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När detta skrivs har regeringen just givit besked om att antalet närvarande vid kyrkliga begravningar får 
vara högst 20 personer. Det är fler än 8, men ändå en stor ironi: Kristna gudstjänster är till sin natur alltid 
öppna, alla är välkomna – och just därför begränsas deltagarantalet. Om de vore stängda kunde fler  
vara med.

BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING.  
Vid definitiv eftersändning återsändes försändelsen med ny adress till:  

Verbum AB c/o: Xzakt Kundrelation AB Fältskärsleden 10 802 80 Gävle

– Jag har nog nån bokstavs-
kombination, säger 76-årige 
Claes Mark medan han häller 
upp kaffet. 
– Det är nog den där G-L-A-D.

Veden sprakar hemtrevligt i öpp-
na spisen och bassethunden Har-
ry är i full färd med att möblera 
om mattorna på golvet. Vi hugger 
in på kaffet och kakorna. Vi har 
tagit oss till ett gammalt torp i en 
by utanför Figeholm för att försö-
ka lösa åldrandets gåta, eller sna-
rare det lyckliga åldrandets. 

Claes Mark bor här med sin 
sambo. De är båda pensionärer 
men sambon är ändå på jobbet 
nu. Claes jobbar också och kan-
ske är det en anledning till att han 
är så tillfreds med tillvaron – det 
gäller att ha något för händerna.

– Vi är lite tokiga, gumman och 
jag, säger Claes.

Medan sambon hjälper psy-
kiskt sjuka i Ålem så har Claes all-
tid haft en mer praktisk inrikt-
ning. Som ung bondgrabb bör-
jade han jobba ute i skogen. Men 
sen kom han i kontakt med vad 
som blev en livslång passion – 
äpplen. I dag har han 300 äppel-
träd utanför stugan, elva olika 
sorter. Strax intill finns ett muste-
ri som Claes sköter – där mustar 
han egna äpplen, och andra som 
vill kan få sina äpplen mustade 
mot en avgift. Claes konstaterar:

– Tiden kommer ifatt, visst gör 
den det, när man har jobbat i sko-
gen hela livet. Nu behöver jag ta 
en lur efter middagen. Men sen 
kan man hålla på till sent. Och det 
är inget monotont jobb. 

– Träden ska beskäras, skötas, 
trimmas under, ogräs ska hål-
las efter. Sedan ska det plock-
as, mustas och säljas. Det är hela 
spektrat.

– Nu har jag redan i höst mus-
tat tre ton. Jag har varit i Väster-
vik, Vimmerby och Oskarshamn 
och levererat. Och så kommer 
folk hit med sina äpplen och de 
ska mustas också.

KÄRLEKEN TILL äpplena kom vid ett 
besök i Storbritannien, hos värl-
dens största cidertillverkare H. P. 
Bulmer.

– Att gå i deras stora äppel-
plantager, det var så vackert, som 
att få en spark i huvudet!

Wow – det måste ha varit något 
alldeles extra.

Och så pratar vi lite om Gud. 

– Man växte ju upp med att gå 
på julbön, upp till 12 års ålder. Sen 
har man ju tittat på midnattsmäs-
sa och sånt. Jag vet inte om jag är 
religiös! Men jag läser kvällsbön 
varje kväll. Det gör jag. Men vad 
ber jag till? Det är ju frågan. Men 
jag tackar för dagen.

Claes reser sig upp och går och 
hämtar en skrivbok.

– Den här dikten skrev jag när 
jag kom hem från Afrika, i 25-års-
åldern. Den kan du få läsa, så får 
vi se hur tokigt det låter, haha.

Vi läser Claes dikt (i spalten här 
intill).
Det var väldigt fint.

– Jag vet inte om det var det… 
men det är så jag känner det. 

En nyckel för Claes att må bra 
är att undvika stress. Även om det 
kan bli stressigt med jobbet mel-
lan varven så är det viktigt att det 
är lugnt runtikring. Att bo inne i 
stan kan han inte tänka sig.

– Här tar vi hand om varandra.

VI GÅR ut för att titta på äpple-
na. Det finns 11 olika sorter, som 
Claes samlat in under sina år i 
Wales när han arbetade med ci-
dertillverkning. Poängen med att 
ha många sorter är att de mognar 
vid olika tillfällen, så att inte allt 
jobbet kommer på en gång.

De flesta äpplena i trädgården 

är inte särskilt goda att äta, säger 
Claes. De är inte ”ätäpplen” utan 
cideräpplen. Vi provar några och 
mycket riktigt, de är ganska sura. 
Men ett av de 310 träden har så 
kallade ”ananasäpplen” och de är 
verkligen läckra!

FRÅN TRÄDGÅRDEN går vi vidare ner 
till musteriet. Här mustas de egna 
äpplena och tappas upp på dun-
kar till försäljning. Hit kan även 
grannar och andra komma för att 
få äpplen mustade.

Äpplen är det som Claes brin-
ner för. När vi är på väg tillbaka 
till huset stannar han till, och sä-
ger med en finurlig min:

– Även jag ska ju dö en gång, 
visst är det så. Traditionen säger 
att begravningsgästerna ska kas-
ta ner en blomma på kistan. Men 
jag har tänkt – måste det vara en 
blomma? Kunde det inte lika gär-
na vara ett äpple?

Claes visar med händerna hur 
äpplena skulle kastas ner i graven 
och slå emot kistlocket.

– Pom! Pom! Pom!
Och så skrattar han.

MAX WAHLUND 

●● Fotnot: Denna artikel publicera-
des även i Södra Tjusts pastorats 
tidning Andrum 4/2020.

”Gumman och jag är lite tokiga”
GLÄDJENS HEMLIGHET:

Claes Mark har många olika äppelsorter. De mognar olika snabbt, så att allt arbete inte kommer på en 
gång. FOTO: NATHALIE CHAVEZ

Att gå i deras stora 
äppelplantager, 
det var så vackert, 
som att få en spark i 
huvudet!
Claes om besöket hos cider-
tillverkaren H P Bulmer i  
Storbritannien.

Claes Marks  
dikt om Gud 
 
Du läser kanske Bibeln
och finner där en tröst
Du känner hur det värmer
långt inne i ditt bröst

Det här med ordet Gud är svårt
det vet vi var och en
Jag kallar det ”ditt inre jag”
du får dock välja sen

Tänk efter blott en kort  
minut
och sen ska jag förklara
min egna åsikt rakt på sak
du chockas kanske bara.

Det kallas för en högre makt
men finns i varje kropp
Det undanträngs i flesta fall
Det har dock ändå hopp

Ditt inre jag är ganska stort
består ej blott av luft
Där finnes komponenterna
som ärlighet och givmildhet
samt mycket sunt förnuft

Den femte komponenten
är kärleken, så svår
att här med ord beskriva
så var och en förstår

Men lägg nu dessa delar sam-
man
Du kanske då förstår
att Jesus Kristus attityd
för mången man var svår

Han ville alla människor väl
Det har vi så förstått
Men att följa i hans fotspår
har vi ej helt förmått

Din kärlek och din ärlighet 
skall inte vara sluten
till dina vänners lilla krets
då blir du snart nerbruten

Om du är sorgsen och vill gå 
åt sidan för ett slag
i stället stanna kvar en stund
i goda vänners lag

Du snart skall märka att det 
finns
en bit av godhet kvar
i varje enkel människa 
i alla och envar.

Förutom 310 äppelträd har 
Claes Mark även ett musteri 
där han mustar egna och an-
dras äpplen.


