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Barndomstiden. 

Mitt föräldrahem. 

Mitt föräldrahem hette Gölafällan, ock bredvid låg en sjö-
håla, som de kallade Gölafällegöl. Det var ett dagsvärkstorp 
ock låg i skogen tio minuters väg från härrgården, som hette 
Bjäsjö (Bjädesjö säteri) i Myresjö socken. Den gården var 
5 hela hemman ock 18 torp. 

Ja, mitt hem låg på en backe vid gölen. Där växte många 
stora oxlar runtomkring. En stod mitt framför stugan ock 
en vid gaveln. Vi plockade oxelbär i en kista, som det gick fyra 
tunnor i. Den kistan plockade vi full. Sen tog de fram bä-
ren om vinterkvällarna ock åt, så länge de varade. Det hände 
ibland, att mor kokte dricka av dem. Hon tog litet malt med, 
ock det blev si så äktande gott. Ibland stekte vi bären på 
glöden. 

Far ock farfar hade planterat aplar, så det var tjogtals så-
dana träd, men där fanns inga körsbär. På den tiden tor-
kade de inga äpplen. Men vi plockade in ock lade i en kista 
dem med. 

Kistorna stod i köket. Jag kallar det kök, men där fanns 
ingen spis, så det var inget kök. Bakugnen var inne i stugan. 
Det var bara en bråtabod. Där i köket stod utom kistorna 
ett gammalt kar, som hade varit pipekar. Sådana hade de, 
när de brände förr i världen. Det skulle vara fullt med kallt 
vatten, som brännvinet skulle svalas i. Vi hade säd ock pota-
tis i det, ock när det var tomt, brukade vi krypa ner i det. 

Vi hade ett fläskakar med, men det stod mäst uppepå. För 
si det var en liten låg skulle på stugan. I köket stod en trapp 
upp till skullen, ock där uppe hade vi fläskakaret ock andra 
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kar. En del slog vi säd i, när vi tröskade, men rågen hade 
vi i en kista, sen brukade de sätta upp spinnerocken ock väv-
stolen ock bommar ock annan bråte där. 

Vi barn, vi brukte springa upp ock gömma oss där uppe 
bakom kistorna ock karen. När far ock mor var borta  se 
de skulle gå på dagsvärke — då kom det andra barn till oss, 
ock vi lekte gömme. Vi fick aldrig gå bort, när vi var en-
samma, därför kom andra barn till oss. 

Fiske. 
Vi sprang ock metade också dag in ock dag ut, hela som-

maren. Det fanns sjöar i den trakten. Men på vintern då 
metade vi mörter i gölen, ock sen anglade vi gäddor i sjöarna. 
Ibland var vi ända ute i Fröderyd socken ock anglade. 

En gång ville jag ta skridskor med mej, men far fick se 
dem under tröjan, ock jag fick lägga dem. Han var väl rädd, 
att jag bara skulle springa omkring ock roa mej. Far högg 
hål, ock jag skulle springa omkring ock se, när det lekte; 
men det var så halt, så jag ramlade omkull ock tappade gädda 
efter gädda. Jag murjlade hela dan, för att jag inte fick ta 
skridskorna. Nästa morgon sa far: "Du får ta dem, men då 
får du väl inte hem en enda krok." Han trodde, att skrid-
skorna dånade för hårt i isen. Den dan fick vi fjorton lek-
ningar, ock fjorton gäddor fick vi hem, ock den största vägde 
trätton marker. Det var inte mer än ett par som vägde så 
lite som två marker. 

Till höger om förstun var en kammare. Där hade far nä-
ten om vintrarna ock kläder ock en säng, som han kunde 
ligga i. Där fanns inget fönster, utan bara en liten glugg med 
en liten trälapp att skjuta för ock ingen eldstad. Om far 
ville gå ock vila någon gång, så la han sig där. Om somma-
ren kunde det bli för varmt att ligga inne. För en eldade där 
jämt, ock ibland bakte mor. 

Vi fick inte gå in i kammaren ock gömma oss. Om vi 
hade gjort något i olag, så fick vi en dorvel, så en trillade 
några slag, ock när vi varit ute för det en gång, sen gjorde en 
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inte om-et mer. Mor var inte så sträng. Hon slog inte, utan vi 
hade gjort mycke streck. Hon knäppte ned byxorna ock pis-
kade med björkris, men när far skulle slå, kunde ingen tro 
annat, än han slog ijäl en. 

Jag var på sjön ock metade en gång ock lät en pojke gå 
med i skeppet. Far gick ut på ett bärg ock skrek, att jag 
skulle komma. Ja, jag rodde hem tvärt, ock jag hade fått 
flera skålpund stora abborrar ock kom hem vid älvatiden. 
Då trodde jag förstås, att han skulle slå ijäl mej. 

När jag hade fått stryk, skulle jag gå ock sälja abborrarna, 
men jag fick ingen mat. Jag skulle gå till Drakulla till kap-
ten Porat ock sälja fisken. Han hade tingat ett halvt pund 
till var onsdag. Han betalte fisken själv ock sa: "Det här är 
mer än ett halvt pund. Går du ock plockar upp all fisken i 
sjöarna, så skall du få stryk.". Ock så lyfte han käppen. 
Han bara skämtade, men det förstod jag inte. Han tyckte, 
det var roligt, att jag blev så rysligt rädd. Sen sa han till 
pigorna: "Ge honom mat, så han får äta sig riktigt mätt, för 
Johannes — det var far det  han äter så gärna själv, som 
han ger sina barn". Pigorna ville köra i mej all maten, som 
de hade satt fram. De också såg, att jag var rädd, ock skrat-
tade åt mej. De tog mej en i var armen ock kommenderade 
mej, ock jag åt, så jag kunde dö. Sen tog de en disktrase 
ock torkade korgen i bottnen ock la dit maten, som jag inte 
orkade med att äta upp. "Akta dej nu, så inte kaptenen får 
se det här", sa de. Men när jag kom ut, så kom kaptenen. 
Jag skuttade i väg. Där var ett stänge, ock där skuttade jag 
jämfota över. Si jag var rädd, att jag skulle få stryk av kap-
tenen, ock jag tyckte, jag hade fått nog stryk den dagen. 
Jag trodde, att allt vad de sa var allvar, på den tiden. 

Dagen därpå väckte far mej i soluppgången. När jag var 
halvvägs till sjön, kom pojken igen. Vi rodde ut bakom en 
ö, där kunde inte far se oss. Jag kom hem med ett halvtjog 
småfiskar. Jag hade fått några stora också, men dem sålde 
jag till pojken för 6 skilling. 

Ja, far han kunde slå, så det blev både rött ock blått, ock 
till slut blev det grönt. 
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Nina föräldrar. 
Far hette Johannes Holm, men de kallade honom bara 

Johannes. Holm det var hans far. Han hade varit i Pom-
merska kriget, men han kom hem igen med livet. Vad han 
hade för dopnamn, det vet jag inte. 

Min far var stor ock grov liksom jag ock mina bröder, 
men han hade inte skägg, för det brukades inte med skägg 
på den tiden. De köpte ett slags rakknivar, som kallades ben-
galare eller galare. Såna knivar var folk så galna efter, så 
om de rätt inte hade skägg, så köpte de dem tvärt. Far ra-
kade sig var lördag. Då satte han sig vid bordet vid gavel-
fönstret. Där var två fönster i stugan ock tre sängar, stånd-
sängar, ock en soffa. De fick springa till honom med varmt 
vatten ock vad han behövde. Rakdonen hade han i en kista, 
som stod vid långväggen jämte soffan. Den hade inget lås, 
men det var inte värt att gå i den. 

Min mor hette Stina Maria. Hon var stilla av sig. Far 
var allt stygg vid hänne ibland. Det var inte utan, att han 
slog hänne, för han söp så farligt till att börja med. De hade 
supgillen vid kyrkan. Han kunde gå till kyrkan på sön-
dagsmorgonen ock komma igen på måndagsmorgonen. Ibland 
kom han hem full på kvällarna. Vi hade en sån där trefo-
tapall. På den satte han sig vid spiseln. När han hade satt 
sig på den pallen ock jag såg, att han var full, så var det 
jag som blev stilla. Vi hade en säng bakom spiseln, där kröp 
jag upp. Ibland regerade han ock rusade ock makade gräl. 
Ibland somnade han ock slog framstupa i golvet. 

Vi bröt åker i byn. 
Det var bränneri i Myresjö. Vi var en gång hos en bonde 

ock bröt åker framme i byn. Då kom krögaren, som rådde 
om bränneriet, ock en härre till. De skulle gå på jakt. Krö-
garen sa till far: "Släng upp pojkens mössa, så skall jag 
skjuta på den. Råkar jag inte, så skall jag bestå ett halv-
stop brännvin", 
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Då blev jag ledsen, för jag hade ingen annan mössa än 
den. Men far tog den ock la en sten i den ock vystade den 
åt vädret. Krögarn råkade inte med ett enda hagel. De 
mönstrade mössan både länge ock väl. Sen tog de upp flas-
kan i skytteväskan ock tog en sup var. Det andra flydde 
de mej, ock jag gav far det. 

"Får jag kasta upp mössan en gång till, så skall du få 
ett stop till", sa krögarn. 

Far la i en sten, ock det gick på samma sätt. 
"Skicka med pojken fram, så skall du få ett stop". 
De hade brännvinet i en stor tunna, ock så var där en som 

målte till. Han hade en sug eller slang, som han tog i mun-
nen. 

"Du var en riktig en till att supa", tänkte jag. "Du blir 
väl snart full." 

Sugen hade ett smalare munstycke. Han drog den full med 
brännvin, sen täppte han, så det inte kunde rinna tillbaka. 
Sen satte han sugen i flaskan ock tog bort fingrarna, ock då 
rann flaskan full. Sen kom andra med andra flaskor, ock 
han fyllde dem på samma sätt. 

Han gjorde inte så på skämt, han gjorde alltid så, när 
han målte till i flaskor. Jag kunde inte begripa, att inte 
brännvinet rann ut, när han lyfte slangen ur tunnan, ock det 
sa jag till far, när jag kom hem. 

Jakt. 
Far sköt rävar. Han la ut åteln vid lagården. När en ko 

kalvade på härrgården, så tog han efterbörden till åtel ock 
la den utanför en glugg vid lagården. Sen låg han inne i 
gluggen ock vakfade ock sköt, när räven kom. 

En gång skulle bror min stiga upp ock kasta sitt vatten. 
Vi hade en sån där stakebytta vid dörren. Som han vände 
sig om, fick han se räven, som låg framme vid bordet. Far 
hade skjutit den ock lagt honom där. Pojken började gråta. 
"Gå ock lägg dej", sa far. "Jag törs inte, räven tittar på mej", 
sa pojken. "Gå ock lägg dej, eljest får du stryk", men poj-
ken bara stod där ock grät. Men som •far satte sej upp i 
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sängen, steg räven upp ock skulle springa upp genom förstret. 
Far hade lagt träskostövlarna jämte sängen, när han klädde 
av sig. Nu nappade han stöveln ock slog räven i ryggen, så 
att han blev stilla. Sen gick han ut ock dödade honom. Då 
sprang bror min ock la sig tvärt. Hade han inte behövt stiga 
upp ock sen blivit rädd, så hade räven åkt ut genom fönstret. 

Jag var på gölen ock metade mörter en vinter. Då kom 
en räv tvärs över isen ock gick uppåt lagården till. Jag satt 
i riskojan ock såg honom. Då tog jag en träsko i var han-
den ock sprang hem, för jag visste, att far var inne. "Det 
är en räv på åteln, gå ock skjut honom", sa jag. "Inte kom-
mer det rävar mitt på ljusa dagen", sa far. Far nappade till 
sig bössan ock gick halvvägs till lagårn. Sen la han sej ned 
ock kröp på händer ock fötter halva vägen. Sen kröp han 
upp på lagårdsdyngan ock drog fram bössan ock la an. Jag 
var ute vid gaveln, så jag såg, när skottet brann. Sen kom 
far in ock sa: "Här är räven". 

Han sköt orrar med. Han hade koja ock bulvan, ock vi 
pojkar fick springa ock köra dem till honom. En hörde, var 
de satt ock spelade. Sen sprang vi sta. Vi kom bakom dem 
ock körde dem på bulvanen. Far hade sin koja på en smal 
udde, som gick ut i sjön. 

En gång, då jag skulle köra till honom orrar, sprang jag 
utför en bärgsluttning. Där råkade jag på en del orrar, som 
hade låtit snöa ned sig. De var invid benen på mig, när de 
flög upp. Där syntes ingenting, men det var en tjugo styc-
ken, som kom uppdormandes ur snön. 

Orrarna flyger upp i träden ock sitter där om nätterna, 
men ibland låter de snöa ned sig ock ligger då under snön 
i flera dagar. En kan se, att snön har lenat upp omkring 
dom, för de är varma, ock de har lämnat en hop under sig. 
Men jag har inte sett, att de har försökt äta på marken som 
rapphöns. 

Tjädrar gick det att skjuta så där med, men då hade en 
inte bulvan. Far ställde sej i skotthåll för en stor gran, som 
stod bra ensam. Tjädrarna slår sig ned i sådana träd. Jag 
har kört till far många tjädrar på det sättet. 
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Vi hade aldrig snaror ute. När vi hittade någon "snärja", 
satte vi foten i den ock slet sönder den. Djuren fick plågas i 
de där snärjorna. Den var gjord av en siktetråd. Den hängde 
på en stake mellan ett par enbuskar. På ena sidan var en 
gärdsgård, som haren följde. På andra sidan var vägen 
stängd av enbuskar. Vid snärjan var ett hål, ock när haren 
skulle springa igenom, blev han hängande. 

En del kolarpojkar har snärjor ute. En gång fick jag 
se en hare, som hade kommit in i en hagasnärja. Haren han 
är så dum, så han lägger sej på ryggen ock sätter bakfötterna 
mot staken ock drar åt snärjan själv. Jag tog hem haren 
förstås ock kalasade på-an. Han hade legat där länge, så 
nåt odjur hade hackat ut ena ögat på honom, men han var 
inte skämd. 

Vi tog ägg av and ock lom, om vi hittade. Lommarna 
lägger äggen alldeles vid sjökanten, för de kan inte gå. De 
bara välter med kroppen. Deras ägg åt vi inte hela, utan slog 
dem i sås. Andägg är som hönsägg. Slår en sönder dem till 
äggröra, så vattnar de sej lite mer än hönsägg. 

Så många foglar som dånar, när de flyger upp, så många 
duger att äta. Men de som flyger tyst, de duger inte. Grön-
gölingen ock duvan är riktigt goda, ock de dånar, när de 
flyger. På det viset får folk veta, vilka foglar de skall skjuta. 

Änder sköt han med. Då la han sej på land, ock jag fick 
ro sakta ock köra in dem mot land. Sen rodde jag förbi 
dem, så att de måste vända, ock just då passade far på ock 
sköt. För då, när de vände, kom de i en hög, så han kunde 
skjuta fäm, säx ungar i ett skott. 

Kvällsarbete. 
I stugan satt de ock spann om kvällarna. Mor ock mina 

två systrar hade var sin spinnrock. Far band mjärdar av 
bast. Det växte inte lindar på torpet, han fick gå till andra 
ställen ock flänga bark. Sen la han barken i sjön, tils bastet 
släppte. 

Vi hade stor spis, ock de satt runtomkring den efter var-
andra. Far höll sig nere i vedvrån. Där fanns ingen dörr 
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mellan stugan ock köket, så där var så stor vrå. Vi kunde 
lägga dit en halv famn ved. På den tiden gick det åt mycken 
ved i stugorna, ock en hade inte såg, utan fick hugga av 
varenda trä. På en del ställen la de på stockar på spiseln, 
långa stockar. De låg ut åt halva stugan ock var 4-5 alnar. 
Hos oss hade vi en sån stock bara julafton. Den kunde vara 
en halv aln tjock, men den gick aldrig ut åt golvet. 

När de vävde om kvällarna, då fick en sitta ock lysa med 
stickor. Det var tråkigt. De hade ett litet bord vid vävsto-
len, ock på bordet stod en stol, ock på stolen stod en gryta 
med vatten i. Där fick vi stå på bordet ock lysa ock skara 
stickorna i grytan. Då blev en alltid sömnig, men vi var 
många pojkar, så vi kunde bytas vid. Jag var minst, så jag 
slapp för det mästa. 

Skomakaren hette Trofast. Somnade en, när han var 
hemma, då fick den smaka sylen. Han bodde i en jordkula. 
Taket låg på själva marken. När en kom in, så var det att 
gå några trappsteg ned. Jag blev så häpen, när jag kom in 
där första gången. Jag stod uppe i taket, när jag hade öpp-
nat dörren. 

På den tiden vävdes tyget hemma. Skräddaren sydde åt 
fruntimmerna med. Fruntimmernas kjol ock tröja hängde 
ihop. Tröjan gick fram i en kil på magen, ock det var veck 
på bröstet. I stället för kappor hade de ytterplagg, som de 
kallade koltar. De var så långa, så de gick ner på fötterna. 

En ottehistoria. 
Vi hade klocka hemma. Den stod på en ställning, som vi 

kallade raka. I rakan var hål för lodet ock pendeln. 
På ett ställe var det en bonde, som tyckte att drängarna 

aldrig kom upp tidigt nog. Då vred de klockan. Bonden hade 
knappt somnat om kvällen, förrän de väckte honom igen. De 
skulle ut på logen. Då var det ljust i stugorna. 

"Vi är sist i dag med", sa bonden. Det var på kvällen, 
de hade inte släckt i byn. Sen fick de stå ock tröska hela 
natten. Bonden sa: "Det var en lång otta, som aldrig tar 
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slut", ock drängarna de var flitiga den natten. De menade, 
att de riktigt skulle träla ut bonden. 

Om morgnarna. 
När jag var barn, då steg vi upp kl. 3-4 om morgnarna. 

Far steg alltid upp vid 1-2 ock tände i spiseln ock spingade 
stickor, men när vi hade gått upp kl. 3, då gick han ock la 
sej. Si på vintern behövde han inte gå på dagsvärke, förrän 
det blev lite ljust. Arbetet skulle inte börja, förrän det blev 
dager. Om sommaren skulle de följa solen, både morgon ock 
kväll. Vi hade nära till gården, men det fanns torpare som 
hade tre fjärdingsväg. De fick gå upp tidigt eller gå om 
kvällarna ock lägga sej i drängstugan på nätterna. 

Vedhuggning. 
Vi var ock högg ved på vintrarna. Då gick jag efter 

brännvin. Far hade en stor matsked av trä, vi hade mindre 
skedar. Far skulle ha tre sådana där stora skedar brännvin 
ock Gustav två ock jag en. Men när det hade gått en tid, så 
tyckte jag, att skeden luktade som på bränneriet. Jag kunde 
inte smaka brännvinet. Far fick min sked med. . 

En brännvinshistoria. 
De körde brännvinstunnor från bränneriet till krogarna. 

Då knappade de upp en gjord ock borrade ett hål, sen sugade 
de i sej brännvin i en halmpipa ock knackade tillbaka gjor-
den igen. På det sättet kunde de supa, så de blev så fulla så. 
När en suger upp brännvin i en halmpipa, så tål en inte mer 
än en sup. 

Vår sjunghloekar e. 
I Myresjö var det en sjungklockare, som hette Sandberg, 

ock en präst, som hette Vittbom. En gång jag var åt Vet-
landa, satt prästen på ett åkdon vid krogen ock var full. Han 
satt så ögna still, så jag tänkte, att han var död. Det var 
otrevligt, tyckte jag, för jag läste för honom. 
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När klockarn hade hängt upp numren, gick han upp på 
läktarn. Soldaterna hade nedersta bänken där. Mellan karl-
läktarn ock fruntimmersläktarn var en vägg. Vid den väg-
gen skulle han stå ock sjunga. När han kom, steg vi opp, 
ock han gick på vårt säte. Han hade ingen annan väg till sin 
plats. De hade ingen orgel. När gudstjänsten var slut, skulle 
han gå på predikstolen ock fly prästen kungörelserna. Han 
satt på en pall ock räckte honom papperen. Ibland kunde 
inte prästen läsa, vad det var. Då steg klockarn upp ock 
jälpte honom. 

Kyrkväktarn skulle ringa både första ock andra gång. 
Samman skulle gårdarna ringa. De var indelade i ringlag. 

Min bror ock länsmannen. 

Länsmannen hette Melin. Han var lång ock smal. Sten, 
bror min, var en styver en. Honom var länsman vän med. 
Var det någon som han inte rådde med, så fick Sten jälpa 
honom. Han kom ock slog vingarna om dem ock sa: "Nu är 
du min kyckling". Sen släppte han dem inte, förrän de var 
inburade. 

Det var Ante farligt för bror min att supa sig full. Läns-
man sa aldrig någonting åt honom. 

Ett kraftprov. 
Vi var stora alla fyra bröderna. Det fanns på regemen-

tet, men inte på kompaniet, de som var så stora. 
Sten kunde stiga opp på två tiopundare ock böja sig ned 

ock ta två andra tiopundare på marken. Sen slängde han 
dem, så de snurrade runt, ock stod på marken igen. Jag 
kunde lyfta dem, men inte slänga dem runt. Det kunde ingen 
göra mer än Sten. 

Det var en beväringspojke, som var så stark, så han slog 
vilka pojkar han fick tag i. "Vilka som hälst får bju sig till, 
jag skall slå dem i backen", sa han. 

Då bad de Sten ta honom. "Ta i du först", sa Sten. Ja, 
han tog i gång på gång, så det gnistrade för ögonen. Då sa 
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Sten: "Vill du inte, så skall jag". Ock så slog han i honom, 
så han grifflade Upp i tältet tvärt. 

En annan gång gick han med Sten till halmvågen. Då 
stod det fullt runt omkring med soldater ock beväringar. 
Då gjorde Sten sin konst med tiopundingarna. 

Skolan. 
Vi hade en skollärare, som hette Dalberg. Det var en 

stor, lång karl, ock han bodde i sockenstugan. När sjung-
klockaren var sjuk, sjöng Dalberg i kyrkan också. 

Han hade egna pojkar, som följde med, var han gick i 
socknen ock höll skola. 

I Bjäsjö rote, där jag gick, höll han vart år en termin, 
som varade i två månader. 

Mina bröder lärde mej att läsa hemma. Vi läste i abc-
boken. I skolan läste vi abc-boken ock katekesen ock tes-
tamentet. Biblisk historien läste vi bara lite. Vi hade läs-
tabeller på väggarna. Jag skrev också, men det var inte 
många som skrev. Socknen bestod griffeltavlor, så vi hade 
inga egna. Vi skulle räkna också lite ibland, men det var 
inte mycke. Jag hade svårt för att lära mej räkna ock skriva. 
Några fick skriva på papper, men det behövde aldrig jag. 

