyller brädspelande 
även sociala behov, och oavsett hur det går i 
själva spelet så känns tiden tillsammans me-
ningsfull. Faran med dataspel är att man för-

svinner in i ett skal men också att man 
inte tränar sin sociala kompetens. På nä-
tet kan man också sitta och slänga ur sig 
vad som helst till vem som helst i en chat 
- det är inte ett bra sätt för barn och tonår-
ingar att lära sig fungera ihop med andra.
En annan sida av brädspel är också att 
det är mysigt med riktiga spel med rikti-
ga komponenter. Spelen består av spel-
plan, pjäser, kort, tärningar och annat 
som man kan ta på. Det är något annat 
än ettor och nollor...

MåMånga av era spel verkar ganska avan-nga av era spel verkar ganska avan-
cerade. Behöver man vara spelnörd för cerade. Behöver man vara spelnörd för 

att tycka om och kunna spela era spel?att tycka om och kunna spela era spel? 
Eftersom våra spel växer fram ur vår egen 
spelgemenskap så skapar vi spel som vi själ-
va tycker om att spela. Därför håller vi mest 
på med strategispel som har lite mer regler 
och kräver lite tänk. Man behöver inte vara 
spelnörd för att spela våra spel. Så länge man 
är inställd på att sitta en stund vid bordet och 
läsa lite mer regler, så blir de flesta positivt 
överraskade över hur trevligt det är. Vi försö-
ker också skapa spel som följer något spän-
nande tema, och när reglerna i spelet hänger 
ihop med temat (”make sense”), då är det 
också lättare att komma ihåg dem.

VilkVilket av era spel skulle du rekommendera för et av era spel skulle du rekommendera för 
10-12 åringar?10-12 åringar? 
Jag skulle nog rekommendera ”Orbital”, som 
är en nyutgåva av vårt första spel ”Space Sta-
tion”, och som kommer ut väldigt snart. Det 
är ett kul kortspel med relativt enkla regler där 
korten föreställer olika moduler som man ska 
bygga ihop på bordet till en egen rymdstation. 
Modulerna har olika färger och olika effekter och 
man tävlar mot de andra spelarna om att få ihop 
mest poäng och en välfungerande rymdstation.

HuHur kan de som köper era spel märka att ni r kan de som köper era spel märka att ni 
är kristna? är kristna? 
Eftersom alla vi Fryxelius-syskon bekänner 
oss som kristna så har vi också diskuterat hur 
mycket utrymme vår tro ska få i våra spel. Om 
man tittar i tack-texten som finns i alla spel, 
så riktar vi alltid ett tack till Gud från oss som 
speldesigners. Men å andra sidan försöker vi 
göra skillnad mellan oss som kristna individer 

och på FryxGames som företag. FryxGames 
är ju bara ett spelföretag som ger ut spel och 
det är viktigt för oss att alla ska kunna spela 
och uppskatta våra spel oavsett vad de själva 
har för tro.

VilkVilken betydelse har den kristna tron för dig?en betydelse har den kristna tron för dig? 
Gud är den sista pusselbiten som gör mig hel. 
Om jag inte lever i gemenskap med Gud kan 
varken familj, vänner, pengar eller framgång 
fylla den platsen i mitt hjärta. Jag har nu fått 
uppleva en stor framgång genom FryxGames 
och det är fantastiskt roligt. Men om jag inte 
har med mig Gud på den resan, så jagar jag 
bara efter vind, som Bibeln säger.
När jag och bröderna träffas, brukar vi tacka 
Gud och be tillsammans om beskydd och 
framgång för oss och våra familjer. Att både 
vara syskon och dela den kristna tron skapar 
en stark sammanhållning som också tål att vi 
ibland grälar om hur våra spel ska se ut eller 
hur FryxGames ska skötas.

INTERVJU: HENNY J, FOTO: PERSONLIGT ARKIV

SPELET ANGEL FURY ÄR I FULL GÅNG! 

Spel till Guds äraSpel till Guds ära
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   1
0 Guds bud Grannsamverkan

Vad räknas som stöld?Vad räknas som stöld?
Vi tänker ofta att stöld är när tjuvar tar an-
dras saker i hemmet eller stjäl i affären. 
Men det finns många andra saker som är 
svårare att upptäcka men som också är 
stöld, till exempel, om man

- lånar andras saker utan att fråga om 
lov.

