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ock ville därför ej bygga jonelag med honom. Nu är han gammal vorden, ett oordentligt levnadssätt ock dåliga levnadsförhållanden i övrigt ha satt sin prägel på honom.
Lika lutande till undergång, om ej mera, är även hans gård.
Taken ha under årens lopp ruttnat mer ock mer, ock rägnet
har fått fri passage i rummen. Ladugården har fallit samman
ock lemnar nu ej mer något skydd åt de få kreatur, som glömt
sig kvar. Då man inträder i hans bostad, som huvudsakligast
består av en storstuga, där Karl mäst uppehåller sig, mottages
man alltid av ett »välkommen). Karl är i hög grad gästfri ock
ser gärna, att folk kommer för att bese hans förfallna fädernehem. Där står det stora långbordet, som nu liksom allt annat
lutar mot förfall. Den gamla, kulturhistoriskt märkliga, överbyggda sängen saknas ej häller; dock överraskas man något av
att den nu användes såsom bostad åt kalvarna. För övrigt giver
storstugan, genom vilkens tak himlavalvet låter se sig, genom
sina gedigna, ehuru förfallna möbler den besökande en liten ide
om att välmåga här en gång varit bofast.
Under de senaste åren har odlingen av jorden legat nere,
ock kreaturen ha fått nöja sig med det, som jorden av sig själv
kunde avkasta. Sistlidet år sålde han sin gård till ett skolhem
för sedligt försummade barn. Hans grannar frågade honom förundrade, huru han kunnat komma överens med sig själv att
sälja sin egendom. I det svar, han då gav, finna vi åter ett
bevis för att där inom den skrovliga ytan bodde ett gott järta.
Han svarade nämligen att, då det skedde till ett allmännyttigt
ändamål, tvekade han ej. Han tillade, att »mina fäders gamla
gård kunde ej få en vackrare lott, då den skulle gå ur den
släkt, den tillhört under årtionden».
Man finner hos den gamle enstöringen något av ålderdomens
förnöjsamhet ock enkelhet, vackra dygder som här övergått till
eremitliv ock lättja.
Han som en gång föddes på en av näjdens vackraste gårdar,
han framhärdar nu sitt liv i de uslaste förhållanden, ock man
ser ofta en vemodig blick i hans ögon, liksom han ville säga,
att hans liv varit förfelat. Trösten ligger däri, att hans gård
fick odelad gagna ett gott ändamål.
20/6
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25. En dag på skolhemmet Ljungaskog.
(N. Åsbo härad.)

Anstalten är ett uppfostringshem för sedligt försummade ock
vanartade gossar från städerna Hälsingborg, Lund ock Landskrona, vilka städer gemensamt för nämnda ändamål anlagt ock
underhålla densamma. Då jag den 21 juli besökte hemmet,
funnos där intagna 34 lärjungar, nämligen 21 från Hälsingborg,
10 från Lund ock 3 från Landskrona. Skolhemmet är beläget
i en särdeles naturskön trakt mellan Ekets ock Örkelljunga
stationer på Skåne—Smålands järnväg, i norra delen av förstnämnda landskap.
Gossarna vila i var sin säng i skolhemmets två rymliga
sovsalar. Kl. 6 på morgonen väckas de större gossarna, som
befinna sig i åldern 12-16 år. Sedan de tagit på sig sina
kläder, är deras första göromål att bädda upp sin säng. När
detta om några minuter skett så prydligt som möjligt, förflytta
sig gossarna till tvättrummet, där sedvanlig morgontvagning av
händer ock huvud försiggår.
Klockan är nu 6,a o, ock gossarna gå till var sina för dagen
bestämda sysselsättningar. Enligt uppgjord turlista går en gosse
till anstaltens kök, där han för dagen skall biträda med varjehanda göromål, såsom skura knivar, duka till måltiderna, diska
kärl m. m. ock i allmänhet vara kökets kvinnliga personal till jälp
ock handräckning. En annan går att sopa ock dammtorka golv
ock möbler i sov- ock skolrum ock i övrigt se till, att den
noggrannaste ordning ock renlighet varder rådande i den byggnad, där nämnda lokaler äro belägna. På honom vilar 'också
ansvaret för den minsta lilla oegentlighet, som inom dessa
lokaler möjligen kan förekomma. Säx av gossarna bege sig
till ladugården, där korna, 9 till antalet, vänta att bli mjölkade.
De säx bilda den s. k. mjölkningsgruppen, som för detta ändamål
alternerar med en annan grupp av samma antal. En gosse,
stallvakten, uträttar i stallet förekommande göromål, såsom rengöring, fodring, vattning o. s. v. av kreaturen.
Alla göromålen förrättas naturligtvis under tillsyn av hemmets föreståndare, husmoder eller deras biträden.