Blev skollärarn arg, gav han pojkarna örfilar, så de trillade 
ur bänken. 

Jag var väl åtta år, när jag började skolan, ock sen fick 
jag hålla på två månader vart år, tils jag läste för prästen. 

Vi var väl 20 barn i skolan, en del stora ock en del små. 
Det fanns ingen småskola på den tiden. 

Hos prästen. 
Prästen hade en dotter, som var lite svag till sinnes. Men 

hon var inte sämre, än att hon kunde skvallra för prästen. 
I kyrkan fanns två stolar framför prästastolen, ock i dem 

skulle vi pojkar sitta. En passionsdag satt vi inte riktigt 
stilla. Hans dotter var i kyrkan, ock hon skvallrade sen. Då 
fick vi inte sitta i de stolarna mer. 
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Vid ett vägskäl brukade vi slåss, när vi gick hem från 
prästen. Det skvallrade hon om, ock då tick vi uppsträck-
ning. 

Jag hade inte mer än en pojke ock en flicka på min väg. 
Han slog flickan, men jag försvarade hänne. Det hade präs-
ten fått spörja ock talade om det för allihop. Det brydde jag 
mej inte om. 

Husförhör. 
Mitt första minne är, att jag hade kapprock eller kjortel. 

En gång var jag med mor på ett husförhör. Mor stod ock 
höll mej i famnen, det minns jag så väl. 

Det var en piga som gav mej en päng. Jag blev så glad 
åt den där pängen, men så tappade jag den, så den föll i gol-
vet. "Jag skall gömma den", sa mor. Där var så fullt med 
folk, så de fick stå. Där var trätti, fyrti torp på bägge går-
darna, därför blev stugan så full, så vi kunde inte sitta. 

I Skede var husförhören hemma hos bönderna. Det gick 
efter tur. Bönderna ock prästen skulle stanna på kalas. Tor-
parna fick smörgås ock ost ock pannkak i händerna. 

En gång var det en lantmätare ock mätte i en by. Där 
han var om nätterna, hade de en liten pojke, som han skulle 
lära läsa till läsemötet. Det gjorde han mycket riktigt. Vid 
läsemötet ropades matlaget fram. Då sa prästen: 

"Den pojken är så liten, så han kan väl la inte läsa". — "Jo, 
det kan han", sa lantmätarn. "Vad kan du då?" frågade präs-
ten. "Jag kan synd ock rätt". 

"Vad är synd?" frågade prästen. "Jo", sa pojken, "det är, 
när bonden dör ock prästen tar hans enda ko". 

Då blev prästen arg ock skrek: "Då va inte rätt". 
Pojken hade inte bättre vett, än att han svarade på den 

andra frågan med: "Rätt det är, när prästen dör ock fasen 
tar hans själ". 

Prästen blev ändå argare ock ville slå pojken, men lant-
mätarn tog honom ock sa: "Han har inte ljugit, han har inte 
gjort skäl för stryk". 
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De hade likstol förr i världen. Det var sed, att prästen 

skulle ha en ko. Torpare fick lämna vad de kunde: en skjort-
väv, ett får eller sådant där. 

Kyrkväktarn skulle ha en korv ock en kaka till jul av 
vart matlag. Det skulle både bönder ock torpare lämna, det 
minns jag. Han brukade komma med sin säck. 

Maten. 
De hade dålig mat, de ,kokte vällingar av havremjöl ock 

vatten. När en skulle äta, , slog en i lite mjölk. De tog en 
kappe råg till en halvspann havre, till bröd. Det var det 
mästa, annars var det bara havre till bröd. 

Torpet. 
Torpet var så stort, så vi födde två kor ock ett par stu-

tar ock fyra—fäm får. Vi skulle göra tre dagsvärken i vec-
kan, åtta—tio ottedagar, för de skulle slippa att tröska otte, 
ock fämti fruntimmersjälpen. Ottedagarna ock fruntimmers-
jälpena måste en göra, när en fick bud. Vi skulle också repa 
ett par skäppor enbär ock plocka ett par skäppor krösen ock 
spinna ett halvpund blånor. 

Jag var inte så stor, så jag kunde göra dagsvärke, men 
jag var på härrgårn ock körde tröskvärket dag efter dag på 
vintern. Det fick en 25 öre om dan för. 

Men torpet skulle läggas till gården, ock vi blev uppsagda. 
Först fick vi lite jord, det var ett par tunnland, ock det od-
lade far upp. Vi lejde bete till korna ock slådde i sjön, så vi 
fick vinterfoder. Han satte upp en lada på en ö ute i sjön. 
Ja, han gjorde mycke arbete där far, men sen tog de alltihop 
ock la till gården, ock far fick ingenting. 

Ungdomstiden. 
Ett nytt hem. 

Vi flyttade från Gölafällan, när jag hade läst halva tiden 
hos prästen. Det kom några skjutsar ock hämtade oss. Det 
nya hemmet låg i Näsby socken. Vi togs med ett torp ock ett 
fiske där. 
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Stugan var liten ock röd. Den hade rum, kök ock förstu. 
Torpet kunde bara föda en ko, så vi behövde inte göra mer 
än ett dagsvärke i veckan. För fisket betalade vi säx pund 
fisk om året i arrende till strandägarna. 

Dagsvärke ock dans. 
Torpet hette Sand. Nu fick jag gå dagsvärke. Om morg-

narna la mor bröd ock mjölk ock lite sovel i korgen, men för 
det mästa gick hon till mej med mat, så jag kunde få varm 
potatis. 

På den tiden var alla lika goda. Jag var i Stensåkra tre 
dar i veckan ock arbetade. Där styrde de till lekstugor. Bon-
den hade tre stora, fina flickor, ock de höll sej inte för goda. 
Vi lekte ihop, ock de kunde komma ock sätta sej i knäet på 
mej, det var så jag jämt skämdes. Deras far hade två stora 
gårdar, ock de var rysligt fina. 

Ungdomarna ställde till lottning, de lottade ut klockor ock 
handklaver ock sådana där saker. Den som vann, skulle be-
stå en kanna brännvin. 

Lek på isen. 
Vi bodde i tre år på torpet Sand, sen flyttade vi till bror 

min i Lamåsa. Vid julaftonen klockan tolv gick vi ned på 
isen, ock det kom en hop flickor ock pojkar dit. Vi hade 
brännvin med oss ock ställde ett glas mitt på sjön. Sen 
skulle de komma ock gå i värsta fart, men om de slog om-
kull glaset, så fick de fylla det på egen bekostnad, det var 
plikten. Först kom det en i susande fart. Då han var i när-
heten, satte han sej på huk ock åkte grensle om glaset ock 
tog supen ock tömde den. Det gick bra, sen kom den ene 
efter den andre. Ibland lyckades det, ibland inte. 

Valborgseld. 
När jag var 18 år, flyttade jag till Nils Petter i Lamåsa 

Kåragård. Där stannade jag som dräng i två hela är. 
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I Kåragård var allting gott ock väl, ock där var bra med 
maten. Då jag var ledig, hade jag alltid sällskap med en 
pojke, som hette Gustav. Vi var aldrig ihop med flickor, 
men vi var i närheten där de gick, så vi fick titta på dem i 
alla fall. 

De hade den hedendomen, att de skulle bränna eldar på 
bärgen Valborgsmässenatt. Då kom vi ihop med ett par 
tjog ungdomar, ock vi drog ihop ett par hästlass med ris ock 
bränne, ock sen, när det brann, kastade vi på enbuskar, ock 
när lågan slog upp ock gnistrade, då hurrade vi, så det hördes 
en hel mil. En pojk sköt med pistol. De som hade fästmö, 
gick ock ledde den, de andre flickorna fick gå ock le varandra. 

Rar vi brände fällor. 
På hösten skulle vi bränna en fälla. Det var mitt inne i 

skogen. De började hugga mitt i fällan, sen fortsatte de runt 
omkring. De allra sista träden slogs inåt, det var för att 
elden inte skulle komma ut åt skogen. Sen kvistades träden 
ovanpå, men de grenar, som var på undersidan, de fick vara. 

En tände aldrig, förrän det hade blivit skumt på kvällen. 
Likadant var det, om en brände mosse. Då fick en inte tända 
förrän på kvällen, när det var daggfallet. En brukte elda 
mosse vid midsommartiden, men fällorna brände en aldrig 
förrän efter olsmässe. Då var potatisen redan intagna. 

När vi brände, var vi 8-10 karlar på fällan. Vi hade 
stickor ock bloss ock tände tätt omkring. Sen drog elden 
inåt, ock möttes i mitten. Vi fick gå där ock vakta, tils det 
var avbrunnet så där vid 12-tiden på natten. Om elden ville 
gå ut i skogen, då pasade vi på med enruskor ock släckte el-
den ock gnodde ut den. 

Nästa dag var det släckt alltihop. Men det kunde ligga 
ock glöda i tuvor ock myrstackar, det fick en släcka med 
vatten. 

Karlarna, som jälpte till, kunde få mat, innan de gick, 
men de fick inget brännvin, för husbonden använde inte så-
dant. En del fick inte mat häller, ock ingen fick något be- 
2 — Sv. landsm. Granström. 
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talt, men de tyckte, det var roligt i alla fall. Det var sed, att 
vi skulle jälpa varandra i byn. 

Det var bara riset som brann upp. Veden fick vi hugga 
upp ock köra ihop till milor. Det kallades kolved eller smet-
ved. De långa ock smala träden användes till gärdsgård 
kring fällan. En smetfällegärdsgård skulle stå bara tre år. 
Den gärdades utan vidjor. En bara satte stavrar i kors ock 
la på trinnet i korsen. Blev det ris ock bråte över, så brän-
des det upp i högar. När gärdsgården inte behövdes mer, 
togs den till kolaved, eller kördes den hem till bränne ock 
kallades då "smetfälleved". 

Så snart jordbn hunnit svalna riktigt, såddes rågen ge-
nast. Jorden behövde inte göras i ordning, bara rödjas ren 
för träd ock ris. Sen var det till att så mellan stubbarna. 
Rågen rattlades ned för hand. 

De högg granar, som var kvistiga, ock lät kvarterslånga 
kvistar bli kvar på ena sidan. Det var bara i ena ändan en 
halv aln, som det var sådana kvistar. Det andra höggs rent 
ock blev skaft. Ett sånt redskap kallades "rattla" eller 
"kratta". Med den rev en fram ock tillbaka mellan stub-
barna, så att rågen kom ned i askan ock mullen. Si en kunde 
inte köra med harv. 

De sådde gräsfrö i rågen, sen tog de ett års rågskörd ock 
två års grässkörd. Därefter lades fällan ut till hage igen. 

En dag:på vintren. 
I Kåragård fick vi stiga upp ock tröska kl. 1 på nätterna. 

Det var bonden ock pigan ock jag ock en lejekarl. Vi fick 
tröska rågen ock kornet, men havren hade han värk till. 

Den som var lejder — han hette Kalle liksom jag — kom 
ock väckte oss vid ett-tiden. Han slog på förstudörren, så vi 
vaknade. Då slängde jag undan fällen i min säng ock steg 
upp. Si om vintern hade vi alltid fäll, ock det användes ännu 
på många ställen. Madrassen var full av rakhalm ock dy-
norna med flock. Nu skickar en trasorna till fabriken, men 
det gjorde en inte då. Flocket var sönderklippt av strumpor 
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ock ylletrasor. Det klipptes smått, sen slog de vatten på ock 
blötte det ock hällde det i en smörkärna ock rusade med det. 
En del trasor gick sönder, ock en del blev hela. Sådant la de 
i dynorna. 

De hade väggalusabräden på den tiden. Dem satte vi i 
sängen. Sen tog vi brädet på morgonen ock slog det i spis-
hällen ock sopade upp ohyran i elden. 

En gång, när de rev ned en stuga, tog de en timmersyll 
till en grindstolpe. På sommaren, när solen sken, kröp det 
fram väggalöss i springorna. Det kunde en se många år efter-
åt, men hur de kunde leva där ock livnära sej, det kan ingen 
begripa. Men så snart det blev sommar ock solsken, så kröp 
de ut. 

Ja, som Kalle böstade, så steg vi upp allihop. Jag gick 
ut ock gav märren, ock pigan kokte kaffe, matmodern skar 
till fyra smörgåsar i skänken. Vi fick en var. Pigan tog 
kopparkokaren från stugspiseln. Det var en stor kokare med 
tre ben. Hon hällde upp kaffe, ock käringen kom med smör-
gåsarna. Det gick fort undan. En kastade på sig kläderna 
på en minut. På den tiden fanns det ingen som hade kal-
songer. Sen gick vi ut, ock käringen satte sej till att spinna. 

Ja, vi tog på oss våra träskor ock gick. På den tiden kos-
tade träskorna 24 skilling. Vi hade ingen glaslykta, men på log-
väggen hade vi spikat upp en trälåda, ock i den stod en bläck-
lampa i ett bläckfodral. Si de var rädda om linoljan, därför 
hade de dubbla bottnar i de där linoljelamporna. Linoljan 
kostade 24 skilling halvstopet. Det kunde räcka en 8 dar. 
Den brann sakta ock lyste dåligt. 

För ändå längre sen i tiden hade de en häll av sten på 
loggolvet. Det var en flat sten, ock den brände de töre på. 
Den låg i ett hörn på logen. Jag såg en gång en lagård vid 
Brusebro mossar. Där hade de bränt töre så oförsiktigt, så 
elden hade slagit ut mellan ett par medrag. Det syntes utanpå 
väggen, hur träet hade kolats av elden. Men de brukade ha 
ett ämbar med vatten i jämte lyset. 

Pigans slaga var minst. Det vi höll i händerna kallades 
"handval", den andra delen "drump". Handvalen ock drum- 
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pen var sammanbundna med ett "mellband", som var av ogar-
vat skinn. Det är starkt ock blir hårt ock blankt som ben. 
De tog skinn av föttlingar ock huvudflättar (skinn på fötter 
ock huvud) av kor eller kalvar ock virade ihop det, när det 
var färskt. Mellanbandet var omsnott med ålskinn. Drum-
pen gjordes av eketrä. En del tog björk till den ock gjorde 
den åttakantig. Handvalen var månnemäst av björk. Hade 
de gran, så slog de av dem. Jag slog av två på en enda natt, 
men sådana gjorde vi om kvällarna, så vi hade i beredskap. 
En kunde slå av den med flit, när en var livad, för ibland var 
vi glada på logen. Det gick lättare att slå, om en var glad. 

När lampan var ställd i lådan, gick husbonden upp i ladet 
ock plockade ned en trave (24 neker). Vi andra lade fram 
fyra neker på var sida ock hävde rästen vid ändan på logen. 
Sen började vi slå. Husbonden ock pigan stod på ena sidan, 
Kalle ock jag på den andra. 

På Bjäsjö hade de så stor loge, att säxton kunde tröska 
på en gång, men när de kom i slag, lät det som om det varit 
fyra bara. Var det någon som inte höll slag, så lät det så 
fasligt illa så. Vi brukade härma takten så här: Tröska, 
torka, mala, baka. Det blev ett slag på vart ord. Men ibland 
kunde de på skämt dra en ramsa på åtta ord: Tröska, torka, 
mala, baka, äta, skita, växa, skörda, då hade man hela för-
loppet. Det gick runt som en nystvinda. 

Vi höll ut på logen till dager vid åttatiden. Då jälptes 
vi åt i lagårn en stund. Sen fick vi frukost. Vi fick sill ock 
potatis ock mjölk till det målet, ock det kallades "davan". 
All mat lagades inne i spiseln. I köket eldade de, bara när 
de bykte eller kokte potatis till svinen. 

Efter maten gick pigan ut ock mjölkade, ock vi karlar gick 
ock la oss i sängarna ock somnade tvärt. Sen väckte Nils 
Petter (bonden) eller Anna Kan (matmodern). 

Nu var det att fortsätta med trösket. 
Till middag fick vi mjölkvälling ock sill eller kött, eller 

potatissoppa ock fläsk. De slaktade en ko i oktober ock en 
gris till jul, ock det räckte sen hela året. Koköttet hade de 
i ett kar i källaren. På våren kunde de ta opp det ock torka 
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det ock hänga upp det på vinden, ock där kunde det hänga 
flera år. Fläsket hade de i ett annat kar i källaren. De skulle 
koka om laken en gång i månaden, om det var bra; men när 
det var riktigt genomsalt, brukade de ösa ut laken ock tvätta 
karet ock sätta fläsket på kant runt omkring. Men då måste 
locket ligga på, annars härsknade fläsket. 

Jag tyckte sämst om kål. De hade en sorts rotakål. Det 
var torkade rotkålsblad ock kallades månnemäst "dökål". Det 
var för att de först måste döda den (skålla' den i hett vatten), 
innan de hackade den. Sen koktes den med kött eller härs-
ket fläsk. De hade vanlig vitkål också, men den var inte 
god den häller. En fick räpa av den. 

Efter middan vilade vi inte i sängarna, men vi kunde sitta 
en stund ock glo. Sen gick vi ut till kreaturen. Korna fick 
vatten både morgon ock middag. Kalle vindade upp vatten i 
hoen. Husbon släppte ut korna, ock pigan fodrade. Jag "sy-
tade" märren. 

Sen trask vi, så länge vi såg. På kvällen tändes aldrig 
lyse på logen. Sen fick kreaturen foder igen sista gången för 
dagen. Men märren skulle ha nattfoder efter kvällsmaten. 

Vi tog ved på armarna, när vi gick in. Då blev det kaffe 
ock en brödskiva utan någonting till. Det kallades "afton-
vard". 

Efter aftonvarden spann fruntimmerna. Vi manfolk gick 
månnemäst ock la oss på sängarna. På den tiden fanns 
ingen tidning i hela byn. 

Om det kom något brev, så fick en det i kyrkan. Si pos-
ten gick från kyrka till kyrka i en väska. Gårdarna fick by-
tas vid att bära den. När postväskan kom, måste en karl ge-
nast vara färdig att gå i väg med den. 

När vi hade ätit, la vi oss tvärt. Till nattvard fick vi all-
tid rågmjölsgröt av sammalet mjöl. Det var alltid lika dant. 

Pigan la sig alltid sist. Hon satte sig i spiseln ock värmde 
sej, tils vi hade lagt oss. Det kunde brinna i spiseln då, för 
de sköt inte spjället om nätterna, när det inte var kallt. 
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Lön. 
Jag fick 45 riksdaler i lön om året ock ett skålpund ull 

ock ett par stövlar ock väv till en skjorta. Det var lika båda 
åren. Pängarna fick jag använda till kläder. Jag var så fat-
tig, när jag kom dit, så jag knappt hade vardagskläder. En 
beklädning kunde kosta 20 riksdaler till kyrkas ock 10 riks-
daler till vardags. Men vardags slet en ut ett par om året. 

I Kulla. 
Sen kom jag till Kulla i Skede socken. Där fick jag aldrig 

annat än havrebröd, ock om det fanns ett rågkorn i, så tog 
de dän det. Jag skulle ha havrebröd, men själva åt de bland-
bröd. Det var en blandning av råg ock havre. De bakte sär-
skilt till mej ock la till mej mitt på bordkanten, ock ändå 
satt vi vid samma bord. När de kokte potatis, satte de fram 
hela grytan på bordet. Det bestods aldrig någon kniv eller 
någon tallrik. På andra ställen kunde en få kniv åtminstone. 
Fläsk eller sill delades ut på brödskivor till var ock en. När 
de hade kokt ärtvälling eller potatissoppa, fick vi äta alla nio 
i samma fat. Då blev det brått, skall jag säja. Då fick var 
ock en sköta sitt, så en fick nåt med. 

Bordet stod mitt på golvet i vardagsrummet. Jag satt till 
vänster om bonden ock käringen till höger. I Kulla steg vi 
inte upp förrän vid tre-fyra tiden, si de hade bara en främ-
mad, så de behövde inte köra på. 

Vi låg allihop i samma rum. 
Bonden hette Sven Jon ock var kyrkovärd. I Lamåsa läste 

de i testamentet ibland, men i Kulla såg jag aldrig att de tog 
fram en bok. 

Jag kom dit på hösten 67 ock var där till 68 den 24 okto-
ber. Jag fick flytta vid middagstiden. Det är vanligt, att en 
blir fri då. Jag hade letts vid i Kulla hela tiden, men när 
jag då fick gå, så var jag så glad, så om det stod buskar, som 
var två alnar höga, så skuttade jag över dem. 

68 var det svåra året. Bonden svor, för det inte blev rägn. 
"Det är då själva faen, att det inte kan rägna", sa han. Jag 
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exercerade då andra års beväring. Det kom inte något rägn 
under hela sommaren, utom Kristinadagen i fruntimmersvec-
kan. Äldsta dottern i huset hette Kristina. Havren var så 
dålig, att en kunde inte binda ihop den, en fick ta den med 
räfsa. 

De fodrade kreaturen så dåligt på den tiden, så de fick 
ta ett täcke om buken på korna, ock sen slå ett rep om dem. 
Det repet fick en lägga över en bjälke i taket. På det sättet 
fick en jälpa korna, när de skulle stiga upp. 

I Sibbarp. 

Från Kulla kom jag till Sibbarp, som också ligger i Skede 
socken. Då grunnade jag på, om jag skulle ta ett dagsvärks-
torp eller jag skulle skriva in mej till soldat. Lät jag skriva 
in mej, så hade jag hustrun fredad. Hon slapp att göra 
dagsvärken ock jälpen ock bärplockning ock linskäktning. 
Då hon hade sin tur, måste hon gå, hur elakt det var. 

Jag var dräng i Sibbarp ett år. Där var strängt, för jag 
var ensam om ett halvt hemman. Jag fick göra alltihop, bon-
den var sällan med, men det var bra ändå, för jag fick mat, 
så jag orkade ta i. Lönen var inte stor: trättiofäm riksdaler 
för hela året ock ett par stövlar ock en skjortväv. 

Min matmor fick ett barn, medan jag var där. Det gick 
kvickt, skall jag säja. Det hände, medan jag gick in till en 
gumma, när jag gick hem från kyrkan, ock pigan, som varit 
hos sin syster, kom i porten ock skulle gå in. Då hällde kä- 
ringen — matmodern vill säga vattnet av en potatisgryta, 
som hon tagit från elden. Hon hann inte göra det, förrän hon 
hade fått pojken. Hon hade satt ut grytan i köket, men hon 
hann inte mer än sätta den i köksspiseln, då fick hon barnet, 
där hon stod. 

Sen kom pigan in. Jag kom efteråt ock mötte husbonden 
i köksdörren. Han sa: "Gå efter Salomonsgumman, Tilda 
har fått en pojk. Jag har skickat flickan, men gumman lyder 
inte". 