- köper eller tar emot saker som man 
vet eller misstänker är stulna. 

- fuskar på olika sätt, till exempel, säljer 
billiga saker som dyra. 

- förstör det som tillhör någon annan.
- inte uppfyller avtal eller inte betalar det 

man är skyldig.
- inte jobbar sina arbetstimmar, då stjäl 

man från sin arbetsgivare.

Vad ska jag göra om jag har stulit?Vad ska jag göra om jag har stulit?
Man ska ersätta det man har tagit eller läm-
na tillbaka det. 

Är det dåligt att ha mycket pengar?Är det dåligt att ha mycket pengar? 
All vår egendom och pengar är lån av Gud 
och vi ska använda dem i tjänst för familj 
och medmänniskor, hjälpa fattiga och stöd-
ja arbetet i Guds rike, till exempel missionä-
rer. Att ha mycket pengar är i sig inte dåligt 
om de inte blir vårt mål och en avgud. Det 
är vikigt att komma ihåg att en kristens mål 
är himlen. 

Du ska inte stjäla.Du ska inte stjäla.

Vad är det?

Vi ska frukta och älska Gud så att vi inte
tar vår nästas pengar eller ägodelar, 
eller lurar till oss dem genom falska 
varor eller avtal, utan hjälper honom 
att förbättra och behålla sina ägodelar 
och inkomst.

Hur gör vi det?

Allt vad vi har fått är Guds goda gåvor. 
Vi litar på att han vet vad var och en 
av oss behöver. Därför ska vi inte fuska 
eller ta andras saker. 

Sjunde budet

Bibelord
Jorden är Herrens med allt vad den 
rymmer, världen med dem som bor i 
den. 

PSALTAREN 24:1

Frågor
– Grann-sam-ver-kan… läser Joel på en skylt 
när han och pappa är på väg till grannen Per-
Åke. De ska låna en flismaskin för att göra flis 
av grenar de har klippt i trädgården. Joel vet att 
pappa har en app i telefonen där grannarna kan 
lägga upp saker man vill låna ut, sälja eller infor-
mera om något som sker i deras villaområde. 
Men hette appen Grannsamverkan? funderar 
Joel. Han är inte säker så han frågar pappa. 

– Pappa, vad betyder grannsamverkan?
– Det betyder att här i området har vi koll 

på varandras hus för att förhindra och minska 
inbrott. Vi är extra uppmärksamma när någon 
granne är bortrest.

– Aha! Det är som en varningsskylt för tju-
var, nickar Joel nöjd. 

– Ja, så kan man säga. Tjuvarna kan inte 
vara säkra när de vet att någon kanske håller 
koll på dem. 

Snart är de hemma igen med flismaskinen 
i bagaget. Pappa sätter genast igång med att 
flisa och Joel får bära och räcka grenarna till 
honom. Arbetet går framåt trots att pappa upp-
täckt ett fel på maskinens inmatningslucka. 
Det fungerar ändå. Ett par timmar senare är 
jobbet klart och pappa försvinner in i garaget. 
Joel kikar in för han vill följa med till Per-Åke 
för att lämna tillbaka flismaskinen. Där ser han 
pappa skruva och greja med inmatningsluckan. 

– Ska vi till Per-Åke nu pappa? 
– Jag bara fixar till en sak här, säger pappa. 
– Men luckan var ju sönder när vi lånade den… 
– Ja, men det blir fint att fixa till det här, ing-

en stor sak, pustar pappa under maskinen. Per-
Åke är en gammal man så det är inte så lätt för 
honom att göra det. 

– Detta verkar också som någon slags grann-
samverkan, funderar Joel och pappa nickar. 

Det dröjer inte länge förrän de är på väg till-
baka med maskinen. Skylten om grannsamver-
kan glider återigen förbi och Joel frågar:

– Är det många tjuvar här pappa? 

– Jag har hört om några inbrott i området.
–  I skolan berättade Pontus att han hade 

snattat godis i affären. Är det också att stjäla? 
– Oj då! Ja, varje gång man tar något som 

tillhör en annan utan att fråga om lov är att stjäla. 
– Det gick inte så bra för honom, han blev 

tagen av butiksägaren… 
– Tvärtom, invänder pappa. Det var väldigt 

bra att han fick en varning. Hoppas att det hin-
drar honom från att göra om det. Det börjar 
alltid med små saker som att snatta eller sno 
någon liten sak från någon annan ... Pappa tän-
ker efter en stund. 

