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Denna skildring visar hur manniskor kan utharda de storsta Porsakelser med ett mal som
ogonmarke, att gora frukbara fait av en vanlig faladsmark, som det heter i Skane, och med
aren skapa sig en praktig skansk bondgard, samt i mojligaste man beskriva de strapatser
harmed aro fbrenade, som i var nuvarande tid troligen later som en saga, som ta, eller ingen
riktigt kan fatta eller vill satla tro till och min tro ar: langt mindre kan utfora ett sadant
storverk, vilket pa den tiden och fbmt horde till det dagliga livet i alia vara svenska bygder
fast under nagot olika slags naringsgrenar i var sitt landskap. Dock var j u lantbruksnaringen
tyngdpunkten och i Skanes provinser det mest dominerande, och man kan saga i
Malmbhuslan, som detta galler, i alio harskande.
IJoyeritkleji
Del var ju pa den tiden huvudsakligen stora gods, sallan nagra egna bonder, utan de som satt
pa en bondgard var en sorts arrendatorer, kallades hoveribonder Jorden agdes av godsherren
och de skulle gora dagsverken till herregarden aret runt, bade mans och kvinns Pa vintern,
dessutom hemma pa sin gard, utfora olika slags slojdarbeten, med alia sorters hand-och
kbrredskap och lagning av sadana, bereda skinn till fallar mm Kora "acker" (kora till staderna
med sad och annat vad godset hade att salja) i detta fall Ystad och Landskrona, mera sallan
Malmo och Hiilsingborg. Det kunde vara 5 0 till 1 0 0 skjutsar i rad. Ibland var det brannvin
som skulle till Spanien. Bondens hustru och dbttrar samt pigor skulle utfora fartvattningen
och dito klippning. Halla ett stycke linland rent for ogras under sommaren, skorda det, vilket
kallades "ryska". Linet drogs upp med rot, bands i sma karvar och sattes i skyl, sedan haklas
(att mellan nagra jarnstenar repa bort frbn fran sitt holje) som sedan av de manliga troskades
med slaga och ransa linfroet. Sedan skulle minsta arbetsfbra dottern eller minsta pigan breda
ut linhalmen i tunna lager pa stubbakrarna dar det fick ligga i 6 veckor till rbtning. Sedan
ravsas samman och bands i stbrrre karvar och aktes till "brydestuan" som det hette dar,
kallades i andra landsdelar fbr bastu Lades pa stanger pa en hojd sa man kunde nastan ga rak
under dem Eldades pa golvet i 2 dagar och en natt sa att rbk och varme gick igenom det hela
och ut genom springorna pa gaveln. Pa andra dagens middag kom en karl fran varje bondgard
i byn med sina brakar pa axeln. Brakade sbnder linhalmen sa blanerna blev befriade fran
linhalmen. Det blev ett fbrfarligt klapprande som hordes i hela byn. Riktig tavlan da ingen
ville vara samst och bli efler och gora det sa bra som mbjiigt. Da stod bonden pa stallet och
tog sjalv emot det av var och en och var det inte bra gick det tillbaka, vilket dock sallan
hande utom nagon gang en 15-1 Taring som var nybbrjare. Da var de aldre alltid sa
adelmodiga att de hjalpte honom sa han ej blev efler Var och en visste sin plikt, ingen svek,
det var som en enda familj. De visste det dugde inte att komma till herrskapet med uselt
beredt lin Sa var det traktering kl 5 med vars en stor sup till kailarna och en liten sup till
storpigan eller det var aldsta dottern, den enda kvinnliga narvarande, som skulle ha statt i
ansvar fbr att det var val torkat, och nu "tog fram", som det kallades, avdelade lagom
kvantiteter till var och en, att kunna halla den med med en hand och skota brakan med den
andra. Sa hbrde till trakteringen battre mat an vanligt. Siktat brod som ej annars fbrekom i
vardagslag, smbr i stallet for flott, som var det vanliga, ost, rbkat gas- eller ankkbtt, farbog,
rbkat korv samt honung. Endast hemmamat aldrig nagot kbpt. Sedan pagick arbetet till kl 19.
Sa var det slut och hem till garden och dar var det ett praktigt kalas, men endast fbr dessa
arbetens utfbrande och husets folk i ovrigt till kl 1, da var och en gick till sitt, mycket belatna,
fbr att som vanligt kl 4 stiga upp till sina vanliga sysslor Det kunde vara fran 1 0 till 1 6
bbnder i byn och alia skulle utfbra samma procedur sa det var lika manga brydegillen och
senare lika manga skattegille, som j u beslod av de kvinnliga i byn. De bbrjade kl 9 med sina
skattestolar och tran da de skulle aviagsna alia skaver fran linet Sedan kallades det blaner.

Dessa lamiiades till herregarden som salde en del till staderna och lamnade ett Poreskrivet
qvantum till bondhustam. Det fick ga igenom manga olika behandliiigar och till sist
aterlamnas som grovre och fmare linnevavnader, som i sin tur aterkom i vissa qvantum till
somnad av dukar, handdukar, sackar, allt grovre slag. Allt fmare sasom drall mm sommades
av herregardsdottrarna och mamsallerna. Med ull var det pa samma salt,vissa mark skulle
kardas, spinnas pa bondens gard, men ej vavas. Varje bonde skulle halla ett visst anlal
bikupor och var skyldig all lamna ett visst qvantum honung och vax fardigberett. Arbeten pa
bondstallena borjade kl 4 och slutade kl 10 bade vinter och sommar Fridagar fran alt arbela
var hela dagen sasom Midsommafton, bada marknadsdagarna i Sjobo den 10 och 1 I augusli,
denna ort horde till Fars harad, samt alia vardagar under julen t o m Knul, sedan ingen mer.
Det var ett evigt slit och slap men fornojsamhet radde over allt. Alia, I o m den ringaste bland
Ijanarna, var som en familj. Allt fick beraknas mycket noga, sa det skulle ga ihop Man kan
inte saga att de var fattiga, ty de hade klader och en redig oforfalskad foda, men det rackle
till. Var det lite knappt en gang sa var det battre en annan gang. Det togs som en naturlig sak,
var och en gjorde sitt basta, hade en rent otrolig sammanhalling, sa det var inte vart att en
utomstaende forsokte ens att klandra en av dem, ty da var de som en man att forsvara, vare
sig det gallde en ijanare, familjemedlem, hel familj eller hela byn. Tjanare blev pa samma stalle
sa lange de tjana eller till de gifle sig och da var det regel att hela byn hjalpte till att de fick,
som de sade, "att komma igang". r3e som forblev ogifla blev kvar sa lange de levde. Det var
de som man hort talas om som trotjanare, hade ett vaksamt oga pa allt som angick
husbondefamiljens val, fortrogna med allt och pa gamla dagar levde ett sorgfrilt liv, gick bara
och sag efier att allt arbele utfordes ratt och i ratt tid. Gick till bordet och at, holls rena och
fick stadat sitt rum och till sist en hederlig begravning. Alltid var det nagon favorit i bondens
familj som vederbbrande hade givit sina sparade slantar att bvertagas efier hand dbd. Da
skulle han eller hon halla graven iordning ett ar, i det fallet gick det inte att skolka, ty det hbll
byn reda pa. Sedan berodde det pa den som mottagit besparingarna att halla
begravningskullen iordning, vilket ej sallan hande att den vardades i fiera 10-*al ar, glomdes
till sist och belt utplanades. De enda som undgick det odet var de som hade rad att satta en
granitvard De star an i dag. Detta liv ar lika nybyggarens pa egen torva och fortsalter fbr
bonden inlill 1885.
Nybyggaren Per Nilsson
Sa var det pa 1830-talet. Det bbrjade bli sa att fran godsen avstyckades och fbrsaldes vissa
lotter fran utmarker som lag olagligt till fbr herregarden, hade endast anvandts till
betesmarker, i regel stenigt utan skog med enebuskar och i bvrigt svavmark. Man kan saga
att jordens beskaffenhet var god. Dar stod pa enstaka stallen nagot skjul uppsatt till skydd fbr
djuren att ga in i vid ovader Da nu Brbsarps by, som det nu heter, avstyckades och fiansaldes
Wollsjb gard, i nagot olika storlekar sa skall jag nu skildra en nybyggarfamilj som kbpte en
lott om 40tld ftir 2000 daler( oversatt i var myntrakning 340 kr). Pa den tiden var det nog
stora pengar. De blev uppdelat pa 10 ar med 6% ranta. Det var en piga och drang i 25arsaldern som hade sparat av sina sma Ibner sa de kunde kbpa och hade damtbver sa de
kunde kbpa en ko, en gris och nagra hbns och gass, samt brbdsad till fbrsta aret. Pa deras lott
lag ett kreatursskjul som de nbdtorfiigt inredde till bostad at sig och djur. Tanka sig, inte
nagot odlat, det blev att bbrja pa bar backe. Man hacka loss all grastorv i tunna plattor med
en sk svavhacka, lade dem i kagelform da de torkat nagot, satte eld pa dem sa de brann upp
till aska Den bredde hon ut, sa fick bada med tunga rafser mylla ned rag och korn. Rag hade
de kbpt till fbrsta utsadet. Men den fbrsta varen fick hon ga till grannsocknen pa en auktion
och kbpa 3 tunnor korn pa kredit till hbsten. Da betalade hon och fick det ordnat de fbrsta
aren. fJan hade inte tid att fbrsumma en enda dag fbr hackning, stenbrytning och nedgravning
av slen samt battra pa byggningen Det blev bakugn, lergolv i stugan och logen sa han kunde

Iroska saden med slaga. Hon fick passa djuren, skota det lilla linlandet, potatis och kaltappan,
klippa firen, bereda ullen, linet och vava till klader at dem. Om vinterkvallarna slojdade han
jordbmksredskap och vagnar som var belt av tra, t o m harvpinnar. Det enda han fick aniita
smeden for var arderbillen med 3 pika (ingen plog da) samt axlar och hjulskena att spika pa
istallet for hjulringar. Stenvagnen var belt av tra t o m axlarna som var av ek. (Den
stenvagnen var jag med och anvande 1880 pa samma gard). Trots att den var sa gammal
kunde vi lasta pa sa mycket 2 hastar kunde draga. Efterhand skaffade de en hast, kunde kora
jorden battre och forsia sten till gardesgardar sa de bbrjade bli sma instangda akrar. Byggde
lite sa smatt,det blev loge och stallbyggnad med fahus och plats fbr smadjur. Dessa byggnader
uppfbrde de sjalva med undantag av ett sk resegille dar alia nybyggare hjalpte till en dag da
timret i huviidsak hbggs till och restes upp. Sedan ett lergille, da kluvna ek eller bokstavar
skulle inpassas i korsvirket i byggnadens yttersidor, viras raghalm om och emellan dem Sa
bereddes lerbruk som hastar trampade i, sa det blev segt. Sa stod bade kvinnliga och manliga
var sida om vaggen, tog Ierbruket med handerna och slog det med den stbrsta krafl de kunde
mitt emot varandra pa vaggen och slatade till det med handerna sa vaggen blev tat. Allt bvrigt
arbete gjorde han sjalv, taket lade han av raghalm. Nar 10 ar gatt hade de byggt ett
boningshus med lika dana vaggar och tak. Det stod kvar och brann upp vid en eldsvada da jag
Var dar 1884^ Det var de beskrivna skanska korsvirkeshusen utan bradkladsel Det synliga
virket rbdfargat, i bvrigt kalkstruket. Stugan var j u det vasentliga, var aven kalkat invandigt,
vilket fbrnyades varje sommar. Lergolvet i stugan sopades varje morgon och bestroddes med
vit sand, men varje sbndagsmorgon strbddes hackat enris bver hela golvet som spridde en
harlig och hbgtidlig doft. Till kyrkan skulle nagon fran garden ga varje sbndag, sa inte
kyrkstolen fran stallet var tom, hur vadret an var, annars blev det krackel med prasten med
fragor vid husfbrhbret som ingen kunde besvara, och i fbljd darav snubbor, till de flitigares
fbrnojelse. Detta ville ingen utsatta sig fbr, sa kyrkan var fbr det mesta full. Emelleitid
krbntes arbetet med framgang, teg efter teg rbjdes, kbrdes bort eller nedgravdes tusenvis lass
sten, sa det blev slata akrar. Kreatursstammen i smatt och stort bkades, kunde bbrja salja ett
och annat. Ost tillverkades till husbehov, men smbr maste saljas, det var inte rad att ata det.
Hon fick ga den langa vagen till Ystad en gang i veckan och bara smbret och sa mycket agg
hon kunde, och salja. Det fanns ju inga mejerier. Nagra pengar behbvde de ju. En gang om
aret fick hon aka, da kbrde de med sin bolstervagn och hade utom hennes vanliga, som hon
samlat under 2 veckor, allt rbkat fiask de kunde undvara, humleskbrden fbr aret (fiera sackar
fulla), en tunna malt (av egen tillverkning), sa mycket ull och blanor och torkade kalv- och
farskinn de kunde undvara. Nagon sack rag och korn fbr att lasset skulle bli fullstandigt.
Vagarna var daliga sa de gick halva vagen. Kbrde kl 2 pa morgonen och kom hem pa kvallen.
Sjalv fick de ordna med djuren innan de kbrde och da de kom hem. Sadant kan man kalla flit
och arbete. Detta galler deras fbrsta 10 ar som nybyggare, ett liv som alia vid den och
fbregaende tid fick ga igenom. Delta dock nagot mera ovanligt pa ett salt som jag maste
namna da jag som 9-10 aring kom till denna gard och skulle hjalpa till med vanliga
smasysslor,bl a vakla gasungar, sa att inte krakorna tog dem. Jag satt mycket i storstugan
med nagon smaslbjd, skrev eller laste fbr det mesta. Da gick den gamla gumman (som var
nybyggerskan enl ovan) dar ofta och skulle reda hushallet da de davarande regenterna var
borta. Sa kom del nagon grannkvinna da och da, de talade garna om fbr varandra sina
tidigare nybyggareupplevelser och da hbrde jag detta beskrivna, och som jag var lilen, ansag
de sig kunna draga fram vilka amnen som heist. 81 a blev gumman tillfragad en gang om det
underliga alt de hade inte fall nagra barn fbrran de varit gifla 10 ar Na, sade hon, vi hade sa
mycket arbete bada han och ja sa vi tankle inte pa del. Vi lade oss sent och steg tidigt upp
och var Irbtta. Jag lade mig sa langt inne vid vaggen jag kunde och han sa langt uteve han
kunde. Sa gick tiden, de 10 aren, men sen fbrslar du, allt hade blivit rati sa ordnat sa vi
behbvde inte slila sa hart, sa vet jag inte, men vi bbrja val tanka pa det sa small. Sa blev del 3
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med 2 ars mellanrum. Da sa jag, nar det sista var Pott, nu har vi en pag och 2 toser, nu far vi
val halla upp. Ja, sa han, det far vi, lat nu andra gora sa mycket som vi har gjort Han mena
val inte glytta precis, utan allt annat ocksa, och det har inte varit lite Sen ble det sa med det,
vi var ju heller inte da nagra ungdomar forstar du val. Na, tyckte den andra, ja bara tyckte det
var sa besynnerligt, Por vi som andra i allmanhet, var j u nastan det fbrsta vi Pundera pa. Men
detta var nog det rattaste, darPbr har ni kommit er lite Pbre, a ar rika. Nu ar j u kontentan av
detta drag en oerhbrd viljekraft i arbetshanseende, som ar utan tvivel ratt enastaende, som
ledde till valmaga. Kunde Ibsa ut bada flickorna med penningar och sonen Pick garden och de
sjalva kbpte en liten lantgard i narheten som de brukade och bodde i. Sa de hade penningar
alt leva av och behbvde inte sk undantag Det hade blivit modernt att den Pbrstfbdde, av den
av deras barn som Rirst blev blev gift, den tog "de gamla" da den var ett ar och fostrade upp,
och delta blev i delta fall EIna, som jag fbmt beskrivil i andra berallelser. Nar de bada gamla
flyllade till sill lilla sialic, ville EIna j u heist vara pa garden och del fick hon. Da de behbvde
hjalp gick hon dit Det hade nyss blivit en nyare sed i byn, all uppsligning var inte fbrran kl 5
och slut i regel kl 21, men behbvdes sa knussla ingen till kl 23.
Morfar och mormors hjalp
Men da hon (EIna) skulle hjalpa morfar och mormor skulle hon vara dar kl 4 och den
ordningen kunde de inte ga ifran. De slutade helire kl 8 om de var Irbtta. Hon kunde ju ga
qvallen fbre, hennes sang var j u i ordning dar. Men pa qvallen var det mera inlressant pa
garden, del ville hon inte fbrsumma V i hbll j u pa med sa manga dikter och beskrivningar
Hon fragade husbonden, som var hennes morbror, om inte jag fick ga med sa tog det forlare
slut, och del nekades inte. Hon kom nastan alltid lite sent, men da jag bbrja all ga med kom vi
5 min fbre kl 4 och det kunde de gamla inte nog vardera och da de markte del sa hade de
kaffe fardigl nar vi kom. EIna mjblkade deras 2 kor och jag gbdslade och ryklade, sa nar allt
var klart, ulfoidral mm, sa hade vi aler frukost och kl '/26 och var vi ule pa akrarna i arbete
igen. Andra syntes inte till fbrran kl 6. Da var bade vi och de gamie hbgfardiga och arbetet
gick battre undan. Gumman (mormor) befallde vi bada ungdomar, all hon inte fick visa sig pa
akrarna utom nar hon kom med mat. Hon proteslerade nalurligtvis, men var glad att slippa
fbr hon hade vark. Han (morfar) myste lite sa nail och sade; Du far allt lyda dem, annars
kommer de inte mer Del var sa sma akerbitar sa vi tyckte det var roligt Vi kunde aka in med
bans hast ett hell skifle sad eller hb och rafsa rent ocka pa en dag. Ibland blev kl 11 men slut
skulle det vara. Deras potatis plockade vi sjalva upp pa 2 dagar, han bara kbrde upp dem och
rensa bort blast. Sa blev han ocksa varkbruten. Da vi markte det gick vi dil nastan varje qvall
och prata lite och skulle lura ut vad dar var att gora dagen effer De var j u sin gamla vana
tiogen, skulle sjalf klara sig. Men da vi hbrde det var nagot mera anslrangande gick vi dil och
hbll hbg fart sa del gick smartfrill undan. Vid sadana lillfallen salle de sarskilt varde pa
hjalpen. Da fick vi vars 20 bre da vi gick hem, om det an var endast nagra timmar. Annars var
del vanliga 10 bre vaar, trots hela dagar Det roligaste vi tyckte var att de sag da sa upplivade
ul, avloningen var pa den tiden stor fbr sa sma. Penningar var nastan sallsynta. Vad barn
belrafTar skulle de aldrig nagra ha, det var en regel, sa vi tyckte vi hade det riktigt pa gaffeln.
Sa Pick han vark i ryggen, hade inte latt Pbr att ga och kunde inte bara ens halva sackar sad.
Da han skulle kora till qvarnen var del besvarligl, men saga till om hjalp till en sadan smasak,
del kunde han inle la sig till. Men han var lite diplomatisk nar vi var dar om qvallarna, kom
det sa nail, ja, i morgon far jag kbra till mbllan. Da kom vi kl 4 pa morgonen sa inle han sjalf
skulle graja med saden V i hjalpte fbrst till att gbra iordning som vanligt, sen bsle vi sackarna
halva, jag bar ner dem, sa akle vi till kvarnen EIna och jag. Del tyckte vi var skbj, det var en
halv mil och mjblnarens gumma hade en stor tradgard med mycket faikl, apple, paron och
bar Det bjbd hon alltid pa. Da jag den fbrsta gangen kbrde ensam gbmde jag hem allt sa vi
dela upp del Da tyckte EIna all om hon fbljer med far vi dubbell Hon fragade sin morfar