.
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Kl. 7 äro även de mindre gossarna uppstigna ock ha ombesörjt sin morgontoalett. Föreståndaren gör en rond genom
salarna för att efterse, om allt är som sig bör, ock kl. 7,30 tillkö,nuagives genom klockringning, att frukostbordet är dukat.
Efter en kort bordsbön placera nu alla gossarna sig kring två
stora bord i matsalen, som prydes med bl. a. konungens porträtt
å fondväggen ock växter mellan gossarnas portioner på borden.
Gossarna se så innerligt glada ock belåtna ut, ock de förtära
sin goda mat med denna för gossar så utmärkande förträffliga
aptiten.
Nu äro de mätta, åter en liten bordsbön. Om en stund,
kl. 8, klingar åter klockan, ock då är det tid att gå i skolan.

Morgonbön med sång inleder undervisningen. Denna timmes
dagliga undervisning är endast en repetitionsundervisning. Vintertiden pågår undervisningen 4 timmar dagligen.
Kl. 9 f. m. föras gossarna till olika slag av arbete å lantgården. Fäm större gossar fatta var sin lie ock följa glatt en
äldre person ut på slåtterarbete. Det finns gott om hö i ängar
ock »mader». Åtta stycken något mindre räfsa samman det
avslagna höet ock breda ut det till torkning. De kvarvarande
gossarna placeras i ett stort rovfält, där rovorna skola luckras
ock gallras. Arbetet går raskt undan med liv ock lust, men så
har också föreståndaren lovat dem »höstajille», när höet blir
bärgat, ock de som gallra rovor, ha fått löfte om en ersättning
av 1 öre för varje rad. Så fortgår arbetet till kl. 12, då ring-
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klockan åter kallar dem samman. Man tvår sina händer ock
stiger in, bordet är dukat.
Doften av härliga, välsmakande köttbullar med nya potatis
ock hembakat bröd, ock därefter risgrynsvälling, stiger dem till
mötes. »Ack, så gott!» viska gossarna åt varandra med glädjestrålande ögon. Middagen förtäres under munter sinnesstämning,
ock sedan har man ledighet till kl. 1,30, då arbetet åter fortsättes.
En grupp av gossarna går nu i slöjdsalen, där man under
slöjdlärarens ledning tillvärkar varjehanda artiklar, som å en
större lantgård äro behövliga, såsom skärbräden, räfsor, yx- ock
hammarskaft, inhägnader kring trädgård ock hönsgård m. m.
De övriga gossarna fortsätta det arbete, varmed de under förmiddagen voro sysselsatta.
Kl. 4,3o ringer det åter. Det är mellanmål, bestående av
smörgås ock mjölk eller då, såsom just i dag var förhållandet,
en gosse fyller sina år, kaffe med vetebröd ock pepparkakor,
samt efteråt karameller.
Mellan kl. 5 ock 6 arbetar man åter, men kl. 6 slutar arbetet
för dagen. Då få gossarna taga sig ett uppfriskande bad i den
förbiflytande lilla ån, där de simma ock dyka ock sprattla
som små fiskar eller sälar. Med undantag av att mjölkningsgruppen kl. 1/2 7 måste mjölka korna, äro nu gossarna fria för
dagen. Somliga leka, somliga syssla i sina små trädgårdar,
somliga utbe sig rätt att ro ut på den lilla spegelklara insjön,
där man måhända kan infånga en eller annan fisk, eller också
plockar man näckrosor.
Kl. 1/2 8 spisas dagens sista måltid, bestående av gröt ock
mjölk, därefter hålles aftonbön, ock så har man åter en timma
att fröjda sig på. Härligt väder! — »Vi ta ut våra instrument»,
säger föreståndaren. Säx gossar ställa sig vid notställaren i
den lilla parken, taktpinnen höjes, ock Björnborgaren, Engelbrektsmarschen, Kungssången eller en livlig vals klinga mot
de skogklädda höjderna i den stilla härliga sommarkvällen.
Grannarna titta ut vid grinden eller trädgårdshäcken ock njuta
av de livliga tonerna.
Men nu sjunker solen bakom höjderna i väster, det skymmer, aftondimmorna stiga upp ur kärr ock dalar, det ringer
sista gången för dagen — till sängs! Under muntert glam
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nalkas gossarna sina friska bäddar. Snart tystnar dock den ene
efter den andre, ock de sova så gott, så gott.
21/7 1907. Anna Åkerman