– När jag var liten hade vår granne ett fint 
äppelträd med väldigt söta sommaräpplen. 
Vi hade inget sådant äppelträd själva och fast 
grannen bjöd oss då och då på de goda äpp-
lena smög jag och min syster ibland över dit 
på natten och knyckte några äpplen. Jag fattar 
fortfarande inte hur vår pappa upptäckte oss 
men jag glömmer aldrig hur arg han blev. Då 
tyckte jag att det var alldeles för mycket ovä-
sen för några äpplen men senare har jag fattat 
hur viktigt det är att vara ärlig även i smått.  

– Farfar och grannen kanske hade grann-
samverkan, gissar Joel. 

– Det måste de ju haft, säger pappa funder-
samt. 

INESE PJ
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Elfte kapitlet 
Danis ben läkte långsamt. Doktorn kom ofta upp 
till dem men han var tyst och allvarlig. När det blev 
varmare åkte Dani tillbaka till sjukhuset och fick 
gipset borttaget. Det var då doktorn berättade för 
pappa det han hela tiden hade befarat. Dani skulle 
aldrig mer kunna gå riktigt. Det sjuka benet var 
mycket kortare än det friska. 

Pappa var mycket ledsen när han gick till snick-
aren och bad honom göra ett par små kryckor. Se-
dan fortsatte han till skomakaren och bad honom 
göra den ena skon tre centimeter högre. 

Snickaren och skomakaren blev också väldigt 
ledsna. Snickaren täljde roliga små björnhuvuden 
på kryckorna för att få Dani att skratta. Och när 
skomakaren var färdig med skorna stoppade han 
dem fulla med chokladbitar. 

Dani blev verkligen överraskad. Och han var så 
ivrig att få prova sina kryckor. Han hoppade runt 
som en gräshoppa framför huset i några dagar. 
Men sedan råkade han höra när pappa sa att han 
skulle ta ut korna på grönbete. Då satte sig Dani 
ner och grät. Det gick plötsligt upp för honom att 
trots kryckor med björnar och skor fulla av choklad 
skulle han inte längre kunna följa med korna. 

Men pappa bestämde att Dani skulle få följa 
med till torget i en vagn och se på när korna samla-
des ihop. Efteråt skulle han följa med flocken, sova 
i höet under natten och åka tillbaka nästa dag. An-
nette skulle också följa med och farmor och Klaus 
skulle vara hemma och passa huset. 

Det var en vacker dag. Dani vaknade med en 
känsla av att något underbart skulle hända. Och en 
timme senare klättrade han upp i kärran och An-
nette drog honom ner till byn. Långt innan de kom 
fram till torget hörde de klangen från koskällorna.

Torget var fullt av kor och kalvar som stod och 
tryckte sig intill varandra. Några var gulbruna, andra 
var gulbruna och vita, men alla hade klingande bjäll-

Den stora hemlighetenDen stora hemligheten

Patricia M St JohnPatricia M St JohnRepris från Luthersk barntidningRepris från Luthersk barntidning

ror som lät när de nervöst svängde med huvudena. 
På somrarna brukar korna i Schweiz bege sig 

upp i bergen på grönbete medan höet mognar i da-
larna. Då brukar bönderna följa med medan kvinnor 
och barn stannar kvar hemma. Men först samlas 
alla korna innan de ska ge sig iväg åt olika håll. 

Danis ankomst väckte stort uppseende. Alla 
barnen ville dra hans kärra och det var ett under att 
han inte föll av i röran. Pappa gick fram till Danis 
kärra. 

– Bakom skomakeriet står en vagn och en mula, 
sa han. Sätt Dani i den. Vi ger oss av nu. Jag går i 
förväg för mulan hinner snart ikapp oss.

Så gick han och samlade ihop sin flock och se-
dan gav han sig iväg uppför de branta trapporna 
bakom klocktornet. Mulan var snart ikapp dem. 
Annette höll i tömmarna och smällde med tungan. 
Dani satt bakom med sina kryckor som han hade 
tagit med för att visa i byn. Han skrek av hjärtans 
lust. 