Det tyckte han inte var sa dumt, ni kan ta en sack mindre. A k a skulle vi j u , fast hasten var
gammal och vand att endast ga i skritt, och den takten foljde han. Det gick inte ens att fa
honoin i lunk, och nar vi markte att han hade sin egen mening om den saken, och var ovanligt
snail och fbrstandig i ovrigt, ville vi inte plaga honom. Jag lade tommen i vagnen, sa vi satt
och satte ihop dikter. Ibland om flyttfaglarna, da vildgassen kom pa sin fard mot nord, eller
sbder, eller nagot annat for arstiden ifraga. En gang om qvarnen och deras tradgard. Sa ibland
visste vi inte av forran hasten stannade och da var vi lagom mitt Rir qvarnsdorren. flan visste
bur det skulle vara. Ibland stod mjolnaren och skratta at var forvaning och sade, ga in till mor
sa ska jag taga sackarna och lasta pa dom andra. Sa fick vi frukt och var det bar fick vi sjalva
plocka dem. Jag skall forsoka draga fram ur minnet dikterna om flyttfaglarna och qvarnen vid
tillfalle. Inte i denna skildring, den blir lang anda.
Till Jul skulle de (morforaldrarna) j u slakta 2 feta grisar, det kom j u inte ifraga med mindre,
det var de vanda vid i sa manga ar. Del var ju inte sa mycket de kunde anvanda, men del
andra rbkades och saldes. Del skulle vara efler gammalt maner. Da var det regel att vid slakl
skulle man upp kl 3 och kl 3 var vi dar och skulle hjalpa till, vilket vi forstod var alldeles
nbdvandigt, sa varkbrutna var de. Men de var allt uppe da vi kom och hade borjal att rusta
till. Med oss hade de inte raknal sa tidigt, men vi blev beprisade av dem bada tva. Slaklaren
hade ju en karl till hjalp, som boll frambenen, gubben och jag boll bakbenen och EIna log
emot blodet. Del kunde mormor inte nog berbmma, ty hon hade sadan vark i armarna sa lion
kunde inte vispa utan det ville levra sig. Da hade vi arbele 2 dagar och lag dar om natten.
Roide till smeten och mormor (Etnas) salt och hackade sonder med en yxa pa en traplanka
det som skulle vara till lever- och flaskkorv och vi sloppade dem. Skoljde och gjorde fjalslren
rena nere vid backen. Pa qvallningen skulle vi ga pa 3 stallen, till nagra ensamma gamla, med
lite slaktmat, sasom de alltid for sed hade. De var sa tackksamma, sande sa manga
tacksagelser och halsningar och valsignelser och tyckte vi var sa snalla glytta, som gick
sadana arenden.
Kl 4 nasta morgon var vi uppe och salta grisarna, gjorde i ordning mjblkning och rengoring,
som nalurligtvis vid sadan uppslandelse blivit nagot forsummal. Skar sonder islret i smabilar,
smalte del till flott, vilket skulle ske 2 ganger. Fbrsta gangen skummas noga under
smaltningen och andra gangen med kryddor, som beslod av nagot kryddnejlikor och
kryddpeppar.
Sen rengbra alia malerialer som till slaken anvandts, och del var inte lite. Del var skillekar,
smabaljor, hinkar, skalar, hackebrade, visp, durkslag, pblsehorn, grytor, knivar, skedar mm
och sa rengoring i sluga och kbk. Klockna 8 gick vi hem med vars 40 bre och sinakbitar av
blodkorv och flask och skulle j u tala om hur allt gatt. Sa fick vi berbm dar ocksa och vars 20
bre av Ingar och lika mycket av husbonden (EInas morbror). Sa hade vi ju julpengar, gick till
sangs kl 10, glada men mycket Irbtta.
En bverrumpling
Annandag Jul kom Elnas mor och far och halsa pa. Da sade EIna till mig: Nu skall vi ga in i
kammaren och ta mor med sa ska du tala om de 10 aren angaende morfar och mormor, som
du hbrde. Sa ska vi bora vad hon sager, fbr det har hon nog inle hbrt. Morfar sager alt jag
kom i fbrlid. EIna fragade sin mor om hon hbrt hur det var under de fbrsta 10 aren fbr morfar
och mormor. Na det hade hon inle. Da ska Johan tala om det fbr han har hbrt det. Ja, det ska
bli roligt all hbra. Jag repelera det hela och hon tyckte del var skbj. Da sade EIna: Men
morfar har sagt en gang att jag kom i fbrtid. Hon ryckte till lite, men sa log hon EIna om
halsen och sade: Ja, vet du det ar sa lange sedan sa jag kommer rent inle ihag del, och del
ansag vi hell riktigt, sa var det bra med den saken. Delta ar nedskrivel i manga detaljer fbr all
visa livet pa landel fbr saval barndom som alderns sena hbsl. Del hela gick ut pa arbele och
uthallighet som ocksa pavisar sannhelen av ordspraket: Morgonslund har guld i mund. Den

som forsokt det, ser, att om man inte stiger upp tidigt sa ar man efter hela dagen. Dessutom
ar morgonstunden den vackraste och friskaste pa hela dagen.
Nybyggets nya agare
Sa gick det och tiden rullade sin jamna gang. Nu overgar jag till andra problem, som hor den
tiden till. Da var Nils Persson agare till garden och bans syster Ingar bans hushallerska For
att forkorta kallar jag honom NP och henne I samt EIna E. Allt gick sin gilla gang vid garden,
i allt som forr, eller som det heter " i gamla faran", det horde till byns ordning och sed. De
samma gamla husen, nagot
tak av halm dar sa behovdes. Varje sommar kalkning ut- och
invandigt nar det behovdes Kammaren hade fatt tapeter och stugan bradgolv, men koket och
fbrstugan hade qvar sin stensattning av sma kullerstenar. Garden var stensatt over del hela
och sopades ren varje lordagsqvall efler gamla tradilioner. Nar sa kyrkklockan ringde till
helgmal avslutades allt arbete. V i karlspersoner tog mossan av en stund och de qvinnliga neg
vid fbrsta klamplningen. Da ar det sakert att alia kande sig i helgdagsstainning, som nu
fbrtiden aldrig erfares. Alia erfor en viss andakt som rackte till mandag morgon kl 5 da
veckans liv tog vid, som alltid hade ett visst nbje med sig, trots mycket arbete. Men det var
en sporre att alia pa en gard var besjalade av en och samma tanke, att inte ligga efler andra
gardar med arbetet vid nagon arstid. Sa gick det latt och med en viss klam, utan nagot som
heist tvang Men knog var det, inga maskiner av nagot slag. V i hade 3 hastar, 20 kor, en del
ungdjur, 30-40 far, grissugga och nagra gbdsvin, 5 livgass, blev i regel 40 ungar, en del ankor
och hbns. Sa var det hela personalen. NP och en fullgod drang, jag, Ingar en fullgod piga och
EIna. V i skulle skota allt, allt hart arbete med liar och handravsa Nagon gang var dar nagon
dagsverkare vid slatter och skbrd, men sallan. Men pa vintern en trbskeman jamte drangar pa
dagen som trbska saden med slaga. Kl 5 bbrjade dunkning pa alia logar i byn och sluta kl 8 pa
qvallen, fran I nov till 1 mars da det var slut. Hela julen anda till Knut, ingen trbskning. Da
gick alia och putsade och hade lite ont i magen av den manga goa julmaten. Jag hade forstas
aldrig knib,som de sade, ty jag kunde aldrig ata sadana massor. Det var j u pa delta stalle
verkligen ett undantag i den vagen. Dar var endast drangen som pinades sa han varken kunde
bocka sig eller knappa riktigt, byxor och vast under hela julen. Alia dom andra var inga
"madskab", som de sade, utan tog till sig i matvag pa vanligt salt, helire lite matt. Men var
man kom i byn var de laddade nastan till bristningsgransen, men det hbrde till seden, sa det
tankte ingen pa.Inga julkalas hade bbrjat da, utan de gick till varandra nar de tyckte, och da
var det alltid en langre eller kortare pratstund, och mat skulle det vara, ingen fick bara ut
julen, men verkligen trevligt och gemytligt hade de. Ingen gjorde besbk juldag och nyarsdag,
da var var och en hos sig
Da de fbrsta julkalasen bbrjade i byn
De fbrsta julkalasen bbrjade nar jag var 12 ar och blev nastan med detsamma obligatoriska
och enligt min uppfattning verkade det stbrande. Fbrst med mycket tillstallningar och
trangsel, da utrymmena pa de fiesta stallen var fbr sma. Sa upphbrde det gamla fria
umgangessattet med detsamma. Ingen gick och halsade pa varandra som fbrr, det skulle vara
skarskild bjudning till ett kalas. Darmed bbrjade det lugna fria familjelivet i saval hemmet, i
enskilda gardar, som den gamla trygga gemensamheten i byn att lossa i fogarna pa manga
satt. Det blev j u inbjudningar av f i n a r e folk som det hette, fran stationssamhallet osv Redan
andra aret skulle mycket fbrandras i alia hem, sa de var nagot sa nar lika handlarens,
stationsinspektorens m f l . , och ingen ville j u vara samst. Sarskild matlagerska, fina ratter,
dartill passande serviser, gaende maltid som det hette. Da sma bord saknades fick j u alia sta
och ata, kniv och gaffel skulle j u fbras pa fbrnamligt satt Da nu drangar och pigor skulle ata
pa herrskapsvis var det mer an vanligt besvarligt. Gaffel och kniv, fbr att fbija skick och bruk
anvandes, men dessa verktyg var inte goda att hantera. De tog gafFeIn i ena handen och

