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1. Två änkor i Kyrkeköpinge s:n. 
(Skytts härad.) 

Hon är ägarinna av en trevlig bondgård om 40 tunnland 
jord. Hon har fyra söner, därav två minderåriga, samt en dräng 
ock en piga. Boningshuset består av 5 rum ock kök, av vilka de 
två vardagsrummen ock köket ligga till vänster i förstugan, de 
andra till höger. Vardagsrummen benämnas »stuan» ock »stue-
kammarn». I »stuan» står den vanliga långa träbänken med 
«stuebored» framför. Drickskruset, fyllt med dricka, står all-
tid, liksom i alla skånska bondgårdar, mitt på bordet. I bordet 
finnes en låda, där var ock en efter förtärd måltid lägger sin 
kniv (en liten kniv med brett blad) ock hornsked (gaffel användes 
ej), väl avslickade. Dessutom finnes i »stuan» en »utläggare», ett 
slags kamin, prydd med bilder sådana som S:t Görans strid med 
draken, gamla vapen m. fl. Den eldas ifrån köket med stenkol, 
som vanligen användes som bränsle i det södra, skogfattiga Skåne. 
»Stnekammarn» innehåller säng, soffa, byrå, bord ock stolar. 
Köket är ganska litet med stengolv ock såväl öppen som vanlig 
järnspis. Även finnes brygg- ock bakstuga med sitt bryggkar, 
sin bakugn ock sina ofantligt stora baktråg. .Därinnanför är en 
liten skrubb med säng ock kista, benämnd »pigkammarn». »Kist-
kammarn», som ligger på andra sidan förstugan, innehåller två 
stora, grant målade kistor med linne ock sängkläder samt famil-
jens hälgdagskläder. I »sommarkammarn» hänga »minnestav-
lorna», en på varje vägg. De bruka vanligen ritas av försam-
lingens skollärare såsom minnen av avlidna anförvanter. Dessa 
tavlor förses med den avlidnes namn samt blomsterkransar ock 
bibelspråk. Därefter sättas de inom glas ock ram ock hängas 
upp på väggen. Salen eller »gillesalen» — sålunda benämnd 
därför, att den uteslutande begagnas vid fästliga tillfällen — lig-
ger innanför »sommarkammarn». En »gillesal» finnes alltid i varje 
bondstuga, ock dess storlek växlar efter ägarens förmögenhet. 
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Här har den 4 fönster ock är endast försedd med trästolar ock 
gardiner. 

Kl. 6 om morgonen stiga alla i huset upp, ock kl. 1/2  7 drickes 
kaffe, varefter pigan mjölkar korna ock drängen, med jälp av 
sönerna, vattnar ock fodrar kreaturen. 

Mor »reder» till frukosten, som ätes kl. 7. Den består av 
spicken sill ock oskalad potatis. 

Därefter harva sönerna åkern, mor stökar inomhus, drängen 
rappar uthuslängans ytterväggar ock bestryker dem med vit 
färg, pigan går ut i betlandet för att befria betorna från upp-
spirande ogräs. Barnen vistas mäst utomhus under lek ock ras. 

Kl. 9 har mor ställt i ordning till lillmiddagen. Den består 
av en stor »smörmad» ock en klunk dricka ur drickskruset för 
var ock en. »Madam» vill folket i Skåne ha, ock fördenskull 
göra de sig ej brått, utan mumsa i lugn ock ro. Så tages åter 
i tu med arbetet såsom förut. 

Vid middagen kl. 12 serveras kokt fläsk, söt mjölk ock 
grovt bröd. Efter middagen är det en halv timmes ledighet, då 
alla söka vila på bänkar ock sängar. 

Därefter återvänder var ock en till sitt arbete. »Pian» mjöl-
kar då korna. Kl. 2 serveras kaffe med bullar till. En av sö-
nerna övertager därpå pigans arbete i betlandet. Mor vill näm-
ligen hava jälp av pigan för att sätta till grovbrödsdegen, 
vilken skall bakas ut följande morgon. Vidare skall det »tvättas 
kar» (diskas), ock det är åtskilligt annat inom hus att ställa i 
ordning. 

»Meaften» serveras kl. 5 ock består av stekt sill ock potatis. 
Arbetet fortgår därefter som vanligt med undantag av drängens. 
Han har nämligen färdigrappat ock målat huset ock lagar nu 
åtskilliga träkärl. 

Kl. 7 är det »kväll» med »fettmadar» ock surmjölk. Det egent-
liga dagsarbetet är nu avslutat. Pigan mjölkar sedan korna, 
drängen fodrar djuren, sönerna gå ut i »marken», ock mor »rer» 
till sängarna för natten. 

Därpå »njuta» de, som mor själv säger. Familjen slår sig 
nämligen då ned utanför stugan ock ett, om än ej så livligt, så dock 
glatt ock vänligt samspråk tager vid. Vid 10-tiden gå alla till vila. 
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Enkan Kerstin Anderssons husfolk utgöres, förutom fyra 
vuxna barn, två söner ock två döttrar, av 8 tjänare: 5 drängar ock 
3 pigor. Bondgården, vars såväl inre som yttre vittnar om äga-
rens välstånd, har omkring 120 tunnland jord med stora fält av 
säd, klöver ock sockerbetor. Gårdsplanen är stor, fyrkantig ock 
på alla sidor kringbyggd. Den har två stora, mitt emot var-
andra belägna portar, är mycket prydlig ock snygg, belagd med 
kullerstenar, mellan vilka högt gräs växer. Två stora kastanjer 
stå intill boningshuset. Emellan dessa är en hönsgård förlagd. 
Utanför den ligga tre stora hönor tjudrade, var ock en omgiven 
av sin kycklingfiock. Bandhunden ligger fastkedjad utanför sin 
koja mitt på gården. En pump, en slipsten ock två stora ved-
travar finnas där även. Husen äro vitrappade ock taken torvbe-
täckta, undantagande boningshuset, som är försett med spåntak. 
En liten »källing» (kattunge) ock en hundvalp, vilka muntert 
springa omkring, giva liv åt den trevliga tavlan. Inom uthus-
längan ligga brygg- ock bakstuga, »vagnsport» (vagnsskjul), 
»huggebo» (slöjdbod), drängkammare, logar, stall ock fähus, i 
vilket sistnämnda även ryktaren har sitt bås, något större än 
kreaturens. Utanför ligga stora halmstackar, svinstia, hönsgård 
m. m. Bakom boningslängan finnes en stor, vacker ock välvår-
dad trädgård med tält, lindbersåer, buxbomshäckar, fruktträd, 
jordgubbe- ock grönsakssängar. Boningsrummen äro 7 till antalet 
jämte ett stort kök. På ena sidan ligga de finare rummen, näm-
ligen förmaket, »söderrummet» ock »gillesalen». Förmaket är - 
prytt med dörrdraperier, dynor ock dukar, broderade ock vävda 
av husets döttrar. Förstugan med dörrar av målat glas delar 
huset i två afdelningar. På andra sidan ligger matrummet med 
pianino, skänk, serveringsbord, matbord, soffa ock stolar. Säng-
kammaren, »vardagsstugan» ock »dagliga» rummet, där tjänarne 
äta ock där det stora »stuebored», träsoffa, stolar, ett gammalt 
skåp ock d:o väggklocka samt vävstol stå, utgöra de övriga rum-
men. Golven i vardagsrummen äro beströdda med vacker vit 
Sand, likaså i köket. Detta är mycket stort med tegelstensgolv, 
två järnspisar, skåp, nedgång till källare, väggfasta hyllor, där 
fat, »set» (enörade, låga lerkrukor), tallrikar, »pannejärn» (stek-
pannor) ock grytor Ställas upp. I de skånska köken får man ofta 
se en egendomlig anordning för malning av senap. Senapen 
lägges nämligen i ett fat ock ovanpå den en kanonkula, som rullas 
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omkring, tils senapen är krossad. Hela loftet användes till för-
varingsrum för spannmål. 

Kl. 5 om morgonen stiga drängarna upp, pigorna något senare. 
Sedan vattning ock fodring av djuren samt mjölkning av korna 
ägt rum, ätes frukost kl. 6, bestående av sill ock potatis samt 
mjölk (ölost om vintern). 

Arbetet börjar kl. 7, då husets söner, åtföljda av hela tjänst-
personalen, ytterligare förökad med två jälpgummor, tåga ut 
på fälten. Där övertager älste sonen ledningen av klöverhöst-
ningen, ock den yngre kör betrensaren. Det är en maskin besatt 
med stora naggar eller tänder, vilka i spetsen äro försedda med 
en tvärslå. Maskinen köres så, att 3 fåror bildas åt gången, 
ock tager med sig det ogräs, som vid lukningen blivit kvarlem-
nat. De övriga »luka» betorna, d. v. s. befria dem från ogräs 
ock gallra dem. Detta går så till, att de små odugliga betorna 
tagas bort, så att blott stora betor kvarstå på visst avstånd 
från varandra. 1 Skåne äger sockerbetsodlingen stor utsträck-
ning. Betorna säljas sedan till de många sockerfabrikerna ock 
brännerierna runt omkring. Klövern avmäjas med slåttermaskin. 
Båda dessa maskiner dragas av hästar, som uteslutande användas 
som dragare i Skåne. 

Kl. 1/2  10 bäras »smörmadar», varav »lillmiddagen» består, ut 
till folket. En lägel dricka står ute på fältet hela dagen. Hus-
modern ock hännes döttrar jälpas åt att förrätta allt arbete inom-
hus. Allt emellanåt slå sig döttrarna ner vid pianinot ock spela 
med mycken färdighet. De, liksom alla förmögna bonddöttrar, 
ha fått god skolunderbyggnad ock dessutom tagit lektioner i 
musik, glödritning, målning, konstvävnad m. m. 

Middagen ätes kl. 12 Kokt fläsk sättes då fram i ett ler-
fat, söt mjölk i ett annat, ock sedan lägges en grovbrödslimpa 
fram. Var ock en tar nu i tur ock ordning limpan ock skär 
sig en skiva därav, därpå en fläskskiva, tar så en sked mjölk, 
o. s. v. i samma ordning. Ett litet lerfat med därtill hörande 
kniv ock sked står framför varje person. Efter middagen lägger 
folket sig att vila en stund på ängen. 

Sedan fortgår arbetet som förut till »meaften» kl. 4, då stekt 
fläsk ock äggröra serveras. Vid 1/2 8-tiden ätes till »kväll» »smör-
madar» ock mjölk. Djuren få sedan sin vård för natten. Dags- 
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arbetet är nu avslutat, ock var ock en går till 'ro omkring kl. 
10 på aftonen. 	 Juli 1898. Hilda Aurelius. 

2. Hos en bonde i Maglarp. 
(Skytts h ärad .) 

Gården skötes av den ogifte bonden ock hans syster Bengta 
med biträde av två drängar ock en piga; därtill komma två »jälp-
kvinnor», då så behövs. Den innehåller 90 tunnland jord, ock 
å densamma födas 6 hästar, 13 kor, 8 får, 2 grisar, 30 gäss ock 
lika många höns som gäss. Gården är, som vanligt i Skåne, 
kringbyggd, ock där ligger en stor, »rälig» gårdvar, vilken rusar 
upp häftigt skällande, så fort en främling nalkas. Boningsrum-
men äro 4 till antalet. Förstugan skiljer vardagsrummen ock 
de finare rummen åt. Till de förra höra »daglia stuan» ock »dag-
lia kammarn». I den sistnämnda finnes ett pianino, liksom i 
alla större bondgårdar, ock i »daglia stuan» vistas tjänstefolket 
vid intagande av sina måltider. De finare rummen benämnas 
»salen» ock »trädgårdskammaren», från vilken senare en dörr 
leder ut till trädgården. Salen är försedd men 6 fönster, stolar 
ock mitt på golvet ett stort bord, på vilket alltid stå fina kaffe-
koppar, skålar ock fat. Dessa två rum eldas ej på vintern, 
utom vid högtidliga tillfällen. Köket ligger innanför vardags-
rummen ock är försett med bakugn ock bryggkar. I en öppen 
spis rökes fläsk med användning av tång som bränsle. En liten 
trädgård ligger utanför boningshuset. 

Kl. 5 på morgonen är det allmän uppstigning, utfodring 
ock skötsel av kreaturen samt mjölkning av korna. Kl. 6 fru-
kost, bestående av sill ock potatis samt »syltmelk, (särskilt till-
redd fårmjölk). Denna framsättes i ett stort lerfat, vari alla doppa 
sina brödskivor. 

»Jälpkvinnorna, komma kl. 6. Bonden själv går då i spet-
sen för arbetarne för att skära raps, vartill begagnas en rapskniv 
(liknande en lie, fastän den är mindre ock mera böjd). Varje 
»grepe» av rapsen lägges för sig sakta ned, på det att icke fröna 
må falla utav. Sedan rapsen legat ock torkat ute, föres den in, 
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lagd på över vagnar spänd säckväv. Av raps beredas sedan 
kakor till kreatursfoder samt olja. 

Bondens syster Bengta sköter de inre sysslorna. Då bonden 
haft några vänner hos sig föregående afton ock natt, lägger han 
sig, efter ett par timmars arbete, att vila vid 8-tiden. En gumma 
kommer på besök ock trakteras med »siktemat», ost ock dricka. 
Systern stickar ett slag på sin strumpa, under det hon pratar 
med den besökande. Så diskar hon ock gör i ordning »lillmid-
dagen». 

Kl. 9 sätter Bengta en duk på huvudet, lägger de påbredda, 
med ost försedda, långa ock tjocka »matarna» i en korg ock bär 
dem jämte drickskruset ut på åkern. Där delas »matarna» ut, 
ock var ock en får taga sig en klunk ur det medförda kruset, 
vilket Bengta sedan tar med sig in igän. Måltiden varar mäst 
en hel timme. Därefter upptages arbetet ock fortgår till kl. 12, 
då middagen avätes. 

