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Vilda djur:  

Vargar m.m. 

Ännu då detta kapitel skrives – i mars 1961, lever en 

människa, som sett en varg i Björketorp. Det är ”lilla Maria” på 

hemmet, född 1862. Hon berättade 1953: Den siste vargen såg 

jag vid Vinterlet (let=gap. vinterlet är gränsen mellan Furuberg 

och Sjönnered) över vägen till Sjönnered, då jag var i läsåra, 14 

eller 15 år gammal. Jag kom på vägen och skulle till Sjönnereds 

handelsbod. Då vargen fick se mej, sutta han över ett dike och 

upp i Svensåsen. 

Samtidigt upptecknade C.M. B:d efter en annan gumma på 

hemmet, Tilda född 1866. ”Jag var såpass stor, så jag var två år 

och stod och höll mej i träsoffan och titta ut genom fönstret på 

en varg. Det var den enda varg, jag sett, och jag hörde aldrig att någon hade sett en varg 

senare här i trakten (5897, s. 21). 

 På 1940-talet var det förstås lättare att träffa på sagesmän, som kunde berätta om 

vargar, som de sett med egna ögon. Ett par exempel: 

Karl Gustavsson, född 1862, berättade 1945: Vargar har jag sett flera gånger. Jag var 

väl tio år, när jag såg den förste. Det var vid Röbergs såg. Jag hade kommit nolifrån skogen 

med ett stockalass och hade besvär med att få loss länken, som var om stockarna. Oxarna 

började blåsa och fräsa, men jag brydde mej inte om dem. Men när jag hade löst rännesnaran 

och reste mej upp, fick jag se en stor varg bara en fyra meter ifrån mej. Oxarna ville vända sej 

om efter vargen, och han blev rädd för dem och sprang in i skogen. 

När jag var tolv år och gick vall med kreatur på sommaren, såg jag två vargar på en 

mosse, Det var på Böttorps skog eller Svensgårds. Hölingarna (unga män) hade lurar då, så de 

kunde meddela sina kamrater, om det var något farligt. 

Och en gång ovanför Gräsryd på hösten. Jag och en kamrat 

gick valle där med en hoper nötkreatur och får. Oxar och kor 

började sätta upp huvet och fåren var i en skock i mitten. De såg 

en varg förstås, men vi såg honom inte. 

Mina föräldrar såg tjogtals vargar gå i en lång rad på isen 

på Gingsjön. De gick alla i samma spår, så man kunde inte se, att mer än en hade gått där. 

Nej, jag har inte hört, att de rev ihjäl några kreatur här. 

Drevjakt hade de efter vargarna, men de fick aldrig tag i någon. I Röberg hade de 

varggarn och något av järn att fästa garnet i och vargspjut och likadant hade de på flera andra 

ställen (5016, 36,37). 

Karl Persson, född 1864, berättade 1946: Här var flera vargar efter 1870. Här var flera 

vargar då än innan jag var född. När bönderna körde med oxar till skogen, hade de yxa på 

armen och en hop vargar följde efter dem och grina så illa. 
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Vi hade får och släppte ut dem. Pappa och jag stod på lon och trask (logen och 

tröskade). Fåren kom och hade sprungit, så näsan blödde på ett par av dem. En sö (får) var 

borte och vi fick aldrig se ett hår av henne. 

 Och i Rävlanda till Ivars på Gärdet  -  då var det Larsa på Gärdet, farfar till Ivar. De satt 

och åt ättendasbete (eftermiddagsmål) på lon. De titta ut genom förnstret. Då stod en varg på 

fähusdörren och lukta. 

Vi hade en enda ko. Hon var med kalv. Så kom vargar och rev henne och drog ut 

kalven. Kon dog och vi grävde ner henne. Vi ville inte använda henne. Sen hade vi ingen ko 

på mer än tjugo år, men vi fick mjölk ändå. Det kunde komma både två och tre hustrur till oss 

med mjölk på samma dag, för på den tiden sålde inte bönderna sin mjölk. 

Finnarna skulle tatt vargarna härifrån. Sverige hade hjälpt finnarna så mycket efter en 

hungersnöd och de tyckte att de kunde inte vedergälla det på bättre vis (5113, s.15,16,). 

August Andersson var född 1867. Han berättade 1946: Börje i Hoasik (Hoasika, sik är 

annat ord för mosse) hade stöpt grova hagel och skulle skjuta tjäder på spel. Det kom en varg 

och Börje sköt, men han fick honom inte. Sedan hittade de en rutten varg vid Hindås och de 

antog, att det var densamme, som Börje hade skjutit på. 

Erik i Åsen, hans mor hade en ko. De vågade knappt släppa ut henne, men det var ju 

tvunget. Rätt som det led på eftermiddan fick de se en varg. De ut och ropa, men vargen kom 

fram och bet strupen av kon, sen sprang hon, för de var efter honom. Han skulle ha död på 

kon. Det var deras enda ko. Detta skedde änna vid den tiden, jag föddes. 

Ute i Vika till Stjänströms hade de en hund. De hade varit till Johannes i Vika och hade 

hunden med sej. Det kom två vargar och tog hunden, flängde mitt av honom. De var 

närsöckna. 

Vargarna kunde nära på gå in i lagårdarna. Får tog de i nacken och slängde över nacken 

(sin egen nacke!) och sprang. Hundar tog de ock. Därför hade hundarna förr ett taggband av 

järn om halsen och taggar efter ryggen på en skena. 

Det sista jag vet var vid Dansereds lid. Det var mycket snö och där hade de sett såna 

väldiga spår efter vargar. Och fjorton dar efter sköt Jönssons son på Långenäs en varg; det var 

när de gick skall i Härryda. 

Vargarna narrade hästar och nötkreatur ut i mossar. De retade korna, så de skulle 

springa efter dem. Kom de då åt en mosse, där blev vargen herre. 

I Hällsåker i Lindome var en märr tjudrad. Hon hade föl. Det kom en varg och ville ta 

fölet. Märren sparkade så hon slog bort skorna, men hon friade fölungen. Det blev en häst av 

fölungen och han hade märken efter vargaklora, där blev inget hår. 

Min far var med och gick vall. Ornen varnade hela dagen, så vargen vågade sej inte 

fram förrän på kvällen, då de skulle köra hem kreaturen. Då kom vargen och skulle ta en 

kviga, men modern till kvigan jagade bort honom. 

När kreaturen skulle vila middag, la de sej så tätt ihop med huvudena. Kom en varg, 

ställde de sej upp och vrålade med bakdelarna inåt och huvudena utåt, så de skulle kunna 

freda sej. 

Vargarna kallades mest tassar eller gråben. 

Isen låg över havet. De trodde vargarna var komna hit från Ryssland. De hade gått på 

isen. Till slut gick de samme vägen tillbaka igen (5113, s. 17-20). 
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Jag hörde vargar tjuta från Lyckans torp en kväll, jag var väl 15 år då, berättade Emma 

Andersson på hemmet, född 1867. Det var på hösten. Sommaren förut hade de tagit en kalv på 

Hägnen en natt; de hade ute sina kreatur om nätterna där (5113, s.25). 

Grävling är här gott om, sa August Andersson. 

Förr visste jag inte om honom så mycket. Mina söner 

har skjutit flera. De flår dem och säljer skinnet. Håret 

användes till rakborstar, de finaste som finns.  

Jag och en jägare till var ute en morron, Det var 

halvljust. Vi var ute på tjäder, för vi hade hört en tupp 

på kvällen. Den andre var Karl i Hollby, (Huvdaby – 

Hubby) i Härryda. Rätt som det var tog han tag i halsbandet på hunden. ”Det är en grävling”, 

sa han. Grävlingen kom och mötte oss, men när han fick se oss, vände han. Karl släppte 

hunden, så han fick löpa efter grävlingen. De rök ihop. Karl hade en mynningsladdare men 

bara ett skott. Han tordes inte skjuta. Han ropade:”Fy, Gnall!” Hunden släppte. Grävlingen 

kom och rök tag i bösspipan. Karl tryckte av, men det var för nära. Grävlingen bet ihop 

käften, så att luntorna tog i nackaleden. Han dog inte av det. Hunden rök på honom igen. 

Grävlingen bet hunden i bringan, så han skrek. Han blev rädd för honom och sprang undan. 

Jag tog en gren, tre alnar lång, och slog till grävlingen rätt i skallen, så grenen gick av på 

mitten. Men grävlingen kultade runt och dog. Han var så fet, så det var mer än tre tum späck 

på sidorna. Detta var sist på oktober, då är han som fetast. 

Istret smälte vi i en kittel till skosmörja, som vi hade i många år. Vi använde det också 

till kärresmörja. Skinnet använde jag till en jaktväska. 

På våren, när de kommer ur idet, är de så torra och magra. I mars månad går grävlingen 

ur grytet. Merendels är det bara en hane och en hona i grytet. Grävlingen kan köra bort räven 

och ta hans lya till gryt, eller ett par grävlingar tar grytet från ett annat par. När kvällen 

kommer, ska de ut. De sticker upp näsan och vädrar sej ikring, innan de går ut. 

De äter blåbär väldigt mycket, eljest torbaggar. Det är torbaggarna, de blir så feta av. De 

kör med trynet efter dem i koruker och i jorden änna som de kört med harv. 

Jag var i Sätila och plockade kantareller under Strömma. Min son Karl var med. Det var 

en lid med ett gap nedanför. Där fick vi se tre grävlingar, en hona med två ungar. De höll på 

och åt havre mot det att den mognade. De går inte på rågen. Havren var nervaater på mossen. 

De lägger sej i ide om hösten. Då bär de mossa. De ser så lustiga ut, när mossan står ut 

från käften på dom. Mycket bräkne bar de; det skulle vara torrt. 

Jöpa (lokatt) har här varit förr. I Gäddhult var jöpera i skogen och bergen vid sjön i 

många år. De rev får. I Sätila hade de lagt ut en sax och 

fått en jöpa i, stor som en ko. Det var på Boråsens mark. 

Jag var allt 30-40 år, då jag hörde talas om det (5113, 

s.24).  
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Räv har funnits här i all min tid, berättade August Andersson, f. 1867, men jag har 

aldrig skjutit någon, för jag har haft för dåliga bössor. En gång jag var ute och jagade fick 

hundarna slag av jag trodde det var en hare. Men så skrek det till så skarpt, och då förstod jag, 

att det var en räv. På en halvtimme kunde jag inte höra skallet, men så kom de fram på andra 

sidan mösta (mossen) mellan kullen och den odlade marken. Räven kom kilande i möstalagga. 

Jag hade en mynningsladdare men hade skjutit bort den ena pipan. Räven kom nära och så 

sköt jag. Jag såg att han datt (föll), så snart det small, och därför sprang jag fram och skulle 

slå ihjäl honom, men räven upp och ner på en stor mosse. Hundarna gick loss där igen. 

Hyndan kom hem efter klockan 10 på kvällen och sen gick hon aldrig på rävskall mer. Hon 

hade naturligtvis bitits med räven (5113, s.8).  

Råttvesslan var stark, säger Aug. An. Jag såg ena, som 

kom efter ett dike och hade tagit en mullvad, som var tre 

gånger så stor som hon. Hon la´n lite och vilade, tog den 

igen och fortsatte.  Det var en tegfår mellan åkrarna, i den 

sprang hon till sin plats i ett stort rör. 

Jag och Skajen i Kåhult hade varit ute och jagat. Vi 

hade bössor. Det var odlat intill skogen och där var ett litet 

rör. Det kom en vessla och sprang in i röret. Skajen fick tag 

i en stake. Hon vände och ställde sej på bakfötterna och fräste s´att. Hon hade hoppat rätt på 

honom, om han inte hade skjutit henne. 

Farfar hade grävt och fyllt med sten i en väg. Där bodde vesslor och de hade ungar, fyra 

eller fem i varje kull (5133, s.7). 

Vesslan kallades röteveschla (5807, s.20. Anna Kristina f. 1876). 

Flädermusen. Det var gott om flädermöss på rännet på Smedstorp. De hänger i den ene 

haken (klon). De har så brått och flyger efter väggerna och tar mygg och andra insekter. Jag 

har bara sett två sorter, liten och stor (6009, s.31. E. Börjesson f. 1874). 

Nattmyska kallades flädermusen. Jag vet inte att den använts till något (5016, s. 38 K. 

G:n f. 1862). 

Göken kom den 8 eller 9 maj. Det var ”hasa tid”. Nolagök ä jolagök, östagök ä 

tröstagök, västagök ä bästagök (känner ej till vad sunnagök betyder). Många gökar har sin lek. 

I Habby såg jag tjuge, tretti gökar. De gol och skrattade. De lägger ägg i ärlebo. Ungen äter 

upp ärlan till slut. Att göken blir hök påstår de; hon är gök det ena året och hök det andra. Jag 

sköt en gökunge en gång. Jag trodde det var en sparvhök. 