Dani skulle aldrig glömma åkturen upp i bergen. 
Det var en vacker morgon och en mild vind svepte 
över pingstliljorna. Snart nådde de fram till skogen. 
Napoleon, kalven, började bli trött och hamnade 
på efterkälken så Dani tog tag i hans halsband och 
drog honom vid sidan om vagnen. 

Pappa vände sig om och log. 
– Han är trött, stackarn, sa han. Det är bäst att 

han får åka med dig, Dani.
Så lyfte han upp det darriga djuret i vagnen. 

Dani slog armarna om hans mjuka hals och nästan 
skrek av glädje. 

Stigen gjorde en skarp sväng runt rötterna på en 
stor gran. När de kommit runt granen kunde de se 
det lilla sommarhuset. Det stod mitt på en äng full 
med gula smörbollar. Bakom reste sig den branta 
bergssluttningen. 

Det var mörkt och kallt i huset eftersom det va-

rit begravt under snön hela vintern. Men de hade 
tagit med sig ved och mat i vagnen och snart 
hade de gjort upp eld. När Annette slog upp föns-
terluckorna strömmade solen in och lyste på allt 
dammet. 

– Vill du gå och lägga dig nu? frågade pappa när 
de hade ätit. 

– Nej, svarade Dani bestämt. Jag vill att du bär 
mig upp på toppen av berget. 

Pappa såg förskräckt ut. Att klättra dit upp skulle 
ta säkert tjugofem minuter och Dani var tung. Men 
han kunde aldrig neka Dani något så han skrattade 
och lyfte upp honom på axlarna. 

Överallt var bergskammen täckt med sällsynta 
vackra blommor och Annette sprang fram och till-
baka medan pappa andfådd stretade uppåt. Till slut 
nådde de toppen. 

Vart de än såg reste sig rosa bergstoppar som 
ur ett lilafärgat hav. Solen höll på att gå ner och det 
var redan skymning i dalen. 

Annette suckade. Hon avskydde ögonblicket 
när den sista glimten av ljus och värme försvann 
från bergen. Skymningen gjorde att hon kände 
sig ledsen och ensam. Det kändes lite som den 
kvällen när hon vaknade i mörkret och fick veta att 
mamma hade dött. 

Tolfte kapitlet
Lucien var nästan färdig med hästen och den 
var verkligen bra. Den hade blivit större än han 
först tänkt sig och den hade en flygande man och 
smäckra hovar och det såg ut som om hovarna 
knappt rörde vid marken.

Det var fortfarande gott om tid för vinnarna skul-
le inte utses förrän efter sommarlovet. Men alla 
kom med gissningar om vem som skulle vinna. 

De flesta pojkarna hejade på Michel. Han hade 
skurit ut två björnar som klättrade uppför en stång. 
Han hade lagt ner mycket arbete på dem och de 
var bra gjorda. 

De kunde lika gärna vara hundar eller några 
andra djur, tänkte Lucien när han tyst betraktade 
dem. 

Men ingen kunde ta miste på hans häst. Det var 
en häst och absolut inget annat. Ingen förväntade 
sig att Lucien skulle vinna för det var bara läraren 
som visste att han deltog. Tänk om han vann! Då 
skulle alla vilja titta på hans häst och så skulle de 
kanske tycka bättre om honom efter det. Vid den 
tanken rodnade han lite. 

Det var mer ovisst vem av flickorna som skulle 
vinna. Marcelle i affären gjorde underbara spetsar. 
Jeannes mamma var sömmerska och hade lärt upp 
sin dotter. Men Annette var duktig att sticka. Det 
hade hon lärt sig av farmor de åren hon inte gick 
i skolan. 

Annette skulle delta i tävlingen med en blå kof-
ta som hon hade stickat åt Dani. Den skulle han 
ha på söndagarna och när han skulle vara riktigt 
fin. Runt halsen och midjan löpte ett mönster av 
alpblommor i klara färger. Koftan var inte färdig än 
men alla brukade beundra den när Annette satt på 
skolgården och stickade. 

– Jag tror att du vinner, Annette, sa flera av hen-
nes vänner. Det är svårare att göra det där mönst-
ret än att knyppla spetsar som Marcelle. Det säger 
alla!