kniven i andra, brodskivan i en nypa och flask-eller kottstycket i andra nypan och da de skulle
bita savel stack de sig i kinden med gafTeIn De hade ett fbrfarligt besvar och till fbrnbjelse fbr
de fina gasterna, som rynkade pa nasan att de skall vara bland drangar och pigor, med den
pafbljd alt Ijanarna uleslbts fbrstas, med mycket fa undantag. Ibland dem som fann nad var
jag, beroende pa mill fbrhallande till husbondefolket och bvriga hemmens ungdom i byn.
Fbrst och framst var inle malen mitt huvudinlresse, och hemma pa var gard tog jag mig fbr
alt se efier om det fattades nagon slol, glas eller annat. Tog ul anvanda tallrikar och glas mm,
gick ul och fick upplagt mera om det blev brist. Detta var j u en valdigl uppskattad hjalp fbr
bade vard och gaster, ty i sjalva serveringen brasl pa alia stallen, sa maltiden blev Irbtlande
langsam och maten fbr det mesta mer eller mindre kail. De fick sta langa tider och halla sina
tallrikar och da nagot langt om sider kom in, blev det msning och de sista blev utan och fick
vanta ibland olrevligl lange. I3etta sag jag genasl och avhjalple del genasl till den aldra stbrsta
belalenhel. Jag satte upp kladracke till deras ytterklader, sa vart hangde pa sin plats, log emot
da de kom och lamna da de skulle ga. Dar blev ingenting nerkrbglat, varken haltar eller
klader Pa alia de andra slallena fick de lagga sina klader i en hbg pa en kisla i basta fall, eller
i en krok (horn) pa golvet i kammaren. Blev alltid till oigenkannerlighet sammankrbglal och
alia haltar mer eller mindre stukade och ell berrans speklakel innan var och en fick sill.
Alltnog fann jag nad fbr deras bgon, blev lite small Iraklbr vid julkalasen i byn, vilket inle var
sa latt, ty allt var obekvamt. Men da jag blev ombedd fbll jag in och vad da gasternas
ytterklader belrafTar, fick jag spik och slog i hanabjalkarna pa vinden. Sa bar jag dem dit, sa
allt var pa sin plats, oskadat, och lamna det da de resle. Alltnog drog jag uppmarksamheten
till mig och blev bjuden pa de sa kallades finares julkalas. Jag f?r saga all roligt hade jag pa
alia slallena. De hade ordnat med traklbr, kladhangare och allt, da var jag j u friherre. Del som
ocksa fbrdrbjde allling vid sadana lillfallen i byn var diskningen. Inga anstaller hade de och
dartill mycket ovna, men sa barn EIna var, 12 ar, hbgg hon i dar.
Fortsaltning pa julkalasbeskrivningen
Emellerlid var del duktigl folk hela familjen. Men del blev mycket mer folk pa deras lorsla
julkalas, de hade mycket stor slakt och hela byn skulle vara med. Jag blev anmodad all ordna
kladerna och vad jag i bvrigt kunde passa upp med Del gick bra och i kbket, vad malen
betraffar, skbtle fiickorna det med glans. Men sa var det diskningen som klickade, del hbll pa
att stoppa alllsamman. De hade lanal vask och lillrackliga porslinsserviser mm hos handlaren,
men ingen anordning fbr diskning som motsvarade sadana mangder. Det hade de inte tagit
med i berakningen V i hade dar hemma utrymt en bandkammare och salt en diskbank vid en
hel sida att lagga och torka pa De blev rent fbrtvivlade, del sag de att det inte kunde ga Del
de hade att satla pa i kbket behbvdes fbr matfat. Sen de kom igang kom en av Elnas
jamnariga och beklaga sig fbr henne. Hon sprang ut, hade dem all hamla brodern och
drangen. De rymde ut vavkammaren andra sidan kbket, hamla slaktpuck, sagbock och vad
som var till hands och lade 2 dbrrar pa.. Tog ell valtenkar och baljor sa att del blev ett
diskningsmm och allt gick undan med en valdig precision. Det blev inga sbmniga mellanann.
Drangen fick nog med all gbra att bara in och ut vatlen. Men sa fick han smakbitar dess
emellan hela tiden, sa han hade stora knulor pa bada kinderna, lugga och svalde och sken i
syna som solen i Karlstad. Ja, allt har sina svarigheter som ar till fbr att Ibsas. Det var j u i
julkalasens fbdslovanda pa den orlen, Sa smaningom blev alia stallena ordnade sa del gick
bra, men som sagt tog dbd pa det gamla byfamiljelivet, som troligen aldrig mera aterkommer.
Fbr den som aldrig varit med och erfarit vad sadan sammanhalling, endrakt och fbrnbjsamhet
vill saga, kan inle fatta del. Men fbr dem som varit med och jamfbr nuliden, alstrar det vemod
vid blotta lanken darpa. I synnerhel nar man nu som jag river bland minnena darav. Men det
hbr till tidens bbljegang, inte mer eller mindre maste man fblja med. Nu kommer vi till del inle
minst viktiga vid sadana tillstallningar. Det var j u spelemannen och dansen. Den skulle alltid
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borja efler den egentliga stormiddagen, som vi far kalla den (annars hette det maden). f3ansen
skulle vara slut kl 9 och en mindre maltid innan de reste kl 4 pa morgonen. Speleman pa
violin, 2 stycken. De fanns i byarna och det vill jag lova, de kunde traktera felan, sa man far
inle bora sadant nu, inle ens pa tavlingarna av gamla bygdelatar. De spela vackra stycken
under hela maltiden ocksa, fick sig en "Uddevallare" da och da med lite tilltugg. Vad plats fbr
dansen betraffar var allt val bestalll pa alia stallena, ty en stor sal hade alia, som i dagligl tal
kallades "kislehuset". Dar stod kistor runt vaggarna, det var j u deras garderober pa samma
gang, ty sadana fanns ej. Egentligen var det en viss gradmatare pa valstand, j u flera kistor de
hade desto finare folk. I dem var nedpackat fbrst och framst alia gangklader, utom vardags,
konstvavnader, fardiga linnevaror och sa allt som det hette "lades till kistes." Stora massor av
vavracker i alia former, bkades pa varje ar sa nar de en dag skulle gifla sig sa var dar sa det
skulle racka till. Dessa kistor fick tjanstgbra som sittbankar. Dessa salar hade ingen eldstad,
men pa den tiden hade det ingen betydelse, alia voro kladda i varma hemmavavda klader,
ullstmmpor och bastanta laderskor. Da dansen bbrja blev alia varma, alia var friska med rbda
kinder och rbdare blev de eflersom det led, sa hela samlingen liknade en stor pionhbg. Men sa
var det fart i dansen pa den tiden, men ocksa en ordning som man inte nur far skada. Alia som
dansade intog sin plats i en enda stor ring, inte nagon utan- eller innanfbr. Da ringen var full
gick inte fler till, utan passa pa da nagon stannade och fbll i det parets plats. Aldrig att nagon
stbtte till varandra, det ansags skamlbst och forekom inte ens pa de mest enkia jorddansbanor
om sommarkvallarna i skogen. Alia fick dansa anda. Varje dans varade i ca en kvart, det
borjades alltid med en vals, mycket sakta och hbgtidligt. Da hbrde det till att dansa den
ytterst val och man kan saga gracibst. Det skulle ha sarskild betydelse fbr de tbser som blev
uppbjudna till dans, sedan gick det i yia virvlar till sista dansen, da skulle fiickorna daremot
bjuda upp. Det hade inte mindre betydelse fbr pojkarna. Da stod mbdrarna i dbrrarna, nicka
sa natt till varandra: "Ja det kan ja tro, di har j u tankt lide sa smatt" osv. Dansen hade en
valdigt vacker melodi, sakta och hbgtidligt, dar var ord till den, fiera verser och alia dansande
sjbng den, lite lagt, sa det var verkligen hbgtidsaktigt. Den borjade sahar:
Nu en bal ar slutad, tyst ar musiken ljud...
Jag kan inte nu framleta det hela, men till sist var det sa:
Kanske hon da skall ana huru mitt hjarta slar
kanske da henne kyssa jag f i r .
Sen var dansen slut fbr den gangen (det hjalpte inge baggaboner, om de tiggde aldrig sa), en
latt maltid och var och en till sitt. Men da kunde det handa att det blev kalas i en hel vecka,
varenda natt, bbrja och sluta pa absolut bestamda tider. Sa sov vi hela dagen, ingen mat alls.
Men atminstone vi pa garden, lika friska nar julen var slut, hbll varje kvall i skymningen
pratstunder om upplevelserna, anda till Pask, sedan var det bradska till nasta jul.
Da bondtbsen red fbr Kronprinsen
Dei. var pa granngarden dar de hade 7 fiickor, den aldsta 23 ar och yngsta 10 ar, endast en
son, 25 ar. De hade en ang, en rati lang stracka, men ganska smal utmed landsvagen, dar alia
dessa 7 tbser gick i blotta linnet och barfota, en varm sommardag och handrafsa hb. Skbiden
var liklig ty an gick tvars igenom och de hade anlagt angsvattning. Emellertid kom
kungsskjuts fbrbi med manga ekipage och som vanligt lakejer och fbrridare i lysande
uniformer. Det var egentligen kronprinsen (Gustav V ) som gastade nagra av godsen och
skulle till Christinehov. Detta herresate tillhbrde da Piperska slakten. Detta var en vallfartsort
varje sommar fbr den skanska almogen. Valdiga anlaggningar och storslagna slottsbyggnader
med lika manga torn som manader i aret, lika manga mm som vecka i aret och lika manga
fbnster som dagar i aret, det skulle j u alia se. Fiickorna fraga en av fbrridarna om det var
kungen. IDa fick de veta att det var konprinsen och utpekade vagnen. Den var bppen, men
som angen lag lagre an landsvaen och de i sin latta drakt inte vaga ga fbr nara, tog den ena

och kravlade sig upp pa sin favorithast, en 3-aring, som foljde henne t o m under arbetet. Hon
var 14 ar, hon kunde da se battre, men som hasten inte hade grimma eller betsel, kunde han
inte tyglas vid det manga skramlet. Da han sag sa manga vackar hastar gick han upp pa vagen
och in bland dem med tosen pa ryggen och kom fram till kronprinsens hastar. Dar gick han i
lugn och ro ett stycke. Sa stannade prinsen ekipaget ochen lakej lade en vacker mundering
med huvudstol och trans pa hasten Sa vande hon, men da hon kom mittfor kronprinsen
vinkade hon at honom och han tog mossan av och svangde den for henne. Hastens mundering
fick hon behalla som ett minne. Det hangde i salen, alltid putsat och fint Nagon vecka efler
kom Grevinnan pa Christinehov fbrbi i sitt spann, lat kalla ut flickan som ridit fbr
kronprinsen, lamna henne 100 kr som prinsen sant och lamna sjalv ett det aldra finaste
linneplagg med mycket dyrbara italienska spetsar och brodyr och sade: att detta skall du ha
nasta gang du gar bar och rafsar hb och rider fbr kronprinsen. Eller kan det bli ditt baidlinne
och en gang, som jag vill hoppas drbjer lange, pa din sista fard. Adjb med dig duktiga fiicka."
Detta blev j u hennes slolthet att visa sina vanner och bekanta Detta var en lilen handelse,
men den draklen (bara linnet) var inle ovanlig vid sadant arbete i varma julidagar pa den
tiden Sa var det fria bondlivel da.
Bbnemannens anstrangningar
Vi tva sma hade j u mycket alt halla reda pa, passa pa att snappa upp vad Bonemannen hade
all fbrehava och vem offret vid delta tillfalle kunde vara. Det log vi alltid nastan reda pa,
sedan var del ju en undran och huvudbry hur hon sag u l mm. Till NP kom alltid bbnegubba
och bbnegumma, som hade all framhalla nagon passande, fran andra socknar och harader
Ibland putsade jag massingsbeslagen pa selarna, tvatta vagnen och borslade bans langstbvlar
riktigt blanka. EIna sag till bans kragar och klader, det var j u del lindrigaste Ingar hade
allling i ordning, men hennes stbrsta uppgifl var att sta pa lur och hbra efter hur manga lusen
kr Ibsen hade. Det var j u det viktigaste och det var ju pa lapparna fbrjaml. Da bbnegumman
sa var klar med beloppet skulle vi j u refiektera bver, nar de var sa och sa manga syskon, fick
vi allt reducera summan till halften. Var i allmanhet sa tilltagen att vi tyckte all det gick nog
an, bara Ibsen sag nagot sa nar ul. Da stod NP pa lur en gang och hbrde vart lillgamla
resonemang, kom fram skrattande och sade: "Ni ar mer kriliska an jag som saken egentligen
galler" Sa kbrde han alltid bort nagra dagar efter besbket och i regel kom den fbreslagna en
vecka darefter i sallskap med sin sin fader och ibland en broder ocksa. Det blev, i regel, slut
pa harligheten efter en manad eller hbgst I Vi. Sa uppenbarade sig manga olika lyper, somliga
fbrsagda, tordes knappt tala eller rbra sig Bade Ingar, jungfrun och drangen tyckte att det
var ingenting all ha, den blir aldrig fardig till nagot, gbr slut med del samma. Men vi skulle till
slut lagga ordel i vagskalen. Tyckte, har hon bara uppgivit penningbelopp, sa kan hon nog bli
bra sen hon blivit lite hemmasladd. Ja, sa han, vi f i r se. I samma veva kom en ny bbneman
med fbrslag som tilllala. Sa skulle han dil men fick aldrig lid utan det sjalvdog. Sa kunde dar
komma en lagom framfijsig, rail intresserad av aliting, men lilla inle alls pa akrarna. Den var
ju nog pausabel tyckte de vanliga vise mannen. Bara hon hade haft en blick fbr de slata
akrarna, men det kan j u inte ha sa stor betydelse V i hbrde pa, till slut blev det, den kan du
gott ta. Men vi hade givit akt pa far och bror, da bada sag och hbrdes inte sa lilel Hamsiga.
Da log vi till orda, kanske hon ar rati bra, men far och bror sag lite konsliga ut. V i tror inle
hon har alia de penningar som uppgivits. Del blev en fbrvaning och tystnad. Da de tankte
efter hade vi kanske rati, det skulle han da undersbka. Del visade sig att de hade knappast
nagra tillgangar, bara skulder. Da fick vi berbm och blev lillsagda att se noga efter det ena
och andra da ftera andra kom

