
Makade in damra i algbbssan nar skogvaktaren
kom pa syn.

Janne i Skogstorpet var fbdd och uppvaxt vid Sbrtuna i Vaster-
Ijung. Han var sedan som ung och nygift gardssnickare vid Thure-
holm. Jannes hustru hette Karin och var fran Hblb. Av Thureholm
kbpte de den stuga,dar de kom att tillbringa aterstaende delen
av sitt liv. Stugan stod i en skogsglanta pa skogen tillhbrande
en gardsdel i Gillbera by. Stugan,som var belagen anda upp vid
gransen till Rbnb harad,stod halvfardig nar Janne och Karin kbp-
te den for trettio kroner. De byggde sin stuga fardig, odlade sj
tunnland av skogsmarken, byggde ladugard och loge samt visthus-
bodar. De laa±EXBfiian kunde sedan halla tre kor och en oxe. De
hade sju barn. Pa sommaren de dagar inte Janne odlade var nan ut
i bygden pa de stora gardarna och byggde trbskverk. Det var p&
den tiden nar trbskverken avlbste slagorna. Dessa trbskverk byg-
des nastan helt av tra. Det var trallan,cylinderdreven och skon-
ingen pa slagorna som var av stal. Saval kuggarna i vandrigshju-
let sora i det stora drivhjulet var av bjbrk eller ek. Pa de stor
gardarna byggdes dessa trbskverk s& att de kbrdes med fyra par
oxar. De kunde dd avverka sjuttio eller attio tunnor per dag,
vilket var mycket p& den tiden.
Sjalv kbpte Janne sig ett trbskverk, som 'var av bara stal.Detta
drogs for hand av tre karlar. I bbrjan var det svart att fa dra-
gare. Men sa hittade Janne pa,att karlarna skulle f& en sup och
en smbrgas varje timme, Detta rsulterade i att karlarna fram pa
eftermiddagen drog verket med sadan kraft,att Janne var radd att
alltihop skulle fara i luften. Janne vagade dock aldrig saga na-
gonting. En gang var Janne nara att bli ihjalslagen. Han stod
pa ett grannstalle och matade trbskverket. Da lossnade en slaga
i cylindern,for upp i luften och slog ner tva turn fran Jannes
nasa. Janne blev,dfi, arg,tog slagan under armen och gick hem och
slbjdade en. Efter tv§. timmar var trbskverket igang igen.
Janne var som sagt storsnickare. Han kunde gbra allt ifran tra-
skedar till dyngskovel,han mockade i lagarn med. Han slbjdade
mbbler och laggkarl,kalkar och vagnar,allt sa starkt att det kun
de halla i hudra ar. En gang lurade Janne sig emellertid. Han ha
gjort ett stort bykkar till Erikslund. Nar han skulle valta ut
karet maste han hugga bort en halv turn ur vardera dbrrposten.
Men hellre det en att slJi sender karet, som var mycket praktigt.

Hogg vag till.Bygden.

Janne var mycket kyrksam. Torpet lag langt inne i skogeu, men
ban hade huggit en spikrak vag genom den ned till bygden. En gari
nar Janne var till julottan,blev han inbjuden till batsman Gill-
berg, vilken hade sitt torp pa samma gardsdel som Janne. Han blev
dar bjuden pa middag och rakade supa sig full. Han fick ovett av
Barin,nar han kom hem och var full pa juldagen. Detta gjorde Jan
aldrig om. Janne och Karin var sadana,att p& vardagarna var det
arbete vid hyvelbank och vavstol,men pa sbndag var det helgfrid
Detta hindrade dock inte Janne fran att dra en matare,da nagot
under arbetet g&tt galet. Det blev dock aldrig mer an en.
Janne var rattfram i ord och garning. Han talde inget skryt och
skravel. Det var en granngumma sora brukade halsa p& Karin. Hon
-rar mycket slangd med att ljuga. Nar hon gdtt brukade Janne saga
Idag kunde kunde hon ljuga, det nbtet.
Janne tyckte om folk som arbetade. Sjalv arbetade han fran sex
pa morgonen till atta pa kvallen med blott en liten middagsrast.
Janne och Karin var mycket radda om sina djur.Det var bra att va
ra oxe &t Janne,for aldrig lanades oxen oxen bort. I stallet la-
nade Janne en oxe till nar tappan skulle kbras.
Varje host akte Janne till Trosa med sin oxe och kbpte ett ankar
brannvin pa fyrtio liter. Detta fick racka hela aret at Janne oc
bans lejdfolk.