När jag kom dit, sa jag: "I har fått bud, att I skulle gå 
till min matmor". 
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"Ja, men jag kan inte, jag får lov att ge manfolken mat", 
sa hon. 

"Det får er dotter göra, eller skall jag göra det, men gå nu, 
eller skall jag sätta er åstad!" Jag ville uträtta ärendet rik-
tigt, så jag körde ut käringen, ock då gick hon. 

Jag ville förstås inte gå in i Sibbarp den dan. Först gick 
jag ock gav hästarna, sen gick jag tillbaka till gumman, som 
jag varit hos, när jag kom från kyrkan. Frampå kvällen 
vattnade jag hästarna. Då kom husbonden ut ock bad mej 
gå in ock äta, annars hade jag gått tillbaka igen, för jag 
tyckte, det inte var roligt att gå in då. När jag kom in, låg 
matmor i sängen ock sa: "Du är förskrämd !" 

"Det är la inte så näpet att gå in, när det har kommit 
främmande", sa jag. 

Hon var lika kry, ock barnet var friskt. Hon låg inte mer 
än halvannan dag, sen steg hon upp ock gjorde vad som hälst. 

Det roligaste jag upplevat. 
Den roligaste tid jag upplevat, det var när jag exercerade 

beväring. Då fick en höra regementsmusik varenda dag. Vi 
var nere vid paviljongen varenda kväll. Där blåste de, ock 
vi skojade ock hade roligt. Det var en löjtnant, som gjorde 
kaptenstjänst. Han kom utrusande en gång ock skrek på 
oss, att vi skulle hålla oss lugna. 

"Var finns nån korpral?" frågade han. 
Men jag var stadig i benen, ock jag sprang in i första 

tältgatan. Där gick jag ini ett tält ock lyddes, om det kom 
nån. Sen tog jag upp ett par tältpinnar ock kröp, så jag kom 
in i mitt tält. Där lyddes jag igen, ock så klädde jag av mej 
helt ock hållet. De andra blev oppskrivna. De var 41, men 
mej fick inte löjtnanten tag i den gången. 

Jag tar värvning. 
Jag tyckte, jag ville bli soldat liksom mina bröder. Min 

bror var med hos kaptenen. Kaptenen sa: "Skaffa, så ni får 
ett nummer först, kom sen hit den 9 september, då är det 
förrekrytering här i östraby". östraby låg i Hult socken. 
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"Jag har redan uppgjort med en om nummer", sa jag. 
Det var gott om lediga nummer då. 

Jag skulle ha läkarebetyg med mej, men när jag kom till 
läkaren, ville han ha betyg från kompanichefen först. Han 
hette Milte0, den där läkaren ock var så ilsk, så han spottade 
ock svor. Jag hade en gubbe med mej, som skulle jälpa mej. 
Den körde han ut. Sen, när jag klädde av mej, kom gubben 
ock satte sej på bron utanför. 

"Här är den där gubbadjävulen igen", sa han. "Du skulle 
ha sparkat honom i ändan, så han hade farit i ån". Där gick 
en å nära där doktorn bodde. 

Sen skrevs kontrakt i östraby. Vi var sjutton som skulle 
bli rekryter. Där var en kapten, som hette Reutersvärd. Han 
sa till härrarna, som satt där: 

"Nu får ni ge honom namn, sen kristnar jag honom själv". 
Jag stod bakom ryggen på fanjunkaren, som skrev kon-

trakten. 
"Är det någon som heter Palm?" frågade jag. 
"Ja, det är det", sa de. 
"Är det någon som heter Holm?" 
"Ja, det är det." 
Men morfar hette Palm ock farfar hette Holm. 
"Är det någon som heter Snygg då?" Jag hade hällre velat 

heta Johansson, men en fick inte gärna ta annat än ensta-
viga namn. Palm ock Holm fanns förut på kompaniet. De 
som flyttade från ett kompani till ett annat, fick ta nya namn. 

Det var smedens son i Bellö, som jag fick nummer ock 
namn efter. 

Den smeden hade fyra söner, som var soldater. Den 
äldste hette Ros, den andre Mild, den tredje Snygg ock den 
fjärde Prim. Det blev det en ramsa om: "Du milde Ro s, 
vad du är snyg g, du bör ha p r i m". Prim det är premier 
eller pris. 

Det var en annan, som hette Snygg, från Bellö. Han bytte 
om namn, för de kallte hans hustru för Snygga, ock det tyckte 
hon inte bar sej bra. Han bad att få ändra namn ock kallte 
sej Fast. Då fick hon heta Fasta, ock han kom i fastan (för- 
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stugan). Prim bytte också om namn, för hans käring kallte 
de Prima. Då tog han Askling. När han kom hem, blev hans 
käring arg på honom ändå, för det var en tjuv där i Kråks-
hult, som hade hetat Askling. 

Här i Alseda bodde en soldat, som hette Rask. Hans kä-
ring kallade de Raska, det tyckte hon inte om, så han valde 
namnet Hedin. Då fick hon heta Hedins Raska. 

Vi var fyra bröder, som var soldater. Ock vi hette: Sten, 
Fröst, Myr61 vek Snygg. 

Den 9 oktober var den rätta rekryteringen. Det var i 
Vetlanda, ock översten var närvarande. Han skulle skriva 
på alla de där kontrakten. Ett skulle förvaras i kompani-
expeditionen, ett hos rotemästaren, ock ett skulle jag ha själv. 

På den tiden hade vart kompani sin trossbod. Vi hade 
vår i Vetlanda. När vi var inskrivna, skulle vi gå till tross-
boden. Där fick vi gevär ock livrem eller bantlär. Sen fick 
vi gå till roten ock ta ut uniformen. Då skulle korpralen vara 
med. 

Jag var i Sibbarp till den 24 okt. Torpet fick jag ta den 
14 mars. På vintern fick jag vara för mej själv ock högg ved 
i skogarna för det mästa. Den 1 maj ryckte vi in på slätten. 
Då var jag 23 år. Det var 69. 

Jag hade torpet bortarrenderat i tre år. Jag fick 40 riks-
daler om året i arrende ock av rotebönderna en tunna råg 
ock två skålpund ull ock två riksdaler i pängar. De pängarna 
kallades höst- ock vårlön, en riksdaler om våren ock en om 
hösten. 

Sen, 73, tog jag torpet själv. Rotebönderna skulle så upp 
det. Den siste oktober gifte jag mej. 

Jag ville rymma. 
Innan jag träffade Mari, pratade jag med hustruns syster 

i Sibbarp. Hon var piga. Det blev ingenting av, hännes för-
äldrar tyckte det var för simpelt. Då for hon åt Amerika, 
ock sen skulle hon skicka efter mej. Det kom vi överens om. 
Det skulle hon göra, innan jag exercerat rekryt andra året. 
Första året kunde det inte bli. Men det kom ingenting från 
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Amerika. Jag exercerade rekryt bägge åren, ock året därpå 
kommenderades jag till befälsmöte. Då fick jag biljett ock 
skulle fara, men då var det en gammal gumma, som bodde 
under Sibbarp, hon hette Lena-Kan, ock hon sa till min fäst-
mös bror: "Han far inte till hänne. Han tar biljetten ock 
far åt annat häll". Då skrev bonden en lapp till mej, att jag 
kom varken till Göteborg eller Stockholm eller Oskarshamn 
på biljetten. Han ville, jag skulle lämna honom den, så att 
han fick skicka den tillbaka. 

"Jag skall skriva svar på den saken först, sen skall jag 
komma till er med biljetten", sa jag. 

Jag bad Blomstrand skriva en liten lapp, ock han skrev 
tre ark till fästmön. Hon hette Maria Katarina. 

Jag ville resa, men när bonden trodde, att jag ville stjäla 
biljetten, blev jag stött. 

Jag begärde avsked, men det fick jag inte, översten klap-
pade mej på axeln ock sa: "Jag får inte ge dej avsked, så 
gärna jag vill. Men skaffa dej en karl, som kaptenen ock 
roten tar emot". Jag hade fått frisedel, men jag kunde inte 
skaffa sådan karl, som både bönderna ock befälet tog emot. 
Om jag hade skaffat en från Guds rike, så hade de inte god-
känt den, bara- för de skulle hindra mej. 

Hade jag inte blivit kommenderad på befälsmöte det året, 
så hade jag nog rymt. Då hade jag exprä farit till Göteborg 
ock stigit på båten. Det var en som rymde, ock den hade 
jag fått följa med. Men jag grunnade på att om det blev fat-
tigt ock motigt för mej i Amerika, så hade jag svurit bort mej. 

"Jag hade svurit under fanan, ock det kommer att gräma 
mej, om det går mej illa", tänkte jag. 

När jag kom tillbaka, sa löjtnanten: 
"Fick du avsked?" 
"Nej", sa jag. 
"Då far du väl ändå?" 
"Ja, detta är inte mitt fel, om jag far", sa jag. 
"Sådana djävlar, de skulle ha fäm ock tjugo par spö, ock 

jag ville lägga dit dem. Det skulle de ha, för de vill rymma", 
sa han, 
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Jag var så uppretad, så jag frågade inte efter mej. 
"Vägen är väl lika öppen, för det att jag får tjugofäm 

par", sa jag. 
Det där frestade mej hela den återstående tiden av mö-

tet. Det var sällan det kommenderades, utan att jag gjorde 
fel. Löjtnanten var så arg, så han fräste som en orm, men 
det brydde jag mej inte om. Nästa gång var jag tillreds att 
göra fel igen. En gång sa han: 

"Jag förstår, att du har börjat trumpa med mej. Du får 
inte av dej att göra rätt. Vill du inte göra mej den tjänsten 
att inte göra fel mer? När du kommer åt Amerika, kan du 
må lika bra, om du gör rätt nu." 

Det tyckte jag var sant, ock gjorde aldrig fel mer, ock al-
drig mer hade jag ont av löjtnanten sen. Han hette Ceder-
blad. 

Det blev ingen resa av. Jag tog biljetten ock gick till bon-
den: "Nu har jag svarat", sa jag. 

"Det brevet skall jag ta ock lägga på", sa han. "Jag skall 
fara till Hult ock telegrafera till Göteborg". 

"Kan ni inbilla Er, att jag skall fara till en annan än min 
fästmö?" sa jag. "Jag har ingen annan släkt i Amerika än 
ett syskonbarn, ock jag vet inte, var det finns". 

Han pratade på sitt vis: 
"Det är bara lögn alltihop", sa jag, "men jag bryr mej 

inte om det". 
Det var fästmöns mor, som tyckte, att jag var för fattig. 

Men den där gumman, som sa, att jag inte for till min fäst-
mö, hon var bara avundsjuk ock ville ställa illt åstad. Jag 
gick ock tackade hänne sen: "Tack ska I ha, för I ställt till 
oväder", sa jag. 

Bonden fick inte ta brevet: "Det är ingen betrodd till att 
ta det", sa jag. Jag gick till Vetlanda själv med det ock la 
det på posten. Sen var jag säker på att det kom åstad. I 
brevet stod det, att hon skulle aldrig svara på det. Ock efter 
inte biljetten kom, när jag hade gjort bara ett rekrytmöte, 
som det var sagt, fick jag inte avsked. 
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Jag hade glömt av det mycket då. Jag hade tyckt om 
hänne, men hon var 14 år äldre än jag, så jag tyckte, hon 
var för gammal med. Hon var änka ock hade två pojkar, men 
det gjorde lite till saken, för pojkarna var nu så stora, så de 
redde sej själva. De hade följt med till Amerika. 

Min mannaålder. 
Frieriet. 

Jag gifte mej alltså härhemma. På Brostu marknad den 
4 sept. var en soldat, som hette Lindell. Han hade talat med 
mej om Mad ock skräppt med hänne. Då sa jag: "Du skall 
lätta mej se hänne på Brostu marknad. Du skall inte låtsa 
om det, utan visa mej hänne, utan att hon vet det". 

Vi gick på marknaden, ock han fick se hänne. 
"Där är hon. Nu går vi till hänne", sa han. 
"Nej det är jag inte livad för", sa jag. Men han skrek på 

hänne, ock sen tog han hänne om livet med den ena han-
den ock mej med den andra ock slog ihop oss ock sa: "Här 
har du din fästmö." 

Det var en liten vacker flicka. Hon var halvsyster till 
Alfred i Prästorp. 

Då bad hon, att jag skulle gå till hännes hem söndagen 
därpå. Hon bodde under Stränganäs i ökna. Då sa Lindell: 

"Vi skall mötas vid Alseda kyrka, du ock jag, sen går vi 
till hänne". 

Det gjorde vi mycke riktigt. Vi följdes åt från kyrkan 
ock gick först förbi hännes hem till hans. Där åt vi middag. 
Sen gick vi dit. Det var en liten, liten stuga, så farligt liten 
så. Där inne stod en soffa på sidan, ock den tog hela sid-
väggen. På andra sidan stod en dragkista ock mitt fram ett 
bord. När Mari var hemma, så låg både mor ock dotter i 
soffan. Men hon var borta ock tjänte i Stränganäs hos kyr-
kovärden. 

Detta var andra gången jag såg hänne. De bjöd på kaffe. 
Sen träffade jag hänne undan för undan. Det gick ett helt 
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år, innan det blev gifte av. Jag gick till hänne, där hon tjän-
te, ock blev bjuden dit av husbondfolket. Husbonden frågade, 
om det skulle bli gifte av. "Hon är ju ostadig, men hon får 
la lugna sej", sa han. 

"Jag får la ta hänne den 24 oktober", sa jag. 
"Ja, det får I", sa han. 
Jag hade kommit överens med mej själv, att jag skulle 

ta mitt torp nu ock gifta mej. 

Bröllopet. 
Den 24 oktober blev hon fri från tjänsten, ock den siste 

vigdes vi i ökna prästgård. Prästen hette Corenius. Vi åkte 
skjuts dit. Det var bara vi två. Prästen tog in sina systrar 
till vittnen. Min svärmor hade inget kalas. Vi fick bara var-
dagsmat. Hon var fattig, ock Mari ville inte ta något av sin 
lön. Hon hade sparat ihop 60 riksdaler på sin pigtid. 

Mari flyttar till mej. 
Sen dröjde det 3 veckor, innan hon flyttade till mej i Skede. 

Under den tiden gick hon hos bönderna ock skäktade lin. Hon 
fick en linlock ock en kaka om dan, så när hon kom, hade 
vi bröd ett bra bete. Hon hade många brödkakor. Hon flyt-
tade bara med en häst, ock vi hade inte mer bohag, när vi 
slog ihop det, än vad vi skulle ha att äta i ock ligga i. Sen 
fick vi sätta upp lite undan för undan. 

Två käringar. 
Käringen följde inte med. Hon stannade i stugan ett helt 

år till. Hos mej bodde en gammal gumma. Jag kunde inte 
köra ut hänne, men hon dog sen. Den som arrenderade mitt 
torp, hade lovat hänne bo där. Hon jälpte mej lite, när jag 
var ensam. Jag fick fäm riksdaler om året för hon bodde 
där. Hon hade själv litet pängar, så hon redde sej. Kommu-
nen tog, vad hon hade efter sej. Hon dog på våren i mars. 

Sen kom min svärmor dit på stunden. Ibland flyttade 
hon hem ett slag. Hon hade potatis på sin lilla vånge, som 
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hon satte ock tog upp. Men sista året hon levde, köpte jag 
stugan av hänne. Hon begärde 50 öre, ock jag gav hänne 1: 50. 
Jag bad ett par bönder följa med på vintern. De tog stugan 
ock körde den över sjön, som bar då. När de kom över sjön, 
lassade de av hälften ock körde en gång till. Det kostade 
bara ett litet kalas. Jag byggde en vedbod av stugan. 

Resan till lägerplatsen. 
Till att börja med, innan Nässjö—Oskarshamnsbanan blev 

färdig, samlades vi i ökna socken. Därifrån marscherade vi 
till Hattarsby. Där blev vi inkvarterade i Backanäs i Lönne-
bärga socken, säx man hos var bonde i byn. Jag var hos en 
bonde nästan alla åren. Vi behövde inte betala kvarteret, 
men om vi tog någon mat, då skulle vi betala. Fjärdings-
karlen skrev med krita på väggen hos var bonde, hur många 
man han skulle ha. 

Vi fick ligga i sängar i stora stugan. Två fick ligga på 
vinden. När vi kommit i ordning, gick vi ut ock roade oss. 

En gång kom vi dit den siste april. Då skulle ungdomarna 
dra ihop till en majeld, som skulle tändas nästa kväll. Där 
var flickor, ock där var pojkar. De hade först kört dit får-
kärvar — lövkärvar som fåren ätit av — ock vi högg granar 
ock enar ock drog dit. När vi hade fått stacken färdig, tog 
vi granar, som var tio alnar långa, ock reste runt omkring. 

Då sa en dräng till oss soldater: "Det är synd, att ni inte 
ska få se, då stacken brinner, nu när ni har trälat med". 

"Ja, tänd på det nu", sa en soldat ock rev upp en tänd-
sticka. 

Då gick jag fram ock blåste ut den. 
"Vänta ni", sa jag, "vi ser den allt till Hultsfred, så högt 

bärg som detta är. När vi kommer fram till slätten, går vi 
upp på skullen (andra våningen) över krogen, där ser vi det 
nog." 

Vi var inne i Lönnebärga kyrka med, så vi såg kyrkoväk-
tarens dräkt. Han hade röd rock ock en lång käpp med kula 
i ändan. Han gick fram ock tillbaka på gången. Med den 
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där käppen eller staven skulle han stöta i golvet under pre-
dikan. Det var för att väcka dem som sov. De sade, att om 
någon "ganade" (böjde huvudet bakåt), så la väktarn kulan 
på pannan ock lät den rulla nedåt ansiktet, men det såg jag 
inte. Vi bara såg staven ock rocken, som hängde i sakristian. 
Den tog väktarn på sig, när han kom i kyrkan. 

Där var en flicka, som jag gärna ville prata vid, men jag 
tordes inte för de civila drängarna. Det var en liten en, men 
så äkta vacker så. 

Morgonen efter ställdes vi upp. Bönderna som vi bott 
hos, skulle vara närvarande allihop. Då frågade befälhava-
ren, om de fått betalt för vad vi fått, ock hur vi uppfört oss. 
Sen marscherade vi till slätten. 

På kvällen gick vi till krogen. Där var två trapper upp 
till skullen, en på högra sidan ock en på vänstra. Det var ett 
rum så långt som en gång, ock det var britsar på bägge si-
dor i det där rummet. Utanför var en bro (balkong). När 
vi stod där på bron, såg vi, när de tände elden i Lönnebärga. 

Civila på slätten. 
På Hultsfred fanns flickor. 
Där var en soldat, som hette Gren. Han gick på förbere-

dande skola. En söndag var han kock. Det kom då dant med 
civila, så det var som en auktion. Det kom så varenda sön-
dag, det var flickor ock pojkar från alla håll. Då sa jag till 
Gren: 

"Huru många tum vill du ha" — på den tiden såldes 
brännvin i tuni — "för du ränsar luderplanen?" det kallade 
de den platsen utanför staketet vid krogen. Jag ut ock vär-
vade brännvin. Somma slog i två tum, somma tre, sornma 
fäm i stopamåttet, så jag fick det fullt. 

"Det där skall du få, om du gör luderplanen ren", sa jag. 
Ja, det lovade han. Han slog bägge händerna till stopa-

måttet ock drack, som om det varit vatten. Sen gömde jag 
rästen, så att han inte skulle bli redlös. Jag slog det i en 
halvstopabutelj. När jag kom tillbaka, hade han bara byx- 
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orna ock skjortan på sej. Han körde ned händerna i en vat-
tenså en halv aln. Sen tog han ock gnidde dem på en kit-
tel, så de blev svarta, ock torkade av det på ansiktet ock 
skjortärmarna, så han såg ut som en sotare. Jag öppnade 
dörren, ock han sprang ut i rassen med armarna utsträckta. 
Då blev det ett skrik ock ett spring, som när höken kommer 
bland hönsen, men han sprang fatt tre flickor ock kramade, 
så att de inte kom från honom. Jag måste ut ock lossa flic-
korna. 

Han söp den där Gren, så en fick mäta till honom. 
"Det andra halvstopet får du en annan gång", sa jag. 
Det fanns krogpigor, men dem estimerade vi inte. Vi 

måste vara inne kl. 10, då räknades vi i britsarna. Efteråt, 
när det blev tyst, kunde någon smyga sej ut, om han ville, 
men sådant hördes inte av något vidare. 

Rotebönderna. 

Klas, den där som släppte hästen i havren, det var en rik-
tig sicken en det. Det stod i mitt kontrakt, vad jag skulle ha. 
Den som var före mej på torpet, hade byggt en stuga ock häg-
nat in en åker, som en kunde sätta potatis på. Men han for 
åt Amerika. Då var det en annan som köpte stugan ock 
skulle betala 10 riksdaler i arrende för åkern. Det skulle jag 
ha, men rotebönderna tog det. Sen dog gubben, ock en fru 
arrenderade åkern. Hon lejde folk till att ärja upp jorden, 
ock hon la på två säckar köpgödsel, ock hon körde dit fyra 
lass riktig gödsel. Sen satte hon två tunhor potatis. Hon 
fick leja för alltihop. När hon tog upp potatisen, fick hon 
fyra tunnor, ock hon hade satt två. Det blev dyra potatisar. 

Ja, Klas var en liten vithårig bonde. Han hade alltid stora 
ord. En gång skulle han träta på mej, ock han tog det i 
Guds ord, för att jag inte skulle kunna försvara mej. Då sa 
jag: "Jaså I skall skälla på mej ock ta till Guds ord. Hur 
tycker I det passar?" Jag tog ett annat Guds ord ock gav 
honom igen. Det är 40 år sen nu, så bibelspråket har jag 
glömt. 
3 — Sv. landsm. Granström. 
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Den andre bonden hette Gustav. Han var liten ock tjock 
ock fet, ock han ville alltid skava på det han skulle lämna. 
En gång blev jag kommenderad till Karlskrona på säx må-
nader. Då frågade jag, om de ville betala eller bruka torpet. 

"Vill ni ge mej 25 riksdaler, skall jag göra arbetet", sa 
jag. 

"Det är la för mycket", sa Klas. "Vi skall bara slå av grä-
set ock ta av säden, sen skall Mari räfsa ock ta upp". 

"Hustrun skall jälpa till, så vitt hon förmår, men hon 
förmår sitta i spiseln. Hänne rår jag för", sa jag. "Jag skall 
se efter, hur ni gör arbetet, men varken jag eller hustrun 
jälper till. Prutar ni, så tar jag syn på det". Då gav de 25 
riksdaler. 

