
Svensk-Amerikas Främsta Bondkomiker

Av alla underhållningsartister på det svenska språket i USA är det ingen som har 
gjort ett så djupt intryck som "Olle i Skratthult," eller Hjalmar Peterson, som han 
hette privat. Han var född den 7 februari, 1886 i Munkfors i Värmland. Den 26 
september 1906 emigrerade han till Amerika, där han etablerade sig som under-
hållnings- och skivartist med svensk repertoar. Han reste från kust till kust som 
ledare  för  en  svensk  grupp,  bestående  av  ett  trettiotal  sångare,  skådespelare, 
folkdansare och musiker. “Nikolina” och “Flickan På Bellmansro” lanserade han 
på 10- och 20- talen i Amerikas svenskbygder, och de har kvarstått som favoriter 
alltsedan dess, såväl i storstad som på landsbygd. "Olle" dog i Minneapolis i juni 
1960.



Visor och Historier
FÖRORD

Svensken har fått namn om sig att fortare än någon annan kunna sätta sig in uti 
olika länders seder och bruk — att taga seden dit han kommer.

För omkring två år sedan anlände hit till  landet en ung, glad och lefnadsfrisk 
vermlänning, (Hjalmar Peterson) hvilken redan i hembygden uppträdt på tiljan 
och gjort lycka under namn af "Olle i Skratthult" men föga anade han då, när han 
här första gången uppträdde,  att  han inom kort skulle framstå såsom svensk-
amerikas  förnämste  bondkomiker,  "hickstorie-fortäljare"  och  vissångare.  Likt 
våra  stora  amerikanska  aktörer  och  rolighetsmakare  kommer  nu  "Olle  i 
Skratthult" och utbjuder sina kort och "paschaser" till salu och det är att hoppas 
att den lilla "boka" får en strykande afsättning, allra helst som hon innehåller just 
sådana utsökta stycken hvarmed "Olle" gjort sin bästa lycka, och har till författare 
så  välkända  svenska  humorister  som Gustaf  Fröding,  Fredrik  på  Rånsätt  och 
Gödde i Göljaryd.

Det är för att få en liten extra inkomst och att blifva ännu bättre bekant med den 
teaterbesökande svensk-amerikanska publiken som denna bok utgifvits, ty det är 
"Olles" högsta önskan att kunna egna hela sin tid åt teatern och icke såsom nu är  
förhållandet, bära murbruk den ena dagen och spela teater den andra.

Minneapolis, Minn., Sept 28, 1908.
OTTO ANDERSON. (Viftare)

ÖFVERFULLT HUS

Olle  i  Skratthult  med  sällskap  hade  i   söndags   anordnat   en  muntrare 
aftonunderhållning på   Viking  Temple. Den som vid half 4-tiden kom till hörnet 
af Sheffield avenue och School street såg de en otålig människomassa samlad, 
som formligen slogs om biljetterna till Olles muntration. "Jag visste inte att det 
fanns så många svenskar i Chicago," var det som några sade. Men värre blef det,  
när klockan led mot fyra.  Endast  de tåligaste  och starkaste  kommo in och de 
andra fingo besked att komma igen half 6. Sedan utspelades från half 6 till nästa 
half 7 en tragisk strid om utrymmet närmast trottoaren till Vikingatemplet och 
sen fick en handfast polis hjälpa till att lugna skarorna, när dörrarna öppnades. 
Det fanns ej utrymme för en stol till i salen och hvarenda plats var besatt. Och det 
var en publik som ville ha roligt och äfven hade det. Vare sig Olles dragspelare 
drogo  några  trefliga  låtar,  eller  några  af  sällskapet  sjöng,  när  folkdansarne 
dansade sina vackra och lustiga danser eller när kvartetten sjöng sin "Joakim uti  
Babylon," var det  frenetiska applåder. Men värst var det när Olle själf kom in.  
Han behöfde bara visa sig för att publiken skulle vrida sig af skratt, och när han 
berättade sina "paschasor" måste han ibland ta sig en funderare, medan åhörarna 



skrattade ut. Det var synbarligen hvad allmänheten vill ha som här bjöds, och till  
anordnarnes beröm kan sägas, att programmet var utmärkt sammansatt, roande 
och godt. Och alltigenom svenskt och äkta är både Olle och hans sällskap. 

— Svenska Amerikanaren, Chicago, March 4, 1920.

KATTÖGA

Jo, se bror min ble lite sjuk. Å då tog ja'en mä mej te doktarn. Doktarn sa att dä 
va fel på öga på bror min. Då tog doktarn å peta ut öga på bror min å la' dom på  
en tallrek som låg på borde. Men så passa dä så sabla bra så den där store katta  
doktarns va inne på samma gång, å ho feck se di där öga åt bror min, som låg på 
tallreken. Å katta tog å svärd (sväljde) öga åt bror min, — å ja' vill förståss int' säj 
nå', när doktarn int’ sa nå'. Men så rätt va dä va så vänd doktarn sej om, å så feck 
han se att tallreken va tom. Å då sa han: Vart ha öga bror dins ta vägen? sa han. 
Jo, sa ja, å skratt, di svärd katta, sa ja'. Men då ble doktarn top rasande, å tog 
katta i rompa å slog'a i vägga, så ho stendödd mä en gång. Senna tog doktarn ut 
öga på katta å sätt dom på bror min; å han ble bra, å såg bra ma di där kattöga.  
Men nu va dä en gång lite länger fram, som ja' stog där hem på "trappa, å då kom 
doktarn å geck om, å så sa' han: Hölls står dä te mä bror din? sa han. Jo, tack, 
herr döktar, sa ja, dä ä allt bra, sa ja', han ser bra ma kattöga, sa ja'. Men nu ä dä 
värste, sa ja, att nu tetter han på jäntera mä dä ene öga, sa ja, å så titter han i  
råtthåla mä dä andre, sa ja.

FÖRST AT VI OPP KOA

Ja, häromsistens när ja' va ut å geck, så mött ja' kusin min, Josef i Görhagen. Ja'  
kunne int' förstå va dä va för fel, när han int' arbeta, för ha höll på å arbeta i flere 
år när den där storboen på Sötåsen, så ja' fråg'en om han inte arbeta där länger!  
Nej, sa han, ja' ha sluta, sa han.  Jaså, ha du sluta? sa ja'. Ja, sa han, ja' ha sluta,  
sa han.  Ja, sa ja', men va'för ha du sluta då? sa ja'. Jo, sa han, dä ble så dålit mä 
maten, sa han.  Jaså, sa ja', ble dä så dålit mä maten? sa ja'. Ja, sa han, dä ble så 
dålit mä maten, sa han, så ja' ble tvongen å sluta, sa han. Jo, sa han, först så dog 
den dära stora koa, sa han, å då åt vi opp den, sa han; å så rätt va dä va, så dog  
den där stora sugga,  å  då åt  vi  opp den,  sa  han.  Men,  sa han,  te  slut så dog 
käringa, sa han, men — då flytta ja'! sa han.

— Olle i Skratthult 1921