Den består av kall »risengröd» med kokt, varm mjölk. När 
maten serveras, sättas två stora fat på bordet. Det ena inne-
håller gröt ock det andra mjölk. Var ock en tager då med sin 
sked ur grötfatet, ock när gröten är inmundigad, taga de sig 
en sked mjölk, så åter gröt, o. s. v., tils alla äro mätta ock be-
låtna. Efteråt är det en timmes middagsvila. 

Arbetet fortgår sedan som förut, blott med avbrott för mål-
tiderna. Kl. 1/2  2 drickes kaffe med skorpor ock vetebullar. Kl. 
4 är »meaften» med stekt fläsk ock stuvad sallad samt dricka. 

»Kväll» äta de kl. 5 8, ock då få de »fettmadar» ock sur-
mjölk. Drängarna fodra ock sköta sedan djuren, pigan mjöl-
kar korna ock fåren. Kl. 9 ligga alla. 

22/7  1 8 9 8 . Hilda Aurelius. 

3. En söndag i Stävie. 
(Skytts härad.) 

Bonden Hans Andersson skulle se några släktingar ock vän-
ner hos sig. Då några av dem skulle komma på järnväg, häm-
tade han dem med sitt finaste åkdon, ett riktigt Stockholmseki- 
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page med höga, stoppade dynor av mörkblått kläde, nya, blän-
kade seldon ock förspänt med två ståtliga hästar. Så bar det i 
väg framåt den jämna landsvägen förbi böljande sädes- ock klö-
verfält. 

Vid framkomsten till Stävie kl. 9 på morgonen stod bonden 
med hustru ock dotter på förstukvisten, välkomnande sina gäster. 
Av de präktiga anordningarna såg man genast, att ägaren var 
en förmögen man. Ett inbjudande kaffebord var det första som 
mötte ögat vid inträdet. Fru Boel, något stel ock förnäm, som 
bondhustrurna nästan alltid förefalla i början, bad nu alla sätta 
sig ned vid kaffebordet ock serverade därpå kaffet. Man såg 
aldrig frun själv äta eller dricka, utan hon bara bjöd ock pas-
sade upp. Sju sorters bröd bjöds omkring, allt mycket fint 
ock gott. 

Samtalet rörde sig omkring skördeutsikterna för året, om 
stallet ock ladugården ock deras invånare. Fruarna talade möt 
om priserna på de varor, som de föregående dag torgfört, om 
beskaffenheten av hönsgården, de nya hemvävda klädningarna 
IB. m. Sedan besågos rummen, som voro 6 till antalet. En ofant-
ligt stor gillesal, i vars tak en fin ljuskrona hängde, fanns här 
samt förmak med liknande takprydnad; vackra, hemvävda mat-
tor ock fina möbler. Vidare visades trädgården, stallet, ladu-
gården m. m., tils allt var besett ock behörigen beundrat. 

En timme efter föregående mål bjöds på frukost, med kött, 
korv, ägg, sill ni. m., allt upplagt på stora tallrikar. Strax där-
efter serverades choklad med dopp. Sedan kom ett trevligt sam-
tal i gång om Malmöutställningen med alla dess sevärdheter, vil-
ken de fiästa av de närvarande besökt. 

Vid halv-älva-tiden ombådos alla att dricka vin med kakor, 
då det skålades över lag. Några av sällskapet gingo därpå till 
Rengs närbelägna kyrka. Efter hemkomsten därifrån stod kaffe-
bordet åter dukat med sitt myckna »dopp». Med lika stor belå-
tenhet som första gången slogo sig nu alla ned omkring det-
samma. Samtalet kom så in på Skåne ock skåningarna, ock 
alla prisade sin hembygd. Några av härrarna gingo sedan ut ock 
spelade käglor på gården. 

Middagen serverades ej förrän kl. 5 i »gillesalen». Där var 
ett långt bord dukat med småbord runt omkring. Först fram-
sattes smörgåsbord med alla möjliga sorters pålägg, vartill bjöds 



14 	 HUSHÅLLNING OCK LEVNADSSÄTT. 

vichyvatten, öl ock brännvin. När detta bord var avdukat, fram-
sattes oxstek (här en raritet) ock kyckling fylld med persilje-
smör, samt potatis ock 6 olika sorters salad. Sist bjöds en stor, 
skön äggkaka med saftsås. En »kock» — d. v. s. en gumma, som 
går omkring i gårdarna ock lagar till kalas — hade blivit efter-
sänd för att laga till middagen. 

Under denna talades mycket om de stora gillena, vilka äga 
rum vart tredje eller fjärde år efter höstarbetets slut. Flere hun-
dra personer bruka då ofta vara inbjudna. Det dansas ock dric-
kes till långt fram på morgonen. De mycket omtalade spett-
kakorna trona då alltid på kvällsbordet, prydda i toppen med 
väldiga buketter av pappersblommor. Dessa gillen kunna kosta 
ända till 300-400 kr., endast dryckesvarorna belöpa sig ofta till 
100 kr. 

Efter middagen, såväl som efter de föregående måltiderna, 
gingo alla gästerna omkring ock togo värdfolket i hand, även 
deras lilla dotter ock en hos dem boende bror till frun, tackande 
för undfägnaden. Det är så seden hos bönderna i Skåne, ock 
om värdfolket än har aldrig så många barn, så skola alla dessa 
tagas i hand, huru små de än månde vara. Kaffe bjöds en liten 
stund efter middagen. 

Gästerna togo därpå avsked. Samma fina vagn, som förde 
de inbjudna till gården, körde nu fram, ock efter tacksägelser 
ock avsked, åtföljda av bugningar ock nigningar av värdfolket 
ock viftningar av de främmande, rullade vagnen i väg ock var 
snart utom synhåll. 	 24/7  1908. Hilda Aurelius. 

4. I Falsterbo. 
Far ock mor Bengtsson äga en liten stuga med 10 tunn-

land jord samt några kor ock höns. Han har förut varit sjö-
man. De äro Falsterbos älsta invånare, gumman 87 år, gubben 
några år yngre. De ha en piga ock en karl till jälp ibland. 
Även här ser man en kringbyggd gård, på vilken en öppen brunn 
med »spann» finnes. I rät vinkel mot boningshuset ligger ett 
annat hus, litet ock lågt, vilket uppgives vara 300 år gammalt 
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ock förr använts till bostad. Rummen ock köket i det gamla 
huset äro ytterst små ock låga med stora träbjälkar i taket ock 
stengolv. En gammal säng ock en »tavlett» (hörnhylla) stå där 
jämte andra gamla, nu kasserade möbler. Den nu bebodda stu-
gan består av tre rum, varav blott två användas, samt kök ock 
pigans rum, som även begagnas till skafferi. Köket, vars golv 
består av sten ock tegel, har öppen spis, däri bidas (såsom 
nästan överallt i Skanör ock Falsterbo) med torkad »kokas» (ko-
avfall). I »stugan» finnes fällbord, skänk med granna porslins-
dockor, stolar, säng med sitt »säBgabånn» (band till jälp vid upp-
stigningen ur sängen), en stor väggklocka samt »utläggare» (ka-
min), ovanför vilken är en urhålkning i väggen till förvaring 
av kaffe, te ock socker. »Kammaren» innehåller en gammaldags 
soffa, en högt uppbäddad säng, bord ock ett stort porträtt av en 
för 20 år sedan på sjön omkommen son. Utanför stugan finnes 
en liten trädgårdstäppa, där »pantoffier» (potatis) ock såsom 
prydnadsväxter »gubbaskägg» ock lavendel växa. 

Pigan stiger upp kl. 6 på morgonen, då även »jälpkarlen» 
infinner sig. De gamla sova till kl. 7, då ätes »davre» (frukost), 
bestående av sill ock potatis samt kaffe. I dag är det höslåt-
ter ute på »fädriften» (ängen). Drängen tager i tu med den, 
emellanåt med jälp av gamle far, som dessemellan ser till ock 
fodrar sina djur. Pigan mjölkar korna, lagar till måltiderna, 
städar ock diskar, med biträde av mor. Mor stickar för övrigt 
på sin strumpa, varvid hon då ock då inslumrar. 

»Lillmiddagen) ätes kl. 1/2  10 ock består av de vanliga »smör-
madarna». 

Kl. 12 är det middag med stekt fläsk ock stekta ägg. Kaffe 
serveras kl. 2 ock kl. 1/2  5 till »meaften» tunna pannkakor ock 
mjölk. 

»Kväll» eller, som de gamle kalla det, »nadre» ätes kl. 7, 
bestående av te ock »smörmadar». Arbetet är då slut för dagen, 
ock sedan de gamle läst sin aftonbön, gå de till vila vid 9-tiden. 

"tt 1898. Hilda Aurelius. 
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5. Hos en åbo i Ingelstorp. 
(Ingelstads härad.) 

Kl. 1/2  7 på morgonen begav jag mig i väg till en gård 
helt nära där jag bodde på landet. Jag hade förstås anmält 
min ankomst ock förklarat meningen därmed för hustrun på 
stället, ock hon sade sig villig ta emot mig. Oaktat hon hör 
till dem, som just ej ha svårt att fatta, tyckte hon, detta var 
något ganska egendomligt, ock sade bland annat: »Ja, konsterna 
äro många här i världen». 

Framkommen till stället, blev jag ytterst vänligt mottagen. 
I köket pågick den vanliga morgonrengöringen, med tvättning 
av bord m. m. Inne i stugan satt mannen jämte son ock dräng 
ock drack kaffe med skorpor. Familjen består av man, kvinna 
ock en son, Två söner äro borta ock en dotter gift. Vidare finnas 
en dräng, två pigor — en av dem är mjölkpiga — ock en pojke, 
som sköter kreaturen. 

De ha en ganska stor gård med 80 tunnland jord, mossarna 
inberäknade, men kunna ej räknas till storbönder. 

Vid 5-tiden stiger manfolket upp, hustrun ock pigorna vid 
6-tiden. Kl. 5 fodras kreaturen för första gången, vilket upp-
repas för hästarna en tio gånger, för korna 8 gånger. Grisarna 
fodras endast 3 gånger om dagen. Efter kaffedrickningen häm-
tas grönfoder åt kreaturen. Kl. 6 mjölkas korna. 

Därinne är hustrun sysselsatt med frukosten, pigan skalar 
potatis. Kl. 7 skall frukosten vara färdig. Den består av stu-
vad potatis, sill, grovt bröd ock flott samt mjölk. Frukosten 
ätes i köket. Mannen såg i början litet snett åt mig, men det 
avjälptes snart med samspråk om hans vackra säd o. s. v. 

Efter frukosten börjas det egentliga arbetet därute. I dag 
sås »salt» bland betorna. Mannen ock pojken resa nu till mos-
sarna för att flytta korna, som stå där, sedan övervakar han 
arbetet ute. Hustrun har en liten vilostund, under det pigan 
diskar ock jag bjudes kaffe, ock det dröjde ej länge, förrän 
hon kom in på förtroliga samtal om sina söners giftermålspla-
ner ock dylikt. Under tiden bjudes ivrigt kaffe ock bröd, ock 
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då jag vet, huru illa det upptages att ej hålla till godo, gjorde 
jag mitt bästa. 

Efter detta börja tillrustningarna för middagen, som skall 
vara kl. 12. De närmaste släktingarna äro bjudna. Middagen 
skall bestå av kalvstek ock risgröt med krusbär. Klockan 1/2  9 
sättes steken på, den stekes i gryta ovanpå spisen. Vid 10-tiden 
»sättes vatten över» till gröten, som får koka på den öppna spisen. 

Klockan 10 är arbetet bland betorna slut, ock då kommer fol-
ket in till mellanmål. Detta består av fläsk, bröd, smör ock dricka. 

Pigorna skala nu potatis, som sedan får ligga i vatten, tils 
den skall kokas. Mjölkpigan har förut varit sysselsatt i träd-
gården med att sätta ris till ärterna. 

Mannen tar sig en halvtimmes vila, han slår sig ned i 
»stuebänb'en». Sönen ock drängen slipa liar för att sedan hugga 
klöver. Kl. 11 resa mjölkpigan ock pojken till mossarna för 
att mjölka korna. 

Pigan plockar nu krusbär i trädgården, rensar dem sedan 
ock lägger dem i gröten. På en timme är gröten färdig ock 
hällts då upp för att svalna. 

Straxt efter kl. 12 äro de tillbaka från mossarna. Nu äro 
gästerna samlade, tillsammans med husets folk äro de 11 per-
soner. Under dagens lopp jälpte jag hustrun med litet varje-
handa ock nu med att skära steken. Kaffe dracks strax efter 
middagen. Klockan 2 är middagen överstånden. 

Därute börja de nu med plöjning av ett rågfält med 2 
par hästar. Gubben studerar tidningen, ock därefter tar han sig 
en middagssömn. Kvinnan bränner bönor, pigorna diska, poj-
ken hugger grönt till kalvarna. 

Kl. 1/2  6 ätes »medatta», som består av smör, bröd, fläsk ock 
mjölk. 

Kl. 7 mjölkas korna. En kvart över 7 är arbetet på mar-
ken slut, då komma de in med hästarna, som därefter fodras. 

Mannen jämte pojken har följt med till mossarna för att 
samtidigt med mjölkningen flytta korna. Kvinnan rustar med 
kvällsmaten, till vilken de i dag få korngrynsgröt med mjölk. 

Vid 9-tiden är arbetet för dagen slut. 
5/7  1905. Sofia Reuterdahl. 
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6. Matordning i Uppåkra 
en vinterdag under tröskningen. 

(Bara härad.) 