 Han gal till midsommar. Det är ett dåligt mark, om han gal efter midsommar. Det var 

tal om att han slutade gala, när han fick se den förste höstacken. De tog höet mycket senare 

förr än de gör nu. Skrattade han mycket, var det inte bra. Han skrattar, då han flyger, gör först 

ett galande och sen ett skrattande. I sola uppgång har han sin lek (5113, s.20,21. Aug. A:n f. 

1867).  

Anna Kristina på hemmet, född 1876, 

säger: Man fick aldrig härma göken, då skulle 

hans tunga blö, Man kan se röda fläckar på löv 

ibland, det sa de var gökablod. 

Östagök ä tröstagök, 
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sönnagök ä sorgagök, 

nolagök ä jolagök – man skall dö det året. 

västagök ä bästagök  

Man skulle inte gå ut fastande på morgonen, för då blev man sjuk (Har inte hört 

talesättet ”bli dårad av göken”). 5897, s.20. 

Föreställningen att man kunde bli "dårad", eller "gökdårad" är mycket gammal och spridd över 

stora delar av världen. Om man var hungrig när man hörde dårfågeln skulle man få svälta under året, 

var man sjuk och svag skulle detta tillstånd fortsätta eller också drabbades man av otur av att bli 

dårad. Sjukdomen som dårandet ledde till beskrivs ofta som ett borttvinande tillstånd med trötthet, 

blekhet och avmagring. 

Karl Persson sa: Sunnagök ä sorgagök, 

nolagök ä jolagök (5113, s.16).  

Och Karl Gustavsson: 

Nolagök ä jolagök,  

söragök ä sorgagök,  

östagök ä tröstagök,  

västagök ä bästagök. 

De bet i en bit bröd var morron, innan de gick ut den tiden göken gol, annars kunde de 

bli gökaskitna, d.v.s. de blev inte som de skulle. 

 De fick börja äta spekefläsk, när göken hade galit förste gången. De hade slaktat grisen 

i oktober, fläsket hade fått ligga i saltlake i fem, sex veckor och sedan hängt på krokar i taket. 

De fick inte äta det rått, innan göken galit (5016, s.38). 

Korpen kommer alltibland. Han har sitt stråk som han flyger. Han skall ha en vit fjäder, 

men den har jag aldrig sett (5113, s.21. Aug. An.). 

Ängsknarren hörde jag förlidet år. Det betydde inget, om 

han var i sädesfältet (5016, s.38. Karl Gustavsson 1945).  

Akerknarren sa de. Det blev bättre skörd, om han var i 

åkern, trodde de (5897,s.20 Anna Kristina f. 1876). 

Kornknarren – de springer så in i helgona! Nu är de i det 

närmaste utrotade, men förr var det ett sånt levane på dom (6009, 

s.31. Emil Börjesson). 

En kråka i mars skulle kunna ätas, men ingen åt kråkor 

(5113, s.16. Karl P:n), En kråka i mars skulle vara lika god som en höna. Det var likså mer 

(gott om) kråkor förr än nu, men de var inte synliga här om vintern. De var vid Kallebäcks 

lider (nära Göteborg), där de la upp stora komposter med gödsel och avfall från köket på Göta 

artilleriregemente på Gullbergshöjd. De kom hit i mars. 

Skatbon ville de inte gärna riva ner, för de trodde, att de skulle vara mera säkra för 

vådeld, om skatorna byggde i något träd invid husen (5016, s.38. Karl G;n). 

Kattuggla och pärluggla var det gott om på Smedstorp. De bodde i skorstenen i smedjan 

t.o.m. De tog råttor och ormar (6009, s.31). 

Ringduvan fanns borti ristäta granar två meter över marken, den blå skogsduvan i 

ihåliga träd. De fanns på Smedstorps skog (6009,s.31). 

Enligt folktron bringade det otur att höra 

vissa fåglar, speciellt om man var på 

fastande mage och speciellt farlig var göken. 
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Två storkar kom på Smedstorp en gång och en häger såg jag vid bäcken. Hägrarna 

kommer och äter fisk i småsjöarna här. De häckar inte här men i Fjärås (6009, s.31). 

Ärlorna satte sej på ryggen på grågässen, när de flög norrut om våren (5113, s.20. Aug. 

A:n). 

”Gullhöna flyg, lova vackert väder i möra”! (5016, s.38. K. G;n). 

Gullhöna, gullhöna, flyg, i morgon blir det solsken och vackert väder”! (6009, s.30. 

Emil B:n). 

Torbaggen – låg en Torbagge på rygg, skulle man hjälpa honom på benen (6009, s.30). 

Mulloxen – ollonborrens larv – gjorde skada vissa år. 

 Potatismaskarna är gula (-sädesknäpparlarverna). Satte man potatis i en återvänna – 

vänd gräsvall – blev det mycket såna maskar i dem. Tusenfotingen är galen efter kaffe. 

Käringarna satte en propp i truten på kaffepannan för att inga tusenfotingar skulle krypa in i 

den.  

Det finns en sorts tjocka, grå larver, som kallas gråtussar. Fisken nappar väldigt bra på 

dem. Stararna är skickliga till att dra upp dem (6009, s.31). 

 

 

Vidskepelse 

Djävulen 

August Andersson, född 1867, berättar: Det var en som dog. Sedan var det som det legat 

en hund i bädden. En präst, som hette Staffan, kom dit och skulle gå vakt. Han fick se hunden 

komma och började tala åt honom. ”Jaså, då är du Staffan stortjuv”, sa hunden. ”Jag stal en 

penning i min ungdom, men den köpte jag en bibel för att avvisa dej, du onde ande, härifrån”, 

svarade prästen. Sen såg de inte till något i sängen. 

Jag har läsetét i en bok, det minns jag, men jag minns inte, i vilken  bok (5108, s.2). 

Troligtvis är det gammal västsvensk byggdetradition, Emma Andersson, född 1863 

berättar: Jag hörde talas om det när jag tjänte i Dukared i Hyssna. Det var en gammal mor från 

Onsala (i Halland), som talte om det. Där var en mor, som inte var kyrktagen än, och hon gick 

åt lagårn och skulle mjölka. Då kom en karl med en bok under armen och ville kyrkta henne. 

Hon blev rädd och sprang ifrån honom.  

Det kan gott hända, att det var den onde, men det kunde ock varit ett troll, för det bodde 

troll i ett berg nära den gården, och det berget stod i ljusan sky ibland. 

Det var bröllop på ett ställe. Hundarna började skälla. Så kom en tupp dit. Det skulle bli 

så förskräckligt, om det kom ett höns till ett bröllop. Tuppen var la den onde. Det blev ett 

väldigt slagsmål där (5108, s. 1) (Folkminnesarkivet på Vallgatan, Göteborg.) 
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Näck ock sjörå 

Björketorp har gott om sjöar och floder, vadan man där torde kunna få många uppgifter 

om vattenväsen. Men de äro få. 

Det var en som skulle lära sej spela av näcken, berättade 1959 Emil Börjesson, född 

1874. Han satte sej i Ringtjärns bäck, som rinner ut i stora Ingsjön. Det skulle vara en 

torsdagsnatt och i regnväder; näcken skulle komma då. Han försökte flera torsdagsnätter, och 

han satt där med sin fiol. Men han misslyckades (6008, s. 32). 

Karl Persson berättade 1946: I Härryda var en speleman, som de sa hade lärt sej spela 

av näcken. Han var omöjlig (d.v.s. mycket skicklig) till att spela. Vill till om han lever än. 

Han är vid min ålder (5108, s.3). 

En sjöjungfru fanns i Gingsjön förr, det var en tro. De offrade pengar eller knappar till 

henne, när de skulle meta i sjön. Och stora kreaturshjordar hade de sett på landet vid sjön, 

men kom det någon, blev de borta med detsamma. De dömde att de var spräckliga och 

brokiga. Och en tjur skulle hon ha, som betäckte kor åt bönderna ibland (5130, s. 1. Karl 

Gustavsson f. 1862. 

Herman Olsson upptecknade 1933 efter Börje Andersson på hemmet, som var född i 

Björketorp 1843: 

I Smedsbo släppte sjörån upp sina kreatur ur Nösjö, och det var branneta (randiga) 

kreatur. 

De skulle mäta djupet i en sjö en gång, men då hördes en röst som sa: ”Mäter du mina 

väggar, så ska jag mäta dina läggar”. 

En gång hördes ett rop ur sjön: ”Stunden är kommen, men karn är inte här.” Och genast 

efter kom det en och körde i och drunknade (3184, s. 3). 

 

 

Troll 

Flera höga berg, lämpliga för troll 

att bo i, finns i socknen. Den sägen om 

troll, som blivit den mest känd, är den 

om trollen i två berg, troll som var 

ovänner sins emellan och av hjärtat 

unnade varandra förluster av 

värdesaker: Emma Andersson, född 

1863 och boende på hemmet, berättade 

1946 följande: 

Det var när jag var barn, som de 

gamle talte om det. Det var en, som red 

till julottan, men han var kommen ut för tidigt. Trollen i Gräsryds berg hade bryggat sitt 

juldricka och som mannen kom nedanför berget, så kom ett troll ut med en bägare och bjöd 

honom dricka. Han kastade ut drickat och då kom det en droppe på länden på hästen och där 
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gick skinnet av. Så red han det fortaste han kunde och trollet följde efter och ville ha igen sin 

bägare. Då ropade det i Buaråse berg: 

”Ri inte på vägen den håle 

Utan på åkern den våle!” 

Då red han tvärs över åkrarna och kom till kyrkogården. Han kastade sej av hästen och 

kom in på kyrkogården, och där var han fredad. Men då kom en hoper döda människor ut ur 

kyrkan. De hade haft julotta. 

Så ropte trollen i Buaråse berg: ”Ak ha, kristen man narrte Snuttra!” (5108, s.5,6). 

August Andersson på hemmet berättade 1946 sin version av samma sägen såhär: 

Buaråse troll och Kollsåse troll var ovänner. En gång hade en ryttare tagit en bägare från 

Kollsåse-Snuttra. Han red först på vägen och det var nära att Snuttra hade hunnit ifatt honom, 

men då ropade det från Buaråse berg: 

”Ri inte på vägen den håle 

utan på åkern den våle!” 

Då red han över åkern och där gick det småare för trollkäringen. Hon hade så långa 

bröst; dem slängde hon upp över axlarna. Riddaren (ryttaren) klarade sig in på kyrkogården, 

och där hade trollkäringen inga makt. Då skrattade trollet i Buaråse berg och sa: ”En kristen 

man narra Snuttra.” 

Den bägaren har de till nattvardskalk i vår kyrka. 

Hella (eljest) var det troll i Ramnaberget ock, men så snart här blev kyrkklockor, 

försvann de (5108, s.4). 

I flera avseenden överensstämmande med just anförda version är följande, som redan 

1921 insändes av Alma Andersson i Hällesåker, vilken som sagesman uppger Gustav 

Johansson, född i Vika (men när?): 

En dräng från Gingsered skulle rida till Ottesången. Då han var kommen till Kollsåsen 

vid Gräsryd, fick han se att berget stod på silverstolpar. Ett fruntimmer kom därifrån fram till 

drängen och bjöd honom dricka ur en vacker silverkalk. Drängen tog emot kalken och 

tackade, men i stället för att dricka hällde han ut innehållet bakför sig. Några droppar råkade 

därvid hästens länd och håren på den fläcken blevo alldeles avsvedda. Sen red drängen iväg 

och han hörde då rop från det andra berget mitt emot Buaråsberget, att han skulle rida på 

åkern den årde och inte på vägen den hårde. Trollen i Kollsås- och Buaråsbergen voro 

ovänner och därför fick han det rådet samtidigt med att Buaråstrollen hånskrattade: Ha ha, 

kristen man narra Snuttra!” 

Drängen red till han kom till kyrkogårdsmuren; där kastade han kalken över. Denna 

kalk finns ännu i Björketorps kyrka(VFF 605, s.1). 

Med ordet årde menas, att man årdrat jorden med plogens föregångare årdret. 

Även Karl Gustavsson, född 1862, visste 1946 att berätta samma sägen, dock litet 

annorlunda än föregående: 

Det hörde jag talas om. Det var långt före min tide, det hände. Det var ett troll i 

Kollsåsen och ett i Ramnaberget. De var osams. En gång, när trollet i Kollsåsen hade lagt ut 

allt sitt silver för att visa det vid en högtid, kom det en kristen man ridande, och han tog ett 

gulltjävle, som låg där bland silvret. Sen red han sin väg det fortaste han kunde. Men hon 

(trollkäringen) red efter. Då ropade trollet i Ramnaberget:  
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”Rid på åkern, du dåre, för rätt som det är har Snuttra råket dej!” 