Annette hoppades. Hon ville så gärna vinna. Då 
skulle det inte göra så mycket att hon fick dåligt 
betyg i räkning. Farmor, pappa och Dani skulle bli 
så glada och stolta. 

Annette hade fullt upp att göra efter skolan. Nu 
när höbärgningen hade börjat arbetade alla barnen 
från tidigt på morgonen till sent på kvällen. 

Under höbärgningen fick ofta hela familjen hjäl-
pas åt. Pappa kom ner från betet för att slå höet på 
sina sluttningar medan en granne vaktade korna. 
När pappa var färdig med sitt fortsatte han alltid 
med Morels lilla äng eftersom Madame Morel var 
änka och Lucien inte var tillräckligt gammal för att 
slå med lie. 

På de branta sluttningarna kan man inte använ-
da vare sig traktor eller slåttermaskin utan allt gräs 
måste slås med lie. Bakom går kvinnorna och bar-
nen och drar ihop gräset i fina små höstackar med 
träräfsor. Alla barnen är med och hjälper till, även 
de minsta.

Pappa slog först sin äng och gick sedan för att 
slå Morels medan de andra räfsade ihop gräset. 
Madame Morel hade varit rädd för att han som 
hämnd inte skulle komma i år. Men hon hade inte 
behövt oroa sig. En morgon när hon vaknade fick 
hon se att han redan var i full gång.

– Skynda dig, Lucien! ropade hon. Monsieur 
Burnier håller på att slå höet på ängen. Spring ut 
och börja räfsa!

Nyvaken släpade sig Lucien ut. Han hälsade 
god morgon utan att lyfta blicken från marken. 
Han avskydde att arbeta med mannen som han 
gjort så illa. Därför gick han så långt ifrån honom 
som möjligt. 

Vid middagstid kom Annette med pappas mid-
dag inknuten i en stor näsduk. Hon brydde sig inte 
heller om Lucien. Och när Lucien såg att hon kom 
smet han in i huset. 

Det tog tre dagar att slå Morels äng och den 
tredje dagen var sista dagen på lovet. Lucien, hans 
mamma och syster slet för att bli färdiga innan Lu-
cien skulle börja skolan igen. De var alla ute på äng-
en när Annette som vanligt dök upp med sitt knyte 
till pappa. Hon hade bråttom för nästa dag var sista 
dagen att lämna in bidragen till tävlingen och hon 
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var inte riktigt färdig än. 
Ängen låg bakom huset och på hemvägen gick 

hon förbi husets framsida. Det var en varm dag 
och hon var törstig. Ytterdörren stod inbjudande 
på glänt. 

Jag går in och dricker lite vatten, tänkte Annette 
och gick uppför trappan. 

Det var inget fel i det. Före olyckan hade Annet-
te varit nästan lika hemma hos Morels som hos 
sig själv. 

När hon kom upp på verandan stannade hon 
plötsligt och stirrade. Intill verandaräcket stod ett 
litet bord med verktyg och hyvelspån. Mitt i spånen 
reste sig en liten häst i galopp med böljande man 
och smäckra hovar. 

Annette stod länge och tittade tankfullt på det 
lilla djuret. Det var naturligtvis Luciens tävlingsbi-
drag och han hade inte berättat för någon att han 
skulle vara med eller att han överhuvudtaget kunde 
snida. 

Den var nästan perfekt. Det kunde till och med 
Annettes svartsjuka ögon se. Om han lämnade in 
den skulle han vinna. Det fanns ingen som kunde 
tävla med honom.

Men om han vann skulle alla andra beundra ho-
nom och de skulle kanske till och med tycka om 
honom. Kanske skulle de glömma att det var han 
som skadat Dani. 

Om Lucien vann skulle han bli glad. Han skulle 
gå fram med högburet huvud för att ta emot pri-
set och det kunde Annette inte stå ut med. Varför 
skulle han få vara glad? Han förtjänade verkligen att 
aldrig mer i hela sitt liv få vara glad. Det skulle hon 
se till. Hon hade kommit i rätta ögonblicket. 