Kl. 3 stego männen upp, fingo då smörgås med ost, gingo 
därefter ut att tröska. 

Kl. 1/2  6 stego fruntimren upp. 
Kl. 1/2  6-6 kokades kaffe ock sköttes mjölkningen. 
Kl. 6 intogs kaffet. 
Kl. 6-7 städning, tillagning av frukosten. 
Kl. 7 ätes frukost, bestående av kokt potatis, värmda i kakel- 

ugnen, sill, bröd ock flott samt kokt dricka med sirap. 
Kl. 1/2  8-12 kardning, spinning samt tillagning av middagen. 
Kl. 12 ätes middag, bestående av kål med potatis uti, ser- 

verad med fläsk. Efter middagen diskning samt handarbeten 
av olika slag. 

Kl. 3 drickes kaffe. 
Kl. 1/2  5 ätes aftonvard: bröd med flott. 
Kl. 1/2  8 ätes kvällsmat, bestående av blandad mjölk ock 

dricka samt bröd. 
Kl. 1/2  9 stiger folket till sängs. 

Gerda Creutz. 

7. En sommardag i Kabbarp. 
(Bara härad.) 

Den familj, som jag besökte, arrenderade gården, där de 
bodde, ock den omfattade omkring 63 tunnland mycket bördig 
jord. Familjen bestod av man ock hustru, en son omkring 20 
år ock en dotter 14 år. Vid gården voro dessutom anställda tre 
unga drängar ock två pigor. 

Gården var byggd i fyrkant, den ena längan var bonings-
hus, de tre övriga stallar ock foderlador. Alla husen voro av 
sten under spåntak. Boningshuset var dessutom vitmenat ock 
på tre sidor omgivet av en liten nätt trädgård. Där fanns rik-
ligt med frukt ock grönsaker, vilka om lördagarna kördes in till 
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staden för att avyttras. Rummen voro: vardagsrum, eller den så 
kallade »dagligstugan», där även tjänarne åto sina måltider, ett 
par sovrum, matrum ock »bästa rum». Köket var inrättat 
efter gammal sed med stengolv; men den gamla öppna spisen 
hade nyligen fått lemna rum för en vanlig järnspis. Källare 
fanns ej i huset, men strax utanför hade man grävt en. 

Boskapsuppsättningen var icke storartad, endast 6 kor, 7 
hästar ock 3 föl. Hustrun hade nyligen inrättat en hönsgård, 
vari funnos omkring 50 höns med lika många kycklingar ock 
30 ankor. Man har mer ock mer kommit underfund med huru 
lönande ett hönseri är, då det rätt skötes. Här var blott början 
gjord, men på grund av de erfarenheter, man härav haft, kommer 
det att utvidgas. 

Jag kommer nu till arbetenas fördelning under dagen. 
Tjänstfolket steg upp kl. 4, pigorna gingo till mjölkning, ock 

drängarna gingo i stallet för att rykta ock fodra hästarna. All 
mjölk kördes till närmaste andelsmäjeri. 

Far 1  gick ut till drängarna för att se efter, huru de skötte 
sina göromål, ock mor gick ut i köket för att reda till frukost. 
Den dukades i dagligstugan, åts kl. 1/2  6 ock bestod av grovt 
bröd eller »kavring», flott, sur mjölk, sill ock potatis ock en 
kopp kaffe. 

Kl. 6 började arbetet ånyo, då foro drängarna ut för att plöja 
marken, vilken under sommaren tjänat till gräsbete, men som i 
september skulle besås med vintersäd. 

Pigorna gingo till sina göromål inomhus. Den som städade 
för veckan, gick till rummen, den andra 'satte sig i väven. 

Så förflöt morgonen till kl. 1/2  9, då »lillemiddag» avåts. 
Den bestod endast av en stor smörgås, vanligen av grovt bröd 
med en ostskiva på. Någongång förekom fint bröd, men då 
bestods ej ost. 

Efter »lillemiddag» hade mor sina höns att se efter ock 
giva mat. De äldre hönsen gingo ute ock plockade, men de 
andra fodrades med mjölk, gryn, bröd m. m. Sedan hade hust-
run middag att laga. 

Den åts kl. 12 ock bestod av prässylta, rödbetor, grovt bröd 
ock risgrynsvälling. I dag var det lördag, far hade varit i sta- 

') På de mindre gårdarna bruka ännu tjänarne att kalla husbonden 
ock husmodern för »far» ock »mor», vilket jag även gör i min berättelse. 
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den med frukt ock grönsaker ock hade med sig hem några 
bekanta. Dessa åto middag kl. 1. De fingo hönsfrikassö ock 
saftkräm eller, som det i Skåne kallas, »rödgröt». 

Kl. 3 dracks kaffe, vilket även folket fick. Kl. 1/24  gingo 
pigorna ånyo att mjölka, ock efteråt plockade alla krusbär ock 
hallon, som skulle säljas. 

»Merafton» åts kl. 1/2  5, ock den bestod av fläskpannkaka, 
grovt bröd ock dricka. 

Så fortsattes arbetet igän till kl. 1/2  8, då kvällsvard serve-
rades. Alla åto då korngrynsgröt, mjölk ock bröd. 

Efter kvällsvarden var arbetet slut, ock eftersom det var 
lördag kväll, fingo tjänarne lov att gå ock dansa. Husbondfolket 
satt en stund ock läste tidningar, ock kl. 9 var allt tyst ock 
stilla. 	 24/7  1903. Hilma Kroon. 

8. Gardsplan i Torna härad. 

Ungefår en km. sydost om Stångby järnvägsstation vid järn-
vägslinjen Lund—Eslöv, ligger den stuga, vars område jag kart-
lagt. Stället arrenderas av en familj i små omständigheter, 
vilken försörjer sig med hönsavel ock trädgårdsskötsel. 

Dimensionerna mätte jag upp medelst måttband. Skalan 
är 1/6043. 

Landsvägen, på vilken man nalkas stället från järnvägssta-
tionen, går invid detsamma rakt söderut, tätt intill ett dike, som 
för övrigt begränsar stället å norra ock västra sidan. En mot 
öster riktad biväg för till gårdens ingång (å kartan betecknad 
med a). 

Gården är begränsad av ståltrådsnät ock medelst ett sådant 
delad i den egentliga gården (I) ock hönsgården (II). På sAlva 
gården finnes intet anmärkningsvärt, utom en pump (b), en bänk 
(c) samt ingången (d) till boningshuset. 

Boningshuset (efhiklmn) har, som synes på kar-
tan, en rätt oregelbunden form. Endast delen g hi j utgöres 
av materialbod. 

I ett hörn av hönsgården (II) befinner sig själva hönshuset, 
vilket har sin egentliga ingång genom ett litet skjul (IV). 
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=. rosor 

= röda vinbär 

0 = päronträd 

e _= äppelträd 

0 = syrenbuske 

x = krusbärsbuske 

C) = pump 

= trappa 

= smultron 

= hästkastanje 

= hagtornshäck 

= buxbomshäck 

2-100115. Hushållning ock levnadssätt. 
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Ifrån boningshuset kommer man genom dörren o ut i träd-
gården. Denna är, som ovan nämnt, på alla sidor utom åt bo-
ningshuset ock hönsgården till begränsad av ett dike. Innanför 
detta är en häck. Stycket p q r av häcken utgöres av hagtorn 
ock r s av täta syrenbuskar. 

Snett emot ingången till trädgården går gången t i nordlig 
riktning. På denna befinner sig en utvidgning, ock i dess mitt 
finnes en liten rabatt, planterad med rosor. På vardera sidan 
om gången t finnas kvarteren y ock x planterade med grön-
saker, t. ex. ärter, bönor ock blomkål. Kvarteret x begränsas på 
östra sidan av vinbärsbuskar ock kvarteret y på sin västra sida 
av en rad syrenbuskar. 

Gången y skiljer kvarteren y ock z ifrån varandra. Det 
sistnämnda är till största delen planterat med jordgubbsplantor; 
endast till en mindre del å södra sidan med krusbärsbuskar (å 
kartan betecknade med x). Utmed häcken å trädgårdens västra 
sida är även en rad krusbärsbuskar planterad. 

Av fruktträd finnas endast två päronträd på kvarteret z (ä 
kartan betecknade med 0) samt tre äppleträd å kvarteren y ock 
x (betecknade med e). Utom dess finnes en hästkastanje. 

Å trädgårdens norra sida intill häcken befinna sig bersåerna 
å av liguster ock ii av lindbuskar samt bänken ö. 

Till det nu beskrivna området äro stugans innevånare hän-
visade för sitt uppehälle. Särskilt må omnämnas, att de varken 
ha åker eller äng att bruka. 

2/8  1907. Grethe Karaecke. 

9. Bonde ock torpare i V. Karleloy. 
(H arjagers härad.) 

Klockan 1/2  5 stiger husets folk upp, döttrarna ock pigan 
mjölka korna, under det sönerna fodra kreaturen. Frukost 
ätes kl. 1/2  7 ock består av kokt potatis, sill, flott, bröd ock mjölk. 

Därefter bege sig sönerna, pigan ock två lejda arbetare till 
»mossen» för att »kula» torv, d. v. s. skära sönder den ock lägga 
upp den i högar. De få matsäck med sig: vardera en stor 
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smörgås med ost samt svagdricka. Husbonden, som stannat 
hemma, »hugger» grönfoder. Hustrun lagar middag, döttrarna 
plocka bär ock mjölka kl. 11. 

Till middagen kl. 12 kommer folket hem från mossen. De 
få då kokt salt kött med potatis ock krusbärssoppa med svis-
kon ock russin. Så hålles en timmes middagsvila, ock kl. 112 2 
drickes kaffe, utan bröd. Därefter börjar arbetet vid mossen 
åter ock pågår till kl. 1/2  7. 

Man, hustru ock döttrar dricka kl. 4 kaffe med skorpor, 
vetebröd ock kakor. Så mjölkas korna kl. 1/2  7, ock därefter 
ätes gemensamt kvällsmål, bestående av smör, bröd, mjölk ock 
kalops med potatis. Man lägger sig kl. 1/2  10. 

Dagens arbeten börja kl. 1/2  6, då först stugan städas ock 
kaffe sättes på. Sedan mjölkas den enda kon ock fåren, var-
efter dessa sättas ut på bete. Sedan drickes kaffe med skorpor 
ock vetebröd, ock först efter detta företar sig såväl man som 
hustru att justera sin toalett. 

Därefter beger sig mannen till sitt •dagsarbete, det består 
i att lassa av stenkol i ett närbeläget skolhus. 

Kvinnan har under tiden kärnat smör ock lagat frukost. 
Denna ätes kl. 9 ock består av stekt fläsk ock grovt (surt) bröd 
med mjölk. 

Efter frukosten går mannen åter till sitt arbete, ock hustrun 
stickar strumpa, mjölkar kl. 1/2  12 ock lagar sedan middag. 

Till middagen bjuder hon på stekt fläsk, surt bröd, potatis-
gröt med »smörhåla» i mitten samt mjölk. Efter middagen, sedan 
diskningen blivit undanstökad, ta båda makarna sig en grund-
lig »lur». 

Sedan är hustrun åter sysselsatt med strumpstickning. Man-
nen fodrar kreaturen, skär hackelse ock »stakar» hö ute på fältet. 

Kaffe drickes kl. 4 utan »dopp». Kl. 1/2  7 ätes kvällsmål, 
bestående av surt bröd ock flott, spiekeskinka, svagdricka ock 
sur mjölk. Därefter mjölkas kon, vilken sedan en stund ledes 
på bete utefter väg- ock »gropekanterna». Så bäddas sängarna, 
ock man går till vila kl. 9. 

Juli 1900.     Agnes Palm. 
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10. Två jordbrukare i Harlösa. 
(Frosta härad.) 

Lantbrukare A. B:s familj består av hustru ock 3 minder-
åriga barn. 

Han har ett lantbruk på 100 tunnland, som han sköter med 
tilljälp av 2 drängar, 1 ryktare ock 2 tjänarinnor. Vid höst ock 
tröske, eller då arbetet hastar, använder han därjämte främ-
mande folk. 

Den dag, då jag vistades på gården, stego alla upp kl. 4,30, 
utom barnen. Husbonden, som skulle bort till en granne ock 
hugga klöver med sin slåttermaskin, begav sig i väg kl. 5,30, 
sedan han först druckit kaffe. Drängarnas första göromål var 
att »gödsla» i stallet, rykta ock fodra hästarna. Jungfrurna ock 
ryktaren gingo till korna, som stodo tjudrade på klövervallen. 
Jungfrurna mjölkade dem, 7 vardera, ock så snart de mjölkat en 
ko, gav ryktaren denna nytt bete genom att flytta tjuderpålen 
ett litet stycke. Mjölken hällde de på två transportkärl av bläck, 
dessa sattes på en kärra, som ryktaren ock jungfrurna drogo hem 
till gården. Där avhämtades de av en mjölkskjuts, som trans-
porterade dem till mäjeriet. 

När jungfrurna kommit hem, bytte de om kläder ock flrucko 
tillsammans med drängarna ock ryktaren kaffe, som hustrun 
under tiden lagat. Klockan var nu 5,3o. Kaffet dracks »på bit». 
Det brukar gå så till, att en bit kaksocker tages i munnen, kaffet 
hälles på tefatet ock sörplas långsamt in. Det serverades i 
»folkstugan», varest alla måltider bruka intagas. Folkstugan är 
ett stort, fyrkantigt rum med vitskurat golv, belagt med tras-
mattor, väggfasta bänkar längs två väggar ock ett stort, avlångt 
stenbord, några stolar, 1 säng ock 1 träsoffa. 