Då red han över åkern rätt emot kyrkan och kastade sej över kyrkomuren med tjävlet. 

”Kristen man narra Snuttra”, ropade trollet i Ramnaberget!” (5130, s.2). 

(Tjävle, kawle, kavel – avsågad bit av en rund stock – användes som strykjärn.). 

I övrigt har i Björketorp endast följande upptecknats om troll: Jo, bytt barn hade trolla 

gjort. Det var ena, som hade fått ett sådant trollbarn och det var besvärligt. Hon skulle pröva, 

om det var förtrollat. Hon satte det på en bakegressla (brödspade), när hon skulle baka, men 

då kom trollet med hennes barn och tog sitt igen. ”Jag har inte gjort så med ditt barn,” sa 

trollet (5108, s.6 Emma Andersson 1946). 

I Lassa berg höll trollen på och bakade och slamrade med gresslor (5108, s.7 Karl 

Persson 1946). 

Helmer Olsson upptecknade 1933 efter Emil Johansson i Vika, född å Björketorp 1865, 

följande vitt kända sägen: 

I Buarås på stället intill Buaråseberget sa bonden en kväll: 

”Nu är mitt korn moget, om det bara vore av också, skulle jag gärna ge en halvtunna 

korn. ”Då kom det en gubbe och frågade bonden, om han står vid sitt ord, och det sa bonden, 

att han gjorde. På natten blev fältet slaget och det gick med väldig fart. 

”Kneppa å lägg bann, kneppa å lägg bann,” sa det. Och på morgonen fick bonden ställa 

ut en halvtunna med korn (3184, s. 8). 

 

 

Tomtar och mjölkharar 

Till sommartinget 1826 hade Olof Pehrsson i Backa å egna och sin hustru Britta Maria 

Olofsdotters vägnar instämt Johanna Carlsdotter och Anna-Stina Johansdotter i Backa att 

ansvara för tillvitelsen att kärandena skolat begagna tomtegubbar. Vittnet Anna Britta 

Larsdotter visste ej mer än att Johanna en gång sagt till henne: ”Det går allt an att vara rik, då 

man hittar pengar i höbritslorna”, men Catharina Häll i Wiken androg, att svarandena i hennes 

närvaro beskyllat kärandena att hava tomtegubbar. De båda anklagade dömdes att vardera 

böta 16 skillingar för gjorda beskyllningar och betala kostnaderna i målet. 

Eljest har man nog inte talat mycket om tomtar här under de sista hundra åren Helmer 

Olsson upptecknade 1933 efter Emil i Vika, född 1865. 

Det kom en tomte en natt och drog på ett strå och pustade, när han lade ner det på logen. 

”Var det något att pusta för? ”frågade bonden. Men sen fanns det aldrig något i hans lador. 

En dräng stod och ryktade en häst och tomten gick på rännet. Taket var dåligt, så tomten 

trampade igenom med foten, och så smällde drängen till med skrapan, så tomten fick fem 

ränder på benet. Men drängen fick sig ett ordentligt slag i stället. ”Jag fick fem slag, du ska få 

bara ett”, sa tomten (3184, s.10). 
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Lyktgubbar 

Lyktgubbar såg jag ju, sa 

Karl Gustavsson 1946. De gamle 

sa, att det var en gubbe, som gick 

med lykta. Det var bort i 

vattendrag. Att han hade pengar, 

trodde de. ”där ä nog pengar”, sa 

de. En bit flinta skulle de kasta 

över lyset, så skulle de kunna ta pengarna. Nej, inte en kniv! De gjorde så på ett ställe, det var 

Hindrick Karlssons. Men sen fann de inte flintan heller (5130, s. 3). 

Sigurd Dahllöf inlämnade 1929 till Västsvenska folkminnesarkivet följande 

uppteckning, som han försett med ursprungsbeteckningen Björketorp men för vilken han ej 

uppger sagesman: En pojke såg en lyktgubbe gå och lysa över sin skatt om kvällarna. En afton 

gick han ner på mossen och kasta dit litet småpengar och järnskrot och satte sej att lysa på 

härligheten med en lykta. Det dröjde inte länge, innan lyktgubben kom. ”Vad lyser du på?” 

frågade han. ”På min skatt”, svarade pojken. ”Får jag se”, sa lyktgubben, och pojken visade, 

vad han lyste på. ”Asch”, sa lyktgubben, ”då skulle du se vad jag har”. Pojken följde med 

lyktgubben och fick se en hel hög med guld. Han kastade sin kniv mitt i guldhögen. Han blev 

mörbultad av lyktgubben, men skatten var hans (1614, s.1). 

 

 

Gastar 

Med gast tycks de gamla i Björketorp överlag förstå ett mördat barn, som ger sig till 

känna. Några korta uppteckningar härom: 

Gast fanns de en borte vid Sjökärr vid Gingsjön. Där hörde de gamle honom. De trodde 

att det var ett fruntimmer, som hade dödat ett barn och grävt ner där, så det var fördolt. Det 

lärde ha hörts länge. Det skrek för att det skulle bli uppenbarat (upptecknat 1945 efter Karl 

Gustavsson på ”hemmet”, född 1862). 

Odens jakt har jag aldrig hört, yttrade 1946 Karl Persson på ”hemmet”, född 1864: Men 

gasten. När man var ute om nätterna, hörde man en fågel, och den kallade de för gasten. Vid 

de ställena, där fruntimmer fått missfall eller gjort av med barn och grävt ner dem, skrek en 

gast för att det skulle bli uppdagat (5108, s. 13). 

August Andersson på hemmet, född 1867, berättar: Gasten – det lät som ett spätt barn 

skrikit. Det var en liten tjärn vid Dunderhyttan mellan Erik smeds och Hällingsjö. Det är 

troligt att ett spätt barn blivit dränkt där. Jag gick och läste för prästen, och då gick jag och 

några till förbi där. Först fick vi höra horsagöken (enkelbekasin) och den trodde mina 

kamrater var en gast. Men sen fick vi höra ett annat läte, och det var som det farit i luften fram 

och tillbaka – det var gasten (5108, s. 14). 

Emma Andersson sammastädes, född 1863, meddelade 1946: Det var ena, som hade 

dränkt ett barn i en bäck här i sockna. Det var många som hörde att det skrek vid den bäcken 
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sedan. Jag hörde det bara en gång sent en kväll, när jag gick hem och hade varit hos en, som 

var sjuk. Det tog till att skrika så vådligt. De trodde att det var gasten (5108, s. 15). 

Det är allt en 30-35 år sen nu. Det var ett par karlar i Bråtared, som hade varit hos en 

svåger i Lönekulla och grävt, tagit upp mark. De gick hem en lördags eftermiddag. Vid 

Kollåsen fick den ene en örfil, så han flög långt ner på gärdet, men han blev inte sjuk av det. 

”Var i alla dar blev du av?” sa den andre. De hade inte sett nån människa och solen sken 

(5113, s. 34. Karl Persson f. 1864. Uppt. 1946). 

 

 

Spökeri 

Här var en kyrkväktare de kallade Krycken, för han begagnade krycka. Han var gift med 

Karl Djärvs syster, och henne kallade de Kryck-Anna. Han dog för 60 eller 70 år sen. De 

begravde honom, och han fick inte med sej sin krycka. Många mötte honom, sedan han var 

död, på vägen åt Hällingsjö till, och han gick krokig med den ena handen på det ena knät. 

Hade han fått med sej kryckan, hade han inte visat sej. 

Nej, jag har inte hört att någon gick till graven med kryckan. 

Sedan nämndeman på Hede var död, skulle det ha spökat där så vådligt. Ibland stod 

husen i ljusan låga. Det berodde på att han varit orättvis och dragit till sej. Hans söner August 

och Alfred söp upp så mycket som var och till slut tog fordringsägarna gården ifrån dem. 

Det var på ett ställe uppåt Bråtared en gubbe, som gick (och spökade). Han öppnade 

lämmarna för fönsterna och tittade in. Han hade la något, han ville. De skulle frågat honom, 

vad han går och vill ha. En gång gav de honom en bete bröd och då gick han sin väg. ”Nu ä 

han här igen”, sa ena, som satt och vov (5108, s. 16,17. Uppt. 1946 efter August Andersson på 

hemmet, född 1867). 

Länsman Bruno i Bollebygd spände för och skulle ut och köra. Någon frågade honom, 

vart han skulle fara. ”Jag ska åt helvete och kräva pengar”, svarade han. Vid Kärra bro 

stupade han ur kärran och bröt nacken. Han skulle åt Sätila. Det var något konstigt vid den 

bron. Där har folk knappt vågat frakta sej, när spöktimman är mellan elva och ett på natten. 

Där har alltid varit något. 

Häromåret var det en som kom cyklande där och hade fästemöa på styrstången. Det 

sprang rätt genom gärdsgården och tösa gick åt (dog). Det var på ljuse dan. 

Vi körde stockar från Strömma till Kåhulte såg. Vi mötte ett gammalt fruntimmer. Både 

jag och Gustafsson såg henne. Vi stannade. 

Hon kom fram och tittade hästen mitt i näsan. Sen loffsa hon och gick men försvann 

med en gång (plötsligt). Han teg och jag teg, Hästen fick inte något men av det. Det var inte 

mörkt något vidare. 

Hade någon av oss sagt något, hade han fått en örfil av henne (5133, s.1,2. Uppt. 1946 

efter August Andersson, hemmet, född 1867). 

Min pappa var ute en kväll. Han brukade gå på några stenar över en bäck, men som han 

hoppade på de stenarna, var det något som slog till honom, så att han tappade pipan. Den 

andre dan gick han dit och fann henne. Men han var alldeles blå i ansiktet och på hela kroppen 

och det varade i två, tre dagar. Han trodde att det berodde på en gammal karl, som gått och 



13 

 

hängt sej på den platsen. Han bodde mycket nära vårt. Han hade varit till vårat många gånger, 

och pappa och han var inte osams. Men gubben hade gått och hängt sej i lagårn. Nära Röberg 

var de en som hade egen mark. 

Var det en som dött och varit osams med några, kunde han komma till dem om nätterna 

och nypa dem, så de var över med blåmärken på morron (6056, s. 1,2. Uppt. 1960 efter Sofia 

Mellgren, f. 1866). 

 

 

Oförklarliga upplevelser 

August Andersson berättade år 1946 följande: Samuel i Habäcks bro kom körande från 

Göteborg. När han var mellan Stora Bygärde och bruket (Katrinefors), kom han in i en 

kreatursflock, det var som andra kor och de hade bjällror på sej. Han körde fram till 

Hällingsjö och där gick han in och la sej på en soffa och sa inget. När han hade legat lite, bad 

han, att de skulle se efter hans män. Då hade kon gått till Hagen.”Så var det ett ting till”, sa 

han, ”men det är så uselt, så jag vill inte tala om det”. Han talte om dagen efter, vad han hade 

sett. 

Jag var ute för något liknande en gång. Jag körde bräder till Dansered, det var om 

vintern, så jag hade släde. Det var vid elvatiden på kvällen. Vid Bygärde såg jag en kalv före 

mej på vägen. Jag kom till bredds med honom. Jag ryckte i tömmarna och ville ha hästen till 

att springa. Mittför en lycka i mösalagga var en gärdsgård, som var gärder med bakar. Som 

jag ryckte till i tömmen, sprang hästen till. Sen såg jag inte kalven mer. Det var nyfallen snö, 

så jag tänkte, jag skulle få se spår efter kalven dagen därpå, när jag for tillbaka, men fast jag 

tittade noga, kunde jag inte se något spår. Vad kan det ha varit för en kalv? 

August A:n fortsätter: Jag körde åt stan (det är Göteborg) och min syster var med. Vid 

Skottorp hällade det uppför. Jag stannade. Vi fick höra ett sus i luften. Det tog till mer och 

mer och till slut gick det rätt över, där vi var. Klockan var mellan 11 och 12 på kvällen, det 

var på hösttalet och klart väder. Vi såg inget, hörde bara sus och väsing, inget läte. Det var 

som det varit en fågel, som flugit så skarpt, men det var så högt uppe i luften. Det kom från 

söder och gick åt nol. Då vi kom till Landvetters sjö, blev min syster sjuk och måste sätta sej 

på lasset, för hon orkade inte gå. Vi sa ingenting, förrän andre dan. 

Jag kom från Göteborg körande och skulle åt Floda, där gamla Skallsjö (kyrka?) stått, 

fick jag höra ett konstigt läte framåt kyrkan. Klockan var 12 på natten. När jag kom mittför 

där, blev det tyst. Men så kom jag till ett torpställe i landsvägsgropen. Som hästen gick på 

vägen, skrek det till och hästen hoppade rätt i gropen. Jag ryckte till i tömmen och hästen kom 

upp på vägen och sprang. Till Floda portar hade jag honom (gasten?) ijämte mej. Där fick jag 

stopp på hästen och då var det som om det försvunnit. Lätet var som när en jämrar sej, som 

blivit mördad. Hästen sprang så ogrundat (5113, s. 37-39). 