Ruts besbk
Sa kunde dar komma en som var rent robust, flbg bver allt, stallar, kallare, visthur ocb vind.
Ut pa akrarna och skulle se granserna Sag hon en dalig gardesgard intill grannen, ville hon
veta om grannen skulle underhalla den. Da svarade NP. Ja, om an det var bans skyldighet, fbr
att slippa skammas Da vande hon sig om och sade: Den far han allt battra pa, annars skall
han fa med mig att gbra. Det ar battre att halla honom i brat i tid an at komma i process om
kreatursofred Hon sag allt som var vakant, men berbmde intet som var bra. Hon var sa rask,
fraga efler aliting. NP var inte sa kvick, sa jag svarade fbr det mesta, innan han blev fardig.
Da hade vi fbljt vagrenerna, fbr NP och hennes far hade skor pa, det var i mitten av oktober.
Nar vi skulle ga ville hon lana ett par traskor, fbr hon ville ga ut pa de pibjda akrarna och se
jordens beskaffenhet och om det var ordentligt dikat. Da jag hbrde att hon skulle ga sa sade
jag: Da detta ar lerjord gar det snart bver traskorna. Jag skall lana drangens tradskostbvlar
och tag de pa,jag tar mina sa kan jag ga med. Hon fick dem pa. Ratt som det var sade hon till
de andra tre: Ga ni nu hem och drick kaffe, jag sag de rustade till med det, sa tar jag denne
unge mannen med och uppfostrar honom ett par tre timmar. Det kan bebbvas fbr han lagger
sig i aliting Da gick de, och vi ut i pibjningen kors och tvars sa vi fick riktiga elefantfbtter.
Da skulle jag j u fbrklara allt. Jag talade om hur morfar och mormor (Elnas) bbrjat och odlat
alia de 35 tid. Sa var dar en stenig betesmark kvar med enbuskar, da vi kom in i den hade vi
skrivit pa en stor fiat sten: "Morfars minne". Hon fragade vad menas med det Ja, det skall
jag tala om nar vi kommer pa utkiksplatsen sade jag. Har star ett E pa en sten i gardesgarden,
avstandet daremellan ar fbrslaget pa Eifelstornets hbjd i Paris Det var j u intressant. Sa kom
vi till utkiksplatsen ovanfbr den stora mergelgraven dar vi hade fri utsikt bver hela
egendommen och byn. Da bbrjade jag fbredraget, som varade en hel timme. I3et fanns en
bank som vi satt pa Jo, dessa 5 tid, sager morfar att han lamnat belt orbrt, inte tagit en enda
sten, utan han sager, det skall vara ett minne, att sa bar sag alia dessa slata vackra 35 tid ut
fbr 50 ar sen da han kbpte garden. Darfbr har vi skrivit E pa stenen darborta. Vem ar da
dessa "vi"? Det ar EIna och jag. Vem ar EIna?, Det ar den lilla tbsen darhemma, lika gammal
som jag Det var duktigt av er. Da var bar endast ett kreatursskjul, inga andra byggnader. Sa
relaterade jag hela fbrloppet, som harfbait ar beskrivet. Det fann hon sa oerhbrl intressant att
hon bbrjade fbrvana sig bver att det verkligen var sadana manniskor som kunde utratia sa
mycket Hennes fbrfader hade kommit hit till landet under Carl X l l s tid, fran Finland. Da var
detta landet fattigt men Finland rent utfaltigt med krig eller harjningar av ryssarna fbrjamt, sa
de var aldrig sakra. Sa utvandrade en hel del till olika lander och dessa slog sig ner pa en
ouppodlad allmanning, som de kbpte billigt av kronan. Men dar var lite skog pa, men aldrig
hade hon tankt pa sa kolossalt arbete, ty dar var inte lamnat nagot sadant minne Da upplyste
jag att pa "minnet" var 200 sten per tid, det blir 7000 sten pa de 35 tid som ar bortkbrda och
nedgravda och de mindre som blir vid odlingen lagda i stendiken. All bppen jord ar dranerad
med stendiken. Har diken en sammanlagd langd av 1 400 famnar, utom de bppna stamdikena
och denna maigelgrav, som bestar av huvudsakligen fbr luften vittringsbar lerskiffer, ar
marglat bver hela akerjorden 3 olika ganger, under morfars tid Det kbrdes ut med 2hjulskarror, med en hast fbr var, och lades en karra pa varje kvadratfamn. Och som dar atgar
I 600 kvadratfamnar pa 1 tid blir det 1 600 karror per tid, alltsa 56 000 karror 3 ganger =
168 000 karror. Detta ar verkstallt pa 30 ar, all margling, stenrbjning, nedgravning och
dikning har morfar verkstallt innan han lamna garden Han har byggt allt vad bar finnes. Det
slog henne med en sa kolossal fbrvaning sa hon fraga om jag trodde hon vagade ga bort och
se hur dessa manniskor sag ut, sa de inte blev stbtta, fbr du vet j u vad arende jag ar ute i. Ja,
det visste jag fbrstas Ja, du vet visst mycket. Gissar ni gator har? Ja, ibland tyckte jag. Vet
du da vad som hanger mellan himmel och jord och gbr agg? Da tyckte jag hon fick vara
klokast, sajag sade, det kan jag inte gissa. Det ar ingen gata pa var ort. Jo, det ar en slipsten
Ja, tyckte jag, var och en ort stoltserar med sitt, men bar pa trakten har vi hundar som har 5

ben ibland. Det har jag aldrig hbrt fbrr, sade hon. Kan de springa anda? Ja, sade jag, de ser ut
att trivas battre j u fler ben de har. Det var underligt, var har de det 5:e? Jo, det har de i
munnen upplyste jag Hon satt lite och sag pa mig, sade: Du ar nog en som man inte tar dar
man slapper dig. Men det var bra, nu gar vi till Per Nilsson, det var j u sa han hette. Men jag
tycker att gardesgardarna ar sa daliga i hela ragangen. Det inverkar inget sajag, vi har faren i
flyttbara sma inhagnader pa tradan hela sommaren. Ja, men gassen? De ocksa, vi har inte tid
att vakta, vi lagger om all stenen med nytt ene pa, pa hela tradan Vilka ar nu detta? EIna och
jag. Kan ni det? Ja, vi hjalps at att plocka upp stenen, sen drangen tagit jorden av, sen lagger
jag dem tillratta och hon langar till. Sen lagger hon ene pa och jag hbljer. Det var de varsta
glytta jag har hbrt, men det var bra. Sa var vi framme, hennes stbvlar var stora, sa hon sparka
dein av vid trappan och jag tog mina av. Sa fick vi vars ett par filtskor pa. Da. bbrja hon
ursakta att hon kom och balsa pa. Ja, hon ar valkommen, sade morfar, som jag nu namner PN
och mormor M och mig sjalv J och Rut som R.. Hon fortsatte: Ni vet val andamalet med mitt
besbk hos er son Ja, det vet v i , men jag trodde nastan det galde denne och peka pa mig,
eflersom ni gatt fiera timmar tillsammans. Na sade R och slog mig pa axeln, jag hittade bara
ett lexikon hamte pa akern. PN: Ja, det ar bra och ha om man ar villradig i nagot. R: Har blir
man fbrvanad var man kommer tror jag, det ar sallsynt och atminstone hbgst ovanligt man
traffar pa en lantman i P N s alder som vet vad ett lexikon ar. Men tag nu inte upp mitt besbk
som jag ville tranga mig pa, men jag skulle inte kunna fbrlata mig sjalv, om jag inte kom att se
eder bada, som utrattat ett sadant storverk pa nagra lO-tals ar. J har talat om er, att ens
nagon kunde adagalagga sadana prestationer och ni ser anda ungdomliga ut i alderns sena
host. Aja, sa brukar det vara, den som anvant eder i det skbnaste av alia yrken pa jorden,
uppehaller er ocksa vid, de manga minnenas hard, med lyckokansia till livets slut. Det ar den
sanna lyckan, som ni under tiden sjalva smitt. Om alia verkat sa vore j u vart land minst att
jamfbra med Kaanans. Jag skall bnska er veta att jag varderar er och den langa vackra sagan
om er livsgarning, som jag hade den lyckan att fa till livs av denne lille vetenskapsman. Jag
skall nedskriva detta och lagga till min samling av minnen. Jag tror det ar och blir ett med de
vackraste. Hur det nu blir fbr resultat av min resa fbr idag, sa vill jag inte ga miste om detta
fbr aldrig sa mycket Jag brukar inte ge mig ut pa sadana farder, men da jag hbrde av
bbnemannen, som springer fbr jamnt, alt del var bra folk och garden valskbll, tyckte jag all
han kunde besbka mig och som jag fann all han var belasl och sag ordentlig ul, anvander inle
snus i nasa och mun, som de gbra omkring i vara orler, sa kunde jag gbra en till hit. Men jag
vill inte tranga mig pa, jag vet j u inle , men passar jag sa tror jag inte jag har nagot emot det.
Jorden ar bra skbll och val lorrlagd, det ar j u andamalet med ett lantbruks a och o Jag har
fall veta nu i dag, all hela iordningsslallandet, i alia sina jattedetaljer, ar utfbrt av er. Och sa
kloka y i aro, som denne ciceron alltid sager, en riktig njutning att hbra forreslen. Som pa ett
sa tydligt och ibgonfallande salt, framhaller morfars minne och har en sadan oerhbrd
jamfbrelsematerial till sitt fbrfogande och utan vidare meddelar del snabbt och fiytande, t o m
med Sifvers tal i stora malt. Det ar ovanligt, men sa ar det med barnanaluren, da tva av bdet
sammanfbrs och bar samma sinne och intresse. De kan utratta storverk ibland, jag vet det
sjalv av egen erfarenhel.
Jag hade en barndomsvan, vi levde ett likadant oskyldigt stravsamt liv som dessa sma.
Ingenting syntes ombjligl vad vi an tog oss fbr. Han dog vid 15'/2 ar och jag sbrjer honom
ljuvt och lever pa vara gemensamma minnen. Nu ar det 10 ar sedan, vi var lika gamla liksom
dessa. Under hela denna lid har jag inle sa framt jag varit hemma, fbrsummat en enda sbndag
att satta en blomma och slanna en stund vid bans grav. Det verkar som en vederkvickelse fbr
hela veckan, jag fuktar kullen med nagra av mina bgonlarar vvarje gang. Jag tror j u knappast
jag blir antagen i det syfte bar ar fraga, ty bar ar sa manga vackra stallen haromkring och
sakert passande flickor ocksa Och ar dar nagra fbrsankningar sa blev del nog sa all om jag
rakade komma emellan, kunde del orsaka tvedrakt av nagot slag, och da kunde det bli ett

sorgok att bara for oss bada, ocb det ber jag forsynen fralsa oss ifran. Men ni bar ju manga
bocker bar ocb t o m det ar ocksa ovanligt. Ja, jag bade en del med ifran mitt barndomsbem.
Nar jag vaxte upp kopte jag nagon varje ar, det var mitt sallskap, och det kan jag saga ett
gott sallskap, och mycket f i r man veta och kan draga nytta av. J: Ja, vi har 36 band som PN
bar lamnat och med alia 93 st, forulom Ailers alia argangar, fran dess borjan, inbundna! PN:
Ja, och de tva, som vi alltid benamner dem, har upprattat register, sa nu gar det latt att ta den
bok man onskar. R: Ar det bra bocker ni har, sag namnet pa nagon. J: V i har Tegners
sainlade skrifler, Fanrik stal, Faltskarns berattelser, Det amerikanska inbordeskriget, och
sarskilt slavarnas frigivande. Islands gainla gudasagor, flera vetenskapliga lantbruksbocker,
daribland Normens, som fbrst av alia i Sverige odlade rbdklbver. Svedenborgs bbcker om
spiritism, bbcker om den Svenska bergshanteringen, under tiderna fran dess fbrsta gryning.
Hantverkets historia under skrafbrordningen. Jonas Alstrbmer, John Eriksson, Gbta kanals
anlaggning. Inga utan att de ar bra. Ocksa fbrstas Svenska folkets underbara bden, de banden
ser det inte ut som vi skulle fa slut pa att studera, man kan fblja utvecklingen under sa olika
skeden, sa val i medgang och fbrkovringstider, som tillfallen da landet stod vid undergangens
brant. Avskuret fran hela varlden i krig med alia grannar, allt vad manligt hette som var
vapenfbra, anda t o m 1 7-aringar i fait i frammande lander. Sa har vi efler mycket forskning
kommit till den bvertygelsen att det ar just den svenska almogekvinnan i alia aldrar och
erfarna aldre man som morfar, vi har att tacka fbr att vi idag har ett fritt fosterland. De kunde
skota odlingen sa landet kunde sig sjalf fbrsbrja och barnen vaxte till, och ar fbr ar, gossarna
kunde stalla sig i fbrsvarets tjanst, och sa inte minst fiickorna i din alder, som hade de starka
armarna. Ja, detta var j u en storslagen iaktagelsefbrmaga och sakert en riktig slutsats. Men
sag mig nu, vilka var dessa vi, som har kommit till denna bvertygelse? EIna och jag
naturligtvis. Ja, det fbrstas, men jag trodde det var av de aldre med, men ni ar kloka. Da
tyckte jag att vi inte precis ville vara de enda kloka utan sade: Nils Persson och Ingar ar lika
kloka som vi. Da fick hon sa bratt att vanda sig bort, tog upp fickduken och latsa snyta sig.
Sa skulle jag ratta till det, markte felet, sade: Jag menar, de fbrstar mer an vi. Ja, det kan ja j u
nastan tanka mig, men det var det fbrstandigaste jag hbrt, men du glbmde den som var i din
alder, aja, de hjalpte nog till, men var inte sa starka. Na, ar det nagra bbcker ni tycker sarskilt
om som rena tidsfbrdriv. V i bar nastan inte tid till tidsfbrdriv. Vad gbr ni da fbrjamt? Det ar
sa mycket att halla reda pa, pa alia vis, alia arstider, berakna grbdan, taga emot och packa allt
hb. Sa ni vet vad dar finnes emellan var par sparrar pa skullen, sadant f i r antecknas, ty ser det
ut till regn kbr de sa fort att vi inte hinner packa sa hart och da ar j u dar mindre. Sa
bestammer vi hur stora fodren per dag skall vara, sa det inte blir brist pa varen fbre
ufslappedags, ocb hastarna f i r tillrackligt under varbruket. Sa gbdsvinen, vi fbrsbker utforska
gbdning med havre istallet fbr artor, som kostar mer att salja. Till gassen hackar vi morbtter,
det blir vackrare slaktvara, billigare, och gar lika fort f l dem gbdda och mycket annat. Sa vi
har aldrig ledigt, och sa hjalpa till bar nar det behbvs. PN o Mormor sade: Ja, hade vi inte
dem kunde vi inte reda oss, vi ar sa varkbrutna nu, men livet gar latt sa lange vi kan skbta
jorden, som har blivit en vana, och de kan aliting. Ja, jag hbr att de ar snalla J: Pa tal om vissa
bbcker ar ju som nbje Tegners och Fanrik Stals dikter, darfbr att vi diktar sjalva. Gbr ni det
ocksa, vad ar det da. Om allt mbjiigt, som poem t ex halva Iloveribondens dotter,
Flyttflglarna, De olika arstiderna, Arbetsbiets klagan, Fadernas odiingsbragder och en hel del
annat., samt en del skildringar om hvarjehanda, behandlande lantbrukfolk, ocksa julrevyerna.
Det hela ar underligt, jag tror jag kommit i en sagovarld, sa Rut! Far jag lana nagra dikter och
poem sa kan ni komma hem och hamta dem och se hur vi har det. Sa skall ni f l lana av det vi
fbrfattat i er alder, det ar inte haldre litet, och har nog lite olika skifining, da det ar pa olika
orter och 15 ar tidigare. Ja, det skall vi ga in pa. Men kan du svara fbr er bada? Ja, det den
ene vill, gbr den andre. Ja, ja, detta river upp sma hjartesar, men det var i allafall bra, sa kan
gamIe kyrkoherden fa lasa dem,han har alia vara, ty han var min barndomsvans far. V i ar

