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F. lanthandlare, Köpmannen 

Sandell, Otto 

f. 1892 och d. 1972. 
Bodbiträde i Pålhammars affär, Åkersbro 1909-1913. 
Intervjuad den 22/3 1969. 
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Berättar om sin barndom och skolgång samt om sin tid som affärsbiträde. Priser och lö
ner ... Affären som träffpunkt. Varusortimentet ... Sista marknaden vid Åkersbro. Något 
om Smedby tegelbruk. Fadern, (postmästare och kommunal förtroendeman) Johan Otto 
Sandeli f. 1851 (och dennes efterlämnade papper;) och sin farfar Anders Sabel som var 
indelt soldat under Berga och efter avsked anställd som den förste slussvaktaren, samt 
sin mormor Söderberg (bodde i Langen) f. 1821. 

Arkivalier och gamla fotografier finns Här är ett litet urval: 
· Kassabok från Slussbolaget 1881-1889. 
I den finns namn på skeppare och skutor (som befraktade Åkers Kanal). 
· Sabels frisedel. 
· Kontrakt på postgång mellan Åkersbergs poststation och Tuna Ångbåtsbrygga. 
· diverse notiser och räkningar. 
· Redovisningar och blanketter från Åkersbergs poststation. 
· Kontrabok 1910-1923 hos handlar Gustav Lindholm Österåkers Fattigkassa. 
· Ett stort antal "resolutioner" om fattigvårdsmåL 
· Arrende-räkningar? 
· Kronodebsedel1915. 
·Notis om kyrkostämma 1926. 

Arkivalier: 
· Tidningssida 3/10 1891 Om Tuna Ruin. · do Om Ruinen vid Österskär 20/10 1921. 
·Arrendekontrakt Nya Åkersberg 1:1 (ett mantal) a) fr. Åkerhielm b)gruvarb. Viktor 
Engvall och hans hustru 
· Utdrag ur domboken= domstolsutslag. 
· Lagfartsbevis = Norrö Nr 2 År 1900. 
·Bouppteckningar 18/12 1883 Hem äg. Oscar Hiibinette. ·Bouppteckningar 30/3 1904. 
·Bouppteckningar 3/9 1910 m.fl. 
·Protokoll (stort antal) fr. Brandstodskommitten 1914-

Fotografier: 
· skolkort 1900-1901 Lärarinna: Edla Johansson · skolkort 1904 
· Missionshuset ca 1905 och bröllop i missionshuset. 
· Pålhammars affär (personal och interiör) och järnvägsstationen Åkbga 
· Konfirmationskort 1907 (Pastor: Östman), Slussvaktare Haglund och Gamla bron 2 ex 
· Stenhagens affär + gamla ålderdomshemmet 2 eochxLangen + grindstugan ... och 
mycket annat 

Intervjun finns utskriven, se Roslagssamlingen. 



Sandel l, Otto· 

Intervju 22/l 1969 

Intervjuare: H~lga G~fvert 

Utskrift: April 1991 av Bibbi Backgård 

S Jag heter Otto Erik Mårten Sandel! och ~r född den 26/4 1892 
i österåkers socken. 
För~ldrar ~r far Johan Otto Sandel! född den 30/8 1851 i .. 

G Han ~r också född i österåker ? 

S Ja, han ~r {ödd i österåker, han också. Och mor Ester ~r unge
f~r född 1860 i Sundsvall. 

G Och farfar ~r också h~rifrån ? 

S Farfar ~r född den 19/9 1821, Anders Sabel, född i Roslagsbro, 
men bosatt i Berga, d~r han var anst~lld utav Margretelunds 
gård som indelt soldat och hade ett soldattorp d~rst~des. 
Mormor Wilh~lmina Söderberg född 1821, också i Sundsvall. 

G Men mormor bodde i Langen, var det så ? 

s Jaa, mormor bodde i Langen. Hon kommer ju ifrån Norrland,från 
Sundsvall och hennes man vart ~gare till Lillsved, den nuvarar. 
idrottsgården och sålde den sedan och vart bosatt h~r i öster
åker i Langen, som det heter. 

G Och det finns kort på henne, det finns fotografi av mormor ? 

S Ja, det gör det. Det finns kort. Och hon blev 95 år gammal. 

G Och det var en pigg och kry dam ? 

s Ja, hon kunde se och både sy och virka och göra vadsomhelst 
och hennes både dotter och dotterdotter satt breve med glas
ögon. 