Jag lejde en att resa till Karlskrona ock gav honom 75 
riksdaler. Han hette Björk ock var från Gävlebärg. När 
det hade gått en tid, skulle jag skicka till honom 25 riksdaler. 
Sen gick det inte mer än 14 dar, då ville han ha rästen. Den 
dan gick jag till bönderna. Allihop betalte utom Gustav. Vi 
hade kommit överens om att jag inte skulle behöva kräva, 
ock det minde jag honom på. Då blev han så arg, så han 
slog näven i bordet, så det skuttade. Jag ilsknade till med 
detsamma: 

"Tror I, att I skall skrämma mej! Om I blir så lång över 
ögonen, som I är under, så gungar I lätt, det är alltihop!" sa 
jag. 

Då plockade han upp pängar ur pungen ock gick efter 
en snuskutting ock skulle bju på en snus ock sa: "Vi ska inte 
vara osams om ddt". 

"Jag tar ingen snus i förlikning, jag har snus själv", sa 
jag. Sen tog jag upp min dosa ock tog mej en snus ock gick. 

När han blev arg, blev hans folk förskrämda. Han vån- 
nade inte, om han tog till kniven. 

Klas ock Gustav hade stora gårdar — inte så rysligt stora, 
för hela rotehållet var ett ock ett halvt hemman — ock de-
ras gårdar kallades storroten, eller huvudroten. Sen var det 
småbönder för rästen. På en åtting var det tre bönder, på 
en annan två. 
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Kamrater ock grannar. 

Gren, som var full varenda dag ett helt möte, var min 
granne. Ja, han var full i 64 dygn i sträck en gång. Han 
kunde sjunga så ovanligt bra. Hemma söp han obetydligt. 
Då hade han inte råd. Han hade 4 barn, som var små på den 
tiden. 

En gång skulle han åt Skåne på storläger. Vi samlades 
i Eksjö. Då söp han sej så full, så han somnade i vagnen. 
Jag ock en till fick ta ock le honom vid Nässjö. En gång vid 
Hultsfred, när vi var på manöver åt Södra Vi, blev han full 
på en middagsrast ock somnade. När det kommenderades 
till uppställning, steg han upp som vi, fast han sov, ock han 
gick redigt i ledet. Han sov ock tittade lika stort som van-
ligt. När det blev halt, vaknade han. 

"Var i Härrans namn är vi nu?" sa han. Han kunde sova 
ock marschera, det hände flera gånger. 

När vi ledde honom på tåget i Nässjö, så sov han. Det var 
en sergeant, som hette Hultström. Han sa, när vi kom fram: 
"Du skall be kapten om förlåtelse, Gren, annars går det illa". 

Ja, han bad kapten om förlåtelse. Då sa kapten: 
"Det gick lika stolligt för mej, jag blev full jag som du, 

det är förlåtligt." 
Sen rådde Gren inte med att tiga, utan talade om, vad kap-

tenen hade sagt, ock då kom det efterräkning. Det skrämde 
honom, så han tog avsked, men kaptenen jälpte honom, så 
han blev sjukskriven det året ock året därpå. Han fick gå 
hemma ock ta lönen fritt, men det var skada ändå, för han 
fick ingen pension. Han hade bara två år igen, så det fyllet 
förlorade han mycket pängar på. 

Svärd ock Frid. Det var en fjärdingsväg till två andra 
soldater. En hette Svärd, ock en hette Frid. 

Frid var en stadig karl. Han arbetade precis inte, utan 
att någon lejde honom. Han skötte torpet nätt ock jämt, 
men han fiskade mycket. När han tog avsked, blev sonen 
transporterad till torpet. Han odlade en stor mosse. Där 
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fick han 25 tunnor havre ock ibland 30. På vintern var han 
i skogarna ock skrädde. Han var arbetsam. 

Svärd han var en rödskäggig en ock medelmåttig i växten. 
Han kom åt mej en gång på slätten. Vi skulle åt Eksjö på 
manöver ock stanna där i två dygn. När orderna kom till 
mitt hem, så gick jag till honom med dem. Varken han eller 
hustrun var hemma. Då gick jag till Frid ock sa: "Det var 
ingen hemma i Stenstugan" — så hette torpet -- "jag skulle 
lämna honom order". 

Du behöver inte vara orolig, för orderna upplästes i Skede 
kyrka i söndags. Både jag ock Svärd hörde dem uppläsas". 

"Ansvarar du för det, så jag inte får anmärkning?" 
"Ja, det ansvarar jag för", sa han. 
Men på slätten kom Svärd: "Det behagade inte dej att bära 

orderna till mej", sa han. 
Då talade jag om, att jag varit åt Stenstugan, ock ropade 

på Frid. Det jälpte inte, vad vi sa, han höll i med sitt: "Du 
behagade gå förbi", sa han. 

"Du var väl borta, ock din hustru var väl hemma hos sin 
mor ock pattade, för hon är nog inte avvand än", sa jag. "Det 
var dumt att inte gå dit" — hans svärmor bodde i Solshes-
ter — "kanske du var där du med. Du lossar väl av hänne 
med att patta ibland?" frågade jag. Då stötte kamraterna 
på mej ock skrattade ock sa: "Bara kläm till honom!" Ock 
jag gick ju an med honom, tils han teg. 

När vi kom till stan, hade han köpt ett halvstop bränn-
vin. "Jag skall bju dej på en sup, så att vi skall bli vänner", 
sa han. 

"Jag tar inte förlikning av dej", sa jag. "Som du uppför 
dej, vill ingen bju dej en sup, så du kan behöva ditt bränn-
vin själv". 

Hornblåsare Sandberg. Det var en stuga invid min. Den 
som bodde där hette Sandberg. Han flyttade ock tog ett 
annat torp, ock lämnade bara en ko kvar. Den fick han lov 
att skaffa foder till. Det var en annan, som rådde om halva 
torpet. 
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Sandberg hade varit hornblåsare. På den tiden blåste 

han signalerna på slätten, men nu får trumslagaren både slå 
trumma ock blåsa. Det tog slut med hornblåsarna. 

På aprilmötet i Vetlanda sålde den där Sandberg ett par 
stutar. Då gav sonen honom en sup. Några minuter efter 
så låg han på marken. De skickade efter doktor, som sa, att 
han var död. Men han var troligen bara skendöd. De körde 
honom hem. Det var två mil, men det var slädföre, så det 
skakade inte. När de bar in honom, var han ljummen efter 
så lång tid. De hade inte kört fort med-an. Min hustru var 
med ock bar in honom. Hon sa, att han var slak i lederna 
ock ljummen, som en frisk människa. De som har dött, 
stelnar i ledarna. 

Jag har hört säjas, att om en tar ljummet vatten ock hål-
ler det högt ock låter det studsa på bröstet, så skall de vakna. 

Jonas. Sen var det en granne till, som hette Jonas. Han 
bodde på Brändö kvarn under länsmansbostället. Han var 
lång den där ock snäll ock lite snickarevuren. Han var med 
på bygge, men kunde bara tilla ock panela. Han hade två 
kor på torpet, ock med dem körde han sin jord ock jälpte 
andra med, som inte hade någon ko. Jag hade ökar på ro-
ten, så jag körde inte med korna, ock höet bar jag in. Jonas 
var gift, men hade inga barn. Käringen var argsint, ock hon 
var husbonde i huset. Men om någon bad honom om jälp, 
då frågade han hänne inte, hon fick svärja ock skrika, bäst 
hon ville. Hon hette Eva Kan, den där käringen. 

Jag skulle bli hund. 
Jag har aldrig jagat. Att jag var med min far, då han 

gick ock sköt, det har jag redan talat om. 
En gång, sen jag blivit soldat, skulle ett par av mina 

grannar gå på jakt, när det fallit snö. Då skulle jag bli hund, 
jag hade en koskälla ock skramlade med ock följde harslagen 
i snön. Jag fick upp en hare, ock de sköt fyra skott på den, 
men de fick inte dö på flen. Då sa jag: 

"Ni ville väl, att jag skulle hålla den i händerna, -mäns ni 
sköt?" 
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Offerkälla. 
Mellan mitt ock Solbärga låg en offerkälla på ett stort 

bärg. De hade öst källan ock hittat pängar ock andra små-
saker i den. Den frös inte, om det var aldrig så kallt. Vatt-
net kom fram ur en springa i bärget. 

Det var en bonde, som hade lagt ut en ränna från källan. 
Den låg på bockar. Sen gick han dit ock ställde sej naken 
under rännan. Han kunde springa dit mitt i vintern ibland. 

De bar dit barn, som var sjuka. De la en trestyver eller 
en säxstyver i vattnet. Sen tvättade de barnet eller gav det 
att dricka. 

Bonden hade lagt dit rännan, för han skulle bli frisk eller 
få tur. Det var turligt att bada i det vattnet. 

Frieri. 
Det var en gubbe i Skede, som var bönaman åt hela sock-

nen. Hans fruntimmer vävde schalar ock sådant där. Sen, 
när han gick ock sålde, så bönade han bort folk. Flickorna 
sa till honom: "Leta upp en till mej, ock så sa pojkarna. 
Då visste han nära på, vem som passade, ock skaffade ihop 
dem. I betalning skulle han månnemäst ha en skjorta. Var 
det bra, fick han ett par strumpor med. 

Ryttmästaren ock snuset. 

När vi var på mossen, kom det alltid en ryttmästare till 
oss, ock alltid ville han ha en snus. Men han bjöd aldrig, 
ock så en gång sa jag: "Bror min har bättre snus än jag". 
Men han blev trött på honom han med. Då tog han en sär-
skild dosa ock pissade på hans snus. En gång frågade rytt-
mästaren, varför han hade så gott snus. Då talade bror min 
om, att han brukade fukta den med urin. Sen bad han aldrig 
om snus mer. 

En hemresa från slätten. 

Vi s«kulle fara från Hultsfred en gång. En av mina rote-
bönder kom ock hämtade mej. Jag bjudde honom på en sup. 
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"Töm ut det där!" sa jag. Jag brukte säja så, men bon-
den blev arg. 

"Du tänker, du skall fylla mej, men då sket du dej." 
"Det har jag inte råd till", sa jag. 
Vi var fäm i sällskap. Jag gick till en av dem ock sa: 

"Tag ock ge min rotebonne en sup! Här har du buteljen. Kan 
du inte tala för dej, så du vet, vad du skall säja, så skall jag 
lära dej. "Ja, gör det", tyckte han. 

"Säj så här: Är detta Snyggs husbonde? Snygg ock jag 
är goda vänner, så jag skulle gärna vilja bju hans husbonde 
på en sup." 

Jag gick till den ene efter den andre med buteljen. Jag 
lärde dem, hur de skulle säja. Si jag tänkte: "Har han sagt, 
att jag .inte kan fylla honom, så skall han få se på roligt." 
Jag hade köpt en kanna brännvin i en bläckkagge ock tre 
buteljer. 

Sen satte vi oss på vagnen ock for hem. Det var en kam-
rat med, som skulle åka på vår skjuts. 

När vi kommit en bit, sa jag: "Vi är för nyktra, vi får lov 
ock ha oss en sup". Jag tog fram en obruten butelj, drog upp 
korken ock sa åt honom: 

"Tag ock töm ur den där droppen!" 
Nu blev han inte arg, utan tog sej en klunk. Sen skicka-

de jag flaskan till den andre. 
"Ta ock töm ur den här droppen!" sa jag. 
Ett par av kamraterna hade hunnit fatt oss, ock jag sa 

likadant till dem: "Töm ut den där droppen, du!" 
Det var en som blev arg. "Jag har god lust att slå dej i 

skallen med buteljen", sa han, "för du är alltid så katig". 
"Ta du ock sup bara, du känner väl mej", sa jag. 
"Tag du buteljen ock töm den själv, din rackare!" 
"Duger du inte till att tömma den", sa jag, "så skall jag 

låta dej se på en, som kan göra det." Sen satte jag buteljen 
till munnen ock tog inte dän den, förrän den blev tom. 

Jag hade ätit bra, ock eftersom jag tog den på en gång, 
gjorde det mej ingenting. 
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Då sa husbonden: "Du rår väl inte med att gå ur vagnen, 
när vi kommer hem. Men jag skall jälpa dej. Du får sitta 
på hela vägen". 

Vi kom till en backe. Den var kort, men farligt brant. 
"Jag har fått löfte till att åka", sa jag, ock så knäppte jag 
av mej livremmen ock ställde geväret på häll i sätet. Bonden 
kom ock skulle hålla i mej, så att jag inte ramlade, när jag 
blev ensam. Men förrän han hade hoppat av i backen, var 
jag redan av ock sprang ock skuttade oppåt lien. 

Sen åkte vi till kamratens hem. 
"Nu skall vi gå ock dricka en kopp kaffe", sa han. 
"Får jag inte en sup, så går jag inte med", sa jag. 
Jo, det förstås, vi skulle få en sup med. 
"Är du galen, Snygg", sa bonnen, "du super ijäl dig." 
Ja, vi fick kaffe. Sand gick till skänken efter två glas. 

Jag gick med ock tog det ena ock fyllde det ock satte det till 
munnen. "Jag hinner inte vänta", sa jag, "utan får lov att 
supa ut det genast, så fort du fått upp det. Jag vill ha bränn-
vinet, innan det dovnar". Men jag tog ett tomt glas ock satte 
till munnen. Sen gick jag till bonden med det fulla glaset. 
Han satt på soffan ock tog det tvärt. 

Kaffet kom fram, ock det var kakor till. Jag bara drack 
ett par koppar ock doppade. Sen skulle vi ha kaffegök efter. 
Sand slog bägge glasen fulla, ock jag lockade bonden att titta 
åt fönstret ock tömde ett glas i hans kopp. Sen fick han ta 
det andra glaset med. 

"Ja, det blev en stark gök", sa han. 
"Ja, glasen var inte små, så det blev bra nog", sa jag. 
När vi kom hem, kunde jag inte le in bonden, utan ploc-

kade av min tross. Sen gick jag efter ett glas ock gav honom 
en sup. "Kaffe ska vi bju på en annan gång, nu kan hästen 
behöva mat", sa jag. 

När bonden kom hem, tog han hästen ifrån vagnen ock 
släppte den i en havreträda ock trodde, att han hade släppt 
den i ängen. Sen gick han in. "Jag är så trött, så jag lägger 
mej lite", sa han. Ock sen sov han i två timmar över ett 
dygn, innan han vaknade. 
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Några dar efter skulle jag gå upp med kläderna, för att 
få dem förseglade. Det var visitation. Då sa bonnens 
hustru: "Det var farligt, vad du hade fyllt Klas. Han sov två 
timmar över ett helt dygn". 

"Ja, sa jag, han pratar alltid för stora ord, det är det 
jag inte tål. Han är inte större än jag, ock kan inte behöva 
större ord än jag. Han trodde inte, jag skulle kunna fylla 
honom." 

I en halvstopabutelj gick det 13-14 supar, ock det kos-
tade 24 skilling. 

Mitt stora julkalas. 

På den tiden kunde en inte hålla julabjudning med mindre 
än en kanna brännvin. De som var bjudna, skulle ha gök 
ock fäm, säx supar till maten, annars var det inte bra. Det 
var bara en bonde i Solbärga by som inte söp. Sen var det 
två stycken till, som skulle bli läsare. De skulle bli andligt 
sinnade ock inte supa, hur det gick. 

Ja, vi skulle ha julabjudning, ock då sa jag till hustrun 
— för det gick mycket gesäller på den tiden, ock dem skickade 
bönderna ner till oss, så vi hade en eller två var natt — då 
sa jag: "Jag skall vänja bönderna av med att skicka hit luf-
fare": 

"Det kan du inte", sa hon. 
"Det skall du få se, när den tiden blir", sa jag. 
Sen ville jag be ihop hela byalaget. Jo, det behövde jag 

inte säja mer än en gång, förrän det blev beviljat. 
Då, på kalaset, sa jag: "Nu när jag fått er samlade, ska 

jag väl ta reda på, varför ni skickar alla gesäller hit". 
Det var ett par som bodde i skymundan, ock de urskul-

dade sej. Luffare går stora vägen, ock det sade jag. 
"Men ni som bor utmed vägen", sa jag, "skickar ni hit 

någon mer, så ska ni få dem tillbaka, ock jag skall följa med 
ock ta en bra knölpåk ock banka på käringen, för hon är den 
största orsaken. Men säjer bonnen något, så ska jag knycka 
honom med. Jag rår på er allihop, utom möjligen Jonas". 

"Jag vill inte tas med dej jag häller", sa Jonas, 
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På den tiden fägnade de alltid på tallrik. De satt inte 
till bords, utan de fick ost ock kött ock korv ock fläsk ock 
sylta ock ett par skivor limpbröd ock ett par skivor sikte-
bröd. Jag får inte glömma pannkakan. De hade pannkak 
av potatismjöl ock löpespannkak. Vi hade löpespannkak. 
Den är av vetemjöl ock mjölk ock löpes som ost. 

Efter den stunden kom inga gesäller. 

Vi kokte potatis till en. 
Det kom en luffare en gång, som satt en hel timme, innan 

han bad att få låna hus. Ja, det lovade jag. 
"Brukar ni koka potatis om kvällarna?" frågade han. 
"Nej det gör vi inte", sa Mari, "men är det så, att ni vill 

ha, så sätter vi på en klamp i kväll". 
"Ja, det vill jag." 
"Sätt på potatis du", sa hon till mej, för hon satt ock 

spann. 
Ja, der gjorde jag tvärt. Sen gick jag ut. Jag skulle gå 

på huset. Ock när jag kom på huset, hörde jag, att det kom 
någon från stugan ock gick. Då steg jag upp ock tittade, 
men jag såg ingen. Sen gick jag ock tittade in genom dör-
ren till stugan, då fanns han där inte, han hade luffat. Jag 
tittade framåt vägen ock lyddes. "Han kunde visst flyga", 
tänkte jag, för han varken syntes eller hördes, ock det var 
rak väg ett bra stycke. 

Det var en liten backstuga vid byn, där bankade han på. 
Gustav var där på julabjudning. Där fick 'han inte stanna, 
för de hade främmande. Då gick han förbi två bondbygg-
ningar ock gick in i den tredje. 

Bonden sade till drängen: "Gå ut till lagårn, ta in hästa-
täcket ock hö i en påse ock bädda vid spiseln". Sen la luffarn 
sej vid spiseln, ock drängen med la sej. Bäst det var, satte 
luffarn sej upp ock började röra på sej. "Här är kallt", sa 
han. Då fick drängen sätta på en brasa. Luffarn la sej igen 
ock låg stilla lite, sen satte han sej upp igen ock bad, att han 
skulle få gå ut. Då öppnade drängen, ock luffarn gick ut. 
Men han kom aldrig in igen. 
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Nu steg både bonden ock drängen upp ock klädde på sej.' 
Si när han satte sej, så skramlade det i hans nattsäck, som 
om det hade varit gammalt silver i den, så bonden fattade 
misstankar. Det skramlade så i nattsäcken hos mej också. 

Gesällen hade gått från byn, men bäst det var, kom han 
tillbaka ock sprang åt motsatt håll. Då gick bonden ock 
väckte i nästa stuga ock sa, att de skulle hålla sej vakna. 
Sen gick han till nästa. Där hade de glömt att låsa förstug-
dörren, så den stod öppen på natten. Där visiterade de uppe 
ock nere ock på tredje vind. De trodde, att han hade smu-
git sej in där. Drängen kom till vårt ock beskrev den där 
luffarn. Då talade jag förstås om, att jag hade kokt potatis 
till honom, ock -frågade, om jag skulle gå med opp till byn. 
Nej, det behövde jag inte, men vi skulle hålla oss vakna. 

Det var en underlig passagerare. Vi trodde, att det var 
en tjuv. 

Mossen. 
Jag odlade en mosse på mitt.  soldattorp. På den första 

tegen jag tog upp var det så mycket vitmossa, så att jag fick 
djuphacka den två gånger ock bränna. Sista gången jag hac-
kade, var det fäm kvarter djupt. När jag sådde, fick jag inte 
sån äring, som jag ville, för av vitmossa blir det bara falaska, 
som blåser bort. 

Då gjorde jag upp en annan teg. Det var tuvor med röt-
ter i, ock där brände vi länge, jag ock min hustru. Jag hac-
kade på förmiddagarna, sen drog vi ihop bränne i stora ku-
var, jag en kuv ock hustrun en. Sen täckte vi dem med 
torv som en kolmil ock lämnade bara ett tännehål. Jag gick 
till nio—tio om kvällarna ock såg till dem. Sen gick jag 
ock la mej till tre—fyra om morgnarna. Då var alltihop ut-
brunnet, ock det låg som en krans omkring av torv. 

Sen drog vi dit andra lika dana kuvar ock täckte dem 
med torv på samma sätt. Det fanns gott om sörved i skogen, 
ock vi drog dit ris ock stockar. Ett dygn efter varje brän-
ning öste vi dän askan ock släckte inunder. Vi måste ösa vat-
ten i ävjan, för annars gick elden åt djupet. 
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Innan de hade börjat odla mossar på allvar, var det en 
bonde i Ingatorp som brände på sommarn ock hösten. Elden 
låg kvar i mossen under hela vintern. På våren bröt den 
fram, ock då blev det skogeld. På den tiden var den lagen, 
att de fick betala skadan, så bonden blev utfattig. Det hade 
legat ock brunnit i mossen hela vintern. 

Likadant var det i Luckebäck. Där brann det i en mosse 
hela vintern ock rök genom snön. Det stod som ett töcken 
över snön. Det brann, tils det kom till vägen. Halva vägen 
sjönk. De fick gräva hål ock släcka. Det brann djupt un-
der ljungen, så snön smälte inte. Riktiga lågor var det ju 
inte, men det mölade ock mölade så sakta. 

Jag gick över den vägen många gånger på vintern. Det 
låg som en tunn dimma över snön. En gång frågade jag 
bonden, vad det var. Då talade han om, att det brann. Elden 
gick fram i en smal ån tvärs öven myren, ånen var allt en 75 
—100 famnar lång. Det syntes väl efter, för där sjönk mos-
sen, ock det blev en däld. På våren grävde de hål ock släckte 
med vatten i den andra ändan av ånen. 

Det var svårt att släcka. Vatten jälpte inte, det torkade 
av värmen, en måste ner ock trampa ihop ävjan ock sen slå 
på vatten. Det var ett drygt arbete. 

Där jag var med ock brände, skottade vi alltid undan as-
kan ock släckte, så det inte kunde ligga ock möla under as-
kan. 

Jag odlade fyra tegar. På en teg brände jag inte vit-
mossan, utan bara hackade ock strödde på kali, så att den 
ruttnade. 