Janne var en stor jagare. Han hade jaktratt pa Gillberga
skog.Tv& bbssor hade han,en myningsladdare och en med Bt&l
och flinta. Manga aro de algar som stupat for hans lod.
Tva ganger var han dock nara attbli fast,fbrsta g&ngen nar
han hade skjutit en alg,som sprungit bver haradsgransen ocl
stupat dar. Janne och Karin var da tvungna att bSra hem kb
tet p& natten. Janne brbt upp en planka i logens golv och
sankte ner kbttet dar. Han spikade s& fast plankan igen,
bar in n&gra sadesskylar och stallde bver loggolvet. Nar
bokh&llaren och skogvaktaren kom och synade,kunde de inte
finna sp&r av vare sig algkbtt eller skinn. Den andra gang
hade en alg sprungit &t herrgarden och stupat i en hage.
Nar Janne hbll p& att slakta upp algen,fick han hbra rbst
i buskarna alldeles intill. Han fick d& s& br&tt att sprini
darifr&n,att han m&ste lamna knivar och alia andra tillhbr
heter i sticket. Endast bbssan fick han med sig. Val hemkoi
men makade han han bbssan full med damm och sopor och kund
darmed bvertyga inspektorn och skogvaktaren om att inte
bbssan varit skjutduglig den dagen.

Tjader i grytan.

En gang blev Janne tillfr&gad om hur manga algar han hade
skjutit. Detta svarade han inte direkt p& men sade sedan,a
det fattades tv& i jamt etthundra, eftersom han hade torpe
i 50 &r och de fbrsta &ren kunde skjuta b&de tva och tre o
&ret. BHSXX De sista fyra &ren kunde han emellertid'̂ lcĵ Sta
p& grund av darrhanthet. Det sista Janne lyckades skjuta v
en tjader som satt i tappan. Han lade d& bbssan p& grindst
pen och fyrade av och tjadern var fardig att laggas i gryt
Nar alia g&rdar i Gillberga inkbpts av greven p& Erikslund
kom skogstorpet att hbra under herrg&rden. Janne blev d& m
daljerad av grve Hallwyl, for att han skbtt torpet sa val
for att han varit nbjd med den torva han f&tt att bruka. S
greven uttryckte sig vid utdelningen. Janne blev mycket gl
och sade i si€t tacktal, att det var en ara, som han inte
nat drbmma om, mycket mindre att den nu var vertlighet.
Ibland kunde Karin f& frammande av fina fruar och frbknar
fran herrg&rden. Nar de sinkat Janne och Karin en timme el
s&,brukade Janne bbrja hyvla s& att spanen rbk i taket. Dfi
m&ste det fina herrskapsfolket g&, emedan de var radda att
f& trafrat p& sig. Janne var en god fiolspelare och kunde
satta benen ig&ng p& b&de gamla och unga. I yngre dagar ku
han vara borta b&de tre och fyra natter i rad och spela i
stora byarna. Han kunde d& komma hem raed sjuttio-&ttio kro
p& fickan,som han erh&llit i spelpengar. Det var en vacker
slant p& den tiden.