granne till prastgarden, sa ni kan halsa pa honom, det blir noje fbr honom. Han har ett mycket
stort bibliotek, ni kan alltid f l nagon bok av honom. Dar har vi som barn sugit in mycket
vetande, han har varit en mycket vaken jordbrukare, men fick ej tid att fortsatta, utan
arrenderade bort lantbruket. Men min barndomsvan hade arvt bans anlag och var hos oss
varje dag, och vi var liksom ni ar nu, aldrig orkenslbsa och jag kan inte nu fatta att vi kunde
utratta sa mycket. V i hade druckit kaffe under tiden, det sade hon var bra, ty de kbrde tidigt
fran hemmet, och nar en gar i Ibsjord blir en sugen. Nu far vi allt ga, vi har den vastra sidan
qvar att se pa. Ja, sade PN, detta var den trevligaste stund vi hafl pa fiera ar. Jag skall saga
som det ar, att vi lagger oss inte i hur Nils vill gbra i denna sak, det har vi satt oss fbr som det
basta. Men skulle detta landa till fbrbindelse fbr livet er emellan, sa far du nu var valsignelse
pa fbrhand. Ja, det skall ha tack fbr, och klokt gbr ni som inte bvar nagot tryck i den vagen,
sa blir edra sista ar lyckligare. Manga har fatt fbrbistrad sin sena hbst, fbr sina inlagg i sadana
fragor. Jag tros som sagt inte, jag blir vardig, men denna dag ar fbr mig en riktig hbgtidsdag,
som jag inte vill ga miste om Nu tack och adjb Gud valsigne er tills er sista afion skymmer
Sa traskostbvlarna pa och ut pa akern Fragade under vagen, om hon kom att bli har, om jag
ville fortsatta att hjalpa dem Ja, om EIna far ocksa bli har Ja, det ar j u sjalfklart, annars
kunde vi inte reda oss. Ja, da blir vi har. Men jag sager fortfarande, att jag tror inte jag blir
antagen, ty bar ar ju naturligtvis fiera i narheten, och kommer val sadana som jag fbrjamt. Na,
aldrig sadana som du inte, na, inte sa kloka. Ja, men lat oss da saga dummare. Ja, det gbr det,
men inte fbrjamt, men var annan manad sa dar i regel. Bevars val, da skall de val undersbka
bade hjarta och lunga pa mig. Ja, det gbr detsamma fbr jag taler undersbkningen, om den sa
vore mikroskopisk, det ar jag inte radd for Men jag har en aning att jag kommer aldrig bar
mer Nu ska jag saga dig nagot, fbr du har varit duktig mot mig idag Att ni tva sma ar precis
som vi var, men edra vagar kommer att ga at olika hall. Far jag se i din hand Ja, du kommer
att fa ett vaxlingsrikt liv, olyckor som genom handelser raddar livet, stora framgangar och
stora fbrluster. Men det kommer att ordna sig och blir bra till sist, men det drbjer mycket
lange och gammal blir du. Har syns sarskilda tecken att snart fbrestar dig en stor fbrandring
som kommer nog fbr en tid att upphbra eder samvaro. Sa skall jag tala av erfarehet. Sa har
barnavanskapen i all sin oskyldighet varit sa fbrtrogen, att nar ni sen traffas, kanner ni er
nagot frammande fbr varanddra och avstandet vidgas mer och mer, inte som ovanner, ty det
kan ni aldrig bli. Men sa brukar det ga Nar min barndomsvan var 14 ar skulle han genomga
en lantbrukskurs i Danmark pa 1 ar. I samma veva dog min mor och jag fick sa mycket att
gbra, sa tiden gick sa fort. Jag levde pa hoppet att han skulle komma, sa vi kunde fortsatta
som fbrrut. Men det hade blivit nagon fbrandring, barnaaren var val slut och darmed den
innerliga fbrtroendekanslan. V i var tillsammans som fbrrut och det var j u mycket nytt pa bada
hall, vi hade att diskutera, men pa nagot satt en frammande bavandehetskansla som vi inte
kunde fbrsta. inom
ar fick han lunginfiammation och dog. Men ga nu inte och tank pa
detta, utan njut av barnaaren sa lange de racker, sa har du ljuva minnen fbr livet. Jag bara
sager det, ty jag vet och ser hur det skall ga, och nar du blir stbrre, kan du balsa pa mig och
tala om, om det slagit in som jag sager. Ar det fbr du ar av finsk harkomst du kan sadant? Ja,
del ligger nog lite i blodet, det har jag markl. Sa har jag j u ocksa i detta stycket erfarenheter
Ja, jag skall balsa pa om vi lever Ja, all jorden ar fbrstklassig har och bra skbll och ordning
syns bar vara. Inte ell enda jordbruksredskap ligger ule. Na, det bar vi in. Hjalper EIna till
med det ocksa? Ja, del ar mycket som ar tungt. Sa skall de tvallas, tjaras ocb smbrja de
blanka delarna med talg, sa de inte roslar, sa det behbvs tva. Ja, nu far jag tvatta av slbvlarna.
Nej, bara kasla dem, det gbr jag och smbrjer dem da de blir lorra. Du ar redi du! V i trodde ni
aldrig skulle komma tillbaka, men var sa goa, ga te bords, sa ska ni ha lite mad. Nu ska jag
fbrst lana nagra dikter och poem. Na, sajag, under tiden packar vi in dem i ell paket. Da vi
kom in i kammaren tyckte EIna: Ar det radligt att lamna ut dem, vi far dem kanske inle
tillbaka och far kanske inle lid all skriva nya. Ja, det kan du tro , Rut ar en redi manniska V i

skall kbra och hamta dem sjalva och halsa pa kyrkoherden och fa bbcker av honom. Hon ar
av finsk slakt, har manga bbcker och ett bra stalle, sa det blir roligt skall du se. Ja, da ar det ju
klart, bade fadern och brodern sag ut att vara bra folk. Det var val jag visa honom sa mycket
han fick tid att ta del av, han var riktigt trevlig. V i fick en lamplig papplada av Ingar och lade
i det basta vi hade. Vi hann anda ata med. Da blev det tal om vart besbk. Hon bestamde att vi
skulle komma i julaveckan, kbra pa morgonen ena dagen och hem pa em dagen efier Och
slumpa det till sa, de da hade slaktmbte, som det skulle vara hos dem detta ar, det turades
om. Vi skulle vara 2 natter, ty en halvdag skulle vi vara hos kyrkoherden, det var tvunget. V i
fick lov och bestamde oss, savida vi fick ha blasen, ty han var inte radd fbr nagot, och det
fick vi. Sa skulle de kbra, sade adjb, och till NP sade hon: Nu bar jag sett vad jag bebbver
och tycker du det ar skal i att vidare dryfla fragan, sa ar du valkommen, i annat fall har jag
bafl en sa intressant dag, sajag ville inte ga miste om den, och anser mig ha valuta tillrackligt,
och till oss, adjb sma sockergryn
En hemlig bverlaggning
Sa bbrja vi medan de andra skbtte utfordringen, planlagga vad vi skulle saga pa qvallen, da de
andra yttrade sig. Som vanligt skulle fragan noga ventileras. V i hade klart fbr oss vad de vise
mannen skulle gbra fbr beslut, att det var en manniska som ingen kunde ha i huset. Men detta
var ett sa enastaende fall, att vi bverlade mycket noga bur vi skulle lagga orden, och till pa
kbpet domarlikl, liksom aldermannen i byn brukar. Fbr att satta myror i huvudet pa dem en
stund skulle jag fbrst tala och framhalla hennes talanger, och Pbrsvara henne, fbr de tillvitelser
de tankte falla. Kunde vi da fa honom att i fbrbluffelsen yra, aft han inte behbvde penningar,
skulle EIna fbresla Jbns Nils Hanna (en granndotter). Sa var vi samlade pa kvallen. Den som
inte sade nagot var Ingar De andra talade i munnen pa varandra, NP, drangen ocb jungfrun
Till slut var det inte tal om utan det var en ragata av fbrsta ordningen, som sakert ingen annan
ville ha, och fbrsbkte placeras bar. Na, tvi fbr allt smbr i Smaland, da ar det allt batter alt vara
udan Sa blev del tyst. Na, tyckte Ingar, bar i denna sak har ni val inte nagot att saga glyllar?
Da hov EIna upp sin rbsl och sade, nu ska Johan fbrst prata, sen talar jag. Ingar varsnade
bverlagd komplotl, det sag vi, ty da satte hon alltid petter pa, och det gjorde hon nu, visste
det skulle sluta med munterhet.
Sammantradet efler Ruts besbk
Jag bbrjade j u sa ofbrberett och oskyldigt jag kunde, men sade att hade vi blivit uppfordrade
att yttra oss, i en sa dilikat fraga, sa vill vi naturligtvis lagga i dagen vara iakttagelser, til vad
krafl och verkan det hava kan. Men, i denna sak har ni allt gatt lite lattvindigt tillvaga, i
synnerhet i edert harda slutomdbme Fbrst adagalagger ni inte sa liten brist i er
omdbmesfbrmaga, gar belt ut ifran att hon ar en raspa som bara ser pa bristerna ocb inte har
ett ord att saga om det som ar bra, och saledes ar ofbrnbjsam och ingenting kommer att
passa Ar det inte sa? Ja, de ar precis och det racker val! Ni har saledes gibmt att giva akt pa
en hel del goda egenskaper som den manniskan har och de stora fbrdelar dessa har, fbr ett
framtida ekonomiskt bestand. Bevars val tyckte jungfrun,du ar j u som en abekatt ve tinget.
Ja, tyst sa Ingar. Fbr det andra var det en som inte glbmt bgonen hemma och inte munnen
heller. Na, di har du jadraiden ratt i sa drangen. Och radd fbr att arbeta ar hon sakert inte.
Naa, sa NP och vad jag kunde finna, hade hon ett klokt omdbme nar hon papekade brister,
det ar j u riktigt. Savitt jag fatta ratt var det endast en detalj vari hon anmarkte. Det tyder pa
att hon var van att allt skulle vara i ordning och att det inte blundas fbr en liten brist, som
alltid har benagenhet fbr att pa otroligt kort tid blir stor om den far skbta sig sjalv. Den som
ar ekonomisk aniagd vet att det ar lattare att avhjalpa en liten brist som later sig gbra nastan
kostnadsfritt, an om den fatt drbja, och skadan kan bli obotlig eller i basta fall mycket dyr. Se
bar bara, nar det blaser och det blir ett litet bal pa halmtaket, det ar latt att binda fast en liten

halmsticka sa ar det lika starkt och ser snyggt ut, men fbrsummas det sa vid nasta strorm
flyger hela sticktaket av. Ett instammande mummel fran alia, vidare att hon inle berbmde
nagot, visar en ovanligt rakryggad karaklar, vilket jag dock far aniedning alerkomma om
kvallarna i skymningen vid brasan. Dessutom tror vi, att da har ar uteslutande allling bra, sa
del inle garan kan battre bli, med undantag av det av henne pavisade, tyder pa, att de har
allling bra hemma hos sig, sa hon tycker del ar inle mer an det skall sa vara. Och det ar val
logiskt? Ja, sade NP och da ar var uppfattning efler noggrant bvervagande all just den saken
talar fbr all del bbr finnas del belopp alt fbra med i boet, som uppgivits V i lular fx)rr at all
kunna lagga en fjardedel till, eller sa, ly sadana manniskor som har allt i ordning och ser
ytterst ordentliga ut i bvrigt, later nog inle bbnemannen fa fast om allt de ager, och kan
springa land och rike omkring med del, och de far hbgre skatter. Och att hon sag bra ut del
kan sakert ingen neka till? Na, sade de lite till mans. Alltsa, vi tycker du ska ta na. Men da var
NP lite hbg av sig, sade, inle vill jag ha en sadan Xantippa, och penningar bebbver jag j u inle
Alltnog, kom sa del vi beraknal. Sa bbrjade E. Ja, sjalva delaljerna aro j u ulredda och jag
inslammer du ska la na Men, men, de va penningefragan, den trodde vi var livskoret, det
fbrslar vi j u inte pa annat salt an alt det ar bra att ha.. Och da du nu sager att du inga
bebbver, sa tag da JbtiS Nils Hatlha, hon har j u 8 000 kronor fbrstas, men det ar val
atminstone inte skadligt, och hon ar snail och ser bra ul, ocb ar duktig ma och garna vill ha
dig Da vet vi att det blir bra pa alia vis och du som ar min morbror och ar som en far fbr oss,
vill vi ditt basta. Och fick du den som va bar i da, kanske det ble synd om dig i alia dina dar,
fbr dina bron kom nog alt sitla till hands fbr henne jamt, del hbrdes vid den daliga
gardesgarden.Hon sade sig halla den i brat,som hade slangselskyldigbeter, och det ar just
ingen anna an du sjalf som darvid kan komma ifraga, alltsa fbreslar vi: Tag Jbns Nils Hanna.
Del blev jubel och handklappningar, samt kaffedrickning. Sa hade vi trevlig de langa vinterkvallarna, da jag som fbrelasare repelerade vad hon talal om Om sig och sin barndomsvan,
med resultat alt hon fick I odelade aklning och de bvriga sade ingel fbrlal langre. Liknande
inlagg spann vi ihop manga ganger, och det blev mycket uppskallal, isynnerhet fbr vi var sa
sma Nog av, han refiekterade lite pa Jbns Nils Hanna emellan som dar kom nagon till
fbrevisning.
l^brsla besbket hos Rut.
Sa kom j u julaveckan. V i kbrde med slade och bjallrbr, fick fraga vagen pa manga stallen Det
var 3 mil, kom dit kl 1 em, vid god vigbr. Varma, vi hade stor farskinnsfall, tjocka ullvanlar,
bra kladda i bvrigt. Det var 3:e dag j u l . Dagen ef.er var slaktmbte, 40 personer, valdigt
trevliga alia. V i blev fbremal fbr alias beundran och alia ville tala med oss. De hade fall nys
om hur viktiga personer vi var. Kyrkoherden skulle j u synnerligasl spraka med oss. Han roade
sig och skulle satta oss pa det hala vid ett tillfalle, ty vi kunde diskutera jordbruksfragor, som
var bans alsklingsamne. Dk fragade han: Na, ni som ar hemma i mycket, tycker ni medeltiden
eller nutiden ar bast? Detta var j u en hard not alt knacka, vi satt lite och fundera. Sa tankte
jag, alt besvara den fragan korrekl var ombjligt, det f i r bara eller brista. Jag svarade, nuliden
tycker vi ar bra ocb hade vi leval under medeltiden skulle vi allt sagt vad vi lyckl om den. Det
var ell allmanl gillande och kyrkoherden klappa oss pa axlarna och sade att svaret kunde
absolut inle vara raltare. Det var fbr honom en ren bverraskning, ly de fiesta han fragat har
dragil fram en hel del av bada tiderna och sbkt darav gbra ell svar, som emellerlid drunknal i
ell enda virrvarr och inte blivit nagon svar alls. Detta var i alia fall ett svar som i all sin
korlhet vittnar om en tro som kan fbrsatta berg Ja, del var redigt. I morgon kl 2 em skall ni
fblja med ert vardfolk hem till oss sa skall vi ha en trevlig qvall, som ni inle skall gibmma sa
latt. Sa hbll han tal pa qvallen fbr siaklsamlingen, bl a erinrade om deras fbrfaders inflyllning,
hur de slog sig ner i bde bygd Byggde sig ett pbrte pa riktigt normadvis, bbrjade svedja och
odla Och nu ar just denna plats, som da var belt oodlad, nu ett av de basta hemmanen i