Albin Larsson i Rävlanda berättade 1946: När de kom och körde förbi Kollsåsen, ville 

inte hästarna på, för de såg allt möjligt. De gamle tog betslet av hästarna och spottade tre 

gånger, så försvann det. 

Det var en karl, som slog ihjäl en annan vid Landvetters sjö. Snickars Kalle hette han, 

som mördat. Han bekände det, innan han dog. De hade varit ihop och festat och supit först. 
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”Jag ska köra i kapp med själve faen”, hade den ene sagt. De hade tjurapesar med bly i, stora 

blytampar, för att de skulle kunna fri sej för tattare. De piskade på hästarna med dem. Hitaför 

Bråtasandslia hade de stannat, och där slog Snickars Karl ihjäl den andre och bar honom till 

bäcken och satte in honom i brojutan (vägtrumma, sten vid sidorna och en sten över). 

Landvettersboa fick se hästen och tog vara på honom. Och liket fann de ju ock inte långt 

därefter, för det luktade ju. 

Hästar hade svårt att komma fram över den bron lång tid efter emellertid. Jag vet ett par 

körare, som kom från Bollebygd. De kunde inte få fram sina hästar. Svetten flöt av dem och 

lötamparna datt, den ene efter den andre (5113, s. 25,36). 

 

 

Drakar och ormar 

Jätteormar berättar somliga gamla om. Karl Gustavsson var född 1863. Han berättade: 

Det skulle vara utåt Hällingsjö, som de hade sett en stor, svart orm, som hade hästman. Det 

var några pojkar och töser, som såg den, och de blev så rädda, så de tordes inte döda honom. 

De såg honom i kanten av bäcken, som går från Vase tjärn till ån (5016, s. 4). 

August Andersson, född 1867, säger: Hemma intill var ett litet tjärn. Där ute i själve 

änden var änna som en tuva och på den låg en stor orm, så vi tordes inte gå intill det tjärnet. 

Det är ett högt berg invid tjärnet. Där låg en, som skulle skjutit den ormen. Då – sedan den 

fått ett skott i sig – gick ormen iland och vred ikull träd. Hans skulle ha riktig hästman. Det 

var en drakorm. Han gick åt (dog). Det var en låg (d.v.s. ett kullblåst större träd). Som låg där 

vid tjärnet, och i den låga skulle hängt en kopparkittel, som var full med pengar. Drakormen 

skulle vaka över den skatten. Det var de som försökte ta den, men det var satt en sån dom(!) 

över den (5108, s. 10). 

August Andersson berättar mera om stora ormar: Vid nedre ändan på Kåsjön var en stor 

orm. Han rann i gräset, så det frasa om´et. De blev var´en (skygga). Han gick i sjön. Den var 

stor. Den som fick se´n, sprang för´n. 

 I Kåhult, medan jag var där, när jag var något över tjugo år, gick jag och min farbror 

och en dräng ner till sjön och skulle snara gäddor. Då var där en stor vidjebuske i maamarken. 

Vi kom på halmarka (hårdmarken), gräsmarken kring busken. Ett par små fåglar hade sitt bo 

vid rötterna på vidjebusken. ”Där ä något”, sa jag. Mitt ini busken satt upp ett ormhuvud så 

stort som bägge mina knytnävar. ”Johan, tag en riastake och kom hit”, sa farbror. Drängen 

kom med riastaken, men som han kom, drog ormen ner huvudet (5108, s. 10). 

Min far, fortsätter Aug. A:n, var vid bruket – Katrinefors. Då han gick hem därifrån, 

gick han en genväg över skogen. Då fick han se en orm, tjock som en stockände. Han såg 

varken huvud eller rump. Han tog ett väldigt hopp över honom, för ormen låg rätt över vägen, 

och sedan sprang han. Då var han bara en pojk (5108, s. 11). 

Träffade man på en vit orm, skulle man få lycka att kunna få reda på allting, meddelade 

Karl Persson 1946. Jag har inte sett någon, men det skall vara en i en källa i Björboås. Den 

källan var inte någon offerkälla (5108, s. 12). 

Angus A:n yttrade: Vit orm har jag hört talas om men aldrig själv sett. Det är en källa 

vid Kåhult med hälsovatten. Där har de skulla sett en vit orm. De svedjade ner, så det brann 
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kring källan. Då tog vattnet slut och var borta i tre år. Ådrorna hade tätnat av askan, antar jag 

(5108, s. 9). 

 Det var en gång, då vi bodde i Sandlid, berättade mor Tilda på hemmet 1953. Vi hade 

svin på Svinhusberget. Jag och mamma skull gå över berget. Då kom en röd orm och hjulade 

efter oss, så vi måtte springa tillbaks och in i fähuset och stänga dörren efter oss (5807, s.1). 

Ormkännaren August A:n berättar: Det finns små röda ormar, inte större än ormslå. Blir 

man biten av en sådan, är det fråga om livet. Det var jag för en sån orm på en gångväg över en 

svedja. Jag trampade till på honom. Han slog sej ikrull och hoppade så långt som jag var lång 

till. Han var så ilsken s´att, och jag hade inget att slå honom med. Han reste sej på ändan. 

Han var bara ett par decimeter lång, men det var en huggorm av de värste. De röragglie 

och de gråragglie är vanligare (5108, s. 8). 

Hjulorm har de sett åt Blomsholm två gånger, sa Karl Gustavsson, född 1803. De gamle 

var rädda för honom (5016, s. 4). 

Slår man efter en orm, så slår det inte fel, utan när man kommer dit en annan gång, så 

ligger han där. Han vakar på en (Aug. Andersson. 5108, s.9 ). 

 Emil Börjesson berättade om ormar 1958: När huggormshonan skall föda, går hon upp 

i ett träd eller i en buske och släpper ner ungarna, eljest skulle ungarna hugga ihjäl henne, för 

de är så arga. Hon får passa på att smita ifrån dem. 

De hade satt mej på backen en gång, när jag var ett litet barn. Rätt vad det var, låg det 

fyra ormar ikring mej. Far ock mor kom och ryckte mej ifrån dem. 

Ett barn satt ute på backen och åt mjölk och brödsopper ur en skål. En orm kom och 

drack mjölk ur skålen. ”Du ska äta sopper mä, din fähunn”, skrek barnet till ormen. 

Den berättelsen har upphöjts till saga och försetts med typnumret Aarne nr. 285. Den 

berättas överallt och har varit omtyckt även i Björketorp. Även Karl Persson må berätta den: 

Det var en liten tös, som satt och åt mjölk och sopper. Då kom en orm och drack mjölk ur 

skålen. Tösen slog till honom med skeden och sa: ”Ät sopper mä, din ranglesnok!” eller 

någonting däråt (5108, s. 12). 

Helmer Olsson träffade 1933 Johan Persson i Stockabäck, född 1863, som berättade: 

Det satt ett barn och åt mjölk och soppor på ett ställe, och då kom en orm och drack ur all 

mjölken. ”Ät sopper mä, di langnäbba!” sa barnet (3184, s.12). 

 

Om nedgrävda skatter 

Ingen i Björketorp uppges ha blivit rik genom ett fynd i jorden. Vad som blivit nedgrävt 

har vaktats av någon vård eller också har skattletaren inte kunnat hålla munnen, då hans möda 

varit förgäves. 

I Trollhålet i Kålsåse berg ligger en kopparkittel med ett guldkävle i, berättade 1933 

Emil Johansson i Vika, född 1865. Men det ligger en svart so och vaktar den (3184, s. 29. 

H.O). 

 Johan Persson i Stockabäck, född 1863, berättar: Det låg en kruka med pengar på ett 

ställe och det var ett par, som hade hittat den, men det låg en orm på den, och så måste de låta 

pengarna vara (3184, s 30. Uppt. 1933 av H.O.). 
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Karl Gustafsson, född 1862, meddelar: I Grandalsbäcken är en ström och där skall vara 

en stor kopparkittel med pengar. Det är många som försökt ta upp den, men de skulle tiga 

stilla och det kunde de inte. De kunde ha tag i ett öra, men då var det någon som sa: ”Nu har 

vi´n”. Då gick den ifrån dem (5109, s. 12). 

 

 

Trollkunniga och kloka 

År 1946 berättade August Andersson på hemmet följande: Det var en som hette Håke 

och bodde vid ett tjärn i skogen. Han hade byggt där. Han var inte född här i sockna. Jag 

minns i Kåhult hade de två oxar. Den ene stod vid väggen och hade en kula på änden av 

rumpen och slog den i väggen, så kulan sprack. Det blödde så ogrundat. De sa till Börje, som 

var kreatursskötare där: ”Du får gå till Håke”. Då Börje kunde ha hunnit dit, stannade blon. 

Håke skulle ha reda på, hur pass stor oxen var och hurdan han var till färgen. Sen läste han lite 

grann och sen sa han: ”Nu ä dä bra” (5109, s. 2). 

Om samme gubbe berättade 1954 Emil Börjesson på hemmet, född 1874: Håke vid 

Ringtjärn kunde stämma blod. Han läste något då, men ingen vet, vad han läste. Hade den 

som blödde svurit, så var det värre – svårare att få bloden att stanna. 

Börjesson fortsätter: Vid Postgatan i Göteborg bodde en käring, de kallade Spå-kva 

(spåkvinna). Så var det en gumma, som hade två pojkar, som var så djädria till att stjäla. Den 

ene av dem tog en kostym från sin bror. Gumman gick till Spå-kva och bad att få veta, var 

kostymen hade blivit av. Spå-kva sa, att gumman skulle gå till en kommissionsaffär i en 

källare inte långt därifrån och titta. Ja, hon gick dit och kände igen den stulna kostymen. Det 

var i lånekontoret på Eklandagatan (6008, s 48). 

Till Småland är det åtskilliga mil från Björketorp, vilket inte fick hindra, då fara var å 

färde. Karl Persson på hemmet, tidigare på Mossen, född 1864, berättade 1946: Här var en 

pojk, som blev ormhuggen vid en källa. De for med honom till David i Ryd, som sa: ”I hade 

inte trång till att ta med er pojken, det skulle jag botat ändå”. 

Jag har själv varit hos David i Ryd. Det var för benröta. Det stack till i höger arm och 

höger ben på en gång, när jag fick den. Jag åkte till Sjötofta med tåget och sedan med 

hästskjuts till där han bodde. Han strök på armen med handen. ”Om fjorton dar ska armen 

vara läkt,” sa han. Jag fick två sorters salva att stryka på. Vardera skulle användas en vecka. 

När jag började med den andra, blev armen alldeles röd. Men efter fjorton dar var den läkt. 

(5109, s. 1). 

Så var det e (en kvinna), de sökte för reumatism, berättade 1959 Beda Karlsson i 

Värred. Det var Prekebogumman (i Öxabäck, Marks härad). Hon hade recept på örter att koka 

och ta in eller bada i. Enebär och enerot och tallstrunt var bra. Pappa hade värk och en 

släkting i Sätila gick till Prekebo och ville ha medel, och då ordinerade hon detta. 

Kreatursbotare fanns en i Sätila. Han hette August andersson, men de kallade honom 

Majen. Han bodde åt Kråkebo. Och när barna fick engelska sjukan, for de till Tullamora vid 

Borås med dem. 

Hon kunde bota skiven (6008, s. 49). Det var en fru på övre Tull i Borås, som kunde 

bota för skiver. Det fanns bara en sorts skiver (5109, s. 1. Karl Persson f. 1864). 
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Erik Larsson i Börjesgårn har varit död i sexti år nu. 

Han hade fått tag i läkareböcker och en doktor hjälpte honom, så han fick mediciner. 

Många reste till honom. Han drog leder te rätte. När far hade brutit axla en gång, så hade han 

bud på Erik, som kom och drog den te rätte (6056, s. 3,4). 

Igla-Johanna bodde i Mossen, senare i Bråtared. Hon hade blodiglar i ett par flaskor 

med vatten från Rammsjön, där hon tagit iglerna. Hon var hemma till vårat en gång, när jag 

hade så hemsk tandvärk. Två iglar satte hon inne i mun på mej; de drog ut blod, tills de 

släppte. Sen gav sej tandvärken (6056, s. 3. Josefina Johansson f 1873). 

 

 

Trollkonster 

Om det var ett par gårdbönder (grannar), som var osams, så kunde den ene måla upp 

den andres oxe eller ko på väggen och skjuta; Då dog det kreaturet. Det var allt på sina 

ställen, de gjorde så. Det var så att de kunde göra riktigt åt med varandra på det viset. 