26. Två sommardagar i Mellby.
(V. Göinge härad.)
I Norra Mellby socken ligger en liten by, som heter Lunnahöja. Trakten är ganska rik på skog, ock vackra platser finnas
där många. Men jorden är mager ock fordrar mycket arbete av
jordbrukarna. Där råda gammaldags enkelhet ock gamla seder,
ock beröringen med andra byar ock människor är ej så livlig.
För ett år sedan, berättade en bonde där, köptes en gård i
Asmoarp — en grannby — av danska staten ock forslades till
Köpenhamn för att sättas upp i ett museum där. Även deras
gård hade de danska fornforskarna funderat på ock fotograferat.
Gården var gammal ock hade gått i arv inom samma släkt
i många år. Boningshuset ock tre andra längor lågo så, att gården
var kringbyggd, med två stora portar, en åt bygatan ock en åt
en mindre väg till landsvägen.
Familjemedlemmarna utgjordes av far ock mor samt fyra
söner, en tjänsteflicka ock en »vaktepåp.
På morgonen steg mor själv upp ock kokte kaffet. Det
dracks vid 6-tiden i den gammeldags stugan med korsbjälkar i
taket. I köket hade förut varit en öppen spis, men nu var där
en liten järnspis inmurad, ock maten smakade mindre av rök
än förut, talade mor om. Den öppna skorstenen fanns kvar.
Pigan mjölkade korna i ladugården, ock de voro tio. Dessutom gav hon stora ock små grisar mat. Hästarna ryktades ock
vattnades av de tre sönerna. Den ene vistades vintertiden vid
seminariet i Lund. Han hade en yngling, som också skulle till
seminariet, till elev på för- ock eftermiddag ock skötte för övrigt
sina egna studier.
Alla måltider voro så regelbundna som själva klockan, ock
på slaget 7 kommo alla in till »davra». Den bestod av smör, bröd,
4t-091377. Hushållning ock levnadssätt.
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sill ock potatis, ock drickakruset fanns alltid på bordet för den
törstige.
Efter frukosten gjorde mor i ordning en bänk för att klippa
ett får, ock far skulle sedan slakta det. »Vaktepågen» talade hela
dagen om sitt snälla får, Tomas, men han hade de andra säston
kvar, så han tick väl trösta sig. De två sönerna körde ved från
skogen till den 1/2 mil därifrån belägna järnvägsstationen, ock
den ene höstade klöver till kreaturen.
Mor lagade middag ock bjöd på stuvade morötter ock stekt
fläsk, samt krusbärssoppa, ock då klockan var 12, infunno sig
alla med utmärkt aptit. Middagsvilan räckte omkring 1 timme.
Då kaffet var drucket, skulle de köra in höet, som efter det
myckna rägnandet knappt hunnit torka. Mor lagade strumpor
ock ställde i ordning stora flottmatar till merafton kl. 4. Pigan
mjölkade korna på eftermiddagen ock körde dem sedan ut i
skogen, där de skulle vara över natten.
Då det sista hölasset, till fars stora belåtenhet, var inkört,
tommo alla in i stugan. Postgubben hade kommit på e. m. med
de nyaste tidningarna, ock alla voro nyfikna att få veta dagens
händelser. Efter kvällsvarden kl. 7 var nog var ock en nöjd
med att gå till sängs.