socknen, och de andra har fbrsamlade besuttna, idoga och synnerligen vakna jordbrukare. Da
drog han till sist in oss, att vi har bar aven ibland oss tva utomstaende telningar av det unga
Sverige Det vill med fullkomligt skal saga, da de vid sina unga, kan j u saga barnaar(men det
tycker de kanske later nedsattande) sa sager vi unga ar, enligt vad vi hbrt, mera fbrtrogna
med jordbmkets detaljer an manga som ar i mogen alder. Och pa skildringens och diktens
vingar flyger de hbgt, det har jag nu till min stora gladje och fbrnbjelse fatt erfara V i
innefattar dem i hela denna samling med bnskan om lycka och valgang i alia fbretag. Sedan
hbll han aflonbbn, kl 2 var det slut
Dar var en stor byggnad med 7 m m och eldstad i alia V i fick var sitt mm, eldat och skbnt,
fmt nedbaddade. Dar var uteslutande gamla almogembbler, tunga, men snyggt malade, med
rankor, tulpaner och andra blommor. Vackra almogevavnader fran flera slaktled, tenn och
silversaker. Alia ekonomihus fbrstklassiga.Odlade betor till korna, det hade vi aldrig sett fbrr.
De gav dem hela korgar fijlla
Sa fick vi lasa deras dikter, de var bade manga och bra. Men sjalv tyckte hon att de gjorde sig
inte fulit sa bra, ty vara motiv var nastan battre. Ett bibliotek hade de, stbrre an vart, med en
del bbcker som hade fbljt med fran Finland, som vi inte kunde lasa, men de kunde Ett band
fran Roms storbetstid pa latin, det kunde hon endast lasa. Det hade barndomsvannen lart
henne I Ion satt en qvall vid brasan och tala om fbr oss (2 timmar) sa mycket hon hann med
av den boken.
Roms fbrfall
Under den stbrsta glansutveckling som troligen i varlden nagonsin funnits och darpa fbljande
period av kristna fbrfbljerser, med sitt harresande och rent omanskliga plagande. Sedan Roms
fbrfall da allt var belt genommttet, sa de inte visste vad de skulle taga sig till fbr orgier, som
var rafflande nog, sa satte de upp manshbga palar, med nagot mellanmm, vid gatorna, smorde
tjara pa dem, samt band negerslavar uppe pa dem, vilka de ocksa smorde tjara pa. Pa qvallen
da del var mbrkl, kbrde de och hade stora festtag pa gatorna, salle eld pa Ijarstolparna sa
lagorna gick upp och brande tjaran pa slavarna, och i den jammer och skrik fr?n de stackars
manniskorna, drog falltagen fram och njbt av anblicken och som de kallade kbrsangen, och
till sist en redogbrelse bver det helas tillintelgbrelse Manga fina bokband fanns dar och
manga liknade vara, men liksom hos oss inlet skrap, del gav vi oss komplimanger fbr.
Brodern var ocksa belevad, tala om sa manga tilldragelser fran deras ort och vi fran var.
Hos Kyrkoherde Bokekrona '
Sa kom vi till prastgarden, dar var ocksa till ytterlighet gamaldags, ingen nyhel av nagot slag,
ban sade, vi har del gamla, det ar liksom hos Rut Jag instammer med henne, da hon sager alt
fadernas andar talar till oss genom bohaget och det far jag saga ar ljuvliga slammer. Tank
anda, det ar anda mbbler och vavnader utav deras egna bander och de paminner om olika
tider och skeden, dar fbrsakelse och arbete satt i hbgsalel, det maste vi vbrda och halla i halg.
Sa visade han och fbrklara sill bibliotek. Det var stort dar var ungefar 800 band av olika
aldrar, som han i koncentrerad form fbrklarade, mycket av bade in-och ullandens
jordbmkslilleratur, som ligger i hell hislorisk form ifran aldra fbrsta bbrjan till davarande lid,
med alia lankar fran da en Iradkrok var hela redskapsfbrradel och fortskridandet i alia olika
tempo
Sa blev det stor middag. Det kom nagra grannfamiljer, alia trevliga och vanliga och vi var j u
sevardheter Alia hade nagot att fbrtalja om gammalt och nytt. Kyrkoherden fbredrog vara
dikter och nar han laste upp Hoveribondens dotter och visa sljarnan, hjartal och korsel, grat
de under liden, med vissa mellanmm, bade qvinnor och man Julrimmen tyckte de var
enastaende. Ingars tyckte de var sa vackerl och Nils Persons tyckte de var rent underligt alt
vi som var sa sma kunde Iraffa ackurat huvudet pa spiken. Han redogjorde i korlhet motivel

och sade vi hade stofT, ty enhgt var utsago, kom en ny varannan manad. De blev sa upplivade
allesamman. Den qvallen var den roligaste vi sett, alia tala, dar var inte tyst en minut. K l 12
var det slut efter att en av dottrarna sjong nagra vackra bitar till orgeln. Sa skulle vi stanna,
han gav oss vars tva bocker, 4 band som tillsammans handlade om alia svenska konungar och
deras regeringssatt, anda ft-an hedenhos, med beskrivningar om landets ft-amatskridande under
de olika skeden och verkan av de olika regenternas matt och steg, samt de ft-ukter man darav
kunde spara, vilket ibland var rena fordarvet, rivande fullstandigt ned vad ibland arhundraden
byggt upp. Utredningar om de olika regenternas karaktarsdrag och papekande av fbrtjanster
och brister i detalj, vilket visar ett folks alldeles otroliga seglivenhet. Det var bra bocker. Han
sade sig utvalt dem till oss i aniedning av mitt yttrande omgaende Svenska folkets oden, dar
jag sagt att vi kommit, efter mycket overvagande, till den bvertygelsen , att vi har Sveriges
kvinnor och aldringar att tacka fbr det fosterland vi idag ager. Det tyckte han kunde inte vara
rattare, darfbr ville han ge oss en inblick sa langt tillbaka man kan komma.
Nagra harliga dagar i Ruts hem
Sa blev det ett fbrfarligt yrvader sa vi kunde inte kbra hem fbrran dagen efter nyarsdagen. V i
var till nyarsotta i kyrkan. Dar var heller ingen orgel, liksom i var, men en sangkbr, som fbr
oss var j u ovanligt.Sa hade vi lite tid taga notis om biblioteket och gbra avskrift av Ruts
diktsamling, hennes broder hjalpte oss, sa det blev mycket. V i fick en bok av Rut som
behandlade astronomin ocb en om kemi. Denna senare sade hon att hon och hennes
barndomsvan hade kbpt fbr attkomma djupare i jordbmkets manga hemligheter och utforska
jord och vaxters otaliga delar varav det ar sammansatt.
Rut hade slaktningar i Norge som vid utvandringen slagit sig ner dar och var valfangare. Dit
reste hon och hennes kamrat som 11-aringar och halsa pa. Var dar en manad och da de reste
tillbaka fbljde 2 smattingar av deras med och var en manad bos dem. Emellertid hade de
diktat en del om fangst och fjordar mm, bvervarit en rattegang om ett barnamord. Det var en
fiicka fran en obygd, langtifran samfarsel med andra, som kommit att tjana hos en nybyggare,
och blivit pa det viset Han ville de skulle gifta sig, men hon var obeslutsam, fbrstod val inte
hur tiden led fion skulle ga ut i marken efter enris till laggkarl, gick bver en back, halkade
och fbll i valtnet, fbdde barnet dar, svept en trasa om och lagt det emellan tva stenar. Kom
hem och var rent genomvat, barnet hade kvavts i vattnet. Nar hon fick torrt pa sig utrattade
hon sysslorna lika bra. Hon skulle ga ut och hamta barnet och grava ner det i skogen istallet.
Var radd alt anmala del fbr prasten. Sa gick det nagon tid. Sa var det som pa andra stallen en
aoch annan sladderkarring, som kom med korta mellanmm, och skulle lagga nasa i allt som
hande och fbra del vidare. Hon anmalde fallet fbr lansmannen, p g a all barnet inte syntes till.
Del blev fbrbbr och vid tinget var dessa narvarande (Rut och kamralen) och hbrde pa och
upptecknade. Huvudvillnet, som jag bar infbr sasom en ovanlighet fbr sa langt tillbaka, da det
hbrde till ordnigen att Irampa pa alia som rakat ut fbr liknande olyckor lyder som fbljer:
Lansmansfruns vitlnesmal i barnamalsprocess i Norge
Vi kvinnor, sade hon, aro en olycklig och fbrtryckt halft av manskligheten. Det ar man som
skriva lagarna, vi kvinnor har intet infiytande pa detta. Men kan en man satta sig in i vad det
vill saga fbr en kvinna all fa barn? Har han kant angesten, har han kant den fbrfarliga smarfa
och vanda och ulslbll skriken? J delta fall ar det en tjansteflicka som far barn. Hon ar ogift,
hon skall alltsa ga med barnet under silt hjarta och fbrsbka dblja del. Varfbr skall hon dblja
del? Fbr samhallels skull. Samhallel fbraktar den ogifta kvinnan som skall fa barn. Det icke
blolt icke skyddar henne, utan del fbrfbljer henne med skam och fbrakt. Ar det inle
harresande? I3el ar sa all var och en manniska med hjarta i brbstet maste upprbras. Flickan
skall inle bara fbda barn till varlden, vilket kan synas hart nog, utan hon skall behandlas som
en fbrbrylare fbr den skull Jag vill saga: alt det var en lycka fbr denna fiicka, som sitter har

pa de anklagades bank, att hennes barn genom en olyckshandelse foddes i backen och
kvavdes. Det var en lycka bade fbr henns sjalf och fbr barnet. Sa lange samhallet ar som det
ar nu, bbr en ogift mor vara staffri, aven om hon tar livet av sitt barn. Nagot ogillande hbrdes
fran domaren. Eller i alia handelser straflas belt lindrigt, sade frun. Naturligtvis aro vi alia
eniga om, att barnens liv skall skyddas. Men skall ingen av humanitetens lagar galla i fraga
om den olyckliga modern? Satt er in i vad hon genomgatt under sitt havandeskap, vilka kval
hon upplevat genom att dblja sitt tillsland och inte veta sig av nagon levande rad med sig sjalf
och det barn som skall komma Det kan ingen man satta sig in i Barnet far i varje fall en
valmenad dbd. Modern vill inte sig sjalf och det kara barnet sa ilia att det skall leva Skammen
ar fbr tung fbr henne att hbra och hbrfbr mognar hennes plan pa att aviiva barnet. Sa fbder
hon i Ibnn och hon ar i ett belt dygn sa fbrvirrad att hon ar otillraknelig under drapet. Hon har
sa att saga inte begatt det, ty hon ar fbrvirrad. Med varje led i sin kropp, annu varkande efter
nedkomsten, skall hon nu taga barnet av daga ocb skaffa undan liket. Tank er denna
viljeanstrangning som kraves fbr detta! Men naturligtvis bnska vi alia att barn skola leva och
det ar enbart beklagligt att nagra av dem omkomma. Men det ar samhallets egen skuld, detta
hopplbsa, obarmhartiga, skvallersjuka, hatska , elaka samhalle som ligger pa lur fbr att med
alia medel stbrta den ogifta modern i fbrdarvet.. Men till och med efter en dylik behandling
fran samhallels sida kunna de misshandlade mbdrarna resa sig igen. Det ar ofta sa att dessa
ftickor, efter silt samhalleliga felsteg, just bbrja ulveckla sina basta och adiasle egenskaper.
Ratten kunde j u fraga fbrestandarinnan pa de asyler, som upptager moder och barn om inte
det ar sant Och det ar genom erfarenbet faststallt, att just de ftickor som ha, — ja, som
samhallet pa detta satt tvungit att drapa sitt barn, bli sa utmarkta barnpigor. Det borde ge en
var nagot att tanka pa. En annan sida av saken ar denna: Varfbr skall mannen ga fri? Modern
som begar barnamordet kastas i fangelse och far lida, men barnafadren, sjalva fbrfbraren,
honom rbr ingen Men alldenstund han ar barnets upphov, bar ban lika del i mordet, och den
stbrsta delen i det, utom honom skulle olyckan aldrig ha skett. Varfbr skall da han ga alldeles
fri? Fbr att lagarna skivs av man. Dar har vi svaret. Det ar sa, att man maste ropa himlen om
skydd mot dessa manfolkslagar! Och det blir aldrig bra fbrr att vi kvinnor komma med och fa
ett ord i laget vid stortinget. Men da nu det grymma bdet drabbar den mer eller mindre
skyldiga ogifta modern, som begar barnamord, vad skola vi da tanka om den oskyldiga, som
bara misstankes fbr mordet och inte har begatt det? Vilken upprattelse ger samhallet denna
stackare? Ingen upprattelse! Jag vittnar att jag kanner den anklagade flickan, som sitter dar,
jag har kant henne sedan hon var barn, hon har varit i min tjanst, hennes far ar min mans
bitrade. V i kvinnor tillata oss aft tanka och kanna, stick i stav mot mannens anklagelser och
Rirfbljese, vi tillata oss ha en mening om saker och ting. Flickan dar ar haktad och berbvad
sin frihet, sasom misstankl. Fbrst fbr att fbtt sitt foster i Ibnndom och sedan fbr att ha tagit
det av daga. Hon har - det tvivlar jag inte pa - icke gjort nagondera delen Ratten torde sjalf
komma till den solklara slutsatsen Lbnndom? Flon fbder sitt barn pa ljusa dagen. Visserligen
ar hon ensam Men vem skulle vara hos henne? Det ar langt uppe i bdemarken, den enda
manniska utom hon sjalf, ar en man pa stallet. Skulle hon ha tillkallat honom i ett sadant
bgonblick? V i kvinnor upprbras vid en sadan tanke, vi sla ned bgonen vid en sadan tanke. Sa
ska hon ha tagit barnet av daga? Hon fbdde det i en back Hon ligger dar i iskallt vatten och
fbder. Hur har hon kommit till backen? Hon ar tjanarinna, alltsa slavinna, hon har sina dagliga
gbromal. Nu skall hon ga till skogs efter enris till laggkarlen. Nar hon skall bver backen
halkar hon och faller ned i den. Dar blir hon liggande, barnet fbds och kvavs i vattnet. Hon
avslutar med dessa ord:
Vi kvinnor har ett hjarta Jag har lamnat mina barn i frammande bander fbr att kunna resa hit
och vittna fbr den olyckliga flickan.. Mannens lagar kan inte fbrbjuda kvinnor att tanka. Jag
tycker att flickan dar ar nog straffad, fbr att inte ha gjort nagot som heist ilia. Frikann henne

da, sa skall jag taga henne till mig. Hon kommer att bli den basta barnpiga jag haft. Eft'ekten
harav blev ft ikannande. Akiagaren ville ha henne domd da hon saknade ogaviga bevis.
Detta hade barnen nog inte ordagrant kunnat nedskriva, men hennes (Ruts) barndomsvan
kunde stenografi, sa ban skrev under tiden Det var i allafall en rutersfru
Jag skall nu taga en bit till som hon (Rut) nedskrivit sedan hon blev nagot aldre och lyder som
foljer:
Valsignelsen fran barnaaren
Det finnes fran olika tider i vart liv, sa mycket att minnas och bevara. Och barndomsaren aro
darvidlag icke blott de forsta utan aven de viktigaste. I barndomen ha alia en frisk aptit pa
livet. Allt ar nytt och sa angelaget att lara kanna. Det finnes en barnslig nyfikenhet och ett
barnsligt fortroende. Badadera kunna visserligen fbrledas och darmed bli till skada Men de
bora med till var naturs rika mojiigheter att varva kunskap till livets basta. Viktigt ar darfor,
att varje barn far god ledning och gott sallskap, sa att dess sanningssinne vackes och bvas och
att dess fortroende icke svikas. I barnanaturen aterspeglas var egen persons innersta vasenart,
denna art, eller om vi saga bojelse, fbljer garna till livets slut. Jag tror fbr min del, att de
fbrsta aren, ett gott sallskap i samma aldersklass, ar den stbrsta lycka, som kan komma till
mansklighetens lott, da alia tomrum fylles med nyttig garning och outplanliga minnen som
inte sinar intill livets sista skymning, och till sist; nar den langa evighelsnatten kommer, breder
sitt fior bver vart stoft.
Hemfarden
Sa skulle vi kbra hem, men fbrst ga till prastgarden och taga farval. Prasten hade gjort en
avskrift till Rut och en till oss och bad att han fick behalla originalet av "Tattarens
ridderlighet" med vara underskrifter som minne Det fick han och bad oss valkomna dit om vi
nagon gang kom de vagarna fbrbi. Det kom jag, men aldrig EIna, vilket bar senare beskrives.
Ruts fader o broder fbrelade att vi skulle komma nagongang. Rut sade , som ni marker har
jag inte ens fragat vad de tyckte om mig hos er, ty det blev som jag trodde, och det ar nog
bast, sa det tanker jag inte ens pa. Jag glader mig at sa mycket jag fick hbra, pa denna min
pilgrimsfard, som ar mycket jag aldrig tankt pa, och att ni tycker om mig, ty det vet jag ni gbr
och det fbrsakrade vi, att vi inte kunde tycka battre om nagon Ja, sade hon, da ar jag nbjd
och att vi, och alia ni bar, kommit i berbring med tycker om er, det fbrstar ni nog.Sa kbrde vi,
det var hbga drivor, men blasen tog det fbrsiktigt, fick ga som han ville och hitta vagen sjalf,
sa vi fragade inte eller tygia en enda gang. V i kande j u inte igen nagot da det hade blivit sa
mycket snb. V i kom hem i kvallningen och det blev stor gjadje De var oroliga att vi kommit
ut i snbyran, men lita pa hasten , sa de vanta i det langsta att det skulle ga bra.. Sa blev
kungbrelse den qvallen till kl 12. Sedan om qvallarna till varen skulle vi tala om och lasa hbgt
fbr dem i det vi fltt. De trbttna inte utan ville hbra ftera ganger. N P sattt ocksa och hbrde pa
med mycket stor uppmarksamhet. Sedan nar hon (Rut) namndes var det alltid; det var i
allafall en bra tos. V i var hela sbndagen hos morfars och laste fbr dem och de var lika
intresserade. V i fick tala om allt dar ocksa . De sade bada tva att en sadan har bar aldrig varit
(Rut) och sakert aldrig kommer och att Nils ar lite tanklbs som inte kan se, men det far bli
bans sak Sa kom dar nya, med sina mellanrum, men Jbns Nils Hanna uppvaktade han
etnellanat hela tiden
Flickan fran Ramsasen
Sa hande mot varen, det kom en bbneman fran Ramsasa, det lag langt andra sidan
Sbvdeborg, och han (NP)kbrde dit, var borta tva dagar och bestamde att de skulle komma
nasta sbndag. Det visste vi emellerid inte. Men den sbndagen skulle drangen ha fritt och ga
hem N P och 1 kbrde till Elnas hem och som jungfrun hade sitt hem dar i narheten fick hon