G Men hon behövde inga. 

S Men hon klarade sig. 

G Den h~r Anders Sabel. Han verkade och arbetade h~r i öster
åker ? 

S Jaa, han; när han slutade vid regementet, han fick avsked 
d~r, så vart han kyrkvaktare till börja me4 och gick en 
kort tid, och ~en vart han slussvaktare i österåker och med 
de så följde ju fisket, som var den förn~msta inkomsten. 
Då fiskade de ju både från slussen och i kanalen n~råt -
Tunavikan och på· vårarna helst då, när fisken gick opp och 
lekte. Och då efter det var så stor trafik så måste dom ligga 
både natt och dag på kanalen och vakta, när dom fiska. 

G Vad fiskade dom för fisk ? 
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Dorn .. det var mest braxen tror jag. Det fanns ju id, som 
gick opp mycke:!; också ocl:l ål gick _opp :fö_:r:ståss, _så det var 
nog lite utav varje men mest var det nog braxen. 

Var bodde denna Sabel ? Var låg hans bostad ? 
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Bostaden, slussvaktarbostaden låg vid Akersbro och den.ligger· 
fortfarande- där, samrna bostad fastän något förändrad. 

Men när han var soldat, var bodde han då ? 

Då bodde han vid Berga, ja kan inte säga vilket torp det var. 

Och den här Anders Sabel, han har lämnat, hans räkenskaps
böcker finns kvar. 

Jaha, de finns kassabaeker härifrån 1880-talet med namn på 
dessa skutor som gick opp och ägarna till dessa skutor också 
oth likaså vad dorn betalte. Dom betalte mycket litet för
ståss, en vanlig roddbåt gick på 70 öre att slussa. 

G Jaha. Och sen finns det andra papper om honom, just det här 
papperet där han begärde att bli fri från sin tjänst. 

s Jaa .. ifrån han .. 

G Frisedel ? 

s Frisedel ifrån regernen~et. 

G Den finns kvar ? 

s Och den finns kvar med läkarbetyg och så. 

G Jaa. Och pappa hette alltså, er far hette alltså .. 

s Johan Otto. 

G Sandell, ja. 

S Jaa. 

G Och han hade många förtroendeuppdrag här i kommunen ? 

S Jaa, de hade han. Han var för det första på 1880, -90-talen, 
så var han ju poststationsföreståndare här. Han övertog utav 
en herre som hette Eriksson, som var granne till oss här och 
sen fortsatte han till järnvägen vart klar. 
Roslagsjärnvägen vart klar 1901, om jag inte misstar mig, och 
då hade han en årslön på 300 kr och han var oppsagd till 1899, 
för att då skulle järnvägen vara klar, men det va ett ställe, 
som heter Täljö träsk och där sjönk järnvägsbanken undan för 
undan, så det varade i två år och under den tiden så fick han 
dubbelt så mycket betalt. Han fick 600 kronor. 
Men under den tiden till exempel, när Akers kanal, som båten 
hette, som gick här, inte kunde gå in i kanalen på den här 
sidan slu~sen, mellan slussen och bron vill säga, och dom hade 
väl arbeten där, så fick, gick den inte annat än till Tuna 
och då fick pappa gå dit två gånger om dagen för l krona och 
2 5 öre om dagen. 

G Och det kontraktet det har herr Sandeli kvar ? 

. ' ' ~ ·· .. ·. 
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s Ja, det k6~traktet finns här, så det är papper på det. 
----- ~---------·-------- ·- -- ·-·-----. ---~- -------- 1=-,.~ .. ---· ------------ -- --· --- -·--- -----

G Jaa, men han hade många andra uppdrag också. 

S Far ? Ja, _:han hade ju som j ag sa auktion eller posten då. 
Och sen åtög:,,Jym sig auktioner och hc;n vart en tomte åt skär:: 
gårdsbefolk':t1ingen och andra människor här, som behövde hjälp 
med boup~f~ckningar, arvskiften och lösöreköp med mera såda
na där saker utförde. 
Och sen va:f:t: han fattigvårdsföreståndare som det hette på den 
tiden. Och' det var han i rätt många år och utförde sirra kom-
munala upp<;irag här. · 

G Jaha. Var ban fattigvårdsstyrelsens ordförenade då ? 