På några ställen växte skvackle. Sådant användes för 
att rota ut odjur på kreaturen. De kokte det ock tvättade 
korna med spadet. 

Där var stora stockar nere i jorden. En tallstubbe var så 
stor, att jag fick arbeta med den tre timmar över en dag. Jag 
tog inte ändå upp alla rötterna. Ett par 13-kvarters-oxar hade 
inte kunnat. dra upp den. Den hade varit säx kvarter igenom, 
minst. Trädet hade jag tagit upp förut, men mossen sjönk, 
när jag hade brukat den några år. Då kom jag till stubbar. 



MANNAÅLDERN 45 

Sådana träd ock stubbar blev det bra töre av. 
Jag fick inte gå på odlingen hela sommarn, utan måste 

gå på dagsvärke ibland ock förtjäna till bröd. Torpet födde 
inte torparen. 

Hustrun stod i, så mycket hon kunde. Ja, hon gick där 
så mycket, så det kan ingen säja. Jag kom dit tre eller 
fyra om morgnarna. Hon skulle sköta om huset ock lagårn 
först. 

Vid myren låg en äng. På den blev inte mer hö, när jag 
kom dit, än att Mari kunde ta det i en byr. Det var en törre 
eller staggslått, där det bara växte stagg. Myren låg högre 
än ängen, ock vattnet rann fram i en rännil. Men jag grov 
utfallet, så att det kom vatten på törren, för att det skulle 
bli ett annat slags gräs. Det jälpte. Sen blev där fyra byrer 
hö, så stora jag orkade bära. 

Dikena var 5 kvarter breda ock 6 kvarter djupa. Jag 
ränsade dem i bottnen var vår. 

Havren frös några gånger. En teg blev alldeles svart 
ett år. Kölden tar olika. 

Nina barn. 

Mitt första barn fick jag 67 den 28 april. Vi hade ingen 
barnmorska, men det fanns en gumma som kunde med så-
dant där. Flickan var så liten, när hon kom till, så hon 
vägde inte mer än 3 skålpund. 

Prosten Rogberg kristnade hänne. Han hade aldrig haft 
ett så litet barn i sina händer, ock han sa till den som bar 
det: "Akta det väl, så det inte dör, innan ni kommer hem". 

Ja, det var litet, ock ändå är jag så stor, en av de största 
i socknen, men modern var liten. Sen växte flickan — hon 
hette Hulda Olivia — ock blev måst lika lång som jag, ock 
hon lever än, vad jag vet. Jag har inte fått brev på länge. 
Hon har flyttat till Stockholm. 

Först var hon i -Ruda på en fabrik en tid. Hon gifte sej 
där med en snickare. De gjorde dörrar på fabriken ock 
skickade fyrahundra var fredag. De gick åt Tyskland över 
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Kalmar. Hon hade tre barn, när jag var där. Sen blev det 
cession på fabriken, ock då flyttade de till Stockholm. 

Vid barndopet hade vi bett en Rudabonde ock hans hustru 
till att bära, fler främmande hade vi inte. 

Min hustru var inte sjuk mer än ett par dar. 
Sen fick jag ett barn till, men jag minns inte årtalet. Det 

var döfött ock begrovs vid andragångsringningen. Det var 
ett riktigt barn, ock det grävdes en riktig grav, men prästen 
läste bara Fader vår ock Härrens välsignelse. Han hette 
Bäckström. 

Gäddlyte. 
En gång kom jag hem med en gädda. Mari skulle ränsa 

hänne. Gäddan levde, så Hulda, flickan, blev rädd. Hon 
var inte född då, men Mari var med hänne. Sen när Hulda 
blev född, så pep det i hänne, så som gäddan pep. Det hör-
des, när hon sov. Då sa Mari: "Det piper i flickan, precis 
som det pep i gäddan, när den låg på bordet ock inte var död. 
Du får lov att hämta en gädda, flickan har fått gäddlyte". 

Ja, jag tog draget ock fick en gädda på 10 minuter. Sen 
ränsade vi hänne ock skar av huvudet, ock Mad hällde mjölk 
genom huvudet, så det kom i flickan. Sen när flickan sov, 
var det tyst med pipandet. 

Min svärmor. 
Sen fick jag inte fler barn, hur det var fatt. Vi var friska 

båda två.i 
Svärmor bodde där då. Hon tyckte som så: "Du be-

höver inte ligga å dra dej, du är inte sjuk". Hon ville, att 
Mari skulle stiga upp på stunden. Jag sa: "Du får stanna 
i sängen i åtta dar". Men innan andra dagen steg hon upp. 

1) Det berättas, att Snygg var hård mot sin första hustru. Hon fick 
inga pängar, ock han mätte till hännes mat för veckan eller dagen, innan 
han gick på arbete. Hon blev tjuvaktig ock stal mat ock vävar. På sista 
tiden fick hon sitta inlåst hela dagarna, för att hon inte skulle springa i 
stugorna eller ställa till kafferep. När hon dog, sade Snygg: »Nu är hon 
död, guskelov». 
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Hon var så farligt arg, käringen, att hon svarade inte, 
utan bara gjorde en knyck på nacken. Hon kunde inte göra 
oss så mycken tjänst, så att hon kunde ta in höet utanför 
knutarna, då det blev rägn. Det var så tråkigt så. 

Mari ville ha hänne med, för hon ömkade käringen. Då 
sa jag: "Flytta med får hon, men föda hänne det gör jag 
inte". Hon blev inte belåten med den kost, som vi hade. 

Hon hette Johanna ock bodde hos oss i 15 år. Det var 
mycket besvärligt det. Hon ville vara husbonde över Mari. 
En gång, då Mari inte gjorde hänne till pass, fick hon en 
örfil. Mari talte om det för mej. 

Om det kom främmande ock Mari ville bju dem på mat, 
så lagade hon till det på en tallrik, men hon fick lov ock 
visa käringen tallriken, så att hon fick se, vad Mad lagat till. 
Det såg jag många gånger, men jag ville ingenting säja, när 
de främmande var där. "Nästa gång det kommer främ-
mande", sa jag till Mad, "så säj till mej. Gör i ordning ma-
ten ock sätt den på skänken!" Ja, hon satte maten på skän-
ken, där hon stod ock gjorde tallriken i ordning. 

"Jag skall fägna er en gång, jag har aldrig fägnat förr", 
sa jag ock skrattade. 

Käringen blev så arg, så hon gjorde knyckar på nacken, 
men mej tordes hon inte på. Mad gav hänne en tallrik med 
då, men hon fick inte av sej att ta den. Då tog jag ock åt 
upp den. 

Jag var ock bar hö i ängen en gång. Där var krabbor i 
bäcken. Medan Mad räfsade ihop, gick jag ock gungade på 
tuvorna, så krabborna sprang fram. Flickan var rätt stor 
då, ock hon tyckte om krabbor. Sen på kvällen kokte vi dem, 
ock flickan skulle äta. Jag ville, att hon skulle läsa först, 
men det ville hon inte. 

"Du skall läsa", sa jag. "Nu när jag jälpt dej ock ploc-
kat krabbor, så skall du läsa". Så lockades jag med hänne 
länge. 

Då kunde inte käringen tiga. "Låt honom häva i sej krab-
borna själv!" skrek hon. 
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Då blev jag arg ock sa: "Var så bra ock tig ni, för flickan 
är min, hon skall lära sej lyda, som jag ber hänne". 

På sommaren låg jag ensam på vinden. Mina byxor var 
blöta på knäna., Jag tänkte hänga dem vid spiseln, men 
glömde det i den där villervallan. När jag kom upp, började 
käringen skälla ock donera. Jag hade en stol vid soffan, ock 
den brukte jag stöta med i golvet, då käringen blev för svår, 
men nu, då jag kände att byxorna var blöta, gick jag ut i 
trappan ock ropade på Mari. Jag gav hänne byxorna ock 
sa: "Sej åt mor, att om hon inte håller sej tyst, så åker hon 
ut ock kommer aldrig mer tillbaka". 

Jag visste, att Mari inte tordes säja detta, ock därför ro-
pade jag så högt, att käringen skulle höra det. 

Det var en stuga i närheten, där de hade en sjuk flicka. 
När jag kom ned på morgonen, var käringen gången dit. 
Jag tog på mej byxorna ock tittade inte åt sängen. När det 
blev dagvard, gick det på samma sätt. Vi åt i köket ock talade 
tyst. Sen blev det middag, ock Mari sa ingenting. Jag talade 
lika tyst. Men nästa dag började Mari skratta. "Vi är ensam-
ma nu, nu är det inte farligt att tala högt", sa hon. 

Käringen var borta i tre dar. Men vi sa inte ett ord till 
varandra på minst åtta dar. 

Käringen blev sjuk till slut. Då skulle vi koka trästebark 
(bark av brakved), som det växer svarta bär på. * De skulle 
skala av sådan bark ock koka. De får inte ta mer än ett 
litet spetsglas fullt, men hon kunde dricka kvarterstals. Hon 
fördärvade sej med.  det, så hon kunde inte hålla vattnet på 
villkor. Vi tog hål på stolen hon satt på, ock hade ett natt-
kärl under. Framför hänne ställde vi ett bord. Där satt hon 
framåtlutad mot bordet hela dagarna. Vi lade ett lakan säx-
dubbelt under hänne om nätterna ock gamla säckar under 
lakanet, så att det inte skulle komma på madrassen. Laka-
net fick vi torka ock tvätta var dag. 

När hon skulle dö, kom en gammal piga till oss, som var 
van vid dödsbäddar. Hon hörde, när andedräkten ändrade 
sej. Då steg hon upp ock sa: "Nu är det slut". Då steg Mari 
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med upp. De behövde bara vänta ett par minuter, sen blev 
det tyst precis. 

Jag gjorde begravning ock bad några fler, än som behöv-
des till bärare. Hon begravdes i ökna. En dräng körde kis-
tan, ock vi hade skjutsar. Det var lite över en mil. Jag var 
klädd i uniform ock gick före till graven. Det brukades så. 
Ibland, när de hade bett bara en soldat gå före ock jag kom 
till kyrkan, ..sa han: "Följ med, så blir vi två". När vi sen 
kom till graven, gick vi förbi den på kanten ock ställde oss 
vid fötterna. Där stod vi i parad vid ändan. Det var alltid 
någon husar eller soldat bjuden. 

Johanna hade fattigjälp. Hon hade inte så mycket efter 
sej, så det var värt film riksdaler. Hade socknen velat ha 
något, så hade vi fordrat ersättning, för att vi sytat hänne. 
Socknen bestod kistan. Det fanns en i ökna som gjorde 
fattigkistor. 

Sen blev det så tyst ock roligt ock fredligt i stugan så. 
Vi blev, som om vi kommit in i annan värld bägge två. 

Mina föräldrars sista år. 

När de hade bott på Sand i tre år, flyttade mina föräldrar 
till min bror i Lamåsa. De ville ha understöd, men det fick 
de inte. Då skrev vi till landshövdingen. Vi fick det sva-
ret, att vi skulle söka understöd i den kommun, där vi vis-
tades, ock den fick ta ut det från den andra kommunen, som 
vi kom ifrån. Då gick vi till ordföranden, ock han sa: "Flytta 
till Trullhälla (fattiggården) !" Ock det gjorde de. 

Det gick inte mer än tre, fyra månader, sen dog mor. 
Kommunen fordrade ersättning från Myresjö, men de 

ville kröka på sej. Då skrev ordföranden till landshövdingen, 
ock de fick ut med 200 riksdaler. Det blev utsatt, vad de 
skulle betala om året, me.n Myresjö kommun tyckte, att det 
blev för dyrt, så de lejde för gubben hos en torpare. Han var 
där ett bete. Sen lejde de för honom hos hans dotter. Hon 
bodde i Näsby ock hette Anna Stina. Hännes man hette 
Isak ock var skomakare. Där stannade gubben ett par år. 
4 — Sv. landsm. Granström. 
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Sen fordrade Isak, att vi skulle öka på lite, för han hade inte 
mer än 12 riksdaler om året ock stat från Myresjö. Då gav 
vi honom 5 riksdaler var om året. Gubben bodde där ett 
par år eller mer. En gång kom han till mej på myren. En 
sommar var han hos Mari i åtta dar, när jag var borta. Han 
hade käpp ock stor hatt på huvudet. Han högg lite ved ock 
riskade i ängen. Jag brukade ge honom en riksdaler, när 
han kom. 

Till slut så dog han. Då blev det begravning, ock vi var 
där både Myr&I ock jag. Fröst var ända till Åsheda. Han 
hade för långt. Sten bodde i Bäxheda, men det var omöjligt 
att få honom att gå någonstans. Jag bad honom gå till mej, 
men han gick aldrig någonstans. 

När far dog, bar inte vi pojkar kistan. Men när bror 
Sten dog, då gick vi dit ock skulle bära. Det var en stor 
bjässe. Han var tjock ock lång, så han var tung, när han 
var i fullmakten. 

Biförtjänster. 

Jag kunde inte föda mej på torpet, utan måste gå bort 
ock arbeta. I början gick jag till bönderna där hemma. Sen 
var jag i Vagnhester ock Prästorp ock grävde ock ränsade 
diken. Då var bror min med. Bror min gav mej en riksda-
ler om dan, men då fick jag föda mej själv. Det var en 
fjärdingsväg att gå. Varenda kväll gick jag hem. Vi bör-
jade på våren ock höll på till slåttern, då gick jag till bön-
derna ock slådde. Då fick jag maten ock 50 öre om dan. 

När det hade gått några år, skulle de odla en mosse i 
Rusebo. Den ligger till en del i Ingatorp, till en del i Bällö. 
Den ägdes av en ryttmästare, som hette Sjögren. Mossen var 
138 tunnland. Vägen dit var halvannan mil. Bror min hade 
tatt sej av att dika ut ock odla hela mossen. Sen betalade 
han arbetarna visst för famnen för dike ock visst för kapp-
landet till dem som brände. Hur mycket han själv hade;  
sa han aldrig. Ibland hade han 30 arbetare. 

När jag hackade; tjänte jag mäst 1: 75, men när vi inte 
arbetade på beting, fick vi 1: 50. 
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Vi började på våren, så fort tjälen gått ur jorden. Sen 
var jag hemma halvannan vecka före midsommar till halv-
annan efter. Då var jag på slätten. Sen var jag hemma 
14 'dar ock slådde, därefter gick jag dit igen. 

Jag gick på måndagsmorgonen ock hade med mej så myc-
ket mat, det gick åt för veckan. Det var säx kakor bröd, 
en för var dag. Sen köpte jag fäm skålpund fläsk var fjor-
tonde dag. Var dag hämtade jag en kanna skummjölk på 
härrgården. Den kostade 6 skilling. Det var hela kalaset. 

Jag bodde på andra våningen i tegelbyggningen. Där hade 
varit tegelbruk förr, men nu slog de inget tegel. Bror min 
ock jag ock två till hade samma rum. Det rummet hade 
vi varenda sommar i tjugo år. 

De andra två, som bodde där, hette Adolf — han var 
backstugusittare — ock Ljung — han var husar. De var 
ogifta. 

När det rägnade, kvartade vi. Då gick vi in i en lada. 
En lada gick med i spepen, när vi brände. Stockarna 

var spräckiga, ock det kom eld i springorna. 
En lyktgubbe höll sej på mossen. Den såg jag några 

gånger. Lyktan syntes, men det var omöjligt att se den 
som bar den. En gång kom han fram åt lagården, när det 
var riktigt skumt, jag satte mej ock väntade på honom. Han 
gick utmed ett stort dike. Sen var där ett tvärdike, som han 
följde, så han kom inte upp till lagården. 

Ljuset var klart ock precis vitt. 
En del tror, att det är gas som brinner, men då skulle 

det ta eld, om det kommer i torrt ris. Ock gas kan inte gå 
på det sättet. 

Bror min såg sådana lyktgubbar i Holm i Korsbärga. Den 
brukade gå förbi en gammal ria. 

En torkria. 
Förr var det lag på, att de skulle ha sådana där rior. De 

rätade in rågen färsk på jällar. Jällen var gjord av trinn 
ock bräder. Den var som en *stor hylla eller ett golv. En 
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kunde räta upp två oxalass på den. De satte nekerna på 
stubben från vägg till vägg. Där fanns tre eller fyra jällar 
på varandra. 

Sen var där en ugn i rian. Den stod i ett hörn ock 'var 
välvd som en bakugn. Ovanpå fanns en öppning, som var 
fylld med sten, stora som knytnävar under ock små som 
nötter ock ärter ovanpå. Det blev en kupa, som var ett par 
alnar hög. 

De eldade i ugnen med vanlig floaved (ved som ej låg i 
kast, utan var upplagd i flo). 

Ett par alnar över muren stod en stor trätrumma, som 
tog den mästa röken. 

De tröskade rågen, medan den var skarptorr, då satt kor-
nen så löst, så de dansade för slagorna. 

Nu sedan slagvärken kom bort, har också torkriorna för-
svunnit. 

Min medalj. 

Jag har fått min medalj för jag odlat ock inte för tap-
perhet i krigstjänst. Den som förbättrade på sitt soldat-
torp för 300 riksdaler, hade rätt till medalj. 

Men nämnden, som synade, beräknade, att jag förbättrat 
torpet för 700 riksdaler, för jag hade odlat en mosse. 

När jag arrenderade bort torpet, så fick jag 61 kr. i ar-
rende. Men sen jag brukat upp det, gick arrendet upp till 
1000 kr. När jag övertog det, var det bara sten ock väsen. 
Det blev brödföda bara över vintern. 

På Ilultsfred. 
Ett tält. 

Några halmtält fanns inte. Tälten var gjorda av tyg, ock 
det skulle ligga tjugofäm man i vart tält. Mitt i tältet stod 
en trästång. Omkring den var en ställning att sätta gevären 
i. Högre upp på stången var en trilla, som vi kunde hänga klä-
der ock livremmar på. Sen var det britsar runt omkring. 
Vi låg med fötterna inåt. 
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Matlagning. 

När jag exercerade beväring, kom jag med på handräck-
ning. Två kompani skulle jälpa till att lada mat. Vi lade 
upp tre torvvallar. Där koktes maten i stora kittlar, som 
det var grepar vid. Sen bar vi fram kittlarna på stänger, 
som var tre alnar långa, ock öste till manskapet vällingen. 
De fick den i sina kopparflaskor. 

En gång fick jag blåsor så stora som en tumände på föt-
terna. Då bad jag, att jag skulle få bli kock bara ett par 
dar, sen blev jag kock hela tiden. Jag ställde alltid om, så 
att det blev något att göra i kokgravarna. 

Vi hade en som skulle hålla oss till arbete, men alltid var 
det nån som sa: "Nu vilar vi". Vad militärarbetare gör på 
fyra veckor, kunde de göra på en eller en halv. 

Tystnaden. 

Klockan halv tio gick tystnaden. Förut skrek de ock ru-
sade, men sen skulle varenda en ligga i sin brits ock tiga. 

En gång var jag på huset, när tystnaden gick. Då jag 
kom in, var jag uppskriven, men jag fick inget straff. 

Visitation. 

En gång var vi på sjukmanöver, ock då fick vi så roligt, 
så jag skrattade tusen gånger åt det. När vi hade lagt oss, 
kom löjtnanten in i tältet ock skulle se, om alla var inne. 
Då var det en som hette Pistol. Han vaknade ock släppte 
vädret, så att det lät. Då frågade löjtnanten: "Vem var det 
som yttrade sej?" Men vi svarade inte ett ord. 

"Säj ut, vad ni har på järtat!" sa han. 
Sen när löjtnanten gick, släppte Pistolen en fis, så jag 

aldrig knappt hört maken. Men då frågade inte löjtnanten, 
vad det var, utan gick. Sen fick vi det till ordstäv: "Var det 
någon som yttrade sej?" 
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Brännvin. 
Vi köpte brännvin i bläckstop. Sen hade de halvstopa-

flaskor med sej.' 
Det var inte så noga, om de var fulla på den tiden. Ibland 

när vi marscherade, fick jag ta en som var full ock le ho-
nom. Jag var lett åt det där, men kaptenen brukade tacka 
mej efteråt. De fick inget straff för de var fulla. 

Det var en doktor, som hette Moberg. Han ordinerade 
12 droppar konjak var morgon. Jag försökte några morg-
nar, ock jag blev mycket friskare av det. Det var en bra 
doktor, men nu har han tagit avsked. Han var hos min 
hustru, då hon var blind. 

Vi fick brännvin av staten. När vi var åt Skåne på ma-
növer, fick vi tre tum om dan. Det provianterades var tredje 
dag, ock då hade vi själva en flaska, som vi tog det i. Den la 
vi sen i brödtornisten, som hängde vid sidan. 

Ja, först åsta fick vi alltid brännvin av staten. Sen fick 
vi tre skilling i stället. Till slut fick vi kaffe om morgnarna 
i stället. Det skulle vara vår morgonsnaps. 

Nubben eller supen kallade vi månnemäst "en ropandes 
röst". — "Du skall väl ha en ropandes röst?" sa de. 

överstelöjtnanten, kaptenen, förste löjtnanten ock korp-
ralen på mitt kompani var andligt sinnad. Ibland gick 
överstelöjtnanten ock korpralen fram ock tillbaka i tältgatan 
ock pratade om sina andliga saker. En gång sa jag till korp-
ralen: 

"Säj åt överstelöjtnanten, att han tar bort spriten på läger-
platserna, sen blir det lättare att styra soldaterna". 

Ja, han nämnde det för överstelöjtnanten, ock han tyckte, 
det var förståndigt, ock spriten blev så småningom borttagen. 

Att ta brännvin på en sockerbit släcker törsten, när det 
är varmt. En gång, då jag var med på fältmarsch, sa jag: 
"Kom hit, hela kompaniet, så ska ni få brännvin!" 

Sen tog jag upp en sockerbit i tornisten ock slog några 
droppar på den ock stoppade den i munnen. Nu kom de, 
den ene efter den andre. 
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"Jag vill ha en sup av dej", sa de, ock räckte fram en 
sockerbit. Det kom tre fyra löjtnanter med, för det släcker 
törsten så äklande bra så. 

Det hände ibland, att vi hade brännvin i tälten, men då 
fick vi tjuvsupa. 

Vi var i Stensryd på manöver. Då låg vi några stycken 
vid åkanten ock skulle ta "en knapp i västen". Då var det 
en som slet av sin stövel, så den for i ån. Då fick vi bada 
för att söka rätt på den, men det var ingen som hittade den. 

Ett kvarter miölk. 

En gång då vi var ute ock marscherade, var det tre, som 
la sej ned ock drack ur en källa. De var varma ock fördrack 
sej, så de dog alla tre. 