aka med. Sa skulle vi skbta huset, utfordring och allt. Nar vi vattna korna kl halv 12 kom en
skjuts pa garden och fraga om N.P var hemma. Na. Det var j u trakigt nar han var hos oss fbr
en vecka sen, bestamde han att vi skulle komma idag. Jassa, ni skulle se pa stallet. Ja, det
skulle vi och talas vid lite. Ja. tyckte vi, det kan vi reda lika bra. Kan ni det, de var inte ilia de
Ja, stig in, vi har snart klart bar. Sa skulle vi j u bverlagga hur vi skulle reda dem. Fbr det
fbrsta sade E att det ar en riktig tur, Ingar har bakat sockerkaka och smabrbd, och ankan vi
slakta och plocka igar, den skall jag steka. Det ar bast jag gar in och kokar kaffe genast och
da jag kom in var kaffe serverat. De tyckte det var roligt, fraga och prata varre. Fraga bl a om
han (N.P) hade pengar utom stallet. Aja, lite, men det star j u o fbrrantas, men gard och
inventarier ar skuldfritt och inga Ibsa skulder. Ja,da ar det rbrtraffligt tyckte de. Ja, och ni har
Jul 7.000, sa bbnemannen, det blir j u nara 3000kr och det racker bar, savida det inte fordras
stora fbrandringar. Vilka da? Ja, t ex mycket fina mbbler och ett nytt boningshus, fbr da
racker de inte Ja, svarade tbsen, inte har jag nagon ny boningslanga att flytta hit och denna ar
bra nog till mig Men mbbler och annat invandigt det har jag, sa det skall inte kosta nagot och
har ni plats till kor sa kan jag taga nagra sadana hit. Vad sager ni nu? j o , da ar det godkant,
till full belatenhet av oss. Ja, det var roligt att hbra, men skall fler bestamma? Ja, Nils Persson
far j u ha sista ordet fbrstas, men vad pa oss ankommer ar det inte hinder. Men nu vill ni val se
pa jorden och annat, sa ska jag visa medan EIna lagar middag. Jag demonstrerade pa basta
salt och de tyckte allling var bra. Sa at vi middag ocb innan de akle bad de oss saga N.P om
han ville komma till dein om 14 dagar. Nar de sa kom hem sent pa qvallen skulle de hbra hur
vi gick iland med det. Da de hbrt alll tyckte de vi skbll oss som stort folk. N.P hade redan
angrat sig, ty de hade bara sandjord dar hos dem, sa del blev inle mer besbk. Sa kom del nya i
olika skepnader och slutade i vederbbrlig ordningar, och ar sa nara lika utom tva fall som jag
anser skal alt fblja med i utredningen.
Flickan fran Sillarbd
En kom fran en by som hette Sillarbd Del blev flera besbk hos varandra an vanligt, och den
ville han ha, men hon gjorde sjalf slut. Aniednigen var att dar kom en ung skollarare till byn
som bbrja uppvakta henne. Sa omkring ett ar efler pa sommaren fbrsvann N.P bell sedan en
pojk varit hos honom ett arende. Detta var pa morgonen, men bort mot qvallen gick jag over
"morfars minne" och ibland enbuskarna lag de bada, N.P och Hanna fran Sillarbd. Hon
alldeles fbrgralen och han lite snopen. Hon sade: Du ar val snail och inte talar om att du sett
mig. Ja, del lovadejag, och hbll del, till behbvlig tid. Men som hon gall den langa vagen och
nu inle fatt nagot till livs pa hela dagen, gick jag hem och plockade en liten pase jordgubbar och gick tillbaka och gav henne. Flon kom inte fram till garden utan gick hem till natten..
Hon hade blivit pa det viset, som det hette, med skollaiaren, men angrat sig och ville nu
fbrsbka fa N P. Men da var han inle sinnad, sa en lid efler gifle hon sig med Johnslrof, som
han belle, blev inle bra utan skildes efler elt ar. Hennes tva brbder var ogifla och skbtte
hushallet hos dem panylt och de syskonen hbll mycket av varandra, sa det blev bra fbr henne
som fbrut. Hennes man var en akla slarver och bverlevare. Alltjamt gick N.P och Iraffade
emellanal J N fJ i deras skogsdunge, de salt dar hela natlerna
Vagarna bbrjar skiljas
Nar vi var konfirmerade vid 13 ar, eller det ar vi fyllde 13, blev Elnas mor sjuk strax efter och
hon maste ftytla hem och sta fbr hushallet och reda de ungre syskonen. Ingar gifte sig pa
hbsten och ftytlade. Da var det lite trist, men jag hade ju en del dikter att fullborda. V i (E o
jag) bytte bbcker, fran sockenbiblioteket och nagon gang diskuterade dess innehall. Langtade
alt modern skull bli frisk, sa vi kunde fortsatta som fbrr, vilket dock aldrig hande. Sa pa varen
tidigt, drangen harvade fbrsta dagen pa gardens yttersta aker, bak en backe, och jag ville
nbdvandigt grava ner en stor slen pa backens sluttning, som blivit synlig de senare aren. Delta

hade jag aldrig gjort Torr, men som N.P visste att den varit nedgravd en gang formt, och da
det var stora risken att den kunde glida ner innan graven var riktigt fardig, och da falla pa
mig, sadana olyckor lar tala om sig ibland. Sa kom han ut flera ganger om dagen och skull se
sa det gick bra. Nu kommer bar ett underligt drag, som jag sa ofla fatt erfara, tillfalligheter
raddar livet Just da han kom till mig, borjade jorden spricka, saledes borja stenen att glida.
Jag hade hackat for mycket under, han tog mig i hand och drog mig upp, och sa fort jag kom
upp pa kanten rulla stenen i graven och slog till i motsatta sidan. Par bade jag blivit krossad.
ty det var en stor sten.
Eldsvadan
Da jag sag mot hemmet borjade det ryka ovanligt stort av skorsten, det var soteld. V i sprang
hem. Det var j u en kringbyggd gard med halmtak, en gnista hade fallit pa taket, det liknade en
svart prick och rok lite av den, vidgade sig mer och mer. For att na dit skulle jag sta pa N.Ps
rygg och kasta en hink vatten pa, men just som jag skulle kasta upp vattnet flamma det till
och i foljd av den starka blasten spred elden sig over hela boningshusets tak bgonblickligen.
Da var intet att gora an att radda djuren En hast, 20 kor, 6 ungdjur 8st 4 mamaders grisar
och 14 far. Alia flck vi ut i aldra sista bgonblicket. V i hade inte tid att saga till jungfrun, som
varit ensam hemma. Hon visste intet forran hon sag alia taken i brand. Hon hade varit i
kallaren, hon tog en famn klader, sprang ut genom tradgardsdbrren Da hon skulle ut om
dbrren fbll en del av halmtaget pa henne, tappade kladerna och blev nagot brand i har, ansikte
och pa handerna. Sa vi fick inte ut nagot, hade endast det vi var kladda i. Det var en stormig
dag, sa allt brann ner pa en timma Det var mycket lagt brandfbrsakrat och inte alls grbdan
Saledes fbrlorades allt belt, fodret, fodersad och allt utsadet. N.P gjorde en mycket stor
fbrlust. Detta blev relaterat i Ystads Allehanda Tidning. Det hade Rut sett, sande sin bror
ridande att hamta mig tredje dagen efler
Andra besbket hos Rut och kyrkoherden
Jag skulle komma i de klader jag hade pa da vi radda djuren, det var order fran Kykroherde
Bokekrona. Han ville giva av de klader mm som varit Carls. Jag tog en hast och red med. Jag
fick en fin svart kostym till helgdags, en sbndags och en vardags, ett par skor och ett par
stbvlar, 6 skjortor, underklader, 2mbssor, en del kragar. Detta skall du ha fbr de manga
stunder ni berett mig med edra skrifler. Det ar fbr mig ett ofbrgatligt nbje, i synnerhet fbr det
paminner om min son. Av Rut fick jag 10 kronor, nagra bbcker. Hon packa in det hela sa det
hangde bver manken pa hasten, halften vid var sida. Sa skulle jag tala om hur det nu var
darnere. Da fick hon veta att ingar var gift och EIna hemma hos sin mor och garden
nerbrunnen, sade hon, vad var det jag sade till dig? Sanna mina ord, ty jag vet och ser det. Ga
inte och tank pa det, ty det blir som det blir, man maste belt enkelt fblja med. Halsa nu din
barndomsvan och, lycka matte fblja dig, det gar nog bra, lat mig hbra av er nagon gang. Jag
kom j u hem och var uppkladd, sa det var inte maken i byn, ty det var fina klader och passade
i storlek. Sedan blev det ett alldeles oerhbrt stravsamt liv, V/T. ar varje dag och de fiesta
sbndagar innan garden blev uppbyggd. Under tiden var inga friareaftarer. Han gick till J.N.H
ibland.
Den lilla dansedockan
Nagon vacker sommarqvall gick ut i en grann skog, av mycket stora boktran, som liknade en
Ibvsal. Dar var en dansbana pa bara marken, det dansades varje sbndagsqvall. V i gick dit
sbcknaqvallen, N P blaste flbjt och spela fiol Da kom alltid J.N.H. Jag dansade med henne.
Hon dansade bra och jag kallade henne min lilla dansedocka. Sen gick alltid N P och fbljde
henne hem. Vi tyckte det sag ut att vara klart med henne och det var en bra tbs. Varen darpa
kom en bbneman, da var vi fiyttande in i den nya boningslangan. Han framhbll en som hade

40.000kr. Da kunde han inte lata bli, utan det blev visiter, ofla, och skulle bestammas. Men
var gang han kom dariTran gick han och mbtte J N . H i deras lilla skogsdunge. Sa var det
bestamt med dem Sa bestamde han med Hanna, ty sa hette hon, som jag nu benamner H, att
han skulle kora och mote henne ett visst klockslag midsommarsaffon. Hon skulle ga till fots.
Da angrade han sig, blev hemma och trodde, att da hon inte motte honom, skulle hon vanda
om. Men hon kom, sent pa qvallen. Sa lag de tillsammans i samma badd. Hon var nastan bara
barnet, 17'/2 ar, trodde antagligen att det horde till. Istallet for som de bestamt att de skulle
kbra till Christinehov pa morgonen, smbg han sig ut, och krbp under gardesgarden, bort till
skogsdungen till J N H Kom inte hem fbrran morgonen efter kl 6. Da gick H dar, ensam hela
midsommarsdagen till kl 5. Da kom jag hem, hade varit vid Ovedskloster, dit alia som ville
fick fi-itt tilltrade denna dagen pa aret. Men det hade da urartat och likna ett vanligt
marknadsliv, sa det intresserade inte mig Darfbr kom jag sa tidigt hem, och tur var del fbr H
.lungfrun hade fiilt pa grund av all ingen skulle vara hemma Hon hade inte fbrtart nagot pa
hela dagen och visste inle var N.P var, hade ingen aning om att han hade fbrbindelse med
J.N.H. Vi hjalples emellertid at att stalla om kaffe och mat. Jag tyckte del var synd om henne,
sa vi gick och prata hela natten anda till N.P kom. Hon sade, han trodde kanske jag ledsnade
och gick hem, men jag skall nog vanta ul honom. Han har varit nargangen mot mig och da far
del j u inte ga sa till all kasta mig pa sophbgen Jag ar moderlbs och har inget stbd, eller kan
fa rad. Annars skulle nog delta varit pa ell annat satt, nu far jag nog bita i del sura applet. Sa
dukade han upp nagon historia och skjutsade hem henne, och da han kom tillbaka, hade han
bestamt, alt de snarl skulle la till prasten. Samma kvall och jamt gick han till J.N.H. Sa i
medio av juli kbrde han till H. Da bestamdes all ban skulle komma den 10 aug, da skulle de
till prasten och taga ul lysning. Men han var varenda qvall hos J.N.H. men da han kom dit
gjorde hon slut och kbrde hem, del skulle vara oaterkalleligt slut Da ville hon aka med en bit,
fbrsbkte beveka, men det var ombjligt. Sa skulle hon ga tillbaka, gick och grat. Han sag sig
tillbaka, tyckte det var synd, de bestamde, han skulle komma om en vecka och da skulle de
taga ut lysning. Sa sade han J.N.H besked alt det var slut med dem. Hon blev j u ledsen ocb
som ban visa sig lite hard ocksa mot henne, tog hon det sig sa nara all hon blev sangliggande
sjuk. Da kom hennes mor till N P och fbrebradde honom all bara sig sa at Han visste val hur
han hade del med hennes dotter, han kunde val sluta med den andra Det blir j u en stor
skandal, men underligt nog var han hard mot henne ocksa. Jag hbrde pa, blev belt fbr^'anad
och ledsen, hade aldrig hbrt honom sadan. Nar inle gumman fick rail pa honom gick hon hem
sent pa qvallen, grat sa det hbrdes lang vag. Da fbljde jag henne hem, sa lata hon om att det
var galet stalll fbr Hanna ocb del visste han, och anda bvergiver han henne Tbsen dbr
bestamt. Jag far saga, jag blev lika ledsen som gumman, fick ga in och tala med Hanna, och
vilken sorg, en sa duktig och snail flicka. Nar jag kom in rackle hon bada handerna och sade,
ja, bar ligger nu din lilla dansedocka och kommerr aldrig upp mer. Det blev bara grat en lang
stund, aven fbr mig. Jag blev nastan ocksa verkligen sjuk. Men innan jag gick sade jag, jag
skall saga till honom alt han andrar sig, det ar j u tvunget, da det ar sa. Jasa, du vet det sade
hon Det gbr ingenting efiersom du ar sa snail och vill hjalpa mig Gud give del lyckas, annars
fir jag krypa i graven. Det tycker jag kostar sa pa, da jag ar sa ung och sag livet sa ljust fbr
mig. Men jag litade pa honom, kunde val inle ana nagot svek. Vill du vara sa snail och tiga
fbr allmanhelen, sa f i r jag dblja mig
Om samma qvall sade jag till honom, han blev inle arg pa mig, men sade sig nu inte kunna
andra sig Men hur skall del bli fbr den stackars J.N.H, hon dbr ju. Ja, det kan inte hjalpas, sa
gar det j u fbr manga. Jag fick inle rati pa honom, faslan jag gjorde min fiil, och alt han var
sadan, var j u en sa stor overraskning fbr mig. Jag hade aldrig fbrslall annat an han var
hederlig ocb snail. Jag blev ledsen sa jag visste inte vad jag skulle taga mig till. Det hade j u
varit de tva sista aren sa manga fbrandringar, med alll pa garden, och jag tyckte det var sista
fbrskansningen som fbll, och kunde aldrig bli samma gard mer Dar man hafi sill hem och sa

