Asparna av Hanna Nordenhök
Den grå staden
B:s vän Endre fick mig att komma till Staden och Ramels väg. Jag hade tänkt stanna.
På perrongen stod Marga och väntade.
Endre och jag träffas i Jesusparken.Han var i 35 årsåldern. Jag får en påse,Hemköpspåse, med
material.
Jag sitter på Margas balkong. Jag får bo i B:s gamla rum.
Endre ringer mig om nätterna. Allt oftare
Överst i Hemköpspåsen ligger Baronens bok. De sista anteckningarna är från 1865. Under boken
ligger Sekreteraren Kyrkoherde Achatius Kahls protokoll. Jag läser i Endres malätna papper.

Första bilden av pojken, nacken är bruten,han är död.
Vargen
Baronen på Björnstorp –hans fru är Malin-räddar en varg från döden efter en jakt. Baronen vill visa
att han kan ”tämja det vilda”,hos barn och djur. Men han blir väldigt förtjust i vargungen, tills denne
blir så stor och stark att han sliter sig,dödar boskap och måste skjutas (omkring år 1828).
Baronen har två söner, båda militärer, Fredric och Gustaf. Tidigare gick de i skolan i Växjö. Gustaf får
ofta stryk av sin far.
Carl Gustaf Gyllenkrok tvingas senare lämna husarregementet sedan han för att betala en spelskuld
stulit ett tusen femhundra riksdaler urregementskassan.
Baronen skäms väldeliga då han tvingas åka fram och tillbaka till Malmöoch Stockholm för det
långdragna efterspelet. Gustaf måste lämna landet och avsäga sig namnet Gyllenkrook.
Efter misslyckandetmed att tämja vargen försämras Baronens hälsa. Han reser för kuror till Karlsbad.
Dricker det illasmakande vattnet.
Lämnar Malin och hennes gråt efter Gustaf på Björnstorp.
Vid ett mässtillfälle predikar en viss Achatius Kahl i Lund. Kahl är den som ska efterforska
omständigheterna kring pojkens död. Pojken som hängt sig i ett träd.
Baronen blir ordförande i lasarettsdirektionen i Lund. När han hittar en kvarlämnad tidning blir han
nyfiken då han läser –på tyska –om Wichern och Rauhes Haus utanför Hamburg,en skyddsinrättning
för förvildadepojkar. Redan nästa dag åker han tillhuset.
(nu kommer ett avsnitt från 87 till 93,som är som skriven av en annan författare där baronen träffar
herr Wichern och bekantar sig med pojkarna.Han blir mycket nöjd av vad han ser.
Men vidare i kapitlet återkommer Marga, Endre, på tvårummaren på Ängelholmsgatan i Malmö.
Margas far bodde också där. Marga jobbade extra som hotellstäderskapå Savoy. Den skräpiga gamla
lekplatsen bakom Dalaplan.
Margasfarhade jobbat på Lomma Eternit och blivit förstörd av asbesten. Fabriken stängdes samma
år som jag föddes, 1977 enligt Wikipedia. https://sv.wikipedia.org/wiki/Lomma_Eternit
Margas mor hade fast anställning på hårsalongen i närheten.
På Ängelholmsgatan bodde familjen också. Marga tittade på repriserna av Onedinlinjen och Här är

ditt liv. Men en dag flyttade vi. Marga bar mig uti taxi. Till lägenheten på Ramels väg. Till asparna.
Där finns Laila på 97:an och Sture på 107:an och så Pudeln. Margas supkamrater.
Asparna
Marga,min mor,Margareta, tog mig till asparna.
Pojken (sömnen)
Johan Petrus Nyholm blir inskriven på Råby. Han betecknas som föräldralös efter knivmordet på sin
ogifta mor. Han är åtta år och börjar med att fly flera gånger. Sedan blir han kvar i fem år.
Det vilda huset
Under klisterstjärnorna
Baronen återvänder från Tyskland till Björnstorp. Där väcker hans tal om Wichern intresse, och
pengar samlas snabbt in.

2. Himmelsryckning (123)
Det blivande skyddshemmet byggs på jordlotten invid Stora Råby. 3 april 1839.
De elva pojkarna beskrivs.
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