Nästa dag var mor åter uppe ock kokte kaffet, ock det stod
på bordet klockan 6, då familjens medlemmar samlades.
Sönerna fodrade kreaturen innan darra kl. 7. Pigan mjölkade korna. På f. m. jälptes mor ock pigan åt att sätta i deg
till ett bak grovbröd.
Far styckade fåret, ock mor saltade ner det ock lagade två
stora rullkorvar, innan hon började med middagsmaten. Sönerna
plöjde ock höstade klöver till kreaturen, »vädjade» också knivar
innan middagen.
Till middag hade de köttbullar av får ock surmjölk.
Far gick till stationen för att sälja en korg ägg ock köpa
upp till hushållet ock kom ej tillbaka förrän på e. m. Efter
middagen ock kaffet började arbetet igän. Den ene sonen plöjde,
ock de två andra körde gödsel. Mor tvättade kläder ock gav
höns ock svin mat samt lagade i ordning merafton. Pigan
mjölkade korna ock skurade stugan.
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Den ene sonen hade, då de kommo in för att äta merafton,
med sig en vacker ekorre, som han skjutit. Han brukade ofta
ha bössa med på åker ock äng, om det skulle visa sig vilt.
Det tycktes bliva ett ganska gott nötår, ock ekorren fick ej äta
upp nötterna.
Kvällsvarden var som vanligt klockan sju, ock sedan kreaturen fodrats ock tidningar genomsetts, gick var ock en till
sängs.
Aug. 1902. Hulda Sommarin.