S Ja, han var ordförande i fattigvårdsstyrelsen, så han hade 
hand om, på:g~n tiden var det utdelning med ... 

G In natura. · 

S In natura, mycket, men det var ju ett ålderdomshem här eller 
så kallat fattighuset, som också, men där fick dom ju mat 
och så, men dom andra fick liksom in natura, vissa kilo råg
mjöl och vetemjöl och så vidare per månad, och sill också. 

G Och här finns_ det j_u __ mängder __ med testamenten o_ch bouppteck
ningar och sådana saker bevarade. 

S Jaa, det göt det, det finns ju bouppteckningar och arvskiften 
och, ja på tomter och ställen, fastighetssaker, som inte är 
avhämtade, konstigt nog. Dom ligger kvar här, så där kan man 
se mycket •. · 

G Och så finns det räkenskapsbok eller kontrabok som det här 
fattighus~t handlade på. 

s Ja, här finns det billiga priser, som 
Ja, det var .. :Lp te så länge sen, 1910. 

.. 

'-

G Ja, det dQ;m handlade då i stenhagen 

s Dom handlade i Stenhagen, ja. 

G Det finns kvar här ? 

? 

det 

s Öch det- finns när dom köpte i parti också. 

G Jaha. 

s Ja. Billigt! 

var på den tiden. 

G Om jag går tillbaka lite grann till .det här. med posten. 
Hur köm de-e·- sig< att.-~- Ifad·e posten eh anhalt här eller· .• ? 

G En anhalt)--
. .-~ ::-~,:~-' 

S Nej, det:~ar full poststation för hela österåker. 
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Den hette Akersberg och d~r .. 

Akersbergs poststation. 

Och d~r gick posten per båt då hela Akers kanal på sommaren, 
och på vintern gick d~n med, vad heter det .. 

H~st. 

Med h~st då~ och postiljon som det hette på den tiden ut
rustad med både revolver och tuta. 

Och posthorn alltså. 

Posthorn, ja. 

Ja, och var sarnrnantr~dde, hur ordnade han sina sammantr~den ? 

Ja, han var ju ordf6rande i fattigvårdsstyrelsen och då 
kallade han sina kollegor till sarnmantr~de h~r i hemmet och 
han best~mde aldrig på egen hand några saker utan det fick 
hela styrelen best~mrna. Och på det viset så vart det ju inga 
slitningar på något vis. 

Var han med och byggde det h~r ålderdornshemmet ? 

Ja, han var med och utsåg det, reste omkring och titta efter, 
han var bland annat på M~lar6arna och titta' på nyrnoderna 
fattighus, som det hette på den tiden och som var moderna 
då, f6rståss, men nu ~r det ju garnmal t och allaredan 6ver
givet. 

G Och det byggdes i b6rjan på ? 

S Trettitalet vill jag minnas. Jag tror det. 

G Jaa. Och han levde. ? Vilket år dog han ? 

s 1937. Och då var han 86 år gammal. 

G Jaha, så då hade han suttit i dorn h~r kommunala styrelserna 
till han var nästan 80 år ? 

S Jaa, nästan 80 år. Något mellan 75 och 80. 

G Innan han slutade med sina kommunala uppdrag då ? 

s Ja och så slutade han med auktioner och sånt, det vart f6r 
mycket att hålla reda på, n~r man blir gammal. 

G Ja, men, jag Vet att ni v~r bara två syskon, var det så ? 

S Jaa, vi va, jag hade en syster, och det var ... 

G Lova. 

s Lova hette hon· och hon var två år ~ldre ~n jag. 
Och lekkamrater var det dåligt om h~r på platsen f6r det 
var inte så många bost~der då, många korn 6ver dit. 

··+ 

G Hur rnång~yar det som .. vilka hus var det som var byggda h~r : 



S Det var .. det var en, två, tre, det var tre hus bara här, 
··och det var telefonstation och så var det en granne här, 

som var trädgårdsmästare, som hette Mellströrn och, jaha, 
sen fick män gå till Langen för att få nån granne på den 
tiden och sen var det ju centrum, förståss i Akersberg, 
där gästgiv~rgård, läkare och apotek och veterinärn var 
belägna och sen var affären strax ne~e vid Akersbro då, 
så det var österåkers centrum på den tiden. 

G Jaha och gamla bron fanns bara ? 

S Gamla bron-fanns då. Den som e bara gångbro nu. 