Nere vid Rådasjön var finnar, som bodde till Finskes. De hade varit och fiskat och fått 

mört. En av dem satte ett ben i halsen. ”Det ska ingen sätta ett ben av Ginnsjö mört i halsen 

mer”, sa han. Och det har aldrig varit någon mört i den sjön sedan. Men det finns mört i Stora 

Sturva, Lilla Sturva, Öjesjön och Yspen (5108, 2. 40. Aug. Andersson f 1867). 

På ett ställe hade de så väldigt med ormar. Stället kallades Ormaryd. Det kom en gubbe 

dit och han kunde mer än andra. Han frågade, om de vill att han skulle ta bort ormarna och det 

ville de. Jag skall göra det, bara i inte har nån hjulorm här, sa han. Nej, det hade de inte. Hade 

de sett en sån orm, så hade han inte vågat. Han la upp en riktig brasa och började att läse. 

”Alla Ormaryds ormar ska komma hit åt brasan”, sa han. Och det kom alla sorters ormar och 

kastade sej in i brasan. Till sist kom hjulormen och då fick gubben följa med honom åt brasan 

med. Sedan fick det stället heta Ormlösa, för det finns inga ormar där. Nej, jag vet inte, var 

det ligger. Det stod allt att läsa i en bok, detta (5108, s. 19. August Andersson f. 1867 – 

Ormaryd är en by i Norra Solberga socken i Småland. Något Ormlösa finnes ej i Svensk 

ortförteckning 1960). 

Johan Bogren var smed. En kväll kom en smålänning fram till hans smedja och ville ha 

skott hästen. När han skulle köra därifrån, stal han släggan, som låg på städet. Han fick knalla 

av ända hem med släggan, spänna ifrån hästen och allt, men just som han skulle in i sin stuga, 

fick han vända och lägga av tillbaka med släggan. ”Ja, du skulle låtit släggan ligga,”, sa 

Bogren ( 5108,  S. 20 Aug. A:n f 1867). 

En käring högg kniven i väggen och mjölkade från tre kyrksocknar, säger Karl 

Gustavsson, f 1862. Och Karl Persson, f. 1864: det var en käring, som kunde hugga kniven i 

väggen och ta mjölk från sju socknar (5108, s. 20). 

Meningen var, att mjölken kom genom knivskaftet. 

Och på Smedstorp var en käring, som hette Kari. Patron tyckte att hon skurit av för litet 

säd på förmiddan – de skar med skära då. När de hade ätit middag, sa hon; ”Nu ska i binda 

allihop och jag ska skära”. Sen skar hon så att de andra hinde inte med. Men hon hade 

svartkonstbok och kallade fram allihop andarna (5108, s. 21 K. Gustavsson f. 1862). 
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Det var sådana smålänningar, som körde vägen. Det var i Göteborg. En smålänning gick 

ifrån sitt lass och det var en som tog ett par vantar, som låg på lasset. Men han fick stå där 

med vantarna, tills smålänningen kom tillbaka. ”Det var bra, att du står här och håller mina 

vantar. Tack ska du ha för det”! sa smålänningen (5108, s. 39. Karl Persson från Mossen, f. 

1864). 

De kunde sätta ner folk i bäckar eller i vatten allestäds, berättade 1945 Lina Johansson, 

f. 1860. De gjorde det med ett hår av dens huvud, som de ville sätta ner. De blev lite konstiga 

kafé av det och du kunde få benen så kalla, så de blev fördärvade (5016, s 9 Lina J:n 1945). 

Sätta ner, det skulle man kunna med en näsduk från den personen, som man ville sätta 

ner. Han blev änna krympling, oduglig (5108, s.38 Karl Persson f. 1864). 

Man fick tur i kortspel, om man åt upp spader ess. Det skulle göras på ett kristet ställe. 

Det var en teaterföreställning i Bytorp. En skulle krypa genom en stock. En karl skulle 

stå vid den andra änden och ta emot honom. Det kom någon annan och sa: ”Han kryper 

ijämte”. 

Bengtsa Erik kunde stämma blod. En natt satt han på Futten (utskänkningsställe) och 

söp. Kvinnan där ville inte släppa till något lyse. ”Här ska snart bli lyse”, sa han. Han ut och 

öppnade dörren och lågan slog in i stugan (5130, s. 7. Karl Gustafsson f. 1862). 

Helmer Olsson gjorde 1933 några uppteckningar, som kompletterar ovanstående 

samling och erbjuder jämförelsematerial: 

Om man åt upp klöverknekt i kyrkan, så förlorade man sedan aldrig i kortspel (3184, s. 

22 Börje Andersson på hemmet, f. 1843). 

Det var en smålänning, som var på marknad i Göteborg och då passade han på och stal 

en sak ifrån en gubbe i Hällingsjö. 

Han fick lov att köra ända hem, så han såg sina gärden, men då blev han tvungen att 

vända och köra direkt till Hällingsjö och lämna igen det stulna (3184, s. 25 Karl Jonsson i 

Egypten, f. 1850). 

Karl Jonsson fortsätter: Det var en i Kärra, som hette Lell-Ola, som kunde hålla elden i 

ett gevär. Han var tillsammans med några smålänningar en gång och de skulle skjuta på 

botten i en sillatunna, men det var lögn att skottet gick av. 

Då knektarna var i Finland, så var det en härifrån Björketorp, som friade till en finsk 

tös, men hon sa till honom, att hon visste, att han redan hade fästmö i Sverige. Då han hade 

rest hem, skrev hon till honom och sa, att hennes far skulle skjuta honom, för att han hade 

farit med osanning inför henne. Så kom det en finne till stället en dag, och då talade han om 

för honom, att han hade varit i Finland och hur det var och vad flickan hade skrivit. Då bad 

finnen honom att han skulle ta fram en kittel med vatten, och när de tittade i den, fick de se, 

hur gubben stod i Finland och skulle skjuta och flickan stod bredvid och försökte få honom att 

låta bli. Finnen sa till knekten, att antingen måste han eller gubben stryka åt, och knekten ville 

ju helst leva. Då sköt finnen ett skott i kitteln, och så dog gubben borte i Finland. 

Prästen i Seglora hade en piga, som kunde åtskilligt, och en dag när hon hade varit ute 

och mjölkat, blev hon förundrad över, att det hade blivit så mycket mjölk. Då började piga 

danse, och bredvid henne dansade två mjölkharar. ”Kan du mer”? frågade prästen. ”Jag kan 

mjölka mä”, sa pigan. Då gav prästen henne ett par gamla byxor och sa: ”Mjölka dem då”! 
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Pigan började på, och det kom så mycket mjölk, så prästen hade aldrig sett så mycket förr. 

(3184, s. 24-26). 

Det var en skytt, som lade en brödbit i sin bössa, och sen kunde han skjuta så många 

skott som helst mot sin mössa, utan att den tog någon skada (3184, s 22. Emil Johansson f. 

1865). 

Det gick att ta till sig flickor, som man ville ha. Det var en som vidrörde en flickas 

klänning, men hennes mor begrep, vad det var fråga om och kastade klänningen på en 

huggekubb, och så flög kubben till honom i stället (3184, s. 22 Björje Andersson f. 1843). 

Det var en i Härryda, som var en sådan säker skytt. Kvist i Mossbacka hette han, Han 

hade skulla tatt vara på ett nattvardsbröd och skjutit på det, och därmed hade han fått ett 

sådant förbund, så han skulle få skjuta vad han ville. Han var svårer till att skjuta. Men en 

påskdagsmorgon gick han ut i skogen och där fick han se en tjäder, som satt uppe i ett träd 

och spelade. Kvist sköt tjädern och han föll i backen, men strax efter flög den upp i trädet 

igen. Då blev Kvist schogger (skrämd, rädd). Han tordes inte skjuta något mer skott på den 

tjädern (5109, s 3). 

 

 

Gårdar 

Furuberg 

Enligt jordeböckerna fanns det två gårdar i Furuberg redan på 1540-talet. 

Börje Bengtsson i i Furuberg anmälte för rätten ht. 1682 Anders Bengtsson 

därsammastädes över hans motvilja att fullgöra TR:s för ågångne dom av den 7 nov. 

1681  på 2 ½ rds betalning. 

Gafs länsmannen Bengt Svensson i befallning att exequera samme penningar och 

sedan tillika med nämndemännen Bengt i Backa och Anders i kiärred söka att dela och 

byta dem emellan de övrige husen, så att såsom vardera particerar (deltager) uti 

gårdsbruket och skattens betalning, skall han ock vara lika rådande och delaktig uti 

husen, såsom ock rannsaka om Anderses besvär över dörrens nederbrytande, som han 

(Bengt) anklagar Börje för. 

I bouppteckningen efter den 28 jan. 1841 avlidna hustrun Karin Pehrsdotter i 

Furuberg Lillegården finner man en bibel, tre gamla och fyra nya psalmböcker samt två 

diverse böcker. 

Här fanns ett par röda oxar värda tillsammans 50 rd, fyra kor alla värda 13 rd. 16 

sk samt åtta får, ett svin och ett rödbläsigt sto värt 33 rd. 16 sk. Tillgångar 1229 rd. 7 sk. 

Skulder 48 rd. 

Furuberg Storegården 3/16 mtl. kr. sk. såldes i januari 1846 av Måns Andersson 

och h.h. Kristina Johansdotter till deras kära dotter och stjufdotter Brita Maria 

Månsdotter och hennes fästman Magnus Persson i Berg för 1000 rd rgs. och följande 

villkor: 
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1. Skola våra yngre barn och stjufbarn, sonen Lars och dottren Kerstin, vid deras 

avflyttning eller gifte ha vardera ett litet s.k. sporröl eller flyttöl, när de det 

behöva. 

2. Skola vi säljare förbliva i köparens bröd och där åtnjuta kläder, föda samt 

husrum till vår dödedag samt efter döden hederligt till graven beledsaga. 

3. Därest vi ej kunna förbliva i köparens bröd, så skall vi av 

hemmansinnehavaren åtnjuta 2 tr. råg, 2 do korn, 2 do blandråg, 8 tunnor 

potäter, ½ tunna salt, 4 lispund saltat kött, 2 dito fläsk, foder till en ko och tre 

får 4 skeppund halm, 4 dito hö, varmed koen utfodras på stället samt skola vi 

till oss och sagde kreatur åtnjuta husrum bland köparnas kreatur i de på 

hemmanet varande hus. 

 

Två gårdar i Furuberg räknas i 1546 års jordebok. 

Till vintertinget 1806 hade Per Bengtsson i Furberg låtit instämma sin broder 

Bengt Bengtsson och son Bengt Bengtsson därstädes med påstående att han måtte 

åläggas uppfylla en med honom ingången domfäst förening. Käranden ingav ett utdrag 

av dombok hållen vid laga vinterting i Bollebygd den 22 jan 1805: 

Som min käre broder Bengt Bengtsson i Furuberg icke gillat uppfylla det med mig 

ingångna kontrakt om livstids försörjning och jag i min beklageliga ställning måste vara 

betänkt på annan utväg till min bärgning i framtiden, alltså nödgas jag hos högädle herr 

häradshövdingen allerödmjukast anhålla om laga kallelse ock stämning till nu pågående 

vinterting å ej mindre min broder än dess son Bengt Bengtsson att mig genmäla i 

följande påstående: 

1. Att de måtte tillbindas genast till mig avstå den del av ett fjärdedels mantal 

kronoskatte Furuberg, som mig lagligen tillkommer, och utgör en halv åtting. 

2. Ersätta mig alla rättegångskostnader efter framdeles avgiven specialräkning.- 

 

Käranden anförde att han på fyra års tid icke undfått mer än en tröja, ett livstycke, 

ett par strumpor, två skjortor, ett par skor, en halsduk och ett par byxor samt ingen hatt, 

och då detta icke utgör hans skäliga prästation för ett år, anhöll käranden att domstolen 

ville bestämma de klädespersedlar, som käranden enligt föreningen årligen borde 

undfå.- 

Utslag: Av den ingivne och laga kraftvundne förening inhämtas, att svaranderna 

utom livstids underhåll och försörjning årligen till käranden böra avlämna en tröja, ett 

livstycke, ett par byxor, två par skor, trenne skjortor och en halsduk, och som 

svaranderna icke fullgjort denna sin skyldighet, bliva de rättvisligen ålagde att antingen 

genast uppfylla deras åtagne förbindelse eller ock med penningar efter ortens pris ersätta 

de bristande klädespersedlar för alla de år, som sådant hos svarandena innestår, 

varförutan de senare med 2 rd. 16 sk. banco skola gottgöra kärandens havda 

rättegångskostnader. 

I maj 1806 skrevs i domboken: Framkom för mig och sittande rätt bonden Bengt 

Bengtsson med anhållan om laga fasta och sköte å 5/16 dels mantal uti 

kronoskattehemmanet Furuberg Storegården, som han sig tillhandlat av sina föräldrar 
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Bengt Bengtsson och Britta Jönsdotter emot 66 rd. i riksgäldssedlar och villkor, som 

salubrevet av den 10:de juli 1803 närmare förmäler. 