bra, lugnt ocb skont, alltid roligt och fortroligt. Sedan var det liksom att detta var sista bandet
som lossnade. Sa nar jag reste darifran, var det inte med sadan saknad jag forst tankt det
skulle bli
Sa blev det lysning och brollop, bestamt till den 20 okt Jag gick bort till J.N.H och skulle
lamna besked. Da jag kom inom dorren sag hon fbrhoppningsfullt ut ett ogonblick, men
markte pa mitt utseende att det misslyckats Sade, hur skall jag kunna tacka dig som velat
gora sa mycket for mig. Jag ser pa dig att det var Ibnlbst, nu vet jag min lott. Sen blev det
bara grat, och hogljudt, sa det hordes langt ut pa garden da jag gick. Sen var hon sa dalig att
ingen fick ga in till henne. Dar var nagon som skulle experimentera med nagon fordrivning,
som misslyckades, och istallet blev hon annu samre. Levde till den 15 nov. Emellerid nar jag
kom hem blev jag riktigt sjuk efter att ha sett detta sorgliga, sa jag blev ocksa sangliggande,
vilket fbr mig var j u hbgst ovanligt, som vid den tiden visste inte ens vad illamaende ville
saga. Da kom N.P och skulle hbra bur det var. Da lag jag och grat, kunde inte lata bli,
brngottet var alldeles vatt. Talade om det sorgliga jag sett, da grat han ocksa och sade, ligg
tills du blir bra. Sa gick han ocksa och lade sig, steg inte upp pa tva dagar. Jag bbrja rata pa
mig dagen efter, men kunde knappast andas. Hennes gard lag sa nara att man sag den och da
tyckte jag att hon bade hbrdes och sags. Jag var inte vid balsa hela tiden tills jag reste till
Sbsdala den 1 nov. Sedan kom jag i nya fbrhallanden och glbmde bort det. Det blev ett rysligt
arbete med allt till brbllopet, som varade i 6 dagar, 3 i hennes hem och 3 i bans. Alia deras
slaktingar pa bada hallen var med hela tiden, och byalaget i hennes hem alia 3 dagarna. Sista
dagen var alia i byn bjudna, sasom fattiga och barn. Pa fjarde dagen kom skjutsar bestaende
av byalaget fran var by, som hade sadana vagnar att de kunde aka, alia hennes mbbler och
annat bohag hon skulle ha med. Sa kom de fram omkring kl 12 och efter hela brudfbljet, med
speleman, som lat hbra sig under hela farden. Sa fortsattes brbllopet med mat och dryck pa
qvallen me dans till kl 2. Sa fick de lagga sig pa vad satt de kunde, till och med ute pa logen i
hb. Kl 6 var morgon kom traktbren med besken (malbrt pa brannvin) och en severerska med
spettkaka, samt speleman med sina latar, besbkte alia. K l 8 latt frukost, middag kl 2 som
rackte till 6, sa dans. Sista dags eftermiddag var dar alia i byn, hur ringa den an var, som inte
varit bjuden till brbllopet fbrut, sa dans till 3, sa avskedsmaltid och slut. Sa blev det ett
fbrfarligt gbra att fa allt i ordning och rent Den 29:e skjutsade jag hem matlagerskan och
hennes grejor. Det var langt sa jag kom hem sent pa natten. Det regnade hela tiden, blev
genomvat. Sa blev det som det alltid blivit fbr mig. Sa kort tid och bradska i sista minuten,
hade bara en dag att gbra mig i ordning fbr resan. Hann inte resa och saga adjb till Rut, som
jag bestamt satt mig fbr. Nar jag lamna garden blev det en tareftod fran den nya frun. Skulle
tvunget fblja mig en bit, tyckte det var rent fbrfarligt jag skulle resa Hon tyckte det sag sa
dystert ut aliting Jag lovade halsa pa nar jag reste till milt hem, som blev ett ar efter
Da var det stor fbrandring bver allt, pa manga satt. Den 10 nov bade H fatt veta fbrballandet
mellan N.P och J.N.H och all hon var dbdssjuk. Da gick hon dil ocb skulle tala med henne
och sedan taga sina matt och steg. H talade om allt fbr mig da jag kom. Jag later henne tala
nu: Jag blev sa ledsen nar jag hbrde det, och som jag saledes varit behandlad pa samma salt,
ungefar samlidigt, kom jag alt hala min man Sa jag hade fbrst tankt ga och gbra av med
mig,men sa beslulade jag ga och tala med J N . H .
Sorgelider
Da jag kom dil Iraffade jag modern, som sade att hon inte tillat nagon alt ga in. Da sade jag,
balsa Hanna, far jag inte tala med henne sa gar jag till an och sanker mig, del har jag bestamt
mig fbr Da Hanna fick delta besked fick hon komma in Men det var en sorglig syn, nastan
bara skinn ocb ben Jag sade, jag vill be dig taga an N.P och jag flytta hem till min fader, men
nu ser jag alt du kan val inle. Jag kan i allafall inte bli dar sa som han har stalll del fbr oss
bada Hade jag vetal alt han hade nagon bar, d v s dig, och hur det var stalll fbr dig, stackars

manniska, sa hade jag bhvit i mitt hem. Trots jag inte riktigt da vi tog till prasten visste hur
jag hade det stallt. Min mor dog nar jag var 13 ar. Sedan fick jag ett sadant arbete och slit, att
reda allt, sa jag kom aldrig ut ibland folk och ingen som kunde giva nagot rad. Da N.P kom
hade jag j u aldrig tankt pa nagot giftemal, var endast 17 ar. Men hur det var blev jag
bvertalad att aka dit. Sa skjutsa far halva vagen och jag gick resten. Sa skulle N.P skjutsa
hem mig pa qvallen, men istallet overtalade han mig att stanna till dagen efter. Sa hade han
ordnat att vi skulle ligga i en sang. Da jag protesterade, sade han att sa brukas det, och jag
som rent oerfaren i aliting, trodde det var ratt, och sa blev det varje gang.. Da han senare ville
draga sig tillbaka var jag j u inte dummare an att jag insag risken for mig sjalf, sajag satte hart
mot hart. Men hade jag visst ditt ode, sa hade jag allt blivit hemma och tagit skammen Det
hade varit min lycka, ty jag kommer aldrig att tala honom, eller ens bli kvar. Forreslen kan jag
nog inte leva, utan gor slut pa milt liv, det har jag sa gott som satt mig fbr nar jag nu ser dig.
fiar du lakarbehandling? Ja det har jag Da vet du om du kan bli frisk igen och saledes flytta
dit, sa reser jag hem. Da svarar hon, jag har fatt min dom, kan leva hbgst en vecka. Men jag
ar dig tacksam att du kom och sade mig detta. Jag visste j u inte hur det var, trodde bara du
ville tranga dig emellan oss och jag blev hatig pa dig. Men sag mig nu att vi ar vanner, sa dbr
jag nbjd. Da vet jag att jag kan trada in fbr tronen utan att hata eller vara hatad av nagon Har
ju annars inte varit i delo med nagon. Sa var vi bverens. Men da maste jag lova henne att inte
fbrkorta mitt liv utan bli kvar om mbjiigt, annars resa hem. Ty som hon sade, hon har inget
hat med sig i graven till honom Den man har alskat fbrlater atminstone jag, och han var den
fbrste. Jag var endast 21 ar, hade aldrig haft nagon, och var nog som du lite oerfaren. Jag
bara inte kan fbrsta att manniskor kan vara sadana, men det tillhbr inte mig att dbmma, utan
taga mitt kors, nu ar vi lika olyckliga systrar bada tva . Mycken tack fbr du kom, nu ar jag
redan lugn och kan somna i frid Da sade jag, som detta har varit sa skulle j u en av oss bli mer
eller mindre olycklig. Men far du sluta nu ar du den lyckligaste av oss. Nu har jag lovat dig
att inte sjalf taga mitt liv ocb det skulle jag halla. Men jag vet att jag aldrig kan fa en glad dag
mera pa jorden Jag har anda i min enfald rakat bliva din olycka Jag kunde val ha tagit reda
pa hur det var bar. Jag visste j u inte ens att du fanns till, men jag var och ar annu ett barn, inte
18 ar, och har en manniskas liv pa mitt samvete, ar mera an jag kan bara. Jag behbvde val inte
bradska, hade j u tiden fbr mig. Nar jag tanker pa allt, vill benen inte bara mig. Hur det var
blev vi vanner, den trbsten har jag att hon dog lugnt. Men jag, vilket liv, sorgen tager sa att
jag inte kan ata, krafterna tager slut, kan bara inte halla iordning. Nu far jag inte gibmma att
framfbra hennes halsning till dig, det fbrelade hon att jag inte fick gibmma. Du var den ende
sanne van hon bafl bar pa jorden, som velat henne val och gjort sa mycket Trodde inte hon
tacka ordentligt da ni sist traffades, men sade. att det skulle hon gbra i en annan varld, ty att
ni kom att traffas var hon saker pa. Hon talade ocksa om vad du gjort fbr henne och jag
bnskar av hjartat att du vunnit seger, da hade inte mitt liv varit fbrmorkat Men jag kan inte
bli bar, jag har gatt harifran 3 ganger. Fbrsta gangen anda hem. Sa kom han och grat och far
makla och sa fbljde jag med.Andra gangen hann han upp mig pa halva vagen och jag lat
bvertala mig. Tredje gang hann jag inte fran byn. Det ar j u klart om jag kan sa blir jag har,
men nar hjartat snbres samman da ser jag garden dar den stackars manniskan lag och sag ut
som dbden, blir jag rent fbrlamad och ibland inte kan tanka redigt. Sa ar jag ocksa radd att
mista fbrstandel. Vad skall jag gbra? Sag mig det.
Fbr min del var det inte gott att rada Men jag sade: Det enda rad jag kan ge ar att fblja det
rad J.N.H givit, det ar nog det rattaste. Och da en dbende gjort det sa ar det atminstone fritt
fran biavsikter och givit i basta valmening. Man kan j u tanka sig att den dbdas ande kan bva
nagot infiytande pa trakigheten sa det kanske kan mildras nagot, tank pa det Jag tror inte det
ar ombjligt utan mbjiigt Du ar j u rent oskyldig till det som passerat.Men skulle du inte kunna
utharda sa fblj hennes rad, ty det ar aven mitt. Du ar j u till moralen ofbrdarvad, sa pa ettdera
sattet skall det ga. Sa skildes vi och jag har aldrig sett henne sedan Hon blev dar till sin dbd.

som jag tror intrafTade vid 40 ar, men trakigt hade hon, och han fbrfbll nara i vankelmod, ar
ocksa dod. Jag kunde aldrig halsa pa hos dem mer. Sa elandigt det var. Da aliting urartade sa, ar det fbr mig, som ett sorgligt minne av byn och garden. Som avslutning pa det hela.
och ett vemodigt minne av de harliga barnaaren, med en sa rik verksamhet, sa det ar nog fa
som far uppleva nagot sadant. ingar blev bra gifl, dog ca 10 ar darefter EIna skbtte sitt
fadernehem i manga ar, som de salde. Hon tog undan en tomt, byggde sig en villa och bor dar
ogifl.
Besbket i Ruts nya hem
Nar jag var 22 ar var jag och balsa pa Rut. Da var kyrkoherde Bokekrona dbd och hon gift
med davarande kyrkoherden i samma pastorat, en broder till hennes barndomskamrat, 2 ar
aldre, hette Johan B o k e k r o n l De hade en 3arig pojke som heter Carl Johan Han prata om
allt mbjiigt som en stor, var ovanligt klok. Sa skulle jag tala om allt det som bant ocb hela det
sorliga kapitlet. Kyrkoherden hbrde pa hela tiden, var sa intresserad. Med stoltbet visade de
sitt mbbelmang, att inte en enda sak var inkbpt utan var det gamla pa prastgarden, som varit
dar fbrut, och det Rut tagit hade tagit med var ocka av det gamla. Jag var dar i 2 dagar, hade
riktigt trevligt. Han hade som pastor och komminister baft anstallning i l^appland i flera ar.
Han hade en hel del beskrivningar darifran, om kapellen, seder ocb bruk, naturen och livet
daruppe. Hade en mycket stor botanisk samling som han sjalf astadkommit Sa det var prat i
ett hela tiden. i Ruts gamla hem var ingen annan fbrandring an att brodern var gift och de
passa bra ihop. Fadren gick som fbrut och hjalpte till. Sa hela den familjen hade det bra stallt
Det gladde mig och sa har jag ett vackert minne av det hela dar Sedan har jag aldrig haft tid
besbka dem.
En reflektion
Nu till sist en reflektion. Att det gick bra fbr den familjen var j u valfbrtjant, det ar j u klart. Sa
tycker man det borde vara fbr alia som aro snalla. Men bdets nycker bestammer ofla
annorlunda. T ex bada de olyckliga som har fbrut beskrivits. Jag ar alldeles saker pa att det
var tva flickor som inte kunde vara hederligare och snallare Hade sakert aldrig gjort nagot
ont eller nagon fornar. Var aktade pa var sin ort, som goda manniskor. Vad ar da anledningen
till deras sorgliga lott, som sakert inte kunde vara hardare? Det ser besynnerligt ut, N.P som
jag ar saker pa, var rattskaffens av fbrsta ordningen fbrut, och skulle bli orsak till sadan sorg,
och sjalf f l det mera an trakigt. fians manga friarevasen, var j u inte tilltalande, tyckte jag.
Men det var j u sa pa den tiden. Hos mig fbll han i anseende, sa det var ej svart att flytta
darifran Ruts spadom om mig har da slagit in fullkomligt, hittills Hennes yttrande att det
skulle bli bra till sist ar j u ett hopp. Asonspagen sade nagot liknande till mig, en zigenerska
fov 40 ar sedan sadelika,men Ruts utsago om nagons skiljande slog dock in. Hon var klok.
Det jag i bbrjan relaterat om hoveribonden ar att visa att de bbnder som senare finnes,
harslammar fran dem och derasliv de fbrde var lika.
I minnet bevarat och nedtecknat 1935.
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