
  

Ett år med tanterna på Villagatan
Text: Margareta Swenson                                  Bild: Britt-Marie Dahlberg                                 



  

Britt-Marie var innan pensionen banktjänsteman på Götabanken/Nordea i Laxå. 
När hon gick i pension tog hon upp sitt slumrande intresse, måleriet. Hon började
måla tre glada tanter som gjorde allt som Britt-Marie själv tyckte var roligt: 
sjöng i kör, skogsluffade, badade mm.

Margareta gick i förtida pension efter 33 år på ESAB i Laxå. Margareta stötte
på Britt-Marie under en konstrunda, där Britt-Marie ställde ut sina tanter. - Det där 
borde ju bli en bilderbok, utropade Margareta. - Ja, men jag kan inte skriva, svarade
Britt-Marie. - Men det kan jag! svarade Margareta. Och så började samarbetet! 



Hemkomsten

De tre vännerna Gullan, Viola och Rosa klev ner för stationstrappan med sina kappsäckar. De hörde tåget sätta fart 
igen, tåget som fört dem från stora världen tillbaka till den lilla staden som de kallade sin egen.

Postgatan låg folktom framför dem. Framför det pampiga kommunalhuset i rött tegel var flaggan hissad. 
Kommunalrådet hade nog finfrämmat, trodde vännerna.

Plötsligt hördes musik, glada och sprittande toner, och om hörnet kom blåsorkestern marscherande med tamburmajor 
Brynolf i spetsen. Han svängde sin käpp så elegant. Ryggen var rak och den röda uniformsjackan spände en aning 
över magen.

Mitt framför de förvånade tanterna gjorde orkestern halt. Ut från kommunalhuset kom en liten delegation med 
kommunalrådet i spetsen. 

– Välkomna tillbaka till kommunen, sa han. Hoppas att ni har haft en spännande och trevlig resa. Den vill vi gärna 
få höra om på Föreläsningsföreningen. 

Och så överlämnade han varsin liten bukett med astrar, en gul, en blå och en röd. Tanterna tackade för det fina 
välkomnandet, men nu var det dags att skynda hem till Villagatan och sätta på kaffepannan.

– Äntligen hemma igen, sa Gullan.
– Borta bra, men hemma bäst, sa Viola.
– Uj, uj, uj vad det ska bli gott med kaffe, sa Rosa.





  

Tanterna bor på Villagatan i en liten ort som är mycket lik Laxå. Att tanterna heter
Gullan, Viola och Rosa beror på hur de klär sig. Gullan älskar gult, Viola lila och Rosa 
går alltid klädd i rött. Kaffekorgen och Katten är alltid med på deras utflykter, för de
kan varken vara utan kaffe eller Katten.



  

Boken börjar med att tanterna kommer hem efter en semesterresa och sedan rullar året på
Med svamputflykt, mannekänguppvisning, julskyltning, Lucia-kröning i kyrkan, Valborg vid 
Vattentornet, påskbasar, rea och det hela avslutas med en jättefest! Tanterna lögar sig
på spa (ett framtida Porla?), färgar håret hos frissan, spelar bowling … Är man riktigt
observant kan man känna igen en och annan ortsbo.



  

Britt-Marie fortsätter att måla sina tanter. Här är en av de senaste verken:
Rondellen. Hennes bilder finns att beundra på hemsidan: 
http://www.britt-marie-dahlberg.se/ Hon har dessutom fått sina tanter
upptryckta i Hemmets Journals kalender för 2015, i 160.000 exemplar!

http://www.britt-marie-dahlberg.se/


  

Ett år med tanterna på Villagatan kostar 100 kr plus ev porto och kan beställas
hos 

Britt-Marie, mailadress bmgdahlberg@gmail.com eller
Margareta, mailadress margareta.swenson@telia.com.

mailto:bmgdahlberg@gmail.com
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