Bordet stod intill räcket och en vindpust skulle 
lätt kunna blåsa den lilla lätta figuren över räcket. 
Ingen skulle kunna misstänka någon när de hittade 
den lilla hästen krossad på stenarna nedanför. 

Annette sträckte ut handen och knuffade till 
den. Med en liten smäll föll den ner. Sedan sprang 
hon ner och trampade på den, för vem som helst 
kunde ju råka trampa på något som blåst ner 
från verandan,

När Annette långsamt gick hemåt låg 
resterna av Luciens häst bland stenarna. 
Men det verkade som om solen hade bli-
vit mörk. Det var inte längre lika vackert 
och Annette undrade varför, för det syntes 
inga moln.

När hon var nästan hemma fick Dani 
syn på henne och ropade. Det hade hänt 
något väldigt, väldigt spännande. Han kom 
hoppande på sina kryckor det fortaste han 
kunde. 

– Nette, Nette, ropade han med lysande 
ögon. Vet du vad jag har hittat i vedstapeln? 

Jag höll på att bygga ett litet hus bakom stockarna 
och då hittade jag en liten elefant med lång snabel. 
Sedan tittade jag en gång till och hittade en kamel 
med puckel och en liten kanin med långa öron och 
kor och getter och tigrar och en giraff med en lång, 
lång hals. Kom så får du se! De är så fina. Vem har 
lagt de där, tror du?

– Det vet jag inte, sa Annette och lät arg på rös-
ten. 

Dani såg förvånat upp på henne. Hon verkade 
inte alls glad. Ändå var det här nästan lika fantas-
tiskt som när han hittade Klaus i sin toffel på julaf-
tonsmorgonen. Annette gick fortare än vanligt och 
Dani försökte hänga med så gott han kunde. Han 
drog henne med till vedstapeln och dök ner bakom 
den. Sedan kom han fram och visade en hel rad 
av snidade djur som stod på en plan stock. Han 
tittade oroligt på henne, men hon verkade varken 
glad eller överraskad. 

– Det är säkert någon som tappat dem, sa hon 
surt. De är inget att skrika om. De är inte alls fina.

Så snurrade hon runt och gick uppför trappan. 
Men hon avskydde sig själv. Hon hade varit elak 
mot Dani och förstört hans glädje. Hur kunde hon 
säga så? Vad hade hänt med henne?

Men innerst inne visste hon vad som hade hänt. 
Hon hade varit elak och falsk och hjärtat kändes 
tungt och mörkt när hon tänkte på det. Det ver-
kade som om ljuset och glädjen helt försvunnit ur 
hennes liv. 

Nu skulle hon aldrig komma ifrån det eller få det 
ogjort. Hon sprang upp på sitt rum och kastade sig 
på sängen och grät.

FORTSÄTTNING FÖLJER ...

Herdepojken sitter och vilar sig. Solen brän-
ner. Det är varmt och han är trött. Men han är 
på sin vakt hela tiden. Han vill inte mista något 
får. Det gäller att hålla hjorden samlad. Han 
har sin käpp som är utformad som en tung 
klubba. Med den håller han fåren på plats 
och med den jagar han bort vilda djur som vill 
döda fåren. 

Nu ser han något röra sig i närheten. Han 
spänner alla muskler och gör sig beredd med 
käppen. Åh, ett lejon! Det farligaste av alla 
vilddjur närmar sig. 

Vad ska han göra? Springa därifrån och räd-
da sitt liv? Nej, det kan han inte. Han måste 
skydda sina får. 

Pojken rusar fram mot lejonet. Han slår och 
slår. Lejonet ryter i ursinne. Pojken kämpar för 
sitt och fårens liv. Till sist ger lejonet upp och 
springer därifrån. Men pojken är svårt skadad. 
Han är nära att dö. 

Några andra herdar hittar honom och för 
honom till en missionsstation. Som genom 
ett under överlever pojken och kan fortsätta 
att sköta sin fårahjord. 

Det här är en händelse från Afrika. Visst var 
herdepojken modig! Tänk att våga gå emot 
ett lejon! Han var så rädd om fåren för de var 
hans egna. Han riskerade till och med sitt liv. 

I dag på herdesöndagen blir vi påminda om 
vår gode herde - Herren Jesus. Han älskar 
sina får, det är du och jag och alla människor. 
Jesus gav sitt liv för att rädda oss. Han söker 
efter dem som lämnat honom för han vill föra 
dem tillbaka till tryggheten hos sig. 