Till att förekomma alla de lessamheter, som vår träffade förening av den 25 jan. 

1803 kan ordsaka, hava vi å ömse sidor med all sämja och gott förstånd överenskommit 

om nedanskrevne undantag av mitt ägande kronoskattehemman Stora Furuberg: 

1:o förbinder jag Bengt Bengtsson mig till min farbroder Per Bengtsson att till 

nästa juli månads slut år 1806 hava uppsatt en stuga med sex knutar, bestående av 

farstuga med kammare i fullkommeligt stånd och nästa år vid samma tid en ladugård 

med fähus, lada och loge, även i fullkomligt stånd. 

2:o dessa hus skola uppsättas i Ingärdet kallat, där även min farbroder skall hava 

all den nu befintelige åkerjord och äng utom den västra potateslöckan, vilken nu 

varande åkergärde jag åtager mig höst och vår köra lika väl med min egen. 

3:e Ett års uppklädning efter förra föreningen skall min farbroder även få, och den 

sista augusti 1806 upphörer dess försörjning i mitt hus samt allt uti 1803 års förening i 

hela sin vidd.  

4:de Skulle försynen behaga hädankalla min farbroder före dess nu varande 

hustru, skall hon vara ägare i min livstid av husen sådana de då befinnas jämte 

kålgården och jord till en tunnas potatissättning, men all den övriga jord och äng 

tillfaller hemmanet. 

Per Bengtsson. Bengt Bengtsson. A.W. Silfwerhielm. 

Ur domboken för hösttinget 1809: Med påstående om ersättning hade Per 

Bengtsson i Furuberg instämt Anders Jonsson därstädes för att hans kreatur gjort skada i 

kärandens kålgård, infinnandes sig parterna personligen och träffade den förening att 

svaranden genast ersätter skadan med 2 rd. banco. 

Vid hösttinget 1809 företogs målet mellan Måns Bengtsson i Gislå och Anders 

Jonsson i Furuberg rörande å den senare påstått för det han överfallit käranden med eder 

och svordomar på en söndag och skyllat honom för att hava stulit några stockar och 

erkände svaranden väl tillmälet med åtog sig att vid nästa ting bevisa att käranden 

verkeligen fråntagit honom några sågestockar, i anseende vartill rätten nödgas uppskjuta 

detta mål till nästa ting. 

Nämndemannen Olof Olofsson i Furuberg var till hösttinget 1810 inkallad av 

hovrättskommissarien Himmelman till ansvar för att svaranden vid ett tillfälle överfallit 

och slagit skräddaren Pehr Bengtsson och dess hustru Kjerstin Persdotter i Brändesten 

samt därunder varit av starka drycker överlastad samt uti eder och svordomar flere 

gånger utbrustit. Svaranden nekar. Uppskov till nästa ting. 

Ett köpebrev med följande innehåll förelades rätten den 25 sept. 1815. Jag Eric 

Andersson gör härmed vitterligit det jag av fri vilja och moget betänkande samt med 

mina myndiga barns och omyndiga barns förmyndares god råd och samtycke upplåter 

och försäljer 1/8 dels mantal kronoskatte Furuberg Lillagården beläget i Björketorps 

socken till min kära måg Per Bengtsson och dess kära hustru min dotter Maria 

Ericsdotter för en överenskommen och betingad köpesumma stor 144 rd. 21 sk. banco, 

köparens lott inberäknad och fördelas köpesumman på nedanskrivne sätt efter 

överenskommelse och villkor: 
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1. Jag Eric Andersson skall hava min försörjning på hemmanet hos köparen till 

min dödedag och när Herren behagar mig hädankalla till vilorummet 

beledsaga. 

2. Likaledes skall min son Anders äga rättighet förbliva på hemmanet och där 

hava sin försörjning till dödedag, dock äger han rättighet att av boet avflytta 

och för sin andel i köpesumman 44 rd. 21 sk.4 rst. utfordra, om han det 

åstundar. 

3. Även skall min ännu oförsörjda dotter Britta hava sin försörjning på 

hemmandet till sin död, då dess andel 33 rd.16 sk i köpesumman tillfaller 

köparen, dock med det villkor att om hon gifter sig och avflyttar boet, äger 

hon därtill rätt att sin andel utfordra. 

 

Således avhänder jag mig etc. Eric Andersson, Andor Ericsson, myndig, Bengt 

Larsson, Elin Svensdotter i Bråtared Storegården. 

På den omyndigas vägnar Andreas Svensson i Gislå. Till vittne Oluf Ericsson, 

Olof Olofsson i Furuberg Lillagården. 

Till vt 1811 hade Ander Jonsson i Furuberg låtit instämma Andreas Jönsson i 

Skönered för att han i fyra års tid haft en käranden tillhörigt  får. Andreas erkände att 

han på förenämnde sätt innehaft kärandens får men påstod sig hava hittat detsamma och 

hittills varit okunnig om ägaren. Ingivandes Andreas jämväl bevis av Anders Larsson i 

Alabräcka och Sven Andersson i Rogården att han låtit upplysa fåret i Sätila och 

Björketorps kyrkor. Och som svaranden nu även medgav att återlämna fåret, som 

kommer målet härmed att förfalla. Nämndemannen Olof Olofsson i Furuberg hade till 

vt. 1811 låtit instämma Andreas Jönsson och Lars Bengtsson å Sjönnered, Eric 

Gunnnesson och änkan Anna Carlsdotter i Backa samt drängen Måns Bengtsson på 

Rogården i påstående om böter och ansvar för olovlig åverkan av timmer och blocketråd 

i parternas samfälte beteshage. Svaranderna nekade till all brottslighet. Käranden 

åberopade till vittnen Anders Andersson i Sandlid, Måns Persson i Gisslå och 

avskedade soldaten Andreas Dahlberg, vilka berättade, att samtliga svaranderna 

hösttiden 1809 i parternas samfälte hage huggit och avfört minst 12 st. furu och 

blocketräd vardera. 

Svaranderna begärde uppskov för att visa sin oskuld och för att styrka, att 

käranden även gjort enahanda åverkan och till större delen medtagit all skogen i hagen.- 

Vid ht. 1815 inlämnades bouppteckning efter hustrun Anna Gabrielsdotter i 

Furuberg Lillegården, som efterlämnat änkemannen Erik Andersson och fyra barn, 

sonen Anders myndig, dottern Elin gift med Bengt Larsson i Bråtared, dottern Maja gift 

med Per Bengtsson i Furuberg och dottern Brita 37 år gammal. Till denna omyndigas 

(så var det då!) rätts bevakande närvor Andreas Svensson i Gislo.- 

Tillgångar: 1/8 dels mtl. Furuberg Lillegården 100 rd. specie banco.  

En vävreda med behör 1 rd, 2 garnviner, en rullestol, tre rullor, tre härfträ, två 

stolar. 

En bibel 16 sk., tre psalmböcker 7 sk., en liten bönebok 2 sk, 2 catikeser 6 sk. 
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En beslagen färdeskärra 2 rd., en beslagen färdesläde 1 rd., en wesläde, 6 sk., en 

gårdskärra med jul 16 sk, 1 krok med bill 10 sk. en träharv 5 sk., en hörrepa 4 sk, oxok 

med behör 6 sk., tre klofter, en bråta. 

En fjäderbuster ett lispund och 10 skålpund 8 rd., en dito puta 2 rd. 32 sk., två 

bordtäcke 1 rd. 

En grön walmars kjortel 12 sk, en dito av fyrtrå 8 sk, 1 svart do 6 sk, en blå do 10 

sk, en do walmars tröja 12 sk, 1 brun do av kläde 8 sk, en svart do 7 sk, ett blått 

walmars livstycke 6 sk, ett caleminks do 8 sk, tre mössor 6 sk, tre förkläde 9 sk, 6 vita 

lärufts kläden 1 rd, ett par skor 4 sk. 

En rögrimit oxe 16 rd. 32 sk., en blekvit oxe 15 rd., en vit ko 10 rd. 8 st får 6 rd, 

en bagge 1 rd., fem lamm 3 rd., ett gammalt svin 2 rd. 

En tunna råg 6 rd., en do korn 5 rd., en skäppa linfrö 1 rd. 24 sk. 

Med anhållan om inteckning uti 1/8 mtl. kr.sk. Ericsmyst inlämnades vid st. 1836 

ett så lydande skuldebrev: 

Jag undertecknad tillstår mig att hava till låns bekommit av Anders Olofsson i 

Furuberg Lillegården en summa penningar stor 166 rd. 32 sk rgs, vilka penningar jag 

utfäster mig att återbetala efter tre månaders uppsägning med därå löpande 5 % ränta 

från denna dag tills full betalning följer. 

Till långivarens mera säkerhet såväl för ovanstående lånesumma 166 rd. 32 sk. 

som utfästade räntor pantsätter jag härmed mitt ägande hemman 1/8 mtl kr.sk. 

Ericsmyst och äger långivaren rättighet vid vällovliga Häradsrätten söka och erhålla 

laga inteckning uti förenämnda mitt hemman utan mitt vidare hörande. Hellingsjö den 

13 juli 1836. Lars Johansson på Ericsmyst. 

Och som efter uppläsandet låntagarnas lagliga område av pantförskrivne 

hemmansdelen styrktes genom Kongl. Kammarcollegie för honom därå den 18 febr. 

1829 meddelade skatteköpebrev, fann H.R. skäligt nu fastställa inteckning uti 1/8 mtl. 

hmt Eriksmyst. Anders O:n i Furuberg till laga säkerhet etc. 

Lantbrukaren L. von Mentzer på Hellingsjö hade till st. 1853 uttagit stämning på 

Bengt Larsson i Furuberg Storegården för att denna låtit insläppa sina fårkreatur i hans 

besådda åkrar. B. L:n genmälde, att gärdsgårdarna kring kärandens ägor icke varit 

fridsgilla, men han dömdes att med 1 rd. banco betala den vållade skadan. 

 

 

 

 Backa 

Backa förekommer i jordeböckerna fr.o.m. år 1547. 

Pehr Andersson i Östra Backa instämde till sommartinget 1737 Jöns Andersson i 

samma gård för att han kört upp en del av Pehrs äng och lagt den till sin åker. 

Inför rätten anförde Pehr att skillnaden emellan hans äng och Jöns åker går ifrån 

hans stuguknäppe ned uti en bro och har svaranden kört över denna skillnad vid pass 30 
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alnars längd och 4 alnars bredd och detta är skett tid efter annan.- Käranden påstod att få 

hava sin äng oskadad och att få ersättning för den i så många år tagna skadan. 

Jöns Andersson androg att han ej bott på sitt hemman över tio år, utan har tillträtt 

det efter sin svärfader Staffan Jönsson i Backa och har svärfadern således kört för 

honom samt han icke gjort någon åverkan men tillstår att han lämnat det uppkörda 

obesått, sedan nämndemannen Erik Andersson i Erikstorp varit där och synt jordstycket. 

Rätten beslöt att det omtvistade ängestycket skall i morgon synas av 

nämndemännen Per i Hunared och Nils i Kulla.- 

Vid vingertinget 1743 kärade Anders Pehrsson i Östra Backa till Jöns Andersson 

därstädes angående 4 daler och 16 öre silvermynts skuldfordran, och ömsom den senare 

emot den förre angående en kålgård, som de hittills tillhopa nyttjat, men Jöns Andersson 

förmenar sig ensam tillhöra. Vid upprop av dessa mål infunno sig parterna och gåvo till 

känna, att de härom på det sättet blivit förlikte, att de, som tillsammans bebo ett halvt 

hemman och hälften därav vardera innehava och bruka, hädanefter skola tillträda 

överallt vars andras ägor utom husen, dem de så i man- och ladugården efter 

vanligheten som tillförende nyttja, och således komma att bruka vars annars åkrar, ängar 

och humlegårdar så länge och till dess de härom annorledes kunna åsämjas. Dessutan 

haver Jöns Andersson påtagit sig att till Anders Persson vid nästkommande 

midsommars tid betala 5 daler silvermynt uti vita penningar, varjämte de även utsatt sig 

emellan vite av 5 daler, vartill dess skall vara förfallen, som den andra på något sätt med 

ord eller gärning förolämpar, anhållandes att Tingsrätten ville denna deras förening med 

domskraft fastställa. 