G Och herr Sandell gick i västra skolan eller kyrkskolan ? 

s Kyrkskolan, ja, jag hade ungefär en kilorneter dit, så jag 
gick hem på middagsrasten och åt, jag hannt det. 

G Men det finhs ett tidigare minne, i 5-årsåldern. 

s Jaa, det gör det ju. 
Vi hade en backe utanför här, som e borttagen genom vägens 
förändring, men då kunde man åka kälkbacke där och jag var 
fem år och åkte på en liten kälke och bakom korn en större 
kälke och körde över mig, så benet gick av på två ställen 
och då vart jag beordrad utav den läkaren som var här, vad 
hette han, Ossbahr hette han väl, och, att ligga i sex veckor, 
och när sex veckor var gångna så korn han och då var benet 
nästan två tum kortare, det där lilla benet, än det andra, 
och då lag han opp mig på ett bord och bröt opp benet och 
jag var fem år, men det är nätt och jämnt, att jag kornmer 
ihåg smärtan, men den måste ha vare bra och sen fick jag 
ligga ytterligare sex veckor på samrna sätt och då skulle 
han göra likadant. Han befallde min mor att sätta opp 
mig på, ställa opp mig på golvet och då ramla' jag ikull, 
och då, mamma var norrlänning, så hon fick tag i doktorn 
i kragen och ramla ut rne'n. 
Och sen korn.jag till prinsessan Lovisas vårdanstalt. 
Dorn fick köra mig landvägen med hästar, inpackad i en låda 
och var halt och ? på vintern och där vart jag ju bra 
förståss, men jag fick ligga i sex veckor till. 
Det minnet går ju inte ur, annars så kornmer man väl inte 
ihåg så mycket, när man är fem år inte. 
På det viset så kornmer jag ihåg min mor också. 

G Jaa, hon gick bort ganska tidigt. 

S Hon gick ju bort, när jag var bara sju år. Så det så. 

G Då är det·inte många minnen av henne förståss? 

s Nää, det e. de inte. De e nästan bara de minnet jag har 
utav henne,att hon var rädd om att jag skulle bryta opp 
benet. Jag·rarnla ikull ett par gånger, när man lekte och 
då vart hori ju förtvivlad och rädd och häftig på samrna 
gång förståss. 

G Och sen var det den där duktiga moster, som skötte hus
hållet där. 

S Jaha, detvar en moster, en före detta lärarinna, Jenny 
Schörling•' Hon var ju ända till sina döddagar och pappas 
hjälpreda::± alla år. 



G Och i skolan då barjade herr Sandell far 
Johansson som- var den farsta fröken. ? . 

var det Edla 

S Jaa, fraken .Johansson, som vi kallade Edla Johansson. 
Hon var ju h~r i många .. ja, hon var ju här i alla år, 
för hon h~de nog, visst haft nån liten plats förut men 
sen var hon h~r till pensionsåldern hon också. 

G Men hon var v~l ganska ung då ja, hon var v~l ganska ung ? 

S Jaa, hon va ny h~r, så hon va v~l, ja jag vet inte men hon 
va v~l i 23-24-årsåldern. 

G Ja, hon ~r v~ldigt vacker på det d~r skolkortet. 

S Ja, hon var alla tiders rara m~nniska, var då. 

G Jag har h6rt så många som tycker att hon var duktig. 
Och sedan i storskolan eller vad ni kallade det, d~r 
fanns dat l~rare ? 

S Ja, det var under tre l~rare, för att den första som va, 
hette Kjellberg och han sluta om ett halvår och sen va 
de en som hette Pettersson, som kom till stora Tuna och 
sen va de en herre som hette Johansson, en som införde, 
nästan, arbeta' för socialdemokrati då, och då va han 
inte någe ~lskad utav myndigheterna, som va på den tiden 
inte, utan han vart nästan anklagad för att vara sexuell. 
Han förde den tidens eller nutidens moderna saker förde 
han fram då som nyutexaminerad, men det var tio år för 
tidigt oc~det kunde dom inte sm~lta. 

G Då fick han dåligt rykte. 

S Då fick han dåligt rykte, men dom kunde ju inte göra, 
han gjorde ingenting eller han hade inte felat och det 
kommer man ihåg då. Annars så kommer man inte ihåg så 
mycket. Lekar var ju,det var ju vippa pinn och br~nnboll 
och sånt d~r. Spela kula fanns inte på den tiden. 

