Indelningsverket upphörde 1901 och då fick familjen flytta in i stora huset.
1947 beslöt Domänverket att huset skulle renoveras och då fick vi, Carl- August,
Isidor, Ester, Gunnar och Ingegerd flytta ut i flygelbyggnaden. Efter att familjen
åter fick bo i stora huset blev lilla huset tomt och då hängdes en del gamla saker
upp på väggarna, för att det inte skulle se så tomt ut. Det var Esters idé att kalla
det ”Museet”.

Gunnar Eriksson med utrustning för slagtröskning
framför museet
De flesta föremålen har använts här på gården. Det är bra att ha en plats för
sakerna, som annars skulle ha försvunnit! Många redskap är unika och
intressanta.

Arrestlokalen och museet.

För att bli antagen som soldat krävdes, enligt ett kopierat och renskrivet dokument som finns
anslaget i museet:

Beskaffenhet af en Recrüt.
En tillkommande Soldat bör vara långsamt upskuten eller utväxt; 25 år gammal; ha bredt
och stort bröst; smalt underlif; ingalunda fet; men kjöttfull, med fasta och grovhåriga lår och
ben; långsam,lat och jämn samt nästan omärklig andedrägt; lång synt; god hörsel, stora
ådror; hårda öpningar och svårt att svettas; god matlust och okänbar matsmältning; samt
en jämnhet eller viss art långsamhet i sina kroppsrörelser.
Den tjänar ej till Soldat, som har löst hull, och är mager, torr, blek eller svart; ty han kan ej
äta bra.
Tol och ingen kjöld, samt är merendels krämpig af gyllenåder.
Vidare tjänar ej den som är hastigt upskuten, har smalt bröst och lösa öpningar; ety sådant
ger tilkänna en sjuk och svag kropps byggnad.
Vidare bör ingen, som ej är utväxt, bli tjänstgjörande soldat, ty han kan ej äta , mer än en
utväxt, som han doch har nödigt, men måste undergå lika arbete, följakteligen går des
machine förlorad. Ytterligare bör han ej ha utfallande ändetarm, bråck, blodspottning eller
svindel, fallande sot eller rylen, icke heller sura ben, eller förr afbrutne och sårade lemmar; ty
en rätt utöfning af tjänsten, fordrar i fält hvar lem i sin största färdighet och spänning; Den
del som här uti, blir straxt värkfull, svullnader och gjort karlen oförmögen till tjänst.