Drängarna skuro sedan hackelse till hästarna. Hustrun ock 
jungfrurna ställde om frukosten. Denna bestod av potatis, kokta 
med skalen på, salt sill, sur grädde, flott, grovt rågbröd ock 
mjölk. Servisen bestod av kniv, gaffel, hornskedar ock vita 
porslinstallrikar. Frukosten åts kl. 6,15. 

Då de slutat att äta, ging° de till sitt arbete. Drängarna 
körde sten, som lades i en hög utanför gården för att sedan 
krossas med stenkross. Då ryktaren hade ledigt från korna, 
jälpte även han till att lassa sten. 
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Jungfrurna togo maten av bordet, diskade ock gingo sedan 
till betorna, som skulle gallras. 

Två av barnen stego upp kl. 6,30. Modern tvättade ock 
klädde dem samt bäddade upp deras sängar. När detta var 
gjort, drucko hon ock barnen kaffe, varpå även jag blev bjuden. 

Det minsta barnet tog hustrun upp kl. 7,30, gjorde det i ord-
ning ock gav det kaffe. Alla barnen gingo sedan ut i trädgår-
den ock lekte. Hustrun började nu städa ock damma i Tummen. 

Kl. 8,30 kom en gubbe på besök. Han hade med sig brax, 
som han skänkte huset. Han bjöds på kaffe med kakor ock 
reste sedan. Nu var det även tid, att tjänarne skulle hava »lille-
middag», ett mellanmål bestående av grovt rågbröd, flott ock 
svagdricka. Hustrun gick själv ut på marken till tjänarne med »lille-
middagen». De fingo på samma gång Ils timmes vilostund till kl. 9. 

Kl. 9,15 åto hustrun, barnen ock jag frukost: fint rågbröd, 
smör, ost, fläskkorv, uppskuret kalvkött, ägg ock mjölk. Sedan 
frukosten ätits ock dukats av, började hustrun laga barnens kläder. 

Kl. 10,so kom ena jungfrun hem. Hon rensade först fisken, 
som de fått, ock gick därefter ut för att mjölka en ko, som 
nyss kalvat. Mjölken, 3 liter, sattes i vatten för att avkylas. 
Därpå diskade hon mjölkkannorna, som kommit tillbaka från 
mäjeriet, ock mjölkspannarna. Sedan hon gjort detta, skalade 
hon potatis, som skulle vara till middag, lade dem i en panna 
ock satte dem över elden, under det hustrun dukade bordet ock 
satte över soppan. 

Det övriga folket kom hem kl. 11,15. Drängarna vattnade 
ock fodrade hästarna, ock när detta var gjort, kallades de in 
till middag. Klockan var då 11,3o. Middagen bestod av upp-
värmd köttsoppa (kokad på höns), kött ock potatis, grovt råg-
bröd ock svagdricka. 

Efter middagen togo jungfrurna maten av bordet ock diskade. 
Sedan njöto alla tjänarne 1 timmes middagsvila. Under tiden 
lagade hustrun kaffe, vilket de drucko kl. 1, då vilan var slut. 

Sedan gingo tjänarne åter till sitt arbete, ock hustrun tog sig 
1/2  timmes middagssömu. 

Kl. 4,30 fingo tjänarne »meratton», ett mellanmål före kväll, 
som bestod av två stora skivor fint rågbröd med smör ock 
ost samt dricka. Denna måltid åts ute på marken ock åtföljdes 
av 1/2  timmes vila. 
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Ungefär kl. 5 åto hustrun ock barnen ›merafton». Den be-
stod av fint rågbröd, smör, ost ock mjölk. 

Kl. 5 kom ena jungfrun hem för att mjölka. Hon måste denna 
gången ensam mjölka 14 kor, vilka tillsammans gåvo 100 liter. 
Allteftersom hon mjölkade, flyttade ryktaren korna. Efter mjölk-
ningen jälpte ryktaren till att draga hem mjölken. Denna sattes 
i vatten för att med följande dags morgonmjölk avlemnas till 
mäjeriet. 10 liter användes för eget hushåll, ock 4 liter såldes 
till närboende hantvärkare, som ej hade ko. 

Kl. 7,30 slutade arbetet. Drängarna fodrade sina hästar, 
ock jungfrurna satte fram kvällsvarden. Denna bestod av grovt 
rågbröd ock filebunk. Den åts kl. 8, ock vid samma tid kom 
mannen hem. Han gick ut ock såg om djuren ock såg över 
det arbete, tjänarne för dagen uträttat. 

Jungfrurna togo maten av bordet ock bäddade. Barnen lade 
sig strax, husbondefolket ungefär kl. 9 ock tjänarne ungefär 
kl. 9,30. 

Lantbrukaren 0. A. sköter sitt lantbruk med tilljälp av sin 
hustru ock sina 2 barn, dottern Anna 11 år ock sonen Nils 15 år. 
Till deras lantbruk höra 10 tunnland jord, varpå födas 1 häst, 
3 kor, 1 kalv, 1 får, 4 svin, 10 höns ock lika många kycklingar. 

Hustrun ock mannen stego upp kl. 5. Mannen, som skulle 
bort på arbete i en granngård, fodrade först djuren, innan han 
begav sig i väg. Hustrun gick ut för att mjölka sina 3 kor, 
som stodo tjudrade på klövervallen. När hon slutat mjölka, gav 
hon dem nytt bete. Korna mjölkade 15 liter. Mjölken hälldes 
på en mjölkflaska av bläck, den rullades i en kärra hem till 
gården, där den hämtades av en mjölkskjuts. 

När hustrun kommit hem ock bytt om kläder, var kl. 6. 
Barnen stego då upp, ock hustrun kokade kaffe, vilket de alla 
drucko kl. 6,30. 

Då de druckit kaffe, gick sonen ut i stallet, 'gödslade» samt 
fodrade ock ryktade hästen. Då han gjort detta, fodrade han 
svinen ock flyttade korna ock fåret, som även stod tjudrat på 
klövervallen. 

Hustrun bäddade under tiden upp sängen, sopade av golvet 
med en rotkvast, varefter dottern dammade av. Därefter lagade 
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hon frukosten. Den bestod av grovt rågbröd ock flott samt stekt 
mjölgröt ock mjölk. 

Dottern dukade bordet, ock kl. 7,3o åto de frukost. När de 
hade ätit, tog hustrun maten av bordet, ock dottern diskade. 

Separatormjölken kom nu från mäjeriet. Sonen hämtade 
den in på gården ock tömde den i en balja, för att sedan an-
vända den till grisarna. Han gav åter alla djuren, utom gri-
sarna, ett mål foder, ock sedan gingo han ock dottern att gallra 
betorna kl. 8,3o. 

Hustrun diskade av mjölkflaskan ock sin mjölkspann. När 
hon gjort detta ock givit hönsen korn ock gräs, gick hon för 
att plocka krusbär ock betblad, som skulle vara till middag. 
Kl. 9,30 flyttade hon korna ock fåret samt fodrade hästen med 
klöver ock grisarna med gröpe, separatormjölk ock betor, som 
barnen gallrat ut. Hon började rensa krusbären ock betbladen 
ock satte över vatten till soppan. Då maten var färdig, dukade 
hon bordet ock kallade hem barnen. 

Middagen åts kl. 11,30 ock bestod av stuvade betblad med 
stekt fläsk, krusbärssoppa, grovt rågbröd ock svagdricka. 

När de ätit, gick sonen ock fodrade djuren, varefter han 
ock dottern njöto en timmes middagsvila. 

Hustrun tog av bordet ock diskade samt gick för att mjölka 
korna. På samma gång flyttade hon dem. Mjölken, som ut-
gjorde 10 liter, sattes i vatten. Fäm liter användes i hushållet, 
rästen skulle tillika med kvälls- ock morgonmjölken skickas till 
mäjeriet följande dag. 

Efter middagsrasten fortsatte barnen med sitt arbete. 
Hustrun tog sig en timmes middagssömn. När hon åter stigit 

upp, kokade hon kaffe, vilket alla drucko kl. 2,3o. Därpå fodrade 
sonen de djur, som voro hemma, flyttade ock vattnade korna ock 
gick sedan tillbaka till sitt arbete. 

Hustrun lagade linne ock stoppade strumpor. Kl. 3,3o gick 
hon ut för att gräva upp potatis, som skulle vara till »merafton», 
ett mellanmål som brukar intagas kl. 4,30. Då hon kommit 
hem med potatisen, tvättade ock kokade hon den ock satte den 
övriga maten på bordet. När allt var färdigt, kallade hell hem 
barnen, ock måltiden börjades. 

Denna bestod av potatis, kokta med skalen på, spickefläsk, 
tunn grädde, grovt rågbröd, flott ock svagdricka. 
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Efter 2,merafton» fortsatte barnen med sitt arbete. Hustrun 
dukade av bordet ock diskade. Sedan fodrade hon hönsen, tog 
in ägg, vattnade sina blommor ock fortsatte att laga linne. 

Kl. 5,30 fodrade pojken hästen ock grisarna ock flyttade korna. 
Kl. 7 gick hustrun att mjölka. De mjölkade denna gången 

11 liter. Då hon mjölkat, bar hon hem mjölken, satte den i 
vatten ock bytte om kläder. Därpå satte hon fram kvällsvarden, 
som bestod av grovt rågbröd ock mjölk. Kl. 8 kommo mannen 
ock barnen hem, ock då åto alla kvällsvard. 

Efter måltiden tog hustrun maten av bordet, diskade ock 
bäddade sängarna. Far ock son gingo ut för att så chilisalpeter 
i betorna. Då de slutat med detta, gåvo de djuren nattfoder, ock 
därmed var arbetet för dagen slut. Kl. 9 lade de sig alla. 

Juni 1903.     Hilma Hansson. 

11. En sommardag i Harlösa. 
(Frosta härad.) 

En dag i början av juli månad gjorde jag ett besök i en 
av våra skånska bondgårdar. Denna var nybyggd, omgiven av 
park ock en liten nätt trädgård, mycket vackert belägen i när-
heten av skog ock sjö. Ägaren till gården, lantbrukaren J. N., 
är en av de mera framstående jordbrukarne där i trakten, ock 
allting vittnade också om arbetsamhet, ordning ock flit. Familjen 
utgjordes av sju personer: värdfolket själva, tre barn ock två 
tjänare. 

Arbetet för dagen börjades kl. 5. Mjölkningen — som för-
siggick på en av betesmarkerna, korna voro nämligen ute på 
sommarbete — utfördes av en härtill lejd kvinna, emedan kvinn-
liga tjänare saknades ock husmodern var sysselsatt inomhus. 
Efter mjölkningen silades mjölken på mjölkkannor, vilka därefter 
avsändes till mäjeriet. Under tiden sysslade husmodern med 
tillagning ock iordningställande av kaffet, som intogs kl. 6. 
Därefter åts frukost vid 7-tiden, bestående av sill ock potatis, 
smörgås ock mjölk. 

Efter gemensamt intagen måltid gick husbonden tillsammans 
med drängarna ut på ett närbeläget klöverfält att räfsa ock 
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stacka klöver, ock älsta barnet, en pys på tio år, blev till-
samman med en kamrat ombetrodd att rensa ock hacka betor. 
Husmodern stannade inne, ty hon hade ganska mycket att sköta 
dels med diskning efter måltiden ock rengöring av sitt nätta ock 
prydliga kök, dels med att ombestyra sina två minderåriga barns 
klädsel samt städning av sängkammaren ock vardagsrummet 
eller »dagligstugan», där måltiderna intagas. Förutom dessa 
funnos två andra rum, trevliga ock väl möblerade, där främ-
mande bjudas in ock som mäst användas vid fästliga tillfällen. 

Snart var tiden inne att börja tillagningen av middagen, 
den hölls kl. 12 ock bestod av makaronistuvning med rökt skinka, 
krusbärsgröt ock mjölk — utmärkt god ock vällagad mat. 

Efter middagen återtogo de manliga medlemmarna sitt arbete 
ute på fältet, ock husmodern hade nu full sysselsättning i köket 
med diskning efter måltiden samt de nu från mäjeriet hemkomna 
mjölkkannorna. Vid 3-tiden serverades kaffe — utan dopp — ock 
kl. 5 åts »merafton» bestående av bredda smörgåsar med pålägg. 

Under tiden gick jag ut ock besåg ladugården. Denna var 
ganska stor, ock mycket rent ock snyggt var det både inom 
ock utomkring. Kreatursbesättningen var, som förut nämnts, 

-ute på sommarbete ock utgjordes av 12 kor ock 2 par hästar. 
Dessutom funnos i grisstian ej mindre än 14 välfödda grisar. 

Arbetet för dagen slutades kl. 8, ock omedelbart därefter 
samlades alla kring aftonmåltiden. Den bestod av vattengröt 
ock mjölk. 

Kl. 9 gå alla till vila. 
5/7  1905. Svea Möller. 

12. Ett bondehem i Östra Gardstånga. 
(Frosta härad.) 

Arbetsdagen börjades kl. 5 på morgonen. Husbonden ock 
drängarna ryktade ock fodrade kreaturen, pigan mjölkade, ock 
hustrun skötte sysslorna inomhus. 

Kl. V2 6 kom allt folket in i den stora folkstugan ock slog 
sig ned på bänkarna runt om det långa, vitskurade bordet, hus- 
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bonden vid övre bordändan. Det första målet bestod av kaffe, 
smör ock bröd. Morgonkaffet var det enda mål på dagen då 
man fick det fina vita rågbrödet. Annars fick man endast »grovt» 
bröd eller, såsom man uppåt Sverige kallar det, »sur limpa). 