När en är varm ock dricker ett kvarter mjölk, som stått 
på is, så får en lunginflammation. Det vet jag exempel på. 
På en manöver var jag varm ock törstig. Jag drack ur ett 
kvarter mjölk, som stått på is. När jag fått i mej det, bör-
jade jag frysa, men jag sprang till ränseln ock tog en klunk 
konjak. Sen fick jag bara lite ont i huvudet. 

En av mina kamrater var inte så omtänksam. Han fick 
lunginflammation ock dog. 

Hustrun hälsar på. 

Hustrurna kom ock hälsade på soldaterna ibland. Min 
var där ett par gånger, ändå hon hade halvannan mil till ba-
nan ock sen fyra mils järnvägsresa. Då hade de matsäck 
med sej. Fast det var fullt av folk, så kunde de få ligga i 
tältet en natt, men de kunde också få ligga i stugorna. 

De brukade håna dem, som haft sin käring där. Min låg 
hos mej i tältet. Sen skulle hon gå vid fyratiden på morgo-
nen, ock då följde jag med hänne. När jag kom hem, tog jag 
fram ett halvstop brännvin ock sa: "Min hustru ville bestå 
en sup". Då teg de. 
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Hon fick plats i tältet, för min kamrat gick ock la sej 
hos kuskarna den natten. Där fanns en del hästar. Rege-
mentsadjutanten ock översten hade hästar. 

Det var en som gick till kuskarna, när hans hustru kom, 
ock hans hustru fick ligga på stallskullen. Honom hånade 
de hela tiden, för han hade varit på stallskullen. De frå-
gade, om inte kuskarna med var hos hänne. Men till mej 
sa de inte ett ord, för jag gav dem en sup. 

Om befälet. 

När jag skrevs in, hette överstelöjtnanten Veidenhielm. 
Den han var liten, ock han var girig om morgnarna. Före 
film gick han alltid över slätten. Han skrämde mej en mor-
gon. Det var halv fäm, ock jag behövde gå på huset. 

"Nu är det inte farligt, nu är ingen ute", tänkte jag ock 
skulle skena av bararmad ock barfotad. Då hade översten 
gått omkring livkompaniet, ock jag kom emot honom. Men 
jag in igen ock slet på mej stövlarna ock rocken ock mössan. 

Sen kom det regementsorder nästa dag, att ingen fick gå 
ut utan att vara fullt påklädd. 

Det blev ingen anmärkning för mej. Han var inte arg, 
ock sen blev han krigsminister. 

Jennis var en ilsk kapten. Vi var åt en manöver ock låg 
i en by jämte Vena. Då fick vi stiga upp kl. 1 om natten. 
Vi skulle möta fienden långt ner åt skogen ock måste gå med 
spets, för vi inte skulle komma för hastigt på honom. Det 
gick en främst, ock jag gick 25 steg efter honom. 75 steg 
efter mej gick två man, ock 25 steg efter dem följde kompa-
niet. 

Vi kom till en såg. Där klättrade jag upp på en trekantig 
brädstapel för att späja. Då sköt de ett skott på min kam-
rat. Jag skulle skutta i backen, men snavade, så att jag 
slapp ner i öppningen i brädstapeln. Fienden kom, men han 
såg mej inte. Hade han fått se mej, så hade 'han rivit sta-
peln ock tagit mej till fånga. 
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Jag hade slagit mej, så jag fick hålla mej bakom skytte-
linjen. Då såg jag en rekryt, som sköt löjtnant Jennis mitt 
i nacken med ett löst skott. Han tog händerna ock torkade 
av talgen ock spottade ock svor. Sen gick han till den som 
sköt ock gav honom en örfil. 

Jag såg så väl, hur det gick till. Den som sköt, slet kvickt 
ut hylsan ock in med en ny patron. Sen sa han: "Jag har 
nyladdat". Men jag såg, hur det rök ur mynningen, som när 
en lägger en töresticka i spiseln, men det såg inte löjtnanten. 

Det var en kapten Reutersvärd på vårt kompani. Han var 
kvick till att slå. Han sa: "Bara slå de djävlarna!" Året 
därpå fick vi en kapten, som hette Vrede. När han tog emot 
kompaniet, sa han: 

"Nu skall jag tala om för härrar officerare, att ni inte bju-
der till att göra något fortare, än vad jag befaller." En gång 
såg han, att löjtnanten samlade oss gång på gång, när vi 
skulle vila. Då sa han: "När de är spridda, låt dem då ligga 
där de står eller ligger, ock I är inte finare, än att I kan ligga 
jämte dem ock tala med dem. Då blir ni vän med dem, 
ock då går det bra". 

Rosander var sergeant. Han trodde, att han skulle knösa 
mej, men det ville inte ha sej för honom. Jag var kommen-
derad på förberedande korpralskola, men jag fick inte betyg, 
för jag hade inte lärt mej att skriva, ock det kunde jag inte 
lära på fyratiotvå dygn. Jag hade för kort minne för sådant 
där. Då sa han: "Snygg har uppfört sej så, att han får 
komma hit nästa år med". 

"Det är bra, att jag får veta det så långt i förväg", sa jag, 
"så kan jag skaffa mej bra med pängar, ock här får en handla 
till sej så många småsupar en vill. Ock sen får en vila för 
rästen." 

Det var två krogar i samma hus som skolan. Sen fanns 
där åtta andra ställen, där en kunde få köpa supar. 

Det var en väbel som hette Sjögren, ock arresten kallade 
de Sjögrenstorp. 
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Arresten. 

När Gren var kommenderad på förberedande skola, söp 
han sej full på inryckningsdan. Då sa löjtnanten: "Det är 
farligt vad du är full". 

"Ja, jag har satt mej i sinnet, att jag skall arrendera 
Sj ögrenstorp", sa Gren. 

"Det skall slå fel", sa löjtnanten. Sen var Gren full i 64 
dygn i ett kör, ock ingen sa ett ord åt-an. 

En gång när han skulle gå in i skolan, ramlade han på 
tröskeln. Då sa skolchefen: "Det är likt dej, Gren. Ut med 
dej !" 

Det var en som hette Bore. Han var i arresten titt ock 
tätt. När vi gick förbi, så hade han krupit upp till fönstret 
vid taket ock levde rackare. Han fick avsked till slut. En 
gång kom han åt Jönköpingshållet. Han gick in till en dräng 
i en drängstuga ock slog sej på ryggen på honom. Han var 
full. Då vände sej drängen om ock smockade till honom med 
flata handen på munnen, ock han föll ner ock dog ögonblick-
ligen. 

Han var en rackare både borta ock hemma, men värst 
hemma. Han stal. 

Ont i en fot. 

Jag fick ont i en fot ock fick ligga på sjukhuset i åtta vec-
kor. För fotens skull var jag sjuk i hela kroppen. Mari sa: "Det 
är bara bröstvärk. Gå ock lägg dej, jag skall ge dej en do.-
sis". Hon tog en kopp, som det gick ett kvarter i, ock tog 
tre skedar honung i den ock fyllde den med konjak. Men 
konjaken stod i ett skåp i köket. Det var i december, så det 
var kallt. 

Jag låg i sängen ock drack ur det. När jag tömt det sista, 
spritade det i foten, som när en drar med ett snöre. Det 
kom från vristen ock gick ut åt tårna, men det gick som en 
blixt. Jag hade inte mina sinnen i behåll, så jag kunde inte 
tänka mej för, annars skulle hon ha fått koka opp en kaffe- 
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kopp konjak ock lagt i honung, så jag hade fått ta en sådan 
portion till. 

Foten svullnade ock blev precis som en klump. Jag försökte 
allting, först rågmjölsgröt, sen linfrö ock mjölk, men det blev 
bara värr. De kom till mej den ene efter den andre, för att 
se, hur det stod till. De sa, att jag fick lov å fara till dok-
torn. Då började Mari med, ock när alla sa det, så fick jag 
lov att fara till doktorn ock försöka. Mari också var klen, 
så det var inte roligt att resa bort. 

Doktorn kunde ingenting göra. Jag måste in på sjuk-
huset. Han skar i foten ock band om den. När det varit 
några dar, skar han igen ock rände ut ock in med en lansett 
i såret. Sen satte han in en gummislang i hålet. En kan 
veta, att det blev ett stort sår. Han sydde ihop det, men det 
ville inte läkas. Nästa gång han kom, sade han: "Det är 
kräfta". Då sövde de mej. Han skavde, så han kom ända 
in till benet. Men det jälpte inte. Sen sa han, att det var 
benröta ock ville ta av foten. "Jag måste ta av foten", sa 
han. 

Nej det ville jag inte. Då värvade han folk, som skulle 
säja åt mej, att jag skulleclåta honom hugga av foten, men 
jag var obeveklig. 

En gång när jag legat där i sju veckor, sa jag till skö-
terskan, att jag ville resa hem, men hon sa, att jag måste 
lyda doktorn. 

"En går lika bra med träben", sa läkaren, men jag sa: 
"Ni får ta av foten på det villkor, att ni kan sätta dit en lika 
bra, som den friska". Ock så frågade jag doktorn, hur länge 
han ville ha mej där, innan han ville bju till, för han bara 
kom ock tittade på foten. "Jag skall flytta vid 14 mars ock 
har ingen råd. Jag har ingenstans att flytta. Hustru min 
kan ingenting göra, fortare än jag säjer åt hänne. Jag är 
tvungen till att fara hem till den 14 mars. Då skall de häva 
ut hänne från torpet, ock hon är klen. Nu har jag legat här 
i 7 veckor ock inte fått nån jälp", sa jag. Då började tå-
rarna trilla som ärter från sköterskans ögon. 

Sen lovade doktorn, att jag fick fara hem om åtta dar. 
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Han förstod sej inte på benet på villkor. Ibland trodde 
han, det var ett ock ibland ett annat, men när jag såg, att det 
började läkas, förstod jag det var blodpropp, ock det sa jag. 
Jag sa också, att alltihop - rar lögn, som han sagt, ock jag sa, 
att jag hade ont i bröstet med, men han svarade inte ett ord, 
utan bara svepte om benet lite. Han blev häpen, för han hade 
tagit fel. 

Jag ville ha sublimat, men det var en som sa: "Du skall 
ta eklöv ock blöta ock lägga vid foten". När jag kom hem, 
sa jag det till Mad. Hon gick till skräddaren. Han var sär-
skilt god till att klättra i träden, den bäste som fanns. Då 
gav skräddaren sej ut ock fick tag i en kannekorg med vissna 
löv. Mad la löven i en handduk ock hällde vatten på, sen 
band hon om foten. Det började klia så pass, så det kliade 
upp i huvudet. Varenda bit i hela kroppen kliade. När det 
blev som värst, slängde jag hela bibban i golvet. Si det kliade 
så farligt, så jag kunde inte tänka. Hade jag tatt på det 
ett halvt tjog gånger, så hade det kanske jälpt. Foten svull-
nade, men jag tog inte på mej eklövet mer. 

Varfedan (vårfrudagen) kunde jag ta på mej en lågsko, 
men inte snöra den. Då sydde Mad mej en sko av fällskinn. 
Sen tog jag krycka under armen ock gick ock rultade var 
som hälst. 

Till slut kunde jag ta sko på, men när jag satt illa eller 
ansträngde mej, så gjorde det ont. Blev det för elakt, så 
hällde jag upp konjak ock smorde på. Det jälpte. När jag 
smort den några gånger, så kunde jag gå utan att halta. Men 
det dröjde ett par månader, innan jag hittade på att ta till 
konjaken. Nu har jag varit bra i 10-15 år. 

Ibland har jag kunnat få reumatism i foten. Då har jag 
alltid smort på konjak. Får jag ont i huvudet, så smörjer 
jag på konjak på huvudet, sen har jag inte ont i det vidare. 

Min hustru blev blind. 
Min hustru blev blind ock var blind halvtannat år. Jag 

hade ett torp i fyra år, men det sista året lämnade jag soldat-
torpet ock hade bara det andra torpet. Jag försökte att sköta 
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båda torpen ock hänne. Jag fick göra alltihop ensam, både 
inne ock ute. Sen blev jag led på det ock flyttade till dot-
tern. Hon var gift i Högsby. 

Vi bodde i en byggning, som mågen satt upp. Där fick 
vi en kammare. 

Doktorn kom dit en gång. Då sa jag: "Jag ville hämta 
doktorn, men hon har inte villt". — "Nej, det bara kostar 
pängar", sa hon. 

"Hänne kan ändå ingen jälpa", sa doktorn. Hon har en 
växt, som ligger över järnan ock trycker på synnärven, "så 
det var hon klok i", sa han. Det kallades svarta starren. 

Dottren skötte hänne, ock jag jälpte till. Jag var på 
fabriken ock gjorde varjehanda. Första året bar jag spån 
från sågen till maskinrummet. Sen var jag där ett halvt år 
till, ock då bar jag bräder. 

Mari dog, när hon varit där i 3 månader. Jag betalte 15 
riksdaler var fjortonde dag för mat ock husrum. 

"Det där trycker på alla närverna", sa doktorn, så hon• 
var mycket sjuk Mad. Jag skulle ge hänne medicin för att 
stilla värken. Hon var så tyst, så jag hörde hänne aldrig 
åje sej. 

Hännes begravning var stor. Vi hyrde likvagn från Långe.: 
måla. Den kom med två svarta hästar. Det kostade 6 riks-
daler. Det var den moden där. Om det bara var ett barn, 
som var ett år gammalt, kom de med två svarta hästar, ock 
sen for de i väg med det. 

Det var visst 1900 eller 1905 detta hände, tror jag. Jag 
hade då haft avsked från tjänsten några år. Jag lämnade 
inte torpet, när jag tog alsked, utan jag arrenderade det. 

Ålderdomen. 
När lag var änker. 

När jag flyttade från Högsby, tog jag in till smens här 
borta, men där kunde jag inte stanna. Stinsen hade en kam-
mare på •Grönakärr, som stod öde. Jag fick flytta dit, om 
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jag ville göra den i ordning, sa han. Jag kunde inte stanna 
hos smens mer än ett år, för jag fick inte ha, vad jag hade, 
i fred. Socker ock kaffe gick så mycket för mej, så på det 
året förslog inte fäm kilo, som jag aldrig fick nytta av. . 

Jag gick vid stationen ock lastade ock justerade bräder. 
När jag varit i Grönakärr ett par år, hyrde jag Algrens 

stuga. Där var jag ett år. Sen dog gumman, som bodde i 
den andra lilla stugan. Då köpte jag den. Den kostade 50 
kr. ock vedboden 15 kr. När jag flyttade dit, hade jag 400 
kr. Jag hade fått ta upp emellanåt, både när jag var ogift 
ock sedan jag gifte om mej. Så nu hade jag inte mer än 
50 kr. kvar. 

När jag tog avsked, hade jag 1,400 kr. Men när jag sen 
arrenderade torpet, kunde jag inte tjäna något, utan fick ta 
upp emellanåt. En gång fick jag ta upp hundra kr. på en 
gång till ett par stutar. Sen fick jag ont i benet, då gick det 
åt, pängar. Jag skulle ge flickan 500 kr., ock Mad blev sjuk, 
så pängarna smalt ihop. När jag flyttade hit, hade jag bara 
400 kr. kvar. 

I början hade jag inte mer än 15 kr. i pension, men så 
har det ökt sej. I år hade jag bara 21 kr. Krigsmanshus-.  
kassan, som pensionen tages ur, hade växt, ock den skall ta 
slut med den gamla stammen. De ville bara öka med 50 kr. 
Då satte kungen till en kommitté, ock de som fyllt 67 år fick 
200 kr. i den kassan. Den gick upp till 13,000 kr., så nu har 
jag 200 kr. Sen fick vi 15 .kr. ur invalidkassan. Vi hade en 
regementskassa, som vi gjort själva. Vi hade lagt ihop lite 
vart år. De som tagit avsked, skulle få pängar ur den. Ock 
jag tog avsked, men jag fick inte ett öre av dem i 12 år, för 
befälet hade lånat i kassan ock gjort cession, så den stod inte 
bi. Men till sist sade jag ifrån, ock då fick jag pängar tvärt. 

Nu har folkpensioneringen kommit, så nästa år, 1916, får 
jag pängar därifrån. Jag får visst 100 ock käringen 60. Nu 
har vi det bra. 

Stugan, som jag köpte, heter Tallemo. Där bodde jag ett 
par år ensam. Sen blev jag lett åt att vara ensam. Det var 
en soldat, som hade avsked, han som jag. Han hade sålt sitt 
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ställe ock skulle flytta till Skirö. När han var här ock skulle 
ta opp sin attest, sa jag: "Jag har blivit lett åt att vara en-
sam, vet du någon i din by, som passar mej? Jag vill inte 
ha någon ung, utan en som är vuren, ock som en kan vara i 
lag med". 

"Jo, jag vet en", sa han. "Hon är änka, ock är lett åt att 
vara ensam. Det är Gustavs syster i Gatan i Repperda". 

"Ja, säj åt hänne, så får jag höra", sa jag. 
När han kom hem, var hon hos honom. Då sa han: "Jag 

skall ställa dej en fästman nu. Det är en soldat, som heter 
Snygg. Han är änker ock har blivit lett åt att vara ensam.' 

Det passade bra. Medan hon var där, skrev de, att jag 
skulle komma till hänne långfredan. Det gjorde jag. Jag 
tyckte, det var livat att se, hur det var. Jag tänkte: "Jag 
skall se, hur det ser ut". 

Hon ock hännes barn hade testamente sej emellan, därför 
fick hon skilja sej från barnen. Då skrev hon ock bjudde 
dem hundra kr. ihop. Det tog de med tacksamhet. En var 
bara styvson. Han tyckte, att det var för lite, men de skrev 
på allihop. Hon blev fri. 

Hon hade stugan ock 200 kr. hos svåger sin, men de päng-
arna ville hon inte säja till om. 

"Får jag ta dina pängar till barnen", sa hon, "så ska du 
få dem igen, när jag sålt stugan". Då gick jag till Vetlanda 
ock tog ut 100 kr. på banken. Barnen fick 25 kr. var. De 
var fyra. 

Så gick jag ock tog ut lysesedel ensam, det var så tyst, 
så det visste ingen om. 

Stugan sålde hon, ock fick 162 kr. för den. Då fick jag 
mina hundra kr. ock gick med dem till banken igen. 

Av svåger får hon 7: 75 två gånger i ränta om året. Jag 
vill inte, att hon skall ta upp de pängarna, för om jag dör, då 
tryter pensionen för mej. 

Jag läste, då jag var änker. 
I mitt hem i Skede hade jag psalmbok, bibel ock testa-

mente. Sen köpte jag Luthers huspostilla av bror min. Den, 
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var gammal då ock kostade två kr. I den läste vi ibland om 
söndagarna. 

När jag blev änker ock var ensam i tio år, då läste jag 
igenom gamla testamentet om kvällarna. Första gången läste 
jag igenom det på en vinter. Nästa vinter läste jag det om 
igen. Sen läste jag nya testamentet. Nästa vinter skulle jag 
läsa igenom psaltaren, men när jag kom till sjuttionde psal-
men, kunde jag inte hålla på längre. Jag gjorde inte annat än 
drömde om krig. Då gav jag det skulden, att jag läste psaI-
taren. Så snart jag somnade, så skulle jag ut i krig. Men 
alltid fattades mej något, så jag blev aldrig riktigt färdig. 
De hade gevär ock kanoner ock allting, men det blev aldrig 
något slag, för jag blev aldrig riktigt tillreds. Men när jag 
läste nya testamentet, då drömde jag aldrig om krig. 

En vinter fick jag för mej, jag skulle läsa igenom psalm-
boken. Det var drygt att sitta ensam, ock la jag mej före 
åtta, så kunde jag inte somna, jag fick ta till de böcker jag 
hade. 

Ett besök hos Snygg. 

Trättondagens eftermiddag, gick jag till Snyggs hem. Yt-
terdörren var låst, men Snygg kom ock öppnade. Hans hustru 
Karolina, sov middag på den högt uppbäddade sängen fram-
för fönstret. 

Det lilla rummet är överfullt av möbler. Karolina ville 
inte sälja sitt bohag, när hon flyttade dit. Han måste bereda 
plats för det. 

"Ni har många klockor", sa jag. 
"Ja, fyra är mina ock två är Snyggs", svarade Karolina. 

"Hans stora ock mitt spelvärk (en väckarklocka) följs åt 
vecka ut ock vecka in, så det är rent märkvärdigt. De andra 
_är ingen reda med, de gå på Guds försyn." 

Innan det blev mörkt, drog Snygg ned rullgardinerna, ock 
_hustrun tände två ljus på bordet ock ljuskronan i taket, som 
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hade tolv eller fämton stora ljus, ock var klädd med grannt 
papper. Endast en gång förut hade kronan varit tänd i vin-
ter. Det var julmorgonen kl. fyra, när folket gick åt otte-
sången. 

Karolina berättade, att de bränt upp tre liter fotogen denna 
vinter, men det tog slut före jul. Därefter har de inte tänd 
någon lampa. De hade lyst sej vid elden i spiseln. 

Karolina bjöd på saft ock kakor. Hon hade två kattor, 
som hon pratade med ock pratade om oupphörligt, medan hon 
dukade bordet. Hon hade köpt två små ljusstakar med jul-
gransljus i, som hon visade. 

"Jag har gett mina kattor var sin ljusstake i julklapp", 
sade hon. 

Dessa ljusstakar stodo på den ena byrån, där också kat-
torna sutto ibland. På den andra byrån stodo två vita, stora 
kattor av gips. 

Om bohaget ock tavlorna m. m. vore mycket att säja. 
Det ena fönstret var fullt av krukväxter, Kristikorsblomma, 
Sarons lilja m. fl. Karolina sade: "Jag får lov ursäkta mej, 
att jag har vatten i en tillbringare. Men häromdan skulle 
jag gå ut med karafinen ock tappade den, ock den gick i 
hundratusenmillioner bitar. Detta upprepade hon många 
gånger. 

Hon satte fram spelklockan på bordet ock sade: "Nu skall 
vi dricka saft vid musik". 

En gång, då jag var hos Snygg, satte hon klockan på en 
upp- ock nedvänd vattenspann av bläck, för att musiken skulle 
klinga bättre. Men nu fick klockan stå under ljuskronan. 

Karolina berättade, att hon förut varit gift med en änke-
man, som var skräddare ock hade barn. Hon hade haft både 
styvbarn ock egna barn. Hon pratade fort ock slarvigt. Jag 
antecknade ej hännes historia. Sin man kallade hon Snygg. 
Men när hon var riktigt god, sade hon "min lille luffe". Hon 
har gäll röst ock gestikulerade ock sprang hit ock dit utan 
mening. Denna kväll var hon ovanligt livlig. Hon hade kom-
mit i stämning genom musiken ock ljusen ock allt som hon 
dukat fram på bordet. 
5 — Sv. landsm. Granström. 
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Snygg är en ovanligt lugn ock trög människa. Han har 
så grovt mål, att han i början är svår att förstå. Det bara 
mullrar i halsen. Talar någon om Snyggs väldiga kropp, sä-
ger han: 

"Jag är bara skrapemunken, mina bröder är större." Snygg 
var yngst av sina syskon. 