27. Hos kyrkovärdens.
(Åhus s:n, Villands härad.)

En gammal skånsk bondgård är alltid byggd så, att den
fyrkantiga gården på ena sidan begränsas av boningshuset ock
på de andra tre av ladugårdsbyggnaderna. Kyrkvärdens gård
var av yngre dato. Här lågo ladugårdsbyggnaderna på något
avstånd från boningshuset, som på alla sidor omgavs av en välvårdad trädgård. Familjen bestod av kyrkovärden M. N. ock
hans hustru samt två söner ock två döttrar. Barnen deltogo i
allt arbete. Den ganska stora gården kunde sålunda skötas med
tilljälp av endast en dräng ock två pigor. Husfadern själv tog
ej någon vidare del i arbetet. Såsom ansedd kommunalman ock
hedrad med många förtroendeuppdrag var han upptagen på
annat håll.
Kl. 5 på morgonen började arbetet. Husmodern ock döttrarna lagade frukosten ock städade i rummen. Drängens ock
sönernas första arbete var att se till kreaturen, ock båda pigorna
hade mjölkningen på sin lott. Av mjölken behölls så mycket
hemma, som behövdes i hushållet. Råsten skickades till mäjeriet
i det närbelägna Åhus.
Kl. 6 åts frukost. Den bestod av smör ock surt bröd, stekt
potatis ock salt sill, flott, mjölk ock kaffe. Denna såväl som de
andra måltiderna intogs i köket, ock husbondfolk ock tjänare åto
vid samma bord.
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Efter frukosten gingo äldsta dottern, sönerna ock tjänarne för
att luka betor, som odlades dels för att användas till foder åt
kreaturen, dels för att säljas till brännerierna. Husmodern började strax göra förberedelser till middagen. Yngsta dottern
biträdde hänne med göromålen, diskade efter frukosten m. m.
Diskningen var snart undanstökad, då kärlen ej torkades, utan
sattes på en hylla att rinna av.
Kl. 12 åts middag: ärter ock fläsk samt hembryggt dricka.
Efter middagen hölls en timmes rast, då de flästa gingo för att
sova en stund. En ock annan studerade också dagens tidning,
som postbudet avlemnat på förmiddagen. Därefter dracks kaffe
med dopp, ock så började arbetet åter.
Ena pigan mjölkade korna ock diskade efter middagen,
innan hon återvände till lukningen. Äldsta dottern skulle stanna
hemma ock se till huset. Föräldrarna voro nämligen på eftermiddagen bjudna på begravning hos en av grannarna, där de
stannade till aftonen.
Nu var allt för en stund tyst ock stilla i hela huset. Endast
i vardagsrummet ()stugan»), där vi slagit oss ned med våra
handarbeten, pinglade telefonen ett par gånger. Så gingo ett
par timmar, ock därefter var det tid att göra förberedelser till
kvällsmaten. Kl. 7 kom arbetsfolket hem, ock nu stod maten
på bordet: stekt rågmjölsgröt med mjölk, rökt fläsk, ost, salt sill
ock bröd.
Kvällen tillbringade var ock en efter sin smak. Drängen ock
en av sönerna gingo ned till ån för att jaga änder ock kommo
efter en stund hem med var sin fågel. Strax efter anlände föräldrarna, ock nu samlades alla i stugan. Efter en stunds livligt
samspråk om dagens händelser skildes man för att vila ut till
nästa dag.

Nästa dag började arbetet kl. 5 på morgonen, då var ock
en gick till sina vanliga sysslor. Pigorna mjölkade korna,
sönerna ock drängen sågo till kreaturen, ock husmodern ock döttrarna skötte sysslorna inomhus. Husfadern, som skulle vara
borta hela dagen för att närvara vid en lantmäteriförrättning,
ordnade före sin avresa arbetet för dagen.
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Kl. 6 åts frukost: smör ock surt bröd, stekt potatis ock salt
sill, ost, mjölk ock kaffe. Sönerna, ena dottern ock tjänarna
gingo därefter för att lika betor. Husmodern ock den hemmavarande dottern voro hela förmiddagen sysselsatta med att baka
vete ock »siktebröd».
Middagen åts kl. 12 ock bestod denna dag av äggröra med
stekt fläsk ock filbunk. Efter en timmes rast dracks kaffe med
dopp, ock sedan begav sig arbetsfolket åter i väg.
På eftermiddagen inspekterade husmodern »spiskammaren»,
ett stort, i källarvåningen beläget rum med sandat golv ock
hyllor utefter väggarna. Den största ordning ock snygghet var
rådande. Här förvarades alla husets förråd såsom rökt fläsk,
korv, ägg, smör, flottyr. Flottyren förvarades i fjälster, som
hängde i taket. I ett särskilt rum i källaren förvarades vinförrådet, som utgjordes av hembryggt rött ock vitt vinbärsvin.
Kl. 7 åts kvällsmat: smör, bröd, mjölk, kokt lungkorv, salt
sill ock kokta potatis med doppa, d. v. s. sur mjölk med litet
salt i. Doppat serverades i en skål, där var ock en doppade
sin potatis.