Frukost åts kl. 8 ock bestod denna gång fdr ovanlighetens 
skull av färsk sill, emedan husbondefolket dagen förut varit i 
staden. Till sillen åt man potatis ock sur grädde samt svinflott, 
grovt bröd ock mjölk, som sattes fram i ett stort stenfat mitt 
på bordet. Var ock en hade sin hornsked att äta med. Efter 
frukosten gick var ock en till sitt arbete, männen utomhus på 
åker ock äng. Hustrun ock pigan hade, eftersom det var mitt 
i bärtiden, mycket att göra med syltning ock saftning. 

Kl. 12 samlades alla igän kring det långa bordet, där två 
stora skålar färsk soppa med rotsaker ock klimp så inbjudande 
ångade. Var ock en lade själv för sig, ock det efterföljande 
pepparrotsköttet åts på samma tallrik. Man åt mycket bröd till 
ock drabk svagdricka ur en gemensam mugg, som vandrade 
bordet runt. Efter middagen togo sig alla husets innevånare 
en kort vilostund, ock kl. 1/2  2 dracks åter kaffe, denna gång 
enbart. 

Därefter gingo åter alla till arbetet, var på sitt håll, ock 
man såg ej igän varandra förr än till aftonmåltiden kl. 5 8. 
Dessemellan åts dock ett mål, »meaften». För att männen skulle 
slippa gå hem från sitt arbete, skickades pigan eller ett av 
barnen ut på fältet med en stor korg innehållande väldiga smör-
gåsar med.ost på samt en flaska svagdricka. 

Aftonmåltiden bestod endast av grovt bröd ock mjölk. Enär 
om sommaren intet ljus fick tändas i gården, sköttes dagens sista 
sysslor i skymning, ock man gick tidigt till sängs, så att kl. 
9 eller 1/2  10 var allt tyst. 

Detta var med ganska ringa variation dagens gång de fäm 
dagar som jag tillbragte på detta ställe. 

Första veckan i juli 1906. Elisabet Malmström. 
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13. Kyrkogångsgille i Holmby s:n. 
(Frosta härad.) 

Vid midsommartiden blevo min syster ock jag bjudna till 
kyrkogångsgille på ett mindre hemman i Flolmby. När den unga 
hustrun kom ur kyrkan, stego vi i hännes vagn ock följde 
med hänne hem. Vid ankomsten till gården mottogos vi av 
värden ock fördes in i den pyntade »folkastuan», där redan många 
gäster voro samlade, mäst mannens ock hustruns närmaste 
släktingar, vilka beundrande hade samlats kring den lilla ny-
föddas vagn. 

Vi hälsade med det vanliga »tack för siste gång» på dem 
vi förut kände, ock presenterades för de obekanta med ett »tack 
för förste gång». Därefter fördes vi till ett välförsett kaffebord 
som formligen dignade av olika slags »dopp». Där fanns det 
härligaste fårska vetebröd med mycket russin i, vidare den sed-
vanliga sockerkakan, samt mycket småbröd. Man drack en 
ock två koppar ock trugades att taga av alla sorterna, tils man 
slutligen måste bekänna, att man omöjligt orkade mera. 

Efter kaffedrickningen begav sig den kvinnliga delen av 
gästerna ut i trädgården, där man noga tog i skärskådande alla 
grönsakssängar ock rabatter. De manliga gästerna sågo sig om 
i ladugården. Under tiden ställde husmodern i ordning förfrisk-
ningar, ock efter en timmes förlopp kallades vi in till ett ståt-
ligt uppdukat bord. Där prunkade först ock främst två stora 
kantiner vin, gult ock rött, återigän rågade kakskålar, samt två 
rykande risgrynspuddingar med saftsås. Man slog först i av 
det röda vinet, gick omkring ock skålade med alla gästerna; 
så uppmanades man att dricka ur glasen, ock dessa fylldes nu 
av det gula vinet. 

Sedan man sålunda förfriskat sig, så gott krafterna tilläto, 
inbjödos alla gästerna av värdens broder, en äldre ungkarl, att 
göra en titt upp i hans gård, som låg tio minuters väg från det 
ställe, där vi befunno oss. Medan han där ledsagade de man-
liga gästerna omkring i ladugården, gingo alla fruntimren in i 
boningshuset. Där var »mäjat» ock fint, så att man kunde förstå, 
att hushållerskan väntat främmande. Med kännaremin sågo sig 
gummorna omkring, kände på de hemvävda svällande dynorna på 
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sängen, uttryckte sin beundran över det brokiga, konstvävda 
täcket, berömde dukarna på borden ock gardinerna för fönstren, 
ock man kom till det resultatet, att hushållerskan skött sin sak 
ganska bra. Därefter undergick trädgården samma prövning, 
ock även här kom man överens, att hushållerskan var sin sak 
vuxen. 

När vi kommo tillbaka till vårt värdfolk, väntade toddy-
drickning ock spelbord på gubbarna. Fruntimren radade upp 
sig längs väggarna i det bästa rummet i förbidan på supen, 
som dock ej var att vänta på ännu ett par timmar. Sedan min 
syster ock jag förgäves försökt att få en konversation i gång, 
togo vi vår tillflykt till »folkastuan», där ett par av de äldre 
gubbarna, icke kortspelande ock toddydrickande, sutto i livligt 

a 	samspråk. Den gamle vitlockige Sören, värdens far, talade om 
forna tider, särskilt om en vän som varit så bibelsprängd, att 
han slagit själva prästen på fingrarna. Där var även Pär 
Andersson från Fågelsång; utan manlig tjänare skötte han, med 
sin hustrus ock fyra döttrars tilljälp, mönstergillt sitt hemman ock 
tog pris på alla utställningar för kreatur, ock ändå hade han tid 
att ligga i kakelugnsbänken ock läsa filosofi ock historia. Han 
talade sakrikt ock ordrikt om franska revolutionen; bondens 
ställning i gångna svåra tider m. m. Vid dessa åldringars under-
hållande samtal glömde vi bort tiden ock blevo ganska för-
vånade, då timmen för supen var inne. 

På en stor del av den skånska landsbygden är det sed, att 
den kvinnliga delen av gästerna går igenom hela matsedeln först, 
vilket ju i ansenlig mån ökar den tid, som går åt till supéerna 
— men detta är enbart en förtjänst. Ett välkänt skånskt ord-
språk heter ju: »Möen mad, go mad, mad i rättan ti, madaro», 
ock i riktig anslutning till detta började vi med ett dundrande 
smörgåsbord, som ensamt hade varit tillräckligt att mätta oss. 
Väl vetande, att detta endast var en ringa början ock att det 
ej ginge an att säga nej till de kommande härligheterna, vågade 
vi emellertid ej taga mycket för oss av läckerheterna. Efter 
detta följde med lämpligt uppehåll två slags stek, gödkalv ock 
kyckling. Potatis är ingen högtidsrätt i Skåne, sådan får man 
ju varje dag, därför uteslutes den vid högtidliga tillfällen. Men 
så mycket mera salader serverades: saltgurkor, syltgurkor, 
syltlök, lingon, krusbär, äppelgelé — för att endast nämna några. 
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Efter dessa rätter följde en lång paus, man satte sig för att 
vila ut, så gott sig göra lät, till supens glanspunkt: tårtorna 
ock spettkakan. Alla hade ansträngt sig, somliga kanske över-
ansträngt sig, man satt därför ganska tystlåten, yttrade endast 
då ock då något om hur mätt man var ock tröstade var-
andra med att det väl »ryste ihop» litet på hemvägen. När 
tårtorna äntligen stodo på bordet,1 grepo vi oss an med döds-
förakt, alltjämt trugade av värdinnan, så att någon utsikt att 
undslippa ej fanns. 

Det hade under tiden lidit ganska långt ut på kvällen, 
klockan var närmare 12, ock medan vi som bäst höllo på med 
kakorna, kom vår bror för att hämta oss ock följa oss hem. 
Som just då männens måltid skulle börja, inbjöds han att stanna 
kvar ock deltaga i densamma, ock vi lemnade med glädje bordet, 
som på nytt försågs från köket med alla rätterna. Det dröjde 
emellertid ännu en god timme, innan vi kunde tänka på hem-
fården, ty sedan supén var lyckligt överstökad, kvarhölls min 
bror av Pär Andersson, som aldrig lät något tillfälle gå sig ur 
händerna att resonera, när han träffade »studerat folk». De 
råkade i livlig dispyt om våra moderna skriftställare, särskilt 
Viktor Rydberg, vilken tydligen gjort ett djupt intryck på den 
literäre odalmannen. Dessutom var ju förtäringen ännu icke slut, 
ty på skånska gillen bjudes efter supén ännu en gång kaffe. 

Kl. 1/2  2 ton vi äntligen avsked av vårt värdfolk ock an-
trädde hemfården. En fjärdingsvägs promenad i den ljusa 
sommarnatten gjorde oss mycket gott efter all den materiella 
njutningen, men vi kände oss ändå ganska utmattade, när vi 
äntligen fingo lägga oss till vila. Det heter visserligen i Skåne, 
att »gillen ock slädföre ska en aldrig försumma», men vi voro 
dock ganska överens om att, om sådana gillen ofta återkomme, 
gjorde vi nog klokast i att emellanåt försaka dem. 

Midsommartiden 1906. Elisabet Malmström. 
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14. Ett besök hos en f. d. trotjånarinna. 
(Onsjö härad.) 

»Gamla Anna» är vår f. d. trotjänarinna. Så gammal är 
hon just ej, endast omkring 60 år; men då hon under mer än 
20 år tjänat först hos mina farföräldrar ock därefter i mitt hem, 
kallas hon alltid »gamla Anna». Sedan många år tillbaka är 
hon gift med en ordentlig ock arbetsam bonde, ock de bo en 
halv mil från mitt hem. 

Nu skulle vi besöka hanne, min mamma, mina syskon ock 
jag, ock på lördagen skulle vi komma. Men då det rägnade 
hela förmiddagen, kommo vi först vid 4-tiden på em., ock då hade 
gamla Anna nästan uppgivit hoppet om att få se oss den dagen. 
Hon satt på logen ock snodde band till råghösten, men kaffe-
bordet var fortfarande dukat, ock snart var kaffet kokt, vi sutto 
kring bordet ock drucko det ock åto kakor till, både vete-
bröd, sockerkaka ock småbröd. Själv hade hon visst inte tid 
att varken sitta ned eller dricka kaffe; hon dukade fram saft 
ock vatten ock en ny uppsättning kakor på ett mindre bord ock 
ville nödvändigt, att vi genast skulle dricka saft. Dock lyckades 
vi först få gå ock se på stället ock trädgården. Det var ett 
mycket litet hemman med endast en ko. Trädgården var också 
mycket liten, potatislanden voro kantade med buxbomshäckar 
ock lavendel. 

När vi så sett detta — huru anspråkslöst det än var, var 
det roligt att se, ty det var putsat ock fint överallt — drucko vi 
saften, ock Anna dukade fram kvällsmat. Den bestod av lös-
kokta ägg — först var det meningen, vi skulle ätit dem med 
kniv, men så kom hon ihåg, att hos »härskapsfolk» använde 
man sked, ock så fingo vi sådana. Vidare fingo vi kokt skinka 
ock stuvade gröna ärter samt korv, därefter surmjölk, så saft-
gröt med mjölk ock sist plättar med sylt. Medan vi åto surmjölk, 
kom hon att tänka på att mamma var förtjust i plättar, ock 
därför vispade hon strax till sådana trots våra protester. 

Strax därefter var det tid för oss att resa därifrån. Nog 
hade vi fått mat i oss under de tre timmar vi varit där. 

Aug. 1906. Gerda Grönvall. 
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15. En sommardag i Reslöv. 
(Onsjö härad.) 

Det är en kringbyggd skånsk bondgård med korsvirke ock 
halmtak. Framför boningshuset ligger trädgården med sina gamla 
buxbomshäckar, fruktträd ock bärbuskar. Hemmanet är ej stort; 
endast 21 tunnland, men ägaren står sig bra, ordentlig ock spar-
sam som hela familjen är. Inga tjänare ha de. Pål Pålsson 
(omkr. 55 år) ock den fjortonårige sonen sköta själva det grova 
arbetet, ock mor (48 år) ock älsta dottern (27 år) göromålen 
inomhus. 

Klockan slår I/2 6. Mor stiger upp ock kokar kaffe, som 
familjen dricker med stora smörgåsar till. Far ock son rykta 
ock fodra kreaturen, 5 präktiga kor ock två hästar. Kristina 
mjölkar ock mäter upp mjölken, som skall säljas. Sedan jälper 
hon modern att städa rummen — de äro ej många, men snygga 
ock rena skola de vara. 

Stugan går tvärs över husets bredd. Framför fönstren står 
det långa bordet med bänkar omkring; vid en vägg en högt 
uppbäddad säng, mittemot en dragsoffa samt en gammaldags 
järnugn utan ventilation, att elda i från närgränsande rum. Så 
finns det kammare, ock utanför denna ligger salen med skåp 
kring väggarna ock mitt på golvet ett ofantligt bord med album. 
Dessutom finnas två kök, spiskammare ock vävkammare. 

Frukosten ställes även i ordning, ock snart sitta alla kring 
bordet i stugan. Mitt på bordet står det stora mjölkfatet, ur 
detta äta alla, var med sin hornsked; vid ena kortsidan, fars 
plats, ligger den stora grovbrödskakan — det är svårt att skära 
de tjocka skivorna, därför gör far det. Nykokt potatis, salt sill 
ock sur grädde är den vanliga frukosträtten, så även här. 

Vädret är vackert i dag, därför skall vetet köras in. Mid-
dagen skall lagas på morgonen, ock det gör mor, medan de andra 
göra sig i ordning till arbetet. Skinkan är kokt förut, blom-
kålen är snart stuvad, krusbärsmoset med mjölk är även färdigt. 