Denne jätte är i många avseenden som ett barn. Då han 
är i min vedbod, går han alltid ut ock tittar på tåget, när det 
kör förbi. Han kommer till högmässan en halvtimme för ti-
digt om söndagarna, ock har sin medalj på bröstet om hög-
tidsdagarna. Sin pänningpung har han alltid invirad i en näs-
duk, fast den är av grovt skinn, ock försedd med ett starkt 
mässingslås. 

Flera dylika smådrag kunde jag berätta. Han är en små-
ländsk Sven Duva. Man tycker, att han tillhör ett annat folk-
slag än de övriga byboarna, han påminner mer om sagornas 
klumpiga ock drumliga troll ock jättar än om nytidens män-
niskor. 

Men huvudsaken är, att han lever nöjd ock belåten i sin 
lilla värld. Han tycker själv, att han har det bra. Han går 
här i Alsedabyn ock hugger ved, ock var han kommer, är han 
välkommen, men allramäst välkommen är han i sin egen lilla 
stuga, där hans Karolina, enligt vad hon själv säger, blir sjuk 
av oro, om han dröjer någon timme för länge om kvällarna. 
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Ormhistorier. 

En orm med man. Mellan Kvill ock Björkeryd är en sjö, 
ock jämte sjön är ett bärg ock ett riktigt "illhie". Det var 
en husar ock ett par till, som hade hört, att där var så dant 
med ormar så. De gick dit expräj för att se ormarna, ock 
när de kom dit, började de slå. Ju mer de slog, dess mer 
kom där ut ur bärget. De kastade dem i sjön, så fort de slog. 
Till sist kom en så farligt stor orm, att de aldrig sett maken. 
Han hade lång man på halsen. Då blev de förskrämda ock 
sprang sin väg. 

En sån orm med man har jag aldrig sett. 
En äsping. När jag var så här lång, kom en äsping. Jag 

gick efter en sten ock skulle slå honom. Jag slog honom så 
hårt, att det blev djupa hål i marken, kvartersdjupa, men han 
levde lika bra. MyrM, det är bror min, han gick då efter 
skäftingen ock slog, ock då brast äspingen. 

Si de kunde också ta sådana pinnar de har vid ok, när de 
tämjer stutar, eller ett ok eller vad som hälst, som har varit 
vid kreatur, men det är omöjligt att slå ijäl äspingar med nå-
got annat. 

Orm i tröskeln. Om de önskade få mycket mjölk ock an-
nars tur, så skulle de borra hål i tröskeln till fähuset ock ta 
rätt på en levande orm ock släppa ner den i hålet ock slå en 
plugg i det. Sen fick de mjölk, så mycket de ville ock önskade. 

Vita ormar. Vita ormar tog de ock kokade, så blev de 
kloka. Sådana kan borra sej sju alnar ner i jorden, så djupt 
kan de gå. 
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Vissa ormar lär skola finnas under vissa träd. Under lin-
dar finns lindormen, som skall vara vit. 

En gång hade min guffar hittat en sådan orm, som var vit, 
ock han ville bli klok. Han kokte den ock skulle dricka spa-
det, när den blev kokt. 

När han kokade ormen, kom en flicka in, men hännes 
namn minns 'jag inte. Det var en liten flicka, ock hon frå-
gade: "Vad har ni i grytan?" — "Det rör dej inte." — "Får 
jag smaka?" — "Nej, det får du inte." 

Men när gubben gick ut, tog hon en sked av spadet, ock 
då blev hon klok, så hon kunde bå se ock höra allting. Hon 
kunde säga, om kalven blev tjur eller kviga, innan kon hade 
kalvat. Gubben blev lika dan som förut. 

Om sjukdomar. 

Kopporna. När en har kopporna, slår det upp blemmor 
över hela kroppen. Jag ock en till, det var när vi exercerade 
rekryt, vi gick åt slätten. Då var det en piga, som hade 
kopporna, ock vi skulle ifrån hänne. Vi tog avsked av hänne, 
innan vi for, ock hon hade blemmor på hela kroppen. 

Men när vi kom på slätten, vågade vi inte säja ett ord 
om att vi varit inne hos pigan. Si koppor det är smittosamt. 

Rödsot. Rödsot hade de också på den tiden. Det var en 
gubbe som fick den där rödsoten en gång. Han var bonde i 
Skede socken ock skulle fara till kvarnen. Då kom det på 
honom på vägen. 

Så fort som han hade förstått, att han hade fått sjukdo-
men, så tog han slåtterfibbla. Han tog en bra buss ock tug-
gade, ock då tog det av med sjukdomen. 

Det var en präst i Holm, som hette Pettersson ock var lite 
doktarekunnig. Han var inte så dum på sjukdomar. Gubben 
skulle fara åt Holsby till prästen, för det kom tillbaka. 

"Du är bra", sa prästen första gången. 
Men gubben svullnade ock tog sej en buss till. Men då 

blev det för katigt. Han började pissa blod. Det är med folk 
som med kreatur, när de är ute för-at. 
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På kreatur kommer det, då de äter granstrunt. Inte ett 
dygn dröjer det då, förrän de får blod. 

Det fick jag se, när jag var pojke. Då skulle jag alltid 
stå ock hacka ris ock häva i dyngan ock strö i båsen. Där 
hemma hade vi ett kreatur som åt strö, ock det fick blod-
sjuka. 

Ett medel mot det är terpentin, men en kan också ta en 
levande fröa ock släppa in i kreaturen levande, så stannar 
det. 

De slog ihop terpentin ock tran. Det är bättre än gå till 
doktorn. 

De nya sjukdomarna kommer av prässjästen. Somma tål 
den, men somma tål den sämre. Si den är gjord av sprit 
ock ett påhitt att förgifta folk. 

Gastkramning. 
När jag var barn, hände det ganska ofta, att folk blev 

gastkramade. Jag blev det inte, för jag var inte ovän med 
dem. 

Det var ett barn i Ruda, det var så dåligt, så det kunde 
inte sova om nätterna. Då sa jag: "Ni ska lägga litet krut 
på tröskeln ock brännav det", sa jag. Jag hade en blank-
svärtedosa, som jag hade krut i. Det var bara rökfritt krut. 
Ock jag sa: "Det gör väl ingenting, att det är rökfritt krut." 
Vi la det på tröskeln ock brände av det. Ock det gick bra. 
Barnet fick ro sen, det blev inte gastkramat sen. 

Jag har inte vatt ovän med gastarna, men jag har sett 
dem som blitt gastkramade. De blir så sjuka så. Men det 
är bara till att klippa sitt hår i nacken ock röka sej med det, 
så blir en bra tvärt. Det klippte de litet hår, spräckte en 
sticka, tände på det ock luktade på det. 

Gastar. 
De sa, att de dödlige (de döda) var i kyrkan ock hade 

julotta mitt i julnatten. För att få veta, om de varit uppe 
eller inte, så behövde en bara stryka på stolsitsen. Var den 



70 GRANSTRÖM, SOLDATEN SNYGG 

då sandig, så hade de varit där. De hade lämnat sand från 
graven efter sej. Det kände jag efter mer än en gång. Nu 
talas inte om sådant, så nu blir det inte av, att jag stryker på 
stolsbrädet. 

Min svärmor höll på att komma i den tjänsten en gång. 
Jo, hon bodde i ökna socken ock skulle gå till kyrkan. Hon 
skulle till var julotta, så länge kon orkade. Då var Mari liten. 
Käringen la sej, förstan det blev Skumt. Sen vaknade hon, 
innan det var släckt i stugorna. Hon fick sej lite mat ock 
klädde sej ock tog flickan på ryggen, ock så bar det iväg. Men 
när hon gått, så hon kom framemot kyrkan, fick organisten 
se hänne, för han bodde utmed vägen, ock han sa: "Kom in 
här!" 

Si hon hörde prästen predika, när hon var vid Mösshult. 
Hon hörde det så väl ock tydligt. Det var precis som i jul-
ottan. Hon hade kommit in i kyrkan, för dörrarna var öpp-
na; men hade hon gått in där, så hade hon blivit ijälnupen. 

Men klockarn sa: "Kom in i vapenhuset! Gå med mej! 
De dödliga har gudstjänst nu", sa han. "Det är inte farligt, 
om du går med mej." Hon gick med ock såg, hur de hade 
gudstjänst. Hon hörde Algren, som var död. Han var med. 
Han har en son, som är organist. De dödliga sjungde i kyr-
kan. 

De talte om att det var ett fruntimmer, som kom in i Lan-
naskede kyrka vid gastatjänsten. Det var rum, så hon satte 
sej i en stol. Då var det en som sade: 

"Om du inte hade varit min guddotter, så hade jag nupit 
dej. Gå ut så fort du kan, ock häng kolten i vapenhuset ock 
spring ut, för annars går det dej illa." 

Hon gjorde så ock hängde kolten i vapenhuset, ock då var 
det så tjockt efter hänne som mygg. Det var gastar. 

Den där kolten var bara fästad med häktor eller knappar 
uppe vid halsen, så den gick fort att slänga av sej. Den var 
sydd av vallmar. 

Sen när hon kom i den riktiga gudstjänsten, så var kolten 
så söndersliten, så det var bara några trådar igen. 

Den tjänsten, gastatjänsten, skall vara mellan älva ock ett. 
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Om finnarnas trolldom. 

Råmjölkspannkakan. Om finnar har jag hört ett par historier. 
Vi kan börja på med den där käringen, som bakte pannkaka. 

Si hon eldade i ugnen ock smorde pannorna ock satte in 
dem tomma. Ock det blev pannkaka. Ock det var en annan, 
hon eldade i ugnen ock smorde pannorna ock satte in dem 
fulla, ock de blev tomma, när hon tog ut dem. 

Si det var finnkäringar, ock de kunde trolla. Det kom 
en soldat. När det var krig, var soldaterna i Finland, ock de 
bodde hos finnarna. Det var en soldat, han bodde hos en 
trollkäring. 

"Eran ko har kalvat. Tycker ni, det skulle va bra att få 
smaka råmjölkspannkakan?" sa hon. Si det var hemma i 
Sverget som kon hade kalvat. 

"Jo det vore allt gott", svarade soldaten, "men det är ju 
omöjligt." 

"Jo, det skall ni få", sa käringen. Sen eldade hon ugnen 
ock smorde pannorna ock satte in dem. Hon la ingen smet 
på, men det blev smet i ugnen, så när hon tog ut pannorna, 
var det pannkaka redigt, ock han fick smaka hänne. Ock det 
var gott, ock det förstås, det var av mjölk hemmaifrå. 

Sen var det en annan soldat, som var på ett ock samma 
ställe. Jag tror, det var på samma ställe, men det fanns gott 
om trollkäringar, så det var inte så säkert. 

Dit kom en annan soldat, ock finnkvinnan sa på samma 
sätt, när hans ko kalvat: 

"Nu har eran ko kalvat. Vill ni inte smaka råmjölkspann-
kakan?" 

"Jo, det skulle allt smaka bra, men det är ju inte möjligt, 
det är så långt hem till Sverget", sa han. 

Ock hon gjorde på samma sätt: eldade i ugnen, smorde 
pannorna ock satte in dem. Men det blev inte pannkaka den 
gången, utan fädynga på pannorna i stället. 

"Jaha", sa hon, "din hustru var klokare än jag, hon tog 
i dyngan innan hon tog i kalven." Det blev dynga i pannorna, 
för soldathustrun hade skyddat sej. 
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Förr hade de mycket sådant där, som nu är bortglömt. 
När en ko kalvade, skulle hon, första gången kon leddes ut, 
ledas över äggjärn på tröskeln. Ock så gav de hänne tibast 
ock vänderot. 

Det var en trollbacka som sa: 
Tiebast ock vänlarot 
är dej till bot 
ock mej emot. 
En fästmö från Finland. Nu är det slut med detta. Nu får 

vi lov ta den där, som hade dotera på det stället, där han 
bodde, till fästmö. 

Det var en soldat, ock det var medan han var i Finland. 
Han hade en fästmö, som tyckte om honom, där han bodde. 
Sen fick de fara hem allihop soldaterna. Så ville hon, att han 
skulle bli där. Men det fick han inte på något sätt. 

Han tyckte om flickan, liksom hon tyckte om honom. Men 
han fick inte stanna på något sätt, utan måste fara med de 
andra. De fick lov att ställa upp hela dråsen ock marschera 
till sjön ock stiga på fartyget ock åka hem. 

Hon var med honom ända till havet, ock det sista hon 
sa var det, att han skulle lämna hänne tre hår, som hon skulle 
ha till minne. 

Soldaten sa till kaptenen, hur det var. Då sa kaptenen 
— där låg en tjurhud på däck — ock så sa kaptenen: 

"Ta tre hår av den ock ge hänne!" Ock det gjorde solda-
ten. 

När de lagt ut från land, gick huden åt Finland. Den bör-
jade darra ock for från fartyget ock upp till hänne. Hade 
han tagit av sitt hår, så hade han själv farit till hänne. 

Hon hade sagt: "Om du inte ger mej det, som jag begär 
av dej, så skjuter vi dej, när du kommer hem till Sverget". 
Det ordet var han ängslig för. 

När han kom hem, så gick han till en finne i Storebro ock 
bad honom, att han skulle jälpa honom. Då sa finnen: 

"Jag vill inte göra narri för finnar, men jag kan la jälpa 
dej för denna gången. Gå ock titta dej i den där spegeln!" 
sa han. "Du får se honom" — det var fästmöns far han me- 
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nade — "komma ut ifrån sin stuga i Finland. När du tittar 
i spegeln, så kommer finnen ut från sin stuga, ock flickan, 
som var din fästmö, hänger honom om halsen ock gråter ock 
ber, att han inte skall skjuta dej, då du nu är hemma i Sver-
get. Ock när finnen lägger an med sin bössa, så skall du, 
där du står vid spegeln, slå baklänges i golvet för att skydda 
dej." 

Han gick till spegeln, ock där såg han allt vad finnen hade 
sagt, ock flickan hängde om faderns hafs ock grät. Men han lät 
inte bli att skjuta. Men just som han la an, slog soldaten 
baklänges i golvet. 

Just i det ögonblicket dog bandhunden utanför stugan. 
Då tog skottet honom i stället. 

Vädervirveln. De sa förr, när jag var liten, att om det var 
en värvind som gick, så var det en finlandskäring som var 
ute ock for. 

Det var en, som var ute ock gick ock fick se en sådan 
värvind. Han kastade upp sin fällekniv i värvinden, ock kni-
ven försvann ock blev försvunnen. 

Sen kom han till Finland, när det blev krig. Då fick han 
mat i en stuga, som han kom i, ock han fick sin egen kniv 
att äta med. 

Han tog den ock tittade på den. Då sa käringen, som låg 
'i en säng vid fönstret: 

"Du tittar på kniven. Du kanske känner igen den. Det 
kanske är din kniv?" sa hon. 

"Ja, han är bra lik", sa soldaten. 
Då tog hon upp ock visade på benet. Kniven hade fast-

nat i låret, ock hon lätte honom se ärret. 
Sen tog• hon en båge, en sådan som de hade i krig förr i 

världen, en pilbåge. Ock så skulle hon skjuta honom. Men 
han var på sin vakt ock hade ögon bå framme ock bak, så 
han såg, när pilen kom, ock vek undan. 

Då sa hon: "Du är inte så slöer. Ock för denna gången 
kan du få gå fri. Du ska få leva ock få din kniv tillbaka med. 
Men gör inte om-at !" 



74 GRANSTRÖM, SOLDATEN SNYGG 

Trollhästen. Till en annan av soldaterna, som var i Fin-
land, var det en finlandskäring som sa: 

"Din hustru är inte trogen, hon har sin fästman hos sej 
i kväll." 

"Det tror jag inte", sa han. 
"Vill du komma hem i kväll ock se, att det är sanning?" 

sa hon. "Just nu är fästmannen där. Vill du, så ska du få?" 
"Ja, det vore allt roligt", sa han, "men det är ju inte möj-

ligt, så långt som det är hem till Sverget." 
"Jo, det kan du gott få, om det är så, att du har lust. Du 

skall få låna en häst här ock rida hem. Du skall strax vara 
där ock si det." 

Ock då kom det fram en trollhäst till bron. Det såg ut till 
att vara en riktigt katig, ock den skulle han sätta sej upp på. 

"Men du får inte säja ett ord", sa hon. "Där står mat ock 
brännvin på bordet hemma, ock där får du äta ock dricka 
så mycket du vill." För si hon hade ställt till riktigt kalas till 
sin fästman, innan de la sej. 

Om han ville, så fick han också ta en sak ock gömma, men 
inte ta den med sej hemifrån. 

Sen red han hem, ock det gick undan. Så fort han kom 
hem, blev det öppet, så han kom in, ock där stod mat på bor-
det, ock de låg ock sov i sängen bägge. Han fick inte röra dem, 
men han tog en av hännes känger, som stod vid sängen, ock 
gömde den, så hon inte hittade den. Sen när han kom hem 
från kriget, så hade han den kängen som bevis. När han 
kom ut från sitt hem, så låg där en halmkärve ock trillade i 
trädgården. Det var hästen, ock den satte han sej på, ock det 
bar av till Finland tillbaka. 

Ock si sen, då han kom hem från kriget, då var inte fäst-
mannen där. Men då frågade soldaten: 

"Var har du din ena käng?" 
"Det vet jag inte", sa hon, "den har kommit bort, ock jag 

kan aldrig veta, var den finns." Då sa han: "Du har haft en 
fästman hos dej." Ock han talte om allt vad han visste. 

Då ville hustrun driva honom till ljugare ock sa, att 
han inte varit hemma. Men han tog fram kängen, som 
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han gömt, ock lätte hänne se den. Ock si då var det 
inte mer om det. 

Fransa i Nydal. Det var en finne, som bodde hos Franse 
i Nydal i ökna socken. Han var hos honom länge, en hel 
sommar, ock han hade en fästmö, Franse hade en fästmö, 
ock finnen sa åt honom: "Hon är inte trogen vid dej, utan 
gör bara spektakel av dej. Men vill du höra själv, vad hon 
har för tankar om dej, så skall du få." 

De låg ute om nätterna bägge två, ock då sa finnen åt-an: 
"Du skall få tala vid-na i kväll, om du vill, men du får tala 
fort, så hon inte förkyler sej, för hon har inte mer än under-
kjolen på sej, ock det är kallt, så du får inte sinka hänne 
länge. Men du får inte nämna hänne vid namn." Han fick 
inte på några villkor nämna-na vid namn. 

Då när fästmön kom, sa hon: "Jag tycker allt, det är ro-
ligt att tala med Franse i Nydal, men jag vill inte-an mer. 
Jag tycker, det är roligt att skoja med-an". 

Ock ifrån den stunden brydde Franse sej inte om hänne. 
En gång var han vid en kvarn i ökna ock skulle mala hem. 
Då när han var där ock väntade, var där en liten flicka, som 
låg på golvet ock skrek. Han tog hänne i knät ock bad liönne, 
att hon skulle tiga, så skulle hon få bli hans fästmö." 

Och när hon blev giftasvuxen, så gifte hon sej med honom. 
Han höll ord med det han sa. 

Om ödet. 

Jag tror, att det en människa skall gå igenom, det får hon 
gå igenom. Det är bestämt i förväg. 

I Bäxhedasjön hördes en gång ett rop: "Stunden är kom-
men, men mannen kommer inte". Folket i Bråtåkra var på 
stranden. En liten stund efter kom en karl ock frågade sej 
vägen åt Drakulla. Han ville över sjön. Då sa folket: 

"I får inte gå över sjön. I blir här i natt." 
"Det kan jag inte", sa han. 
"I får inte gå på några villkor, för då kommer I att drunk-

na." 
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De tvingade in honom. Då stannade han. 
De eldade en kammare särskilt ock bar upp ett stenfat med 

tvättvatten på hans rum om kvällen. Om morgonen, när de 
kom upp, låg han med ansiktet i stenfatet ock var död. Det 
fanns ingen jälp. Han skulle drunkna i vatten i alla fall. 
Stunden var kommen. 

Detta har bror min talat om. Han kan många sådana där 
historier, för han har gott minne. 

Om sekter. 

Det finns så många sekter nu för tiden, så det tycks stunda 
till de sista tiderna. Då skall det bli tvedräkt ock parti. Nu 
finns det socialism, baptism, goodtemplare ock frisinnade ock 
frälsningsarm61 ock många andra, som det skulle vara drygt 
att räkna upp, så det ser ut, som om det vore på sistone nu. 

Om hälvetet ock himmelen. 
De som förtjänar det, de kommer till hälvetet, det är ju 

det tråliga. Jag har drömt om Guds rike, men inte mer än 
en gång. Jag tyckte, jag talade till dem där, ock de sa: "Du 
får komma hit, men du får lov att vänta lite". 

Om hälvetet har jag inte drömt, men de som är åt det hål-
let, drömmer väl om det. 

Si jag går gärna i kyrkan. En gång satt jag ock pratade 
med pastor Almkvist på ett slåttergänge. Det var, när han 
var nyss kommen till Skede. På den tiden hade de den seden, 
att de skulle häva dem fram till bordet. Bonden hävde på 
karlarna, men fick inte fram dem. Ock de la alltid en bröd-
skiva på var tallrik, när de skulle sitta till bords. Prästen 
satt där ock åt på sin brödskiva. 

"Häv på fruntimmerna en stund !", sa prästen. "Jag är 
hungrig, jag vill äta." 

Fint folk låter inte be sej mer än en gång. När jag bad 
nån ock de inte ville gå, så sa jag "Jaså du vill inte ha nån 
mat, då slipper du". 
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Men den gången gjorde jag fel, så jag kan säja, jag gjort 
fel en gång i min tid. Jag satt jämte prästen ock pratade, 
ock där blev jag sittande, ock kom inte dän sen. 

"Nu är jag kommen på den plats, som jag inte skall ha, 
men jag kan inte komma hän, för jag kan inte flyga över 
bordet", sa jag. 

"Varför kan ni inte sitta här?" frågade Almkvist. 
"Jo, här är många bönder, ock jag är bara soldat." 
Då sa prästen: "Jag tänker, vi alla är lika goda, vi är inte 

mer än människor någon enda". 
Sen talade prästen ofta vid mej, när han träffade mej vid 

kyrkan. Då brukade han säja: "Det är roligt att se Snygg 
här i dag. Nu får jag åtminstone en åhörare." 