G Inte ? 

s Nej, åtminstone inte på landet. 

G Och så gick dom d~r skolåren och det finns skolkort från 
den tiden också. 

s Jaha, det gör det. Det finns från både den och ... 

G Sedan konfirmationen. 

S Jaa, och vad var det för konfirmationslärare, vem var 
pr~st då ··7 

s Jaa-, han hette östman, pastor östman. Han hade sitt logi, 
det var komministergård i Sjakarby på.den tiden. Det är 
borttaget numera. Där ~r lantbrukare som bor d~r nu, 
Pettersönerna. 

G Och där bodde han då ? 
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Och där bodde han. 

Odh det ~at väld~gtmyck~t barrt ser jag båd~ på sk6lkortet 
och på korrfirmationskortet. 

S Jaa, vi va många barn. På konfirmation va vi .. Oj .. va vi 
sextifem stycken. 

G Jaa, så det va mycket folk som bodde här i socknen då ? 

S Jaa, det va de, de va mycket, som 6verallt annars va de 
mycket lantarbetare och dom hade mycket barn. Nuf6rtiden 
så beh6vs det inga lantarbetare, så mycket åtminstone, 
dom har"ju maskiner nu. 

G Jaa, och så slutade herr Sandeli skolan och var konfirmerad 
och klar öch då var det att komma ut i arbetslivet. 

s Ja, då, det var inte så långt ifrån här i Akersbro till 
Pålhammar hette ägaren till affären, som jag fick anställ
ning i och ~är var jag i sex år. 

G Jaha, när herr Sandeli b6rjade där, vad fick ni g6ra då ? 

S Jaa, det f6rsta man fick g6ra, det kommer jag ihåg f6rsta 
dan, det koinmer jag ihåg, då fick jag lära mig och 6ppna 
dörrarna, det va järnstänger f6r f6nste-rna och så där 
vidare och sen fick ja lära mig å smärgla knivarna, ost
kniven och fläskkniven för på den tiden fanns det inte 
rostfritt utan vi fick smärgla knivarna så de inte skulle 
va rostiga. 

G Och de va yngste bodbetj~nten ... 

s Ja, de va den yngste naturligt ... ja va som tredje man 
som springpojke då, vi va tre man utom handlarn själv. 

G Vad sålde ni för nånting, va hade ni f6r varusortiment ? 

S Ja, utom livsmedel, som naturligtvis va mycket, mycket 
mindre sortering än nu, så va de j~ allt möjligt mellan 
himmel och jord. De va ju skor, och de va ju känger och 
stövlar,läderstövlar förståss, inge gurnrnisaker, och de 
va snörliv till och med och järn och kläder, ja allt 
möjligt, kål, ja allt som kunde förekomma, utom spannmål, 
de hade irite vi. 

G Nää, men salt och 

S Ja, salt ~ch kål förståss, ja hösalt te lantbruket och 
kalk hade vi. te sälja också. 

G -De va en riktigt stor affär då ? 

S Jaa på deri tiden var den stor. Vi hade filial ner vid 
Akersberg~, som har varit Janssons affär nu. 

G Och chefen va kallade ni honom för då ? 

s Jaa, ja kommer inte ihåg nå annat än att vi kallade honom 
för herr Pålharnrnar. 

G Inte pat~qn ? 



S Nää inte ~atron, de va nog nästan bortlagt då,på en del 
ställen åtminstone, men för_eträdaren, Hi.ihinette, den 
kallade dbm visst för patron. 

G Och företrädaren Hi.ibinette, det finns en bouppteckning 
från honom i dom här papperna, var det så ? 

S Va sa .. fanns en? 

G En bouppteckning ? 

S Jaa, pappa gjorde en bouppteckning efter hans fru, jaa; 
som jag-har här. 

G Och det var fadern till Samuel Hi.ibinette ? 

s Ja, just det professor Samuel Hi.ibinette på Sophiahemmet 
förut-då. 

G Och han ägde tidigare då handeln här nere vid Akersbro, 
affären där ? 

S Jaa och Säby gård. Lilla Säby. 

G Lilla Säby gård, va e de för ... vilken gård? 

s - Jaa de e Aär affären ligger och där Missionshus~t ligger 
och stora Säby de e lantgården i stället som godsägare 
Sjöström äger numera. 