Arbetet är i full gång. Pål Pålsson ock Kristina lässa ock 
köra in, sonen lässer av, ock yngsta dottern, vilken endast för 
tillfället är hemma, jämte mor står i logen. Mor Pålsson brukar 
aldrig eljest jälpa till utomhus, men vid inkörningen av säd är 
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logen hännes självskrivna plats, där skall hon ordna säden, så 
den får plats i de ganska trånga golven. Det ena lasset präk-
tig: säd efter det andra åkes in. På många år har vetet ej 
varit så vackert som nu, så mors ordentlighet behövs nog. 

Vid 1/ 2  12-tiden går mor in för att värma upp kålen ock 
duka fram middagen. När klockan slår 12, sitta alla till bords 
ock förtära de präktiga anrättningarna. 

Efter middagens slut går Kristina att mjölka korna, som stå 
på klövervallen; mor diskar, ock far läser tidningen. Sedan 
samlas alla kring bordet i stugan, ock kaffe drickes med vete-
bröd ock skorpor, innan man återigän går till arbetet. 

Klockan 4 är det merafton. Den består av en stor äggkaka 
med stekt mellanfläsk, grovbröd ock svagdricka, som mor Pålsson 
bryggt dagen förut. Därefter arbetar man till klockan 7, då 
förtäres sista måltiden för dagen. Det är endast bröd, smör, ost 
ock korv, allt av egen tillvärkning, samt mjölk som bjudes. 

Nu läser man tidningen högt på trappan ut till trädgården, 
äter bär ock pratar. • Ganska tidigt lägger man sig för att vila 
efter dagens ansträngningar ock hämta nya krafter till följande dag. 

15/8  1906. Gerda Grönvall. 

16. Ett bondehem i Örja. 
(Rönnebärgs härad.) 

»ja, å de ä liasom litta ledit nu i disse dana, iggan räugen 
ä färi te å ta au», förklarade mor Kristensson, då jag på mor-
gonen den 7 aug. inträdde i deras hem ock bad att få vara med 
i deras arbete den dagen. »Hon kommer dau alldeles lagom te 
frukkost, för kl. 8 ska vi äda, o nu ä de ti o sätta pantofflorna 
pau, o san ska hon minsann fan spega sillen o ta framm dåppa, 
som vi ska ha te, för sir hon, de äder vi var evia måron». 

Därmed var bekantskapen gjord ock arbetet i full gång. Me-
dan så potatisen kokar, sätter moran själv fram tallrikar, knivar, 
gafflar ock muggar för mjölken, som serveras till. När potatisen 
är färdig, serveras den i ett stort lerfat, mjölken i ett annat, 
sillen på en tallrik, samt »doppan». Så samlas husets folk i folk- 
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stugan kring det omålade bordet. Märkvärdigt är att ge, med 
vilken rangskillnad folket placerar sig; så t. ex. skulle aldrig 
vaktpojken våga att sätta sig till höger om fördrängen, pi-
gorna ha sina platser längst nere vid bordet. Limpan ock en 
åtskilligt stor brödkniv läggas framför husbondens plats, ock det 
är han som under måltiden står för brödutdelningen. 

Efter måltiden blir det husmoderns arbete att duka av, diska 
ock ställa i ordning, enär pigorna den dagen voro sysselsatta med 
bakning. Sedan förgår snart förmiddagen med att se till baket, 
sätta på ärterna till middagen ock kl. 11 mjölka korna. Det 
gjorde husmodern den gången, för att pigorna skulle få fort-
sätta baket. 

Kl. 12 skall middagen vara färdig. Folket samlas åter i 
stugan, ock in bäres samma stora fat, som på morgonen var 
fyllt med potatis, nu fyllt med ärter. Några tjocka fläskskivor 
serveras på en tallrik, ock husbonden delar ut portionerna. Efter 
slutad måltid läggas alltid skedarna, väl avslickade på båda 
sidor, med avigsidan uppåt framför varje tallrik. Skulle det 
hända, att någon underlåter detta, får han en skarp tillrättavis-
ning av husbonden. Efter middagen går var ock en till vila en 
timmes tid, ock kl. 1,15 serveras kaffe »på bit». 

Halv två börjas åter arbetet såväl inom- som utomhus. Hus-
modern sätter sig då vanligen i väven ock håller på till kl. 4. 
Då skall mellanmålet serveras. Detta består antingen av »botten> 
eller stekt potatis med kött eller någon stuvning. Kl. 5 skola 
korna åter mjölkas, ock detta få pigorna nu utföra. Husmodern 
fortsätter i sin väv till kl. 7. Då är allt arbete slut för dagen. 

Kvällsmaten består av mjölk ock bröd, ock smör förekom-
mer aldrig på bordet. Efter kl. ',/2 8, då måltiden är slut, 
sköter var ock en sina intressen till omkring kl. 9, då alla gå 
till sängs. 

Nästa morgon kl. 5 börja de åter dagens id, pigorna med 
att mjölka, drängarna med att rykta. Husmodern städar ock 
gör stugan i ordning ock har kaffe färdigt till kl. halv sju. 

Så fortgår deras dag med arbete ock slit, med avbrott endast 
för söndagen, som tillbringas med sömn ock släktbesök. Av 
»högre» intressen märktes ej spär, men väl av en självkänsla, 
som gränsar till högmod ock som yttrar sig i en reserverad 
hållning mot främlingar. Som mina förfäder voro av. deras 

3-100115 Hushållning ock levnadssätt. 
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stånd, blev jag genast mottagen med mera välvilja. Sins emel-
lan utveckla de stor gästvänskap, ock då måltiderna dukas,. 
sättes alltid fram ett kuvert mera än till de närvarande, så att 
en oväntad gäst genast kan bjudas fram till det dukade bordet. 

/8 1907. Signe Westerberg. 

17. Hos kusken. 
(Rönnebärgs härad.) 

Säx av de vid min fars lantbruk anställda drängarna ä,re,  
gifta ock ha stat. De bo med sina familjer i »stathuset», där 
var familj har sin lilla lägenhet på två rum ock kök. De som 
tjänat längst på gården, 20 år, äro kusken Peter Nilsson ock hans. 
hustru Cecilia. Till dem gick jag ned en morgon för att se, 
hur de tillbringade sin dag. Först var jag rädd, de skulle se 
mig med oblida ögon ock tycka, att jag inkräktade för mycket på 
deras frihet, men till min glädje kände de sig tvärtom smickrade 
ock uppmärksammade av mitt besök. 

Kl. 5 f. m. stego både Petter ock Cecilia upp, han för att 
gå till stallet ock rykta »sina hästar», Cecilia för att giva grisen 
ock sina 5 höns mat ock koka kaffe. 

Då detta druckits ock några »smörmadar» fått göra sällskap 
ner, var kl. 6, ock det ringde till arbete på gården, till vilket 
båda inställde sig. Rågen skulle sättas upp i »hovar», ock detta 
höllo alla på med till »mellemål» kl. 8,30 f. m. Då kom en av våra 
pigor ned med brännvin ock gav »höstafolket» var sin sup. Även 
kvinnorna föraktade ej att ta sig en styrketår. 

Liksom de andra gingo nu Petter ock hans kvinna hem för 
att äta ock vila sig en halvtimnia. Deras yngsta dotter Hilda, 
11 år, var nu uppstigen, hade bäddat upp sängarna ock gjort 
i ordning i stugan. Cecilia satte fram grovt bröd, smör ock 
rökad skinka till frukost. Snart ringde det emellertid till arbete, 
ock nu tog Petter ut på vången »med fjäderharven» ock »Selia 
hakkade i pantotlastikket» ända till middag. 

Kl. 11,ao hämtade Hilda deras mjölk från kostallen, ock kl. 
12 kommo de hem igän. 
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Petter satte sig att läsa dagens tidning, medan Cecilia gjorde 
i ordning middagen ock underhöll mig. Middagen bestod av 
stekt fläsk ock dito ägg samt saftsoppa, »för de ä så rahänt», 
sade Cecilia, »annars kann en ju koga ärter o fläsk äller soppa, 
män nu unner hösten får en ju ta de litta hår som hälst». Petter 
fick förstås två ägg, de två bara var sitt (här liksom överallt 
annars ska »manfolket» ha mäst). 

Efter middagen diskade Cecilia ock Hilda ock gåvo grisen 
mat, medan Petter sov middag till halv 2. Då tick han ett par 
»flottmadar» med sig ut på åkern till »meaftan», en vilotid mellan 
kl. 4,3o ock 5 e. m. Han harvade hela eftermiddagen till kl. 
halv åtta, då slutades arbetet för dagen, ock han begav sig hem 
för att i ro ock lugn, som en äkta skåning, äta sin kvällsmat. 

Cecilia hade ej arbetat på gården efter middagen, utan var 
inne ock lagade åt sig ock sin gubbe. Då han kom hem, hade 
hon kaffet i,  ordning ock till detta fint bröd ock smör. 

Det sista göromålet för dagen var att ge grisen ock hönsen 
»nattfoder», ock sen detta var gjort, lade sig alla. 

Kl. 9 e. m. var allt tyst ock stilla i stathuset. 
8/» 1903.    Anny Bager. 

18. En sommardag i Härslöv. 
(Rönnebärgs härad.) 

Det är en vacker ock välskött bondgård på 35 tunnland, som 
f. d. nämdemannen Pär Pärsson äger. Den ligger invid lands-
vägen mellan Landskrona ock Hälsingborg på en backe med ut-
sikt över sundet ock slätten söder om Landskrona. Liksom å alla 
bondgårdar i Skåne äro »längorna» så byggda, att de bilda en 
sammanhängande fyrkant. Gården är stensatt, ock ej ett gräs-
strå sticker upp mellan stenarna. 

När man stiger in i boningslängan, kommer man först in i 
»stugan», det största rummet i huset; det är matrum, vardags-
rum, kort sagt allt. Hos P. P. är detta rum dock ej möblerat 
på gammaldagsvis med väggfast bänk vid ena sidan ock bord 
framför denna, utan här är betydligt moderniserat med matbord 
mitt på golvet, hänglampa, skrivbord ock en schäslong i ena 
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hörnet. Smårummen på båda sidor om stugan äro också mycket 
trevligt möblerade av Ingrid eller »Fru Pär Pärs», som matmodern 
kallas av utomstående. 

På gården finnas 4 hästar, 10 kor, 3 svin ock 40 höns. Den 
skötes med tilljälp av de två halvvuxna sönerna samt en dräng 
ock en piga. Den ene av sönerna är dock hemma endast under 
sommaren, ty han går i »skola i stan». 

Drängen är tidigast uppe, kl. 4,3o, ock gör då rent i stallet 
ock ryktar hästarna. Kl. 5 kommer pigan ock mjölkar korna ute 
på åkern, varefter drängen flyttar dem . till nytt bete. Med detta 
får han jälp av sonen. När det är gjort, dricka alla kaffe 
med dopp kl. 6. 

Drängen ock sonen tröska nu långhalm på logen, ock Pär 
Pärsson ock den andre sonen sno band till säden. Därinne 
städar mor ock pigan i rummen ock göra i ordning frukosten. 

Denna består av grovt bröd, flott, rökt skinka ock mjölk. 
Kl. 8,3o äta alla, men drängen hade förut varit ock flyttat 
kreaturen till nytt bete. 

Efter frukosten jälper även pigan till med att sno band 
till kl. 11, då hon måste »middasmjölka». Kl. 11,3o fodras alla 
kreaturen igän ock vattnas av drängen ock ena sonen, ock kl. 
12 är det middag. 

Denna har frun lagat, ock den består i dag av kokt, rökt 
skinka med stuvade gröna ärter ock morötter samt saftgröt ock 
mjölk efteråt. Alla äta på samma gång inne i stugan. 

Efter maten ger drängen separerad mjölk, som nu kommit 
från mäjeriet, åt kalvar ock grisar ock vilar sig därefter lik-
som det andra »manfolket» till kl. 1,30. Pigan diskar mjölkkan-
norna ock kokar kaffe, medan mor gör i ordning smörgåsar ock 
mjölk på flaskor till »meraftan». Kaffet drickes utan något till 
kl. 1,30, ock sedan bege sig Pär Pärsson, sönerna ock pigan 
ut för att »hugga» ock binda blandsäd ock taga då maten med 
sig för att slippa gå hem kl.-  4,3o. Drängen däremot skall ut 
ock harva på trädan, men även han får mat med sig. 

Då alla gått ut till sitt arbete, lagar mor strumpor, ger 
hönsen mat ock ser till sina blommor. Kl. 7 »kvällmjölkar» 
pigan, ock kl. 8 komma de andra hem också till kvällsmaten. 
Denna består vanligen av bröd ock mjölk, men i kväll är det 
jästpannkakor med sirap till. 
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Än en gång få kreaturen foder ock vatten, ock så gå alla 
tidigt till vila. Vid 9-tiden är det tyst. 

13/8  1903. Anny Bager. 

19. Från Billesholms gruvor. 
(Luggude härad.) 

Banvaktens familj består av man ock hustru. De ha 1 ko, 1 
gris ock flera höns. 

Kl. 1/2  5 steg hustrun upp, mjölkade kon, diskade sedan 
mjölkkärlen ock satte på kaffet. Under det kaffet kokade, steg 
Johansson upp, sedan bäddade mor J. upp sängarna ock gav 
grisen ock hönsen mat. Kl. 1/2  8 dracks kaffet, varefter mannen 
gick ut ock arbetade på banan, ock hustrun städade rummen: 
kammaren ock köket. Sedan satte hon till en sötbrödsdeg, gjorde 
därefter i ordning frukosten åt mannen, som åt kl. 1/2 10. Själv 
åt hon ingen frukost. Frukosten bestod av ägg, sill, smör ock 
bröd samt mjölk. Så begav sig J. ut på arbete igän. 