Alla tycktes nöjda ock belåtna med det ganska strävsamma
ock enformiga livet, ock arbetet gick med lust ock glädje. Nöjen
förekommo sällan, men uppskattades så mycket mera. Dit hörde
ett ock annat bröllop eller en bjudning hos grannarna samt en
resa till staden då ock då. För husfaderns värksamhet som
kommunalman var hela familjen livligt intresserad, ock kommunala frågor utgjorde ofta samtalsämnet. N.aturligt nog dryftades
också dagens händelser, skördeutsikterna m. m. Här, liksom i
de flästa andra skånska bondgårdar, fanns telefon, som mycket
anlitades. Endast en tidning hölls, men den lästes så mycket
noggrannare. Husfadern ock sönerna voro ivriga medlemmar i
en nybildad skytteförening. Den värksamma husmodern ock
kännes döttrar vävde själva tyg till kläder åt hela familjen. Så
snart vintern kom, sattes väven upp i stugan; där hade den
sedan sin plats till våren, då tiden i stället togs i anspråk av
arbetet utomhus.
Augusta Mattissort.
Juli 1902.
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28. Tobaksodling i Åhus.
Familjen består av 5 personer: man, hustru, en 7-årig gosse
en 5-årig flicka ock en tjänsteflicka, 15 år gammal.
Klockan 5 på morgonen börjar deras arbetsdag, ock de fullvuxna familjemedlemmarna stiga då upp. Tjänsteflickan gör upp
eld i spisen ock kokar kaffet på en stor glasflaska. Under tiden
har hustrun på köksbordet, som är betäckt med en vit vaxduk,
satt fram koppar, tallrikar ock var sin kniv (man använder
sällan gaffel), socker i en skål, en kaka »grovt bröd» (sur limpa)
— av denna skäras, efterhand som man äter, tjocka skivor —
vidare flott ock så till mannen några kokta kalla potatis ock
en salt sill. Så grädde, som dels användes till kaffet, dels av
mannen även som »doppe» (sås) till sill ock potatis.
När detta mål är slutat, skall mannen, som är hamnarbetare,
ha sin matsäck för dagen inlagd. Denna består av några skivor
»grovt bröd», margarin i en träask, ett par skivor rökt fläsk, 10
stycken kalla stenkakor samt svagdricka på en literflaska.
Detta lägges ner i en korg, ock mannen beger sig i väg, ty kl. 6
börjar hans arbete.
Sedan väckas barnen, få sitt kaffe med smörgås till ock
klädas därefter. Hustrun ock tjänsteflickan bädda upp ock
städa bostaden. Denna består av 2 rum ock kök. Alla tallrikar ock fat diskas ock sättas in i en skänk i köket.
Hustrun, tjänsteflickan ock barnen följas nu åt för att arbeta
i det strax utanför bostaden belägna tobakslandet. Tobaksodlingen
spelar i Åhus en stor roll ock utgör ett stort plus i arbetarbefolkningens inkomster, i synnerhet som den huvudsakligen kan
skötas av kvinnorna ock barnen, ock mannen således under tiden
kan förtjäna på annat arbete.
I dag skall man »blä» tobaken. Detta tillgår så, att bladen
plockas av. Då rätt många blad blivit avplockade, samlar man
dem tillsammans på marken, sätter sig på en låg pall ock tar
var sin hop blad i knäet för att skära tobaken. Man har en
särskild kniv härtill, en kort, tunn, mycket vass liten kniv,
tobakskniv. Med denna skär man en skåra i den tjocka närven
på mitten av varje blad. Denna skåra -skall börja omkring 5 cm.
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från det ställe, där bladen blivit avplockade, ock vara 15-20 cm
lång. Då en del blad blivit skurna, trär man upp dem på »spett»,
d. v. s. smala, vid änden spetsiga stänger, på så sätt att översidan
av ett blad alltid vändes mot översidan av ett annat. Allt för
många blad få ej trädas på varje spett, utan vid varje sida
skall 25-30 cm. lemnas fria. Spetten skola nämligen hängas
upp på träställningar. Dessa bestå av stockar, som slagits ned
i jorden ock medels långa trästänger är förenade. På dessa
hängas spetten, sedan de äro fårdigträdda, tätt intill varandra i
långa rader. Så fortsättes arbetet hela dagen, man »blär» ömsevis tobaksbladen, skär ock trär dem sedan ock hänger så
upp dem.
Kl. 1/2 9 går tjänsteflickan in för att ställa i ordning frukost.
Denna består av »grovt bröd», margarin, ett par salta sillar ock
några i flott stekta potatis. Till detta dricker man »drickablandDing», omkring 11/2 liter mjölk ock något mera svagdricka. Då
frukosten är färdig, komma hustrun ock barnen in, ock man
äter nu. Efter måltiden sättas de begagnade kärlen in i skänken.
Man återvänder till arbetet i tobaken, ock detta arbete fortsättes utan avbrott till kl. 1/2 12, då alla gå hem igän. Hustrun
lagar till middagen, ock tjänsteflickan dukar. Middagen består
av omkring 3 liter potatis, som kokas med skalen på, ock 1/2 kg.
fläsk, som stekes. Härtill äter man »grovt bröd» ock dricker
svagdricka. Efter detta framsättes ett djupt fat med sur mjölk,
häröver strör hustrun ett par msk. socker. Alla äta med var
sin sked ur samma fat. »Grovt bröd» ätes även härtill.
Omedelbart efter middagen kokas kaffet. Av detta hällas
3-4 koppar på en flaska, grädde hälles även i. Ock flaskan
jämte några sockerbitar, 2 smörgåsar på »fint bröd» (rågsikt) samt
ett par skivor hembakat vetebröd packas ned i en korg. Med
denna gå nu barnen till »far». Glasflaskan, i vilken kaffet
kokades, bäddas ner i sängen, så att den är väl omgiven av
dynor, detta för att kaffet skall bibehålla värmen.
Man fortsätter arbetet med tobaken till kl. 3. Barnen ha
då återkommit, ock jämte tjänsteflickan bära de nu ut kaffe med
tillbehör i tobakslandet. Alla fyra dricka nu kaffe, vartill ätas
smörgåsar ock vetebröd. Sedan fortsättes arbetet till kl. 6, då
tjänsteflickan går in för att ordna om kvällsmaten. Mor ock
barnen stanna vid tobaksarbetet till kl. är 7.
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Då kommer mannen från sitt arbete. Alla samlas nu hemma,
ock maten ställes fram. Måltiden består av en halv val färsk sill,
omkring 3 liter oskalad kokt potatis, »grovt bröd», flott, dricka
ock mjölk. Vid tillredningen blev sillen rensad, sköljd, doppad
i grovt rågmjöl ock stekt i flott. Efter måltiden sättes det överblivna in i ett skåp. Alla fat, koppar ock dylikt, som blivit
använda under dagens lopp, diskas nu av tjänsteflickan, medan
»mor» bäddar ock jälper barnen att kläda av sig.
Kl. 1/29-9 är arbetet slut för dagen, ock man går till vila.
11/8 1905. Ingeborg Andersson.