G Om vi återvänder till affären här och arbetet. Hur många 
timmars arbetsdag var det ? 

s Jaa, de kunde vara olika. Vi började klockan åtta och i 
vanliga fall så slutade vi väl halv nio och nio så där, 
men .. 

G På kvällen ? 

s På kvällarna, men var det nån kund kvar så kunde det bli 
till halv elva också. Och jag vet en julafton och då 
utav sjukdomstillfällen så va jag nästan ensammen och 
då sluta vi inte på julafton förrän niotaget och sen 
skulle jag hem till chefen på julmiddag, som det va 
alltid vanligt och få julklappar och så och sen bodde jag 
hemma i mitt föräldrahem på söndagarna och när jag kom hem 
hit och satt mig på en stol, sen va jag som om jag skulle 
ha vare borta för världen. Dom fick både klä av mig och 
lägga mig 1 men på morgonen därpå så va man lika frisk ändå. 
Man va ung då. 

G Jaha, va de mycke göra i affärn då den här julafton ? 

s Jaa de va de, bara på grund av att ja va ensammen också och 
sen på den tiden, men det kanske va utav det att folk inte 
hade fått sina pengar eller, dom, det va ju dåligt med 
pengar på den tiden, så a_tt dom kom sent, dom kunde komma 
på, dom komj många gånger kom dom på julaftons förmiddan 
och middän· och köpte baksaker. Och det gör damerna ifrån 
sig en vecka. i förväg numera, så på senaste år som jag har 
haft aff_~r så har julafton vari t den sämsta dagen, för då 
har alla köpt va dom ska ha i förväg. Och det är väl bra. 
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G Men den här bjudningen hemma hos chefen. Hur gick den till ? 

s .. Jaa, . då va de vi samlade.,bi.träden. och alla barn förståss_ 
och ~heferi och hans fru och åt en julmiddag med lutfisk 
och va de_nu va, julskinka, och sen efter det så delades 
det ut julklappar och sen va de och tacka och gå. 

G Jaha, sjöni ni nånting eller 

S Nja, fru Pålhammar spela' på piano ett par bitar så de va 
ju inte, sen hade ju dom själva julgransfester efteråt. 

G Hur va det att gå hem då den här långa vägen ? 

S Jaa, de va ju inte så långt, de va, jaa, de e väl en och 
en halv kilometer. 

G Jaa, de e ju inte så långt 

S Jaa, de e inte så farligt och gå, men de va de att mart va 
så uttröttad. 

G Gick ni i julottan dagen efter då eller ... 

s Jaa, de hände. Jag var i julottan flera gånger som pojke, 
så de, fast man va trött på kvällen, så va man pigg. på 
morgonen då. 

G Jaa, och far gick ju i julottan förståss ? 

S Jaa, ibland så kunde han gå, men inte så ofta. 

G Det här med kyrkosången, va de vid den här tiden, som det 
ägde rum ? 

s Jaa, det va när jag gick i skolan de. När klockaren i 
socknen, de va väl 1904, 1905, då va klockaren gammal och 
hade svårt .att göra sin röst hörd, när han skulle svara 
prästen från predikstolen, som dom gör, och så vidare då. 
Då bestämde en tillfällig skollärare där, att fråga om inte 
vi pojkar ville gå och sjunga i kyrkan. Och vi va 8-9 stycke~ 
utav dom äldre pojkarna då som fick gå och träna opp oss om 
vardagarna och sjunga litaniorna, hällt ja på å säja, de där 
som ska sjungas, Dch de skulle vi få fem öre varje söndag,vi 
gick. Och, men där hördes inte av några pengar, dom hade väl 
glömme bort det där, men då sa ja åt några utav pojkarna: 
Vi tar och .går ner till prästgården på middagstimmen, för 
det hannt vi från kyrkskolan och när vi kom så "va vill ni då" 
sa prästen. Ja, vi hade sjunge i fjoden, sa jag,och skulle 
få betalt. Jaså, sa han och skratta, kommer ni ihåg det, sa 
han. Hur mycket ha ni sjunge då ? 
Ja hade sjurige, kom jag ihåg, nitton gånger, så jag fick 
nittifem öre. Så man ha varit kyrksångare, fast man inte 
kanske ha tagit en ton sedan. 

G Va hette prästen då ? 

s De va en extrapräst, ja vet inte de, de va efter prosten 
Pantens död, så ja kommer inte ihåg va han hette, han va 
något å~ bara som extra. 