Vid ett ting i mars 1748 androg i en till rätten ingiven skrift fältväbelsänkan 

madame Christina Lenberg, hurusom hennes avlidne man fältväbeln manhaftig Hans 

Billing pantsatt deras ett fjärdings skattefrälse hemman Backa till löjtnanten välädle herr 

Johan Ekman för 110 daler silvermynt undfånget penningelån och emedan hon varit 

oförmögen att detsamma betala, ty har hon lämnat det till sin broder korporalen 

manhaftig Johan Lenberg att för sig inlösa, men som inga förmyndare äro förordnade 

för hennes omyndige barn och inga flera fädernefränder äro att tillgå än deras 

faderbroder rustmästaren vid Södra Kinds kompani manhaftig Eric Billing, som dock så 

fjärran är boende samt tillika stadd i Kronans tjänst, att han detta förmynderskap sig 

icke åtaga kan, alltså anhåller han att någon annan till förmyndare måtte förordnas, som 

de omyndigas rätt vid hemmanets försäljande bevakar. Uppskov. 

Vid tinget i maj 1748 inkom för rätten avledne fältväbeln Hans Billings änka 

madame Christina Lenberg för rätten och tillika med hennes barns förordnade 

förmyndare nämndemännen Lars Andersson i Rävlanda och Nils Andersson i Bråtared 

anhölt att få försälja sina barns och pupillers andel uti Backa, emedan hon Stina 

Lenberg för fattigdoms skull måst pantsätta bemälta ¼ hemman till löjtnanten välädle 

herr Johan Ekman för undfånget lån av 110 daler och nu är alldeles oförmögen samma 

betala med mindre hon hemmanet får försälja. Rätten lämnade sitt bifall till denna ¼ 

dings försäljande. 

Följande köpebrev finner man i 1759 års dombok: Kongl. Majts min 

allernådigaste konungs tillförordnade häradshövdinge över Mark, Bollebygd och Weden 
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härader Eric Cederlöf gör vitterligit, att år efter Christi börd 1759 den 12:te dag i 

februari månad, då jag lagtima vinterting hölt med menige inbyggare av Bollebygds 

härad å vanliga tingsstället Fläskium, närvarande kronolänsmannen välaktad Sven 

Holmsten och häradets nederskrevne nämndemän, lät Anders Persson i Backa anhöllo 

om laga fasta på skatterättigheten av ¼ frälsehemmanet Backa, beläget i detta härad och 

Biörketorps socken, vilken han enligt salubrev av den 12 maji 1757 sig tillhandlat av sin 

moder Ebba Andersdotter emot hundrade daler silvermynt, varav han skulle utbetala till 

sina trenne bröder 20 daler vardera och sina tvenne systrar 10 daler och innehålla sin 

egen broderlott 20 daler, och som denna skatterättighet å trenne allmänna häradsting 

blivit uppbuden den 16 maji och 4 october 1757 samt 6 febr. 1758, varefter intet klander 

inom natt och år emellankommit, alltså prövar Tingsrätten i stöd av 4 cap 1 § 

jordabalken rättvist fasta bevilja och tillägna Anders Persson skatterättigheten av ¼ dels 

frälsehemmanet Backa med alla de ägor, lägenheter och åbyggnader, där nu finnas eller 

lagligen tillvinnas kunna. 

Vid ht 1761 framkom för tingsrätten Olof Persson i Backa och anhölt om laga 

fasta å två sjättedelar i fjärdedels skattefrälsehemmanet Backa, vilka han sig tillhandlat 

av sin svåger och syster emot 24 daler smt, till vilken ända Bengt Larssons och Anna 

Persdotters i Sandlid salubrev av den 27 dec 1756 uppvisades, däruti de försälja Anna 

Persotters arvfallna sjättedel i ¼ dels skfr. hmt Backa emot 12 dal. smt samt Brita 

Persdotter på Råryggen den 8 juni 1759 lämnade köpeavhandling, varmedelst hon emot 

12 dal smt överlåter till sin broder Olof hennes ägande sjättedel i förenämnde ¼ 

hemman, så att han med egen arvslott blivit ägare till 4/6 uti fjärdingen.- 

Sommartinget 1812 redovisade ett köp, idet Karin Bengtsdotter med sina myndiga 

barns och sina omyndiga barns förmyndares goda råd och samtycke försålt 4/20 dels 

mantal efter helt räknat i frälsehemmanet Backa till sin dotter Anna Stina Johansdotter 

och dess kära fästeman Petter Larsson i Backa för 260 rd. 32 sk. banco jämte följande 

villkor: 

1. Jag Karin Bengtsdotter skall hava min försörjning på hemmanet med kläder 

och föda till dödsdag och när Herren mig hädankallar skall köparne mig till 

graven beledsaga. 

2. Skulle jag emot förmodan bliva missnöjd att förbliva i köparens bröd, så skall 

jag hava av hemmanet undantag av tre stackar gott hö samt tre skäppor 

utsädesland på åkrarna Twärgata, Trehörning, Lilla Stenåker och 

Mösabergsåker och skall köparna med dragare detta undantag våra och hösta 

samt vad därtill hörer. 

3. Min dotter Anna, som nu är något bräckelig, skall hava sin försörjning på 

hemmanet till sin dödedag, såvida Herran ej förhjälper henne åter till sin hälsa 

igen. 

Backa den 9 maj 1812. Karin Bengtsdotter, Bengt Andersson och Elin 

Johansdotter i Habäck. På de omyndigas vägnar Anna Jakobsdotter på Nygården, Eric 

Gunnesson i Backa. Till vittne Johannes Andersson och Peter Olofsson i Backa. 
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Vid samma ting tillkännagav Kerstin Andersdotter att hon försålt ¼ dels mtl i 

frälsehmt Backa till sin son Eric Gunnesson och dess kära hustru Johanna Karlsdotter i 

Backa för 1333 rd. 16 sk. riksgälds, köparens lott däri inräknad jämte följande villkor: 

1. Jag Kjerstin Andersdotter skall hava min försörjning av hemmandets ägare 2 

tunnor råg, en tunna korn, hör som växer efter ½ skäppa linfrö, god jord att 

lägga en halv tunna potatoes på, och någon kålgård, foder av hemmanet till en 

ko, vilken skall följa köparens egna kor i hus och bete, så väl vinter som 

sommar.- 

Anders Gunnes i Lönekulla. Ander Jacobsson och Elin Gunnesdotter på 

Nygården. På de omyndigas vägnar Olof Torstensson i Kråttorp, Carl Bengtsson i 

Habäck. Till vittne Eric Pettersson i Dahlagården, Anders Pettersson i Backa. 

Till tinget i september 1813 hade Eric Persson i Backa instämt Börje Larsson 

därstädes med påstående att utbekomma återstående köpeskilling för en andel i nämnda 

hemman med 100 rd. rgs samt 16 rd. 32 sk. lika mynt för en oxehandel. 

För svaranden inställde sig länsman Hindricsson, som till betalning erkände de 

fordrade 16 rd. 32 sk. men påstod den omstämde köpeskillingen för hemmanet reda vara 

betalt samt till styrko därföre uppviste sin huvudmans å 5/6 i 7/24 hemmanet kr.sk.hmt 

Backa av käranden erhållna köpebrev under den 1 maj 1809 jämte denna häradsrätts 

fastebrev av den 10 maj 1810, i vilka handlingar köpeskillingen 100 rd. rgs. finnes 

antecknad såsom betald. Käranden åtog sig däremot med vittnen styrka att 

köpeskillingen ännu är obetald, om därmed honom råderum lämnades. Uppskov. 

Börje Larsson i Backa hade instämt Eric Persson i samma by angående en 

skuldfordran. Käranden inlämnade en så lydande räkning:  

År 1805 om hösten inköpt för Eric Persson räkning en tunna korn för 8 rd., 1807 

dito dito för en ko 10 rd. 24 sk., kontant lånt till avbetalning på en skuld i Göteborg 10 

rd., 1809 uppburit för min räkning av Carl i Råssa 13 rd. 24 sk. Sa 42 rd. rgs. 

Som svaranden icke ville medgiva denna skuld, begärde käranden anstånd till 

vittnens inkallande. 

Den 28 maj 1809 förrättades bouppteckning efter avlidne drängen Eric Månsson i 

Backa Östergården, vars lösa egendom uppgavs av hans bror Pähr. I kontanter fanns 16 

specieriksdalrar i silver och 18 rd. i sedlar. 

Av silver antecknades en liten förgylld bägare för 1 rd, en dito mindre 32 sk., en 

tumlare 34 sk., ett par knäspännen 16 sk, ett lintygsspänne 4 sk, en halsknapp 8 sk. Av 

mässing tre par spännen 24 sk., två ljusstakar 6 sk. 

Kläder: En grå kapprock 32 sk., tre dito rockar 2 rd., 8 västar 1 rd.32 sk., sju 

livstycken 32 sk, elva par byxor 1 rd, 32 sk., sju par strumpor 32 sk., sex par vantar 16 

sk, tre silkekläden 36 sk, fem bomulls dito 40 sk., sex lärfts dito, ett par förarmar, två 

par snösockar, 5 par strumpor, 8 alnar vadmal 1 rd., 6 alnar småväv 20 sk., ett rävskinn 

8 sk., ett väreskinn 3 sk, tre hattar 32 sk., 12 skjortor 3 rd 16 sk., 4 gamla dito 12 sk., 2 

nattkappor 4 sk, ett par stövlar och ett par skor 16 sk. 

2 bössor 1 rd, ett väggur 2 rd., ett fickur 2 rd., en violin 16 sk, 6 boutiller 10 sk., 

ett brännvinsglas 2 sk., skomakareverktyg 2 rd., två gamla pipor 16 sk, en bibel 32 sk, 
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tre psalmböcker. Summa tillgångar 74 rd.41 sk. Begravningskostnader 33 rd., 16 sk., 

varav för likstol och predikan 2 rd, 24 sk. 

Vid vt. 1818 föelåg ett köpebrev, varigenom Anders Larsson i Gräsryd och 

Anders Jacobsson på Nygården såsom förmyndare sålde 5/72 delar i frälsehmt Backa 

till vår myndling Anna Catarina Persdotter och dess tilltänkta fästeman Lars Persson för 

en överenskommen köpesumma stor 200 rd. rgs. – och som köparen förut erhållit köp 

och lagfart på 15/72 delar och nu på ovannämnde sätt sig tillhandlat 5/73 delar, så bliver 

han nu ägare av ¼ mtl. 

Ett köpebrev med följande innehåll förelåg vid ht. 1826: försälja vi vårt ägande 

kr.sk. hemman ¼ Backa Östergården till torparen Carl Andersson och dess hustru vid 

Hörningen i Alingsås landsförsamling emot en köpesumma 155 rd. 28 sk. bco eller 

1400 daler riksgäldsmynt emot följande villkor: Vi förbehålla (oss) i bådas vår livstid 

3/8 tunnor gammal åker samt en stack hårdvallshö, sexton fång på stacken samt 

potätläggning så mycket som behövas kan samt det gamla härbärget till manhus samt 

dagsverken så mycket som behöves, varom vi förbehåller oss en liten park i skogen var 

tjänligt finnes till äng eller åker i vår lifstid skattefritt. Backa Östergård den 24 mars 

1820. Bengt Andersson Ebba Isacsdotter. 

Vid st. 1834 tilltalades drängen Johannes Ericsson i Björketorps Backa för att han 

av kitslighet klämtat på tingsklockan. Han vidgick att han utan något bestämt ändamål 

på omförmälte sätt sig försett, vadan han ock nu från domstolen erhöll föreställning om 

det opassande i sitt företag samt förmanades att i sitt uppförande iakttaga bättre sedär 

och lät H.R. därmed bero. 

Per Larsson och hans hustru Anna Stina Johansdotter sålde den 9 jan. 1841 ¼ mtl. 

Backa till sin son Lars Persson och dess tilltänkta fästekvinna Anna Britta Bengtsdotter 

för en köpesumma av 83 rd. 16 sk. rgs med följande förbehåll: 

1. Vi säljare skola hava vår försörjning på hemmanet hos köparen i dess bröd i 

hela vår livstid med kläder, föda och en anständig skötsel på vår ålderdom.- 

2. I händelse vi icke skulle kunna förenas vara i bröd med köparen tillsammans, 

så skola de bestå oss årligen såsom försörjning 2 tunnor råg, 2 dito korn, 2 dito 

blandråg, 8 dito potater, en skäppa malt, ½ dito ärter, ¼ dito salt, ½ dito god 

sill, 4 lispund torrt kött, 2 dito fläsk, 1 dito smör, 2 dito torr ost, något kål och 

kålrötter samt ¼ kanna mjölk om dagen jämte få så 2 kappar linfrö årligen på 

hemmanets jord i därtill tjänlig åker och därav erhålla all avkastningen samt 

bestå oss med nödigt husrum antingen uti de nu på hemmanet varande hus 

eller ock uppsätta och inreda andra så att vi däruti kunna vara bebodde tillika 

med behövlig hemkörd vedbrand jämte erforderliga kläder och 

husgerådssaker. 