Avsked till fiolen.
Det berattas att nar Janne l&g p& sitt yttersta.Karin fick
ta ner fiolen fran vaggen och h&lla i den,Janne fattade st
ken och drog n&gra drag bver strangarna. S& fick hon hanga
upp den igen. Han hade darmed tagit farval av sin kara fio
som gett honom s& m&nga goda slantar.
Janne spikade sjalv ihop sin och Karins likkista. Sin egen
m&ste han dock ge bort &t sin broder.Brodern bmmade Janne
mycket for. Denne hade skjutit sig p& Haradsbron i Vagnhar
Och s& gav Janne honom sin egen likkista nar han var dbd o
gjorde sig sjalv en ny. Innan Janne dog hade han fbrordnat
vilka som skulle grava hans grav och vilka som skulle bara
honom. Eftersom vagen var d&lig,skulle han baras ut till n
maste torp. Detta blev dock aldrig av,eftrsom den bonde, s
skulle skjutsa, &kte anda upp till Jannes stuga.S& fick Ra
d& Janne &ka sista farden,medan karlarna gick p& bmse sido
om vagnen och hbll emot,s& att inte kistan trillade av.



Karin bodde enaam kvar ett ar i torpet* Sedan togs hon orahand t
barn en. IJar Karin rar ddd B&ldeg huoen pa auktion eftersom de
Tar nakamaa egandom. Husen ktJptes av barnen.
Jannes fOreta stuga kom da att Ateruppbyggas vid Mellanotook-
baoken i Helgona, Hang uadantagBstuga fir en dal IIMllota vid Hjd
inyld NykHping. Uthusaa ar inflikade i en villa i Vaster!Jung
S& firms alltsa det timmer kvar, eom Janne och Karin f8r etthur
dratio fir sedan 8&gade,hb'gg och bar pa sina axlar samt timmrad<
husen vid det lilla skogstorpet.

Arvpengar.
.Tfinne och Kprin lyclcaduc p£. de feratio &ren fa ihop raellan sjii <
&tt'\ tuoan kroner* Ds ROX ddttrarna ooh son en August fiok alia
var sin tuosnlapp och litet till,nar alia pnpper var klara.
Barnen var lika flardfria sora fOraldrarna* Det mesta av det has
bar sonon August borattat f8r nig* En del nimio jag eftereom j£
var fjorton &r da Jonne dog.
August var i nanga ar ̂ renadjar p& Sanna hed,oademorft soldat d
Malaiypiag* Han hade ett torp i 3v&ri;u nen kom att bosatta eig
NykBping p& Uldre dar. Kan var d& oftn hoa nig vid Ekeelbt ooh
berattude om sitt barndomshem. Janneo tappa lades till grann-
torpetyO zafinga dag&r har rain bror ooh gatt och rensat de utfal]
diken son Janno on gSxg ± tidon grtivdo gsnom skog ooh raoras. D«
var anda till tv& meter djupa dar baokarna var h«ga. M&nga gang
er bar Tnin far och 3a£ beundrat Jannes? g&?dosgilrdarrde var ea
vttl hfi^nc-ds ?>-tt knappast en hare kunde honiaa i^enon* Stttrarna
var hopbundna med tumstjooka grangrenar,vilka Janne v̂ i'rat,8a a1
ban kunde linda dem com atrumpeband krlng sttirarnatutan att de
giok av* Allt vad Janne gjorde varade i jaanstildrar allor raer.
M5nga av Jaan.es bambnrn emigrerade till Aaerjka. Tv& av dem he
varit homma och halnat pa,men de for tillbaka igen* An finne nt
gra attlingn." till Janno och Karin. Icvar i Hykoping, ITroBa*
VarterlJung« Labtringe ooh Gbteborg.
Jag vill nu till slot saga: All hodcr at dessa maker, Janne ocV
Karin»aoK p? det 1113a nlro^fitorpet kuade sonla sii myoket av
denna vfirldens goda,

15rio Carlsson

F.D, torpare vid Noret
under Krikslund*