Ja, det är sant. Det har blivit tomt i kyrkorna nu, både 
här ock i Skede ock var en kommer. 

Nyläsare på slätten. 

I början på min soldattid kom nyläseriet. De som var 
andligt sinnade, gick ihop om kvällarna. Det fanns ett gam-
malt förskansningsvärk, som de hade grävt under jorden. Det 
var som en stor källare. Takbjälkarna stöttades med två ra-
der stolpar, men alltihop var ruttet, ock det var så lågt, att 
en inte kunde gå rak därinne. Dit gick de om kvällarna ock 
satt ock pratade Guds ord. De hade säx ljus, så att de skulle 
kunna se. Jag tordes aldrig gå dit ner. Jag kom efteråt 
ibland, ock då var det alldeles fullsatt som i ett missionshus. 
En soldat läste upp ett bibelställe ock talade. 

En gång kom överstelöjtnanten. Jag steg upp ock skulle 
göra honnör. "Ligg stilla bara", sa han. "Jag skall lägga mej 
här jag med." Sen sa han till allihop: 

"Gå aldrig ner här Ni får samlas i mathallarna. Här är 
taket uppruttet, ock rasar det, blir ni begravna varenda en." 

En tid höll de sina sammankomster bakom förrådshuset. 
En gång kom översten dit, när det rägnade. Soldaten, som 
talade, blev rädd, så han teg tvärt. 
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Nästa dag kom bataljonsorder, att soldaterna fick läsa ock 
sjunga så bra de ville i sina tält. 

Tälten låg så nära ihop, så det hördes. En del blev arga. 
En sergeant sa: "Att en aldrig kan slippa höra det där för-
bannade gapandet !" 

Ibland kom riktiga talare, ock «nu har de byggt ett mis-
sionshus, som de kallar soldathem. 

Kropp ock 4111. 

Det står, att när de gjorde av med honom, steg de heliga 
upp ur sina gravar, men jag tror, att själen inte är i graven. 
Den fick de nog till sej ändå. Kropparna förmultnar, men 
det är en som har makt att väcka upp dem, ock då stiger 
kropparna upp igen, ock själarna kommer från sitt ställe. 

De som spökar ock går igen, det är själva fasen, tror jag. 
Han förskapar sej i den gestalten, som skall gå igen.. 

Det var på en stor härregård. Där blev alltid en häst lös 
varenda natt. Det kunde ingen hindra. Det kom dit en ny 
kusk, ock han sa: "Det skall jag allt avskaffa. Jag skall allt 
göra, så hästen står bunden", sa han. 

"Nej det går inte. Vi har försökt allting, men det är omöj-
ligt", sa härremannen. 

Det var en halv fjärdingsväg till kyrkan. Där var en öp-
pen grav. Dit gick kusken om kvällen ock kröp ner i graven. 
Mellan älva ock tolv kom en ock gick förbi. Han frågade kus-
ken: 

"Är du bland de levande eller de döda?" 
"Jag är bland de döda", sa kusken. 
"Vill du gå med mej ock se, hur jag har det?" sa spöket. 
Kusken hade skaffat altarduken, ock den hade han med 

sej. Han klev upp ur graven ock följde spöket, som gick 
exprä till stallet. 

Som han kom dit, löste det hästen ock ledde undan 
den på floen (där dyngan samlas). Sen bröt han upp en tilla 
(tilja) i spiltan ock tog upp ock tog fram ett pängaskrin, som 
låg under stallgolvet. Med detta gick han in i stallkammaren 
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ock tömde upp pängarna på bordet ock skulle räkna dem. 
Då var drängen tillreds ock slängde över altarduken. Sen 
hade spöket ingen makt med dem. 

"Det skulle du inte ha gjort", sa spöket. "Tils nu har 
jag fått lämna hälvetet mellan älva ock ett, nu får jag aldrig 
fritt mer." Sen gick det åt kyrkogården igen. Drängen följde 
det till graven. Om kvällen, innan han gick åt kyrkogården, 
låste han igen stalldörren ock bar upp nyckeln till husbonden. 
På morgonen var hästen lös igen. 

"Ja, det är sista gången. Det händer aldrig mer", sa 
drängen. Sen lät han husbonden se, vad som låg under altar-
duken i stallkammaren. Men det fick inte ske, innan solen 
hade gått upp. 

Efter den dan blev hästen aldrig lös mer. 

Kitta Grå. 

Hon förtjänar ett par skor. Det var en käring 
i Lannaskede socken, som hette Kitta Grå. Hon var värre 
än fasen själv. Det var ett par äkta makar, som var så sams,. 
så han inte rådde med att göra ovänskap dem emellan. Då 
sa han till hänne: "Om du kan stifta osämja i det äktenska-
pet, så ska du få ett par skor". "Ja det skall jag göra", sa 
hon. Sen gick hon till karlen, där han arbetade i skogen: 
"I som är så snäll, det är stolligt, att I skall ha en otrogen 
hustru", sa hon. "Det var lögn", sa han. Men Kitta sa, vem 
som gick till hänne. Då trodde han käringen. 

Sen gick Kitta till hustrun ock sa: "I som har det så bra, 
att I skall ha en otrogen karl, det är synd". 

"Nej det är han inte", sa hon. 
"Jo, jag har sett honom ha den ock den hos sej", sa Kitta 

Grå. Då trodde hustrun det. 
Nu blev makarna osams. Hon skyllde honom ock han 

hänne. 
Sen skulle Kitta ha sina skor i ersättning. Då sa Perke-

len: "Du är värre än jag". Ock han tordes inte ge hänne- 
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skorna i händerna, utan hängde dem på en stång ock räckte 
till hänne skorna. 

De tolv stut ar n a. Jag har hört många historier 
om Kitta Grå. En gång gick hon igenom Brobysbyn i Lan-
naskede socken. Där var tolv bönder på den tiden, ock de 
årde alla på samma åker, för det hade inte varit delning då. 
De pustade med sina stutar, ock gick ihop ock la sig att 
prata på en ren. Som hon gick förbi där ock såg det, skäckte 
hon på förklädet, ock då skente allihop stutarna åt skogen. 
De blev lösa allihop utom ett par, som tog ärjekroken med sig. 
Då flanade hon till ock sa: "Jaså, han hade tagit en töresticka 
till tågsticka (pinne i ärjekrokens stång). 

Kitta lurar f a s e n. Det var en handlare som för-
svurit sig till fasen, men handlarn hade förbehållet, att han 
skulle få sälja så mycke han hade i handelsboden först. När 
det började ta slut, blev han rädd ock ängslig. Då kom Kitta 
Grå, ock han talade om för hänne, hur det var, ock frågade, 
hur han skulle bära sej åt. 

"Det skall jag lära dej", sa hon. "Du skall klena ner mej 
med tjära ock rulla mej i fjäder ock lägga mej på disken". 

Ja det gjorde handlarn, ock när fasen kom, så sa han: 
"Har du aldrig sålt till slut?" 

"Jag har inte mer än det där igen, ock det vill ingen köpa", 
svarade handlarn. 

Fasen tittade på käringen ock såg, att det var Kitta Grå. 
Då sa han: "Jaså, det är Kitta Grå. Hänne känner jag, ock 
hänne köper de aldrig. Nu lönar det sej inte, att jag kom-
mer mer." 

Kittas fosterdotter tjuvmjölkar. Hon 
gjorde mycket illt Kitta Grå. Det bodde en dommare i Vet-
landa, som hette baron Liven. Han skulle dömma hänne. 
Hon hade en fosterdotter med sig till tinget. Dommaren tog 
flickan på knät ock lät hänne se klockan. 

"Kan du vara här inne ock mjölka en ko, så ska du få 
klockan", sa han. 

"Ja, får jag en mjölkbytta ock en mjölkstol, som har va-
rit använda i lagård förr, så kan jag". 
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"Mjölka en ko, som är i närmaste lagård", sa dommarn. 
Ja, hon mjölkade en stund. 
"Håll på!" sa dommarn. 
"Om jag håller på, så dör kon", sa flickan. 
"Mjölka du, kon får dö", sa dommarn. 
Då fortsatte flickan, ock när hon steg upp, var kon död. 

De gick ock tittade i båset. 
Kitta står benet av dommarn. Kitta Grå sa, 

att hon skulle göra dommarn något, men han steg aldrig ur 
sängen, förrän han läst Fader vår. Kitta bodde i Tristhult. 
Hon gjorde så, att det såg ut som eldsvåda i dommarns gård. 
När han vaknade, stod alltihop i ljusan låga. Då skuttade 
han ur sängen så fort, att han inte hann läsa Fader vår. Då 
slog hon av honom låret. 

Kitta blir bränd. Nu dömde dommarn hänne till 
döden. Hon skulle brännas. När de läste upp dommen för 
hänne, hade de lagt en kavel i hännes mun, för hon hade 
sagt, att hon skulle göra något illt, men kunde hon inte tala, 
så kunde hon inget göra. 

Så ställde de hänne på ett ställe ock drog dit en väldig hop 
med ris ock la omkring hänne. Sen slog lågorna opp runt 
omkring, men de vände sig utåt. Hon stod fri därinne. Då 
kom en karl ock gick förbi. Han tog upp något i en strut ock 
slängde i elden. Det var perkelen själv. Då vände sig lågorna 
ock slog om hänne, ock då gick hon med. 

Då tog dommarn flickan till fosterdotter ock sa: 
"Om du är snäll ock lydig, så skall du få en röd kläd-

ning." 
Baron Liven hade en dotter. Hon kom in en gång, när 

den andra gick ock sopade. Då sa fosterdottern: "Jag är så 
glad, för jag skall fä en röd klädning". Baron Livens dot-
ter talade då om, vad det skulle vara för en röd klänning: 

"Du 'skall bli bränd, när du blir myndig, det är den röda 
klädningen". Då la den andra kvasten mellan benen ock sa: 

"Upp ock ut åt främmande land." Ock så for hon ut ge-
nom skorstenen. 

6 — Sv. landsm. Granström. 
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Käringen bodde i närheten av Broby. De tuttade på stu-
gan sen, ock det växte upp törnebuskar på hela planen. 

Torparen ock Oden. 
Det var en torpare, som hette Rosenholm. En gång, när 

han skulle gå till dagsvärke, mötte han en trollbacka. Hon 
kom ock sprang, ock efter hänne kom en stor hund. Han 
blev förskräckt. I handen hade han en vällingbytta. De hade 
byttor med lock på den tiden, när de gick på dagsvärke. Han 
satte ned den på vägen ock tog av locket ock lät hunden äta 
ur vällingen. Lite efter kom Oden. De påstod, att han ja-
gade trollbackor. 

"Har du mött något fruntimmer?" frågade Oden. 
"Ja, jag mötte en här borta", svarade torparn. 
"Jag red bort en hästsko borta vid stättan, den får du, för 

du gav min hund mat", sa Oden. 
Torparen gick dit ock hittade.  hästskon. Den var av guld. 

Detta hände före min tid. 
De hade svepaskar ibland. På locket var en annan liten 

ask. Den skulle det vara sovel i. 
På den tiden bar de maten månnemäst i knyte. Nu an-

vändes korg. 

Spöken. 
Jag har sett spöken två gånger i min tid. Jag tjänte i 

Kulla ock hade varit hemma hos bror min i Lamåsa. När jag 
skulle gå tillbaka, gick det en före mej. Jag började springa 
för att hinna upp honom, men han var lika långt före mej 
ändå. På gården i Kulla stod det en liten stuga, ock i den 
bodde bondens svärmor ock svärfar. Där stannade gubben 
bakom stugan, ock som han stannade, blev han åtta alnar 
lång. Där stod ett körsbärsträd invid, ock han var så lång 
som hela trädet. 

"Jaså det var perkelen själv", tänkte jag. 
Det var vid jultiden. Gumman var sjuk ock dog i häl-

gen. Hon dog själva julottan. 
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När de körde hänne till graven, tog de hemifrån så tidigt, 
så de fick vänta vid kyrkan i två timmar. 

Folket, som var bjudna, kom klockan fyra på morgonen. 
Det var vanligt att komma så tidigt till begravning. Sen körde 
de hemmaifrän vid halvåttatiden, ock det var lätt före. 

Bonden sa: "Om du kan hålla ögonen öppna, så gå ock 
sätt för hästen du, men akta dej, så du inte somnar". 

Det var skottad väg till lagården. Jag hade ingen lykta, 
men följde snövallen. När jag kom i porten, blev det så ljust, 
så jag såg sinkslagen i snön. Då tittade jag upp, ock det 
flög eld i luften. Det var som en stor eldkvast. Det gick 
från stugan åt kyrkan till ock for i luften. 

Det var käringen som for åt sitt håll, förstås. 
Det var en snål ock led käring det där. Hon grunnade 

inget annat på än bara att snåla. 

Tre veckor i sjön. 
Det var en soldat, som tjänte för Tjusthult. Han var åt 

Mo härad, ock där var det en som gick ock handlade. Han 
hade lite smått att sälja. Han hade stupat i sjön i Jönkö-
ping ock hade stått i vattnet i tre veckor, men de tog upp ho-
nom levande ändå. Han hade stått på bottnen vid hamnen 
i tre veckor, sa de. Doktorn kom, när de skulle dra upp ho-
nom. "Ni får inte röra honom, förrän jag kommer", sa han. 
Det var en bubbla omkring hans huvud så stor som en tre-
kannekruka, sa de. Doktorn hade en fjäderdyna med sej, 
ock när de drog upp den drunknade ock han fått halva huvu-
det över vattnet — näsan fick inte komma upp — slog dok-
torn dynan om hans huvud ock band om halsen, så att det 
blev lufttätt. Sen tog de inte dän den, förrän kroppen blivit 
uppvärmd. Sen när han var avklädd ock varm, öppnade dok-
torn, så det kom in lite luft i näsan. Han blev vid liv, men 
han blev lite enfaldig till förståndet sen. 

En skendöd bonde. 
Det var ett par studenter, som var ute ock gick. De fick gå 

i byarna förr, bönderna skulle underhålla dem. De kom in 
till en änka ock ville låna hus. 
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"Nej", sa änkan, "min gubbe är död ock ligger i kammarn, 
så här kan ni inte vara". Men studenterna var envisa. De var 
inte rädda för å ligga i kammarn. De låg i sängen, ock liket 
låg på ett sofflock, som stod på bockar mitt på golvet. Då 
sken månen, så det blev skugga av ansiktet på väggen, där 
de låg. 

"Vrid ned näsan på gubben!" sa den ene studenten. "Det 
är otäckt att se huvudet på väggen". 

"Vrid själv!" sa den andre. 
Ja, han skuttade upp ock vred på huvudet. Gubben var 

skendöd, han hade bara fått en köttbit i halsen. Nu sjönk 
köttbiten, ock gubben steg upp. Då blev studenten förskräckt 
ock sprang upp i sängen, ock den andre skuttade upp i spi-
seln. Men gubben sa: "Ni var välsignade människor, som 
väckte upp mej. Jag låg ock hörde vart ord som ni sa, men 
kunde inte röra mej, men när ni tog i huvudet, så sjönk kött-
biten". 

Sen fick de tre supar var, ock på morgonen gav gubben 
dem fämtio riksdaler. Si på den tiden gick fattiga studenter 
omkring ock bad om jälp. 

Frieri. 
Det var en som kom till ett ställe ock skulle fria. Flickan 

låtsade, att hon hade så bråttom med att spinna. Men han 
passade på ock stack in två nycklar i tototten. Sen väntade 
han en tid, innan han gick dit igen, då hittade han båda nyck-
larna i totten. På det viset fick han reda på, hur bra hon 
var till att spinna. 

En gång gick en bondpojke ock en bönaman ock skulle 
fria. Bönamannen sa: "När vi kommer dit, får du inte äta 
mycke, men du får hålla på, tils jag trampar dej på foten. 
Ock du får inte sätta dej för nära bordet. På det ställe, vi 
kommer till, har de så underliga namn på det som är: han-
den kallar de "tassen", kniven kallar de 'tungan" ock smör-
asken "arsen". 

Ja, friaren satte sej långt ifrån bordet. Då sa flickan: 
"Sätt dej närmare, annars räcker du inte". på sa han: "Jag 
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har så långa tassar, så jag räcker med tungan i arsen ändå". 
Ock sen, när han bitit ett par bet i smörgåsen, så kom katten 
ock trampade honom på foten. Då tordes han inte äta mer. 

Att binda tjuvar. 
Bror min lärde mej, huru jag skulle göra för att binda tju-

var. En skulle skära av naglarna på en självspilling ock så 
bränna upp dem ock ta askan ock sy in i en liten påse ock 
bära den i en rem, som är fäst om livet näst kroppen. Om 
någon stal något, så ryckte det .i remmen. Då var det bara 
till att dra åt ett hål till, sen kom tjuven ingen stans. 

"Är det på det sättet", sa jag, "då vill jag inte .göra mej 
besvär. Då får tjuvarna hällre knycka ock gå." 

Nylingar. 
Det kan bli foster, som inte är fullgångna, dem gräver de 

ned var som hälst själva. De lägger dem i en låda, ock det 
läses ingenting. 

Förr i världen talade de om mylingar. Det var sådana 
foster. De kunde inte få någon ro, utan for upp ur jorden. 
De var lik folk, men små, små. Folk kunde få se dem, men 
inte komma nära dem, för då försvann de. 

Om de begravdes på kyrkogården, så kom de inte upp 
igen. Men det kunde finnas de, som kunde få oäkta barn så 
där ock gömma undan dem, så det inte blev vetterligt. 



EFTERSKRIFT. 

Med brev daterat Alseda den 25 jan. 1916 översände förf. 
"Soldaten Snyggs levnadshistoria" till professor Ad. Noreen. 
Denne överlämnade handskriften till mig för eventuellt inta-
gande i landsmålstidskriften. Tyvärr har manuskriptet — 
under trängseln med annat, som av olika anledningar måste 
komma före — blivit liggande, tils nu lägenhet till tryckning 
erbjöd sig. Enligt Granströms brev var det hans avsikt att 
ge en hel rad av sådana skildringar om "det vardagliga livet, 
livsödena, detta som är det mäst betydelsefulla i de gamla 
stugorna ock göra dem till hem. Dylika livshistorier", fort-
sätter han, "ge en sannare bild av livet än dåliga romaner, 
ock de kunna ge värkliga diktare stoff. För mig framstår 
som det viktigaste att infånga några minnen av de djupa folk-
lagrens flyende liv, några livsöden i vårt land, sådana de ta-
git form i vår tid." Levnadshistorien, sådan Granström ste-
nografiskt återgivit den efter Snyggs berättelse, ger med sin 
rikedom på smådrag en levande ock åskådlig bild av det 
värkliga livet i vardagslag, i hälg ock söcken. Språket ger 
även i riksspråksdräkt intryck av synnerlig trohet mot värk-
ligheten. Bl. a. ingick i planen att skildra rotesoldaternas liv 
i olika delar av landet. Nästa gång ämnade han låta "Alseda 
förste småskollärare, som hade matdagar på roten, berätta sin 
historia". Möjligen finns bland Granströms efterlemnade 
papper ett eller annat som kan förtjäna att publiceras. 

Om författaren har kyrkoherden P. Ahlbergi Alseda haft 
godheten meddela följande: 

"Magni Granström (med författarenamnet Mats Magni G.) 
var född i ö. Torsås i Kronobärgs län den 26 aug. 1878. Fadern 
var hemmansägaren Peter Matsson. Föräldrarna voro så 
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kallade "gammalläsare". Han avlade folkskollärareexamen i 
Växjö 1902; organist- ock kantorsexamen i Kalmar samma 
år. Under tiden 1903-1910 var G. organist ock folkskollä-
rare i Ormesbärga i Kronobärgs län, ock innehade samma be-
fattning i Alseda sedan 1911 till sin död den 16 april 1933. 
Såväl i Ormesbärga som i Alseda grundade han ett folkbib-
liotek. I Alseda bildade han en hembygds- ock kyrkokör, 
med vilken han gav rätt många konserter i trakten, men fram-
för allt gladde Alseda församling vid de stora högtiderna. 
Hans största livsvärk torde ha varit det museum, som G. — 
med jälp av författaren G. Wagn& — grundat i den gamla 
medeltida stenbyggnaden å Alseda kyrkogård, vilken bygg-
nad i prässen stundom går under namn av "Alseda kloster". 
Även en mindre ryggåsstuga har G. låtit uppföra i närheten 
av kantorsbostaden." 

Granström har från trycket utgivit en roman "Människan 
ock marken" med motiv från nyssnämnda "Alseda kloster", 
samt två diktsamlingar: "Visor i byn" ock "Hat ock kärlek". 
Hans dikter visa en icke ringa poetisk begåvning." 

Vid tryckningen är ingen annan ändring gjord, än att en 
del sägner ock folktro, som i handskriften står här ock där 
utan närmare sammanhang med omgivande stycken, flyttats 
till slutet ock fått bilda en särskild avdelning. Stavning ock 
interpunktion är tidskriftens vanliga. 

Red. 



R é s u 

Biographie d'un soldat-paysan Snygg, racont& par lui-
1~ et reproduite å l'aide de stålographie par M. Granström. 

Dås la fin du 17 :me siåcle on avalt en Suåde une organisation par-
ticuliåre d'arm4e permanente (infanterie, cavalerie, flotte), entretenue 
par les agriculteurs-possesseurs de terres non-priviMgMes. Un certain 
nombre de paysans-propri4taires devait fournir au soldat une habita-
tion avec un peu de terre labourable et un salaire modk-6 Entre les 
pkdodes d'exercice militaire, le soldat labourait sa petit,e ferme, s'occu-
pait de quelque maler ou travaillait comme simple ouvrier. L'orga-
nisation fut abolie d4finitivement en 1904. 

C'est la vie de tous les jours d'un soldat appartenant å la dite 
organisation qui est narre dans tous ses menus dkails — narration 
int4ressante et tout-å-fait s&deuse. 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 

Barndomstiden s. 3-15. 
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Rotebönderna 33. 
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mannaålder s. 29-52. 
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Mitt stora julkalas 41. 
Vi kokte potatis till en 42. 
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5. 
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På Hultsfred s. 52-61. 
Ett tält 52. Hustrun hälsar på 55. 
Matlagning 53. Om befälet 56. 
Tystnaden 53. Arresten 58. 
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Ålderdomen s. 61-64. 
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Ett besök hos Snygg s. 64-66. 

Sägner ock folktro s. 67-85. 
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Om sjukdomar 68. 
Gastkramning 69. 
Gastar 69. 
Om finnarnas trolldom 71. 
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Kropp ock själ 78. 
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76. Mylingar 85. 

Efterskrift s.86. 
Résumé en frangais s. 88. 
Innehållsf örteckning s. 89. 
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