Under det degen jäste, arbetade ock saltade mor J. det smör, 
som hon kärnat dagen rönt, ock gjorde det i ordning. Kl. 1/2  12 
började hon göra i ordning middagen, ock däremellan bakade 
ock gräddade hon brödet. Kl. 1 åts middagen, bestående av 
potatisbullar, stekt fläsk, havresoppa med saft ock russin i. Sedan 
tog sig mannen middagslur en halvtimme. 

Under tiden matade mor J. grisen ock hönsen samt diskade. 
Efter halvtimmens slut gick mannen ut på arbete igän. 

Kl. 2 kokade hustrun saft ock hällde den på buteljer. Vid 
4-tiden kokade hon kaffe, ock när hon ock mannen druckit det, 
korkade hon flaskorna ock gjorde dem i ordning. J. låg en 
stund ock vilade ock arbetade sedan lite i sin trädgård till kl. 
6, då han återvände till sitt arbete på banan. Kl. 6 mjölkade 
mor J. kon, matade grisen ock hönsen, ock mellan, 7 ock 8 
stickade hon på strumpa. 

Kl. 8 åts kvällsmat, bestående av korv, skinka, ost, smör 
ock bröd samt mjölk. Sedan satt hon en stund ock stickade 
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igän till kl. 9. Då bäddade hon ock gjorde i ordning till . 
natten, samt gick sedan ock lade sig. 

Banvakten hade nattjänstgöring till kl. 12 ock måste arbeta 
till dess samt vakta bommarna. Lite över 12 gick han till sängs. 

Strykerskan Tildas familj består av hänne själv, en son, 
som ej var hemma, samt 2 främmande flickor, som gingo där 
ock åto. 

Tilda steg upp kl. 5, kokade ock drack kaffe, städade sedan 
kontoret, som det är hännes åliggande att städa varje dag. Sedan 
städade hon sitt eget rum ock gav sin gris mat. 

Kl. 1/2  10 räknade hon tvätt, hon skulle nämligen tvätta den 
dagen, ock sedan gjorde hon i ordning frukosten, bestående av 
ägg, sill, kaffe ock smörgås. Kl. 1/2  11 åto de. 

Sedan gjorde hon i ordning sin källare, packade ner smör 
ock lade ner potatis. Så började hon laga till middagen vid 
11-tiden, den åts kl. 1/2  12. 

Därefter diskade hon ock gick sedan ock tvättade till kl. 3, 
då gick hon hem ock lagade kaffe åt sig ock tvätterskorna. 
Sedan de druckit det, fortsatte de med tvätten igän till kl. 8, då 
Tilda lagade i ordning kvällsmaten, bestående av stekt potatis 
ock »drickablandning» (ölsupa). Så vred hon upp kläder, diskade, 
ock gjorde i ordning degen till surt bröd. Därefter bäddade 
hon, skrev ett brev ock stoppade ett par strumpor. 

Kl. 1/2  10 gick hon till >Milan» för att jälpa jungfrurna att 
diska. Kl. 1/2  11 gick hon hem, läste sedan tidningen till en 
kvart på tolv, då hon lade sig. 

Snickaren Ahlströms familj består av man, hustru ock en son. 
Åhlström steg upp kl. 1/2  6 på morgonen, likaså hans hustru 

Kerstin. Hon kokade genast kaffe åt konom, ock sedan han 
druckit det, gick han till sitt arbete i snickarevärkstaden. 

Sedan bäddade Kerstin upp, städade icke — ty hon skulle 
ha rengöring senare på dagen — diskade efter kaffet ock bör-
jade så stryka blusar åt sin pojke, Algot, från kl. 1/2  7 till 1/2  8. 
Då började hon göra i ordning frtikosten, bestående av ägg, kaffe, 
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Smörgås ock sill. Kl. 8 korn Ahlström hem, ock då åts fru-
kosten till tre kvart på nio, varefter han återvände till sitt arbete. 

Kerstin diskade efter frukosten, brände kaffe ock malde det. 
Sedan skurade hon kaffekitteln ock började därefter göra i ord-
ning till middagen. Hon började göra den i ordning kl. 11. 
Den bestod av pepparrotskött, potatis ock buljong med mo-
rötter ock klimp i. Kl. 12 kom mannen, ock då åts middagen 
genast, i köket. 

Efter middagen tog Åhlström sig en middagslur till kl. 1, 
då han gick till arbetet igän. Under tiden diskade Kerstin 
middagsdisken. Efter detta satte hon sig att sy en blus åt sin 
mor. Lite före säx satte hon på kaffe, kl. 6 kom mannen 
hem ock drack kaffe med smörgås. Sedan han gjort det, gingo 
han ock pöjken ock badade — arbetet slutar kl. 6 -- ett stycke 
från Billesholm. 

Under tiden skurade Kerstin två rum (köket skurade hon 
på lördagen) ock gjorde dem i ordning. Hon var färdig därmed 
lite före '8, då hon ställde i ordning kvällsmaten: te, smörgås, ost, 
skinka ock mjölk. Kl. 8 kommo Ahlströni ock Algot hem, ock då 
åto de. 

Sedan Kerstin därefter diskat, gingo hon ock mannen ock 
manglade några förkläden till kl. 10, varefter de gingo hem. 
Kerstin bäddade då ock lade Algot, medan Åhlström läste tid-
ningen. Kl. 11 gingo makarna till sängs. 

somm. 18 9 9. M. S. Schwartz. 

20. Hos en statkarl i Kropps s:n. 
(Luggude härad.) 

Familjen består av nian, hustru ock tre barn. Älsta dot-
tern är 10 år, de övriga en flicka på 5 ock en gosse på 3 år. 
Bostaden utgöres av 2 rum ock kök; det ena rummet användes 
dock ej i vardagslag. 

Hela familjen börjar sin arbetsdag kl. 5. Mannen, som är 
statkarl vid en större gård, beger sig genast dit för att rykta 
sina arbetshästar, ock när det är gjort, vänder han åter hem 
för att äta frukost kl. en kvart före 6. Under hans frånvaro 
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ha hustrun ock äldsta dottern bäddat upp, jälpt barnen med 
deras klädsel samt givit grisen mat ock släppt ut hönsen. Modern 
har dessutom lagat frukosten, den består av stekta potatis ock 
sill, kaffe ock rågsiktbröd. Sedan familjen gemensamt intagit 
frukosten, lägger hustrun in ett par flottmatar i en korg jämte 
en flaska dricka åt mannen till mellanmåltid före middagen. 
Denne beger sig därefter åstad till gården, där arbetsklockan 
ringer 1/2  7. Hela denna dagen är han sysselsatt med arbete 
ute på höfältet. 

Hustrun ställer likaså i ordning flottmatar åt sig själv ock 
den övriga familjen, slår litet mjölk ock dricka på ett par flaskor 
ock lägger det allt i en korg, som anförtros åt den älsta flickan. 
Därefter stänger hon väl till hemmet ock beger sig med alla 
barnen ut på betfältet. Där ha hon ock den lilla 10-åringen arbete 
med att luka ock hacka i betorna, under det att de små roa sig 
på egen hand i deras närhet. Kl. 9 ringer det till mellanmåltid 
ock rast 1/2  timme, den medhavda måltiden förtäres, ock arbetet 
fortsättes sedan helt till middagen kl. 12. En halvtimme förut 
går emellertid den älsta flickan hem ock tänder upp eld i spisen 
under den stora potatisgryta, som modern ställt i ordning, innan 
de begåvo sig till arbetet på morgonen. Vidare dukar hon bordet 
ock ställer i ordning till middagen, tils klockan ringer ock alla 
familjemedlemmarna samlas i hemmet igän. 

Middagen består av kokta potatis, stekt fläsk, mjölk ock 
grovt bröd. Ett stort fat mjölk sättes då mitt på det med vax-
duk klädda bordet, en sked ock en skiva grovt bröd utdelas 
till var ock en, ock så äta de gemensamt ur mjölkfatet. Man-
nen vilar sedan en stund på soffan, hustrun ock barnen duka 
av bordet ock diska ock se om höns ock gris. Matkorgarna 
ställas i ordning liksom på morgonen, ock med dem bege de sig 
ånyo till arbete kl. 1/2  2. 

Mellan 1/2 5 ock 5 är rast, då förtäres matsäcken, ock sedan 
pågår arbetet till 1/2  8. 

Alla samlas nu i hemmet till kvällsmaten, hustrun kokar 
kaffe; det kalla fläsket, som är kvar från middagen, sättes fram, 
ett grovt ock ett fint rågbröd läggas på bordet, ock så skär 
mannen allt det bröd, som går åt till måltiden. Till kaffet äta 
de bart, fint rågbröd. 
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Sedan kvällsmaten är skit ock diskningen undanstökad, kom-
mer turen till bäddningen, ock därmed äro sysslorna för dagen 
slutade. Efter en kort vila bege de sig alla till sängs för att 
nästa dag åter börja sitt arbete vid samma tidiga timma. 

27/6  1904. Valborg Funder. 

21. En liten skånsk lantgård. 
(Luggude härad.) 

Ute på slätten, knappt en mil sydost om Hälsingborg, ligger 
Johannes Anderssons lilla rödmålade gård. Runt om, så långt 
man kan se, är gård vid gård, ock alla se i det närmaste lika 
ut. De förefalla vara uppförda efter samma ritning, ty överallt 
ligger den långa boningslängan i mitten med de båda ladugårds-
byggnaderna som tvänne armar, ock gårdsplatsen är alltså kring-
byggd på tre sidor (se planen). 

Johannes Anderssons gård är dock betydligt mindre än de 
andra ock ser gammal ock skröplig ut, men åtta tunnland jord 
höra dit, han odlar vete, råg, havre, foderbetor, potatis, ock han 
har utmärkt klöver åt sina två kor. Två präktiga svin finnas 
ock bortåt 15 höns, ock det sista året har han köpt häst, så nog 
reder han sig bra. Men själv säger han, att »lägga unnan nåd», 
lyckas inte. Hans hustru är liksom han själv till ytterlighet 
flitig ock arbetsam, ock t. o. m. deras två barn, en gosse på 9 
år ock en flicka på 12 år, måste gå med i utarbete. 

Här liksom överallt på gårdarna ikring kommer man in i 
»stueläggan» genom en dörr, som vetter åt gårdsplatsen, ock för-
gäves letar man efter dörr åt andra sidan, där den lilla träd-
gården ligger. I förstugan sätta de tofflorna ock gå alltid på 
»strumpsock» inomhus. Först kommer man in i »stora stuan». 
Det är ganska högt i taket, 1 1/2  ro., för att vara en så gammal 
byggnad; men luften är ändå dålig, ty eftersom det vintertid 
skall sparas på värmen, är blott en fönsterhalva till att öppna, 
ock fönstret öppnas blott någon gång, när en del av de hundra-
tals flugor, som surra där i sommarvärmen, skall drivas ut. 
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Möbleringen är mycket enkel: ett bord, några stolar, en lång 
träsoffa, ett gammalt skåp ock en stor säng med ett grant rött, 
vävt täcke är allt. 

En dörr, som nästan alltid är tillreglad, för in till »kam-
maren». Där är en unken lukt ock ser obebott ut, den användes 

Stuglängan. 
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Hönshus Vedbod 
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Haekelsehus 

>Stora stuan›. 
»Leila stuan›. 
Kammaren, 
Kök. 

.5. Skafferi. 	 1 met. e, 	5 m t. 	 10 mat. 
Förstuga. 	

11111111111 Fars kammare. 

också blott vid högtider ock kalas. Ganska mörk är den, ty där 
finns endast ett fönster, ock det är förhängt med stora, hård-
stärkta gardiner, ock fönsterbrädet är fullsatt med krukväxter. 
Det är fullt med möbler, ock man törs knappt röra sig av fruk-
tan att slå ner något av alla grannlåter, som finnas. Byrån 
'översvämmas av porslinsfigurer, grant målade kaffekoppar, blom-
miga vaser med pappersblommor, snäckskrin o. s. v. Ovanför 
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soffan hänger ett stort porträtt över hela svenska kungafamiljen, 
vidare har man ryske käjsaren ock käjsarinnan i stora ramar 
ock i hörnen brokiga solfjädrar. 

På andra sidan om »stora stuala» ligger köket. Det är mycket 
litet ock mörkt, ock de en gång vitstrukna väggarna äro nu 
nästan svarta av röken från den öppna spisen. Golvet är sten-
lagt. I taket är loftlämmen, varigenom man på en stege kan 
komma upp på loftet, där mjöl, bröd, fläsk m. m. förvaras. Bord 
finns ej, utan den lilla plats som gives upptages av en stor gam-
mal »karahylla». I den äro skåp ock hyllor för tallrikar ock 
skålar eller »kar», som de säga, ock alla husgeråd, som finnas, 
ha sin plats där. Ett riktigt bra skafferi ha de, men tyvärr får 
det också göra tjänst som förvaringsrum för varjehanda gam-
malt skräp. 

»Leila stuan» ligger invid kök ock skafferi. Där ha de 
gamla bott, mannens ock hustruns mödrar, men de äro nu döda, 
ock »lella stuan» står övergiven. Allt därinne är gammalt ock 
nött ock står orört, där det stått i många år. 

Ett litet krypin bredvid förstugan kallas »fars kammare», 
emedan fars skåp står där, ett mycket vackert gammalt skåp, 
som Johannes Andersson haft, alltsedan han var dräng. 

Den ena gårdslängan är ny ock heter »nya logen». Taket 
är täckt med spån, ock den ser riktigt ståtlig ut bredvid de 
andra små halmtäckta byggnaderna. Vid ena gaveln har man 
stängt av några meter för hönshus ock vedbod. 