29. En bondgård i Härnestad, Åhus s:n.
(Villands härad.)

Gården är ett arrendeställe på omkring 200 tunnland jord
under Kronovalls härresäte. En stor del är sandjord. Gården
har en kreatursbesättning på 12 kor, 1 tjur, 2 kalvar, 3 hästar
(därav en unghäst), 6 svin, 7 får ock 6 lamm, 140 höns, 40
kycklingar, 12 »ällingar» (ankungar), 3 bisvärmar ock 1 stam, 8
kattor ock en hund.
Stället skötes helt ock hållet med eget folk, en drängpojke
ock en vaktpojke. Familjen består av far ock mor, 2 vuxna
söner ock 2 vuxna döttrar samt en 14-årig flicka. Ett genomgående drag hos dem alla är arbetsamhet ock ordentlighet.
Byggnaderna äro typiska för en skånsk bondgård. Dessa
med halmtak täckta längor, som äro sammanhängande ock på
alla fyra sidorna omgiva gårdsplanen. Boningslängan inrymmer
de för densamma karaktäristiska »stora stuan», »lella stuan», »folkastuan», »öisthuset», samt dessutom kök med öppen spis ock ett
rum för flickornas räkning. I »folkastuan» äta de alla sina mål
med undantag av kaffet på eftermiddagen som drickes i »stora
stuan», d. v. s. vardagsrummet. I »lella stuan» eller hälgdagsrummet vistas de sällan, utom när de ha gille. »eisthuset» inrymmer 5 stora gammaldags målade kistor, i dessa förvaras
sängkläder ock linne, därav en hel del nyvävt ock nysytt, som

