
De första ”recensionerna” 

Hej Tord Jöran, 

Nu har jag läst hela boken. Ett hjärtligt grattis för denna prestation! Fastän smålänning och ut-
socknes fann jag den intressant, lättläst och rolig från början till slut. Jag är imponerad över att du 
kan hålla den där lätta, ibland skämtsamma, men alltid respektfulla distansen till de människor du 
berättar om. Och vilket arbete du måste har lagt ner för att kunna åstadkomma detta! 

Bästa hälsningar

Pelle
Professor Per-Erik Danielsson, Linköping.

Tord Jöran! Varmt, varmt tack för Osbyboken. Imponerad över denna stiliga bok, fylld av infor-
mativ och fängslande text och, inte minst, ett fantastiskt bildmaterial. 
Bästa hälsningar från 
Daniel 
Daniel, med efternamnet Börtz, är kompositör och f.d. professor i komposition. 

Grattis till ditt nya verk. Du gör verkligen en insats för Osby! 
Dan Stiwne 
Universitetslektor, psykolog. 

Bäste Tord Jöran! 
Jag har med stort nöje läst Ditt senaste verk ”Tåg och människor, Osby i bilder 2” och är mycket 
imponerad för detta är det bästa jag läst på mycket länge – och jag läser mycket. Boken fängslade 
mig i synnerhet när det kom till skildringarna av människorna och boken höll mig vaken mellan 
kl 23 i går kväll fram till 4-tiden i morse. 
Vilket research Du måste ha lagt ner! Det skulle inte förvåna mig om Du läst alla 525 breven 
mellan Bremer och Böklin. Jag kan inte förstå hur Du lyckats få fram all info men att Du sökt Dig 
fram framgår ju inte minst av en sån kommentar som Du har på sid 71: (När och i vilken ordning 
de tre damerna kom till Osby är oklart. Arboga utflyttningslängd, Osby inflyttningslängd och 
Fredrika Bremers brev från år 1862 ger oliks besked). Tydligt är att Du kollat i alla tre källorna – 
otroligt och imponerande. 
Boken förtjänar spridning långt utanför Osby och jag hoppas verkligen att den får en större läse-
krets än vad Osby självt kan erbjuda. 
Vad jag tycker är bäst med boken? Som jag nämnde inledningsvis så är beskrivningarna av män-
niskorna och deras öden höjdpunkter. Ditt intresse för musik och konst lyser igenom på ett fint 
sätt och avsnittet med ”Sven i Kulleröd” är tecknat med omsorg. Dock sätter jag Dina sidor om 
Per Johan Böklin främst – suverän skildring av en man som växte upp som ett av åtta barn i en 
bondefamilj och som lyckades i livet – även om han inte fick sin Fredrika. Nu har Anna-Karin 
tagit över boken och jag avundas henne; hon har något fint framför sig. Hälsa hustrun Din – hon 
har uppenbarligen varit ett stöd i Ditt arbete med boken. 
Ingolf 
Ingolf, med efternamnet Elmhammar, är f.d. VD för sterilfilterföretaget Millipore