Gamla längan är sammanbyggd med boningslängan. En 
del av gamla längan har förr tjänstgjort som loge, men nu äro 
där inrymda kärror, seldon, varjehanda värktyg m. m. I denna 
gamla byggnad är stall för hästen ock korna ock hackelsehuset 
med den s. k. »grövnigaMstan» (för gröpe) ock en liten inhägnad 
för svinen. Ovanpå är »jällen», där höet har sin plats. 

Den lilla trädgården är nästan igänvuxen med gamla träd 
ock buskar. Två vackra buxbomsbuskar stå på ömse sidor om 
huvudingången, men för övrigt växa krusbärs- ock vinbärsbuskar 
i allsköns frihet, ock en mängd lysande blommor stå hopträngda 
i ett hörn. Ett litet jordstycke är upplåtet för grönsaker. 

Bär ock frukt, som trädgården ger, ock likaså de flästa 
äggen säljer hustrun i staden, ock själva leva de till största delen 
på sill, fläsk, bruna bönor, ärtsoppa, kål ock — till nästan varje 
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måltid -- potatis. Om söndagarna bjuds ibland »äggakaga me 
fläsk». Det är en skånsk favoriträtt, men den kräver många 
ägg för att bliva riktigt god. 

Johan Anderssons leva så enkelt, att de med all säkerket 
snart nog kunna förvärkliga sin önskan att köpa ännu några 
tunnland jord ock ett par kor till. 

8/8  1908. Astrid Andersson. 

22. Hos en gammal fiskare. 
(Hälsingborgs landsförsamling, Luggude härad.) 

Jag vistades någon tid på eftersommaren i en liten fiskar-
stuga vid norra Skånes västkust ock lärde där känna en fiskar-
gubbe av gamla stammen. Hans far ock farfar hade före honom 
ägt stugan, men då låg den längre ned på stranden. Nu hade 
den flyttats några meter upp mot land, ty Nils Olsson fruktade, 
att sjön skulle ta den. Så skulle ock skett, när den stora jul-
stormen kom, ty då gick sjön ända upp till trappan, där huset 
nu ligger. 

Nils Olsson var omkring 60 år, knappt mer än en meter 
hög, krokig ock stel i lemmarna; alltid glad ock trygg, hur 
stark storm det var ock om än sjön yrde kring honom. Hans 
hustru Stina var en lång, vacker gammal kvinna. Böjd hade 
hon blivit av slit ock släp ock gick ständigt tyst ock sluten. 
Ofta försökte jag närma mig hänne, men hon svarade mäst ja 
ock nej på mina frågor. Gubben däremot pratade gärna ock 
berättade historier, ock kunde t. o. m. lockas att sjunga gamla 
fiskarvisor. De hade två döttrar, 18 ock 20 år gamla. Den ena 
var dock endast fosterdotter. Den andra, Berta, var strykerska 
i staden ock kom hem blott om söndagarna. Fosterdottern hette 
Anna, var oumbärlig i stugan, men längtade till staden. Hon 
skötte det lilla hushållet, jälpte till med fisket, såg om grisen 
ock hönsen ock hann dock med att vara ganska duktig söm-
merska. 
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Nils Olsson ock hans bror Erland fiskade gemensamt. Erland 
var 70 år, till utseendet lik sin bror, men mindre pratsam. 
Han bodde i en stuga några steg längre bort, men var del-
ägare i båten ock fiskredskapen, ock förtjänsten delades dem 
emellan. 

Klockan två på morgonen steg Nils Olsson upp, kokte sig 
en kopp kaffe ock gav sig i väg neråt sjön, där Erland mötte. 
Båtbrygga fanns inte, utan mellan val:je färd drogs båten ett 
stycke upp på land, såvida det ej var så lugnt, att den kunde 
göras fast vid en liten stenbro, som ledde några meter ut i sjön. 
Under natten måste den dock alltid ligga uppdragen, ty i annat 
fall låg den ock skavde mot stenarna. Båten halades ut, ock 
de rodde var sin åra, tils de kommo över mot danska sidan. 
Där hade de garnen, ock där går den måsta fisken. Sedan var 
det alltid Erland som skötte årorna ock Nils som drog garn. 
Ibland lågo de ock fiskade med snören, beroende på hur väder 
ock vind var, ock först framåt kl. 6—h/2 7 kommo de i land. 
Mor Stina skulle till staden ock sälja fisken ock väntade på 
stranden med sin »rullebör».' Det var nästan uteslutande torsk 
ock rödspotta som fiskades sommartid. 

Efter en präktig frukost gåvo de sig vanligen ut igän ock 
torskade. Men eftersom de ej kunde få den fisken in till staden, 
behöllo de den för eget behov. Ofta var det mycket stora torskar, 
ock då rensades de ock hängdes på snören att torka till vinter-
förråd. 

Vid middagstiden kom mor Stina tillbaka ock hade alltid 
lyckats sälja sin fisk. 

Middagen utgjordes vanligtvis av färsk mat ock mycket 
ofta färskt kött; fisk ansågs naturligtvis ej som någon särskild 
läckerhet. 

På eftermiddagen skulle näten redas, ock hade det varit 
storm eller mycket fisk i garnen, voro de fulla av tång, illa hop-
rafsade ock ofta trasiga, så att hela familjen fick jälpas åt att 
få dem i skick igän. Ibland sutto de ock satte agn på krokar, 
ända till 700-800 krokar, ock dock kunde,  det hända, att de 
ej fingo mer än 5--6 torskar. Men Nils Olsson såg ändå lika 
glad ock trygg ut ock satte hopp till silltiden. 

1) Skottkärra med ett jul. 
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När garnen voro utlagda igän, var det alltid något som 
skulle lagas, ock då sutto de bägge gubbarna vid stuggaveln 
med snuggan i mungipan ock lappade på gamla nät, håvar, 
ålkistor m. m. Det var då man kunde locka fram historier ock 
visor av Nils. Så snart solen gått ner, samlade de ihop sina 
gräjor, ock efter att ha stått en stund vid husknuten ock undrat, 
hur vädret skulle bliva följande dag, skildes de, ock Erland gick 
hem. Kl. 10 var det stängt ock tyst, men fyra timmar därefter 
hördes båten skrapa mot stranden, ock så bar det ut igän. 

Mor Stina var rädd för sjön, ock i yngre dagar hade hon 
stått vid husknuten mäst hela tiden Nils var ute. Hon mum-
lade ibland något om att sjön nog en dag skulle behålla 
honom. 

1/8  1908. Astrid Andersson. 

23. En dag i ett arbetarehem. 
(Barkåkra s:n, Bjäre härad.) 

Ett gammalt vänligt par var det som jag råkade komma 
till. De hade två vuxna barn, en son ock en dotter, ock för 
tillfället hade de gamle hos sig två små dottersöner. Stugan 
var ej stor, två rum ock kök, ock den lilla jordbiten räckte ej 
mer än till potatis ock litet betor. De arrenderade sitt hem 
av patron L. på Valhall ock betalade därför 50 kr. om året. 
Mannen hade sitt arbete på Valhall, ock nu under skördetiden, 
då varje minut var dyrbar ock arbetstiden i följd därav längre, 
hade han 2 kr. om dagen, eljest 1,6o kr. 

Kl. 6 om morgonen skulle »far» vara i sitt arbete, ock hela 
familjen kom därför tidigt på benen. Han skulle ju ha kaffe, 
innan han gick. Till detta åts »fint bröd», ej så alldeles färskt, 
ock utan smör. Sonen ock dottern arbetade åtminstone för till-
fället hemma, betlandet skulle rensas. 

Under tiden hade gumman nog att göra med att ordna i 
stugan ock göra i ordning frukost åt grisen. Den tid, som blev 
övrig, ägnades åt den minsta telningen i familjen, som ej var 
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mera än 8 månader ock nog visste att lägga beslag på »mor-
mors» lediga tid. 

Kl. halv 9 kom gubben hem igän, ock då åts andra fru-
kosten. Den bestod av bröd, smör ock ett stycke korv; litet 
'kaffe var kvar sen morgonen, men det räckte ej mer än till far. 
Sen »mor» fått alla åstad igän, fick hon börja tänka på mid-
dagen. Hon skulle bjuda på stekt fläsk ock stuvade morötter ;. 
korngrynsgröt hade hon kokt så mycket av dagen innan, att det 
räckte till en gång till, så det var bara att värma upp den. 
Fläsket var en kvarleva av julgrisen, ock morötterna tog hon 
ute i täppan. 

Middagen åto vi kl. 12, ock den smakade ganska bra, fläsket 
var något väl salt, men morötterna voro goda. Längre än till kl. 
1 hölls ej middagsrast, ock så voro vi ensamma igän. Nu skulle 
det diskas efter middagen, ock grisen skulle återigän ha sig 
några godbitar. Så hade gumman tänkt skura i stugan, förkla-
rade hon, men först efter mycket krusande lyckades jag få hänne 
att sätta sin tanke i värkställighet; nu då hon hade så »fint»-
främmande, kunde hon ju ej ha sådana bestyr, tyckte hon. 

Kl. halv 5 var det »meaftan». Den hade mannen fått med 
sig i form av ett par smörgåsar, ock de båda unga tillätos 
att komma in, så länge golvet ej var riktigt torrt, utan de tinga -
sina smörgåsar ock sitt kaffe ut till sig. 

I vanliga fall slutade mannen sitt arbete kl. 6, men nu 
under den bråda tiden var han ej hemma förrän halv 8. Då åta 
vi det sista målet för dagen. Det bestod av salt sill, kokta 
potatis ock bröd. 

Så bjöd jag farväl ock tackade för att jag fått vara där, 
under många ursäkter från gumman över att de inte haft så fint 
i stugan, ej häller haft sådan mat, som de kunde haft, ifall de 
vetat om, att jag skulle komma. 

»3/s 1904. Gunny Nelson. 
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24. Förfall. 
(Rya s:n, Norra Åsbo härad.) 

Sällan finner man i mera kultiverade trakter den typ av.  
människor, som vi kalla original. Dock kan man ännu ibland 
träffa på ett eller annat sådant, som trots allt förmått bevara sin 
egna typ. I närheten av mitt hem har jag träffat en äldre man, 
vilkens levnadshistoria är så egendomlig, att det torde kunna 
intressera att höra dess detaljer. Hans namn är Karl Pålsson, 
ock han har av befolkningen blivit omdöpt till »Hålekalen», efter 
den gård som han ägt ock vilken allmänt kallades »Hålan». 

Denne man föddes år 1840 just å det ställe, där jag varit i 
tillfälle att studera honom, ock hans föräldrar voro ett välmående, 
enkelt, gammaldags bondfolk, som ägde en välskött ock givande 
gård. Två söner växte upp ock fingo en präktig uppfostran, i 
stil med vad den tidens bättre lantbefolkning plägade ge sina 
barn. Fadern ock, kanske ännu mera, modern voro arbetsamma, 
duktiga människor, som med kraft ock förstånd skötte sin egen-
dom. Sönerna lärdes från barndomen till arbetsamhet ock flit, 
ock grannarna funno i denna gård en tidens mönstergård. 

År 1856 avled hans fader, ock modern, en energisk kvinna, 
drev fortfarande gårdens skötsel med kraft, med jälp av båda 
sönerna. 

Efter några år avled även modern. För kalla tycktes det stå 
klart, att Karl skulle med den av modern erhållna uppfostran 
till ordning • ock arbetsamhet bli en duktig lantbrukare ock 
nyttig medborgare. Men så skedde ej. Hans moders bortgång 
var ett hårt slag för honom, den förut ordentlige mannen bör-
jade alltmer söka sin förströelse i glaset ock lät gårdens skötsel 
gå vind för våg. Egendomligt ock rörande är det ännu att se, 
hur den gamle enstöringen hänger fast vid sin moders minne. 
Under tårar i ögonen drager han sig till minnes de lyckliga stun-
der, då modern ännu var i livet ock allt var ordning ock reda. 
Åren gingo, ock alltmer gick det bakut för den fordom så duktige 
ock kraftige mannen. Man talar även om att en annan sak 
spelat in ock fullbordat det sorgliga ödet. Karl var kär i en 
ung vacker flicka från granngården, men hon såg den början till 
förfall, som redan då satt sin prägel på gård ock innehavare, 
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Förslag till tidskriftens bindning. 
Av den egentliga tidskriften (utan bilagor) bindas två årgångar 

tillsammans, sålunda 1904-05, 1906-07 o. s. v. 
Av det nya »bihanget» (B) bindas 5 nr tillsammans, sålunda 

hittills nr 1-5, 6-10. 

          

Av den äldre serien äro följande band kompletta till 
bindning: 

1878-81. 
h. 1881 ABF, 1882 A, 1883 AB, 1884 C E 
1885 A, 1886 C. 
hh. 15, 18, 21, 22, 25, 41. 
hh. 23, 28, 32, 33, 35. 
hh. 27, 29, 34, 36, 40, 44. 
hh. 31, 42, 61, 65, 75, 84, 100, 126. 
hh. 54, 57, 58. 
hh. 43, 46, 48, 87, 144. 

XIIT•  hh. 49, 50, 51. 
hh. 55, 97, 101, 135. 
hh. 59, 62, 66, 68. 

XVIII: hh. 60, 70, 73, 78, 112, 117. 
XX:  hh. 80, 82, 89, 94. 

Bih. I: 1882 C, 1886 A, 1895 A. 
hh. 16, 30, 52. 
hh. 71, 85, 98, 134. 

Övriga band äro under arbete ock skola bliva fär-
diga så fort som möjligt. 

Av den yngre serien B äro nr 1-10 kompletta, att 
binda i två band (1-5, 6-10). 

     

     

  

SVENSKA 
LANDSMÅL 

  

  

6-10 

  

  

Vg, ö 	LI 

Orten 
Södifil. folkmål 
Säger fr. Sk, 

Bjursåsad 
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