INGA-LISA PERSSON 

UR LUTHERSK BARNTIDNING
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”HERREN ÄR MIN HERDE, MIG SKA INGET FATTAS.”
                                                                               PSALM _______

Silvanus höll pennan över pergamentet, tittade 
på Petrus och väntade. Petrus ögon lyste av 
kärlek till Jesus och alla de kristna. De levde 
utspridda över hela Romarriket. De hade det 
tufft. De blev retade och utstötta för att de 
trodde på Jesus. Petrus ville ha med många 
tröstande ord i brevet. Senaste raderna hand-
lade om att slavarna skulle lyda sina herrar och 
visa dem respekt, till och med när herrarna 
behandlade dem illa. Hur skulle de orka? Att 
ha Jesus som exempel, det var hemligheten. 
Petrus tog till orda och Silvanus skrev:

Han hade inte begått någon synd, och ing-
et svek fanns i hans mun. När han blev hånad 
svarade han inte med hån, när han fick lida 
svarade han inte med hot, utan han överläm-
nade sin sak åt honom som dömer rättvist.

Det där klarar ju ingen! tänkte Silvanus. Vad 
händer när jag misslyckas? Petrus fortsatte:

Han bar våra synder i sin kropp upp på kor-
sets trä, för att vi skulle dö bort från synderna 
och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår 
är ni helade. 

Aha, poängen är att jag inte klarar det, men att 
Jesus har tagit på sig all min synd och mina miss-
lyckanden! Då kan jag bli hel. Silvanus glömde 
nästan bort att skriva när Petrus fortsatte:

Ni var som vilsna får, men nu har ni vänt om 
till era själars herde och vårdare.

Jag var ett vilset får, tänkte Silvanus. När 
jag vände om till Jesus och nu håller mig nära 
honom, då kan jag följa hans exempel.

Petrus tystnade. Silvanus lade ner pennan. 
Så började Petrus berätta än en gång för Sil-
vanus om allt som Jesus berättat om herdar, 
får, hjordar och grindar. Tillsammans tackade 
de Gud för att Jesus älskar oss, har dött för 
oss och hjälper oss att följa honom.

SOFIA ÖDMAN

FÄRGLÄGG! 
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Bibelns Bibelns 
böckerböcker

Vägen genom

• Boken är ovanlig och märklig jämfört 
med övriga böcker i Bibeln. Tongång-
en är pessimistisk och skeptisk. 

• Författaren jagar efter meningen 
med livet och han söker den i kunskap, 
i njutning och i rikedom, men där hittar 
han bara tomhet och meningslöshet. 

• Svaret på livets mening finner Pre-
dikaren till slut hos Gud. Vi är skapade 
till att leva med Gud, och utan Gud blir 
livet meningslöst och tomt. 

Förkortning: Förkortning: Pred

Typ Typ av bok:av bok: Poetisk bok

FöFörfattare:rfattare: Troligtvis Salomo

Bokens äBokens ämne:mne: Tomhet

PredikarenPredikaren

                                  

• Många har funderat på vem Höga 
Visan handlar om. En tolkning är att 
den handlar om en flicka från Libanon, 
Sulem och kung Salomo och att boken 
handlar om deras kärlek. 

• Höga Visan beskriver den jordiska 
kärleken mellan en man och en kvinna 
som en gåva från Gud.  

• När vi läser Höga Visan kan vi också 
tänka på Guds kärlek till oss, sitt folk, 
där Jesus är brudgummen och vi är 
bruden.  

Förkortning: Förkortning: Höga V

TyTyp av bok:p av bok: Poetisk bok

FörfFörfattare:attare: Salomo

BokensBokens ämne: ämne: Kärlek

Tänk på din Skapare
i din ungdoms dagar.  

En särskild versEn särskild vers

PRED 12:1A

Min vän är min och jag är hans,
han som vallar sin hjord bland liljor.

En särskild versEn särskild vers

HÖGA V 2:16
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Vad handlar boken om?Vad handlar boken om?

Höga visanHöga visan

Vad handlar boken om?Vad handlar boken om?

KUNG SALOMO MÖTER DROTTNINGEN AV SABA