3. Skatten 5 rd. rgs årligen för torpet Björkesvedja förbehålla vi oss få själva 

åtnjuta under hela vår livstid. 

4. Vår yngsta dotter Johanna skola köparne bestå vid hennes utflytte eller gifte 

bröllop som skall bestå av tre måltider för henne och dess gäster samt hemgift 

i likhet med vad vår äldsta dotter Britta Stina redan bekommit jämte en ko, 

men i händelse hon icke med gifte blir försörjd eller på något sätt blir trängder 
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att detta utlega på ålderdomen till uppehälle, så skall det ensamt tillfalla 

köparen och skall hon dessutom äga rättighet att få vara hos köparen i hus och 

bröd så länge hon det åstundar emot kläder och föda, då hon köparens arbete 

troget förrättar i det hon förmår. 

5. Då en av oss säljare med döden avgår skall hälften i de oss häri betingade 

försörjningsvillkoren försvinna med undantag av mjölken.  

 

 

Hall 

Hall nämnes i jb. 1547. 

Vid  hösttinget 1764 uppvistes för rätten den bouppteckning, som den 10 sept. 

upprättats å kvarlåtenskapen i boet efter avlidne Bengt Nilsson och dess hustru Karin 

Andersdotter i Hall. Kvarlåtenskapen befanns i värde bestiga sig till 1156 daler 31 öre 

men gäld och skuld till 66 daler 14 öre, åliggandes vederbörande att låta behörigt 

arvskifte å kvarlåtenskapen försiggå. 

År 1783 förekom vid tingsrätten änkan Anna Larsdotter i Hall, som nu skall vara 

över 80 år gammal, och anmälde, att ehuru hon till sin dotterson Anders Andersson 

bortgivit sitt förvärvde fem sextondels mantal i kr.sk.hmt Hall under villkor av skötsel 

och försörjning, skall hon, som numera icke med Anders är nöjd, vilja denna sin gåva 

ändra och återkalla, men rätten föreställde henne, att innan hon efter behörig instämning 

emot den som gåvan eller dess återkallande kan angå, sitt påstående fullföljt, är det ej 

tillständigt däröver sig utlåta. 

Brukspatronen herr Georg Brincks landbo Pär Jönsson i Hall hade till tinget i maj 

1800 instämt detta härads samtliga invånare angående brandstod. – Ett 

syningsinstrument inlämnades, vari läses: 

År 1800 den 20 maj inställde sig på vederbörlig anmodan undertecknad 

kronolänsman med biträde av nämndemännen Carl Jonsson och Måns Svensson på 

kr.sk.hmt Hall 5/16 mtl att syna och besiktiga den brandskada, som inträffade förleden 

gårdag å den manbyggnad, åboen Pär Jönsson åbott och tillhör herr handelsman G. 

Brinck. Frälseinspektoren Jonas Israelsson var tillstädes. Pär Jönsson visste ej, huru 

elden uppkommit, men den hade först visat sig i kammaren framför stugan. 

Manhuset nybyggt för 17 eller 18 år sedan av grantimmer och brädfodrad samt 

med tegeltak hade varit 19 alnar långt, 9 ¼ alnar brett och 5 ½ alnar högt till öfsen. I 

nedre våningen fanns förstuga och kök i väster, stuga på mitten samt tvenne kamrar på 

östra sidan. I övre våningen fanns tvenne vindar, vilka nyttjades såsom visterhus och 

sädesbod samt var på östra ändan en källare anlagd, vilket allt genom vådelden blivit 

ödelagt, som ånyo kommer att uppföras, vartill åtgår 13 tolfter timmer 12 á 13 alnar 

långt samt i huggning i skogen och framkörning anses kosta á 5 daler tolften 65 daler. 

Upphuggning av detta hus med åtta knutar anses kosta 24 daler. Till täckning å utertaket 

åtgår 12 tolfter 7 alnar långa bräder á 1 rd. tolften, 7 tolfter läkten, 6 ½ aln långa. Även 

åtgår 1600 takpannor som med framkörning anses kosta 21 dal. 16 öre. Arbetslön för 

takarbetet 4 rd. Nio större och mindre fönster 5 daler. 
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Intill manbyggningen var vid västra gaveln uppfört ett svinhus, som vådelden 

även förtärde. Uppsättes ånyo som kan kosta 5 rd. 

Elden hade förtärt 3 skäppor råg värda 7 rd. 16 sk., 2 tunnor korn á 6 rd. 16 sk, 

alltså 12 rd. 32 sk, ½ tunna blandsäd värd 3 rd 8 sk., 1¼ tunna havre á 5 rd, 3 skäppor 

linfrö 7 rd. 16 sk, 1 ½ tunna potatoes á 4 rd. tunnan. Vidare 4 lispund (1 lisp. = 8,5 kg) 

fläsk á 2 rd, en vävreda med allt behör, två spinnrockar, 6 vävskedar, ett målat slagbord, 

2 ½  lispd torrt kött á 1 rd., 2 lisp. ost 3 rd. 16 sk., 7 skålpund ister á 8 sk, 7 do redsla á 8 

sk., 2 kappar bönor á 12 sk.  

Hela skadan värderades till 281 rd. 36 sk. 

Käranden och hans hustru skulle infinna sig vid nästa ting beredda att avlägga ed 

på att allt gått rätt till i detta ärende.- 

Bouppteckning efter mannen Petter Svensson i Hall, som efterlämnat änkan Marta 

Bengtsdotter och två omyndiga barn sonen Sven 16 år och dottern Karin 11 år ingavs 

till ht 1814. Till barnens rätts bevakande hade vid bouppt närvarit Gunne Persson i 

Siönnered och Erik Gunnesson i Backa. 

5/32 mantal i hemmanet Hall upptogs till 100 rd. specie. Wäggur med foderal 1 

rd., väv med behör 32 sk., fyra styrestolar 16 sk, en tavla med två pallar (en s.k. 

mattavla!) 2 sk, ett bord med skåp 16 sk., ett litet bord, en bordbänk 16 sk., en beslagen 

målad furukista 32 sk. 

En beslagen oxekärra 1 rd. 16 sk, en dito sandkärra med jul 10 sk, en gårdskärra 

do 32 sk., en oskodd släde 6 sk. 

En grå walmars kapprock 24 sk, en ny dito grå jacka 32 sk, en gammal do 12 sk, 

en luden skinntröja 12 sk., ett gammalt grått livstycke av skinn 4 sk., ett randigt dito av 

fyrtrå 8 sk., ett par skinnbyxor 16 sk., ett par grå walmars dito 1 sk, en gammal hatt, en 

segelmössa. 

En rödhjälmig oxe 20 rd., en brungrimet do 18 rd., en röstiernet ko 16 rd., en do 

grimit 14 rd., fyra gamla får 4 rd., ett ungsvin 1 rd. 16 sk. Tillgångarna utgjorde 262 rd. 

16 sk., skulderna 93 rd. 4 sk. 

 

 

Sandlid 

Sandlid förekommer första gången i jordebok 1582. 

I 1756 års dombok påträffas följande skrift. Som jag genom den nådige Gudens 

beskydd tänker träda i äktenskap med gudfruktiga pigan Anna Persdotter från Backa, 

alltså och för den härlighet, som bemälta piga och dess anhöriga emot mig visa, så 

testamenterar jag bemälta fästekvinna och min tillkommande hustru Anna Persdotter två 

tredjedelar i mitt ägande fjärdels kronoskattehemman Sandlid i Björketorps socken 

beläget, vilket jag själv inlöst för femtio daler, att få klanderlöst behålla efter min död. 

Backa den 20 jan. 1756. Bengt Larsson i Sandlid. Till vittne P.J. Ekman. Anders 

Persson i Backa. 

Ur 1806 års dombok för ht. 1806 hämtas nästa uppgift: Jag Anders Andersson 

med min kära hustrus ja och samtycke upplåter och försäljer till brukspatronen herr G. 
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Brinck mitt ägande ett fjärdedels mantal i kronoskattehemmanet Sandlid för en 

accorderad och överenskommen köpeskilling 233 rd. 16 sk. i riskgälssedlar.- Smedstorp 

den 7 maji 1806. Anders Andersson hållit i pennan. Ingrid Bengtsdotter h. i. p. 

Anders Assarsson i Sandlid och hans hustru Karin Andersdotter sålde vid samma 

tillfälle en lika stor lott i Sandlid till G. Brinck för 233,16 rd. 

Vid ht. 1809 ”företogs instämda målet mellan Anders Assarsson i Sandlid kärande 

och åboerna i Backa svarande angående yrkad ersättning för det deras hund skall 

ihjälrivit nio stycken käranden tillhöriga får:”- Sven Andersson i Willingsgärde hade till 

vt. 1811 instämt Måns Bengtsson i Sandlid för att denne beskyllat honom för tjuvnad. 

Svaranden erkände tillmälet och åtog sig med vittnen visa vid nästa ting att käranden 

stulit skog.- 

Till vt 1811 hade Hans Andersson i Sandlid låtit instämma brukspatronen herr 

Jacob Dahl med påstående att till käranden i börd avstå det fjärdedels mantal 

kronoskattehemmanet Sandlid, som hans fader (kärandens fader) Anders Assarsson 

försålt till herr brukspatronen Georg Brinck i Borås och denne senare åter överlåtit på 

herr Brukspatron Dahl, då för käranden inställde sig Anders Olofsson å Skogsgärde och 

för svaranden dess frälseinspektor Carl Gustaf Wart, vilken senar ingav 1:0 ett av 

Anders Assarsson och dess hustru Karin Anderdotter den 7 maj 1806 till herr 

brukspatron Georg Brink utgivet köpebrev på ¼ dels mantal kronoskatte hemmanet 

Sandlid – och 2:0 denna rätts den 17 sept. 1807 till herr Brinck å samma hemman 

utfärdade köpebrev.  

Måns Bengtsson och h.h. Johanna Eriksdotter i Sandlid försålde den 27 dec 1825 

sitt ½ mtl. kr. sk. Sandlid till sin ”kära måg Erik Eriksson och dess fästemö vår dotter 

Elin Månsdotter” för 366 rd. 32 sk. banco. jämte villkor, varav följande förtjänar 

anföras: Skulle vi av köparna så behandlas, att vi icke kunna vara i bröd med dem, så 

skall vi hava undantag bestående av Broåker och Rångareåker samt till äng  Hulan ifrån 

vägen och dalen, vilket undatag till alla delar våras, höstas och inbärgas av köparen, 

samt bestå oss husrum såväl i man- som ladugård jämte tillräcklig vedbrand. 

Den 4 maj 1841 såldes ¼ mtl Sandlid till drängen Erik Torstensson i Röberg för 

dels kontant och dels genom revers till fullo betald köpesumma stor 700 rd. med bland 

andra följande villkor: 

Säljaren skall på hemmanets åkerjord innevarande år lägga ½ tunna potäter och så 

två kappar linfrö samt förbehålles åt sig att avflytta den lilla manbyggnaden när han 

behagar och att kvarbo med hustru och barn i de på hemmanet varande hus till 

nästkommande midsommar. 

Enligt domboken för ht 1850 sålde Elin Månsdotter sitt ägande 3/16 mtl i 

kr.sk.hmt Sandlid till sin son Måns Eriksson och dennes fästekvinna Johanna 

Carlsdotter emot en köpesumma av 1000 rd. riksgäldsmynt. Därest hon bleve av 

köparna så illa behandlad, att hon ej kunde stanna i matlag med dem, förbehöll hon sig 

att årligen som stat utfå en tunna råg, en ta korn, en ta blandråg, fem tunnor potäter, ¼ ta 

ärter, ¼ ta malt, 1/8 ta salt, ¼ ta vald sill, 3 lispund torrt kött, 2 do fläsk, 2 do smör och 

3 do ost, ett skålpund humle, en våla torra långor samt ett stop söt mjölk dagligen den 

tid köparen själv sådan äger.- Varorna levereras i fyra terminer. Fritt boningshus i de på 
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hemmanet varande manhus jämte tillräcklig framkörd och sönderhuggen vedbrand av 

torr och god beskaffenhet samt dessutom ett lispund rengjort lin om året. 

 Min son och vår myndling Anders Eriksson skall äga rättighet att vara i köparnas 

hus samt av dem åtnjuta kläder och föda så länge han det åstundar emot det han på ett 

troget och ärligt sätt efter förmåga förrättar köparens arbete och skola köparn dessutom 

vid han gifte utgöra ½ bröllop, som bör bestå av minst trenne måltider mat och 

förplägning. 

Enligt husförhörslängden var änkan född 1802. Åbon, hennes son Måns Eriksson, 

var född 1829 och brodern Anders 1835. 

Torparen Sven Nilsson i Sandlid instämdes till ht. 1853 av lantbrukaren L. von 

Mentzer på Hllingsjö för förövad åverkan å kärandens skog. 

 

 

 