SKÅNE: VILLANDS HÄRAD.

65

utgör flickornas hemgift. Dessutom tjänar »Cisthuseb till garderob, till förvaringsrum för bröd ock kakor, ock, eftersom flickornas
rum är litet, även till sängplats för dessa.
Till gården hör en ganska stor trädgård, som av en ligustrumhäck är delad i blomster- ock köksträdgård. I den förra
är det överfullt av blommor, här ha också bihusen sin plats
ock i köksträdgården är häller ingen brist på grönsaker: långa
gurk- ock kålsängar samt morötter, palsternackor, rödbetor,
bönor, ärter, pepparrot m. m. Dessutom finns det ganska gott
om fruktträd ock bärbuskar, dessa senare överfulla med bär.
Sin arbetsdag börja de alla, med undantag av mor Kerstin
ock yngsta dottern Anna, kl. 4 eller 1/2 5. De båda stora flickorna gå då direkt till sina mjölkställen att mjölka, försedda
vardera med två stora spannar. 6 av korna äro på »fäladen» (en
gemensam betesmark för byns kor ock hästar) ock 6 av dem på
»sannen». Båda ställena äro belägna ganska långt från hemmet.
När mjölken kommer hem, blir det rörelse i alla 8 kattorna,
som då samla sig kring en för dem avsedd träho ock vänta
på sin andel av mjölken, vilken ej häller uteblir. Därnäst
kommer kalvarnas tur att få mjölk, men denna spädes ut med
vatten. Mjölken silas därefter upp i kannorna, en del tages
undan för hushållets räkning, ock återstoden tillsammans med
kvällsmjölken från föregående dag köres så på mjölkakärran
till mjölkbordet, beläget vid landsvägen. Kl. 1/2 7 kommer mjölka
skjutsen (gemensam för hela byn) ock hämtar kannorna för att
sedan avlemna dem vid mäjeriet i Åhus. De lemna i regel
50-55 1. mjölk till mäjeriet om dagen. Nu kommer turen till
grisarna att få mat, de båda största få mäsk (d. v. s. kokt
potatis, vatten ock avfall från köket) ock rovor, de övriga dessutom separerad mjölk ock gröpning. Detta arbete ha de stora
flickorna utfört under morgontimmarna.
Samtidigt ha far, söner ock drängpojke ryktat ock fodrat
den innestående tjuren ock unghästen, från »fäladen» hämtat hem
de båda hästarna, som skola användas till utarbete, dragit fram
skördemaskinen — egentligen en slåttermaskin som med tillsättande av ett bord användes som skördemaskin — ock sett till att
allt är i ordning på denna, ty efter frukosten skall man hugga råg.
Klockan har nu hunnit bli 1/2 7, ock frukosttimman är inne.
Mor Kerstin ock Anna ha till dess gjort i ordning inomhus ock

66

HUSHÅLLNING OCK LEVNADSSÄTT

lagat frukosten. Denna utgöres av stekt potatis, sill, smör, bröd
ock kaffe, ock man äter nu allesammans med frisk aptit.
Kl. 7 börjas arbetet igän. Vaktpojken driver ut fåren, ock
de som skola med på råghuggningen, göra sig i ordning till denna.
Hästarna vattnas ock spännas för maskinen, som far själv kör,
ock efteråt komma de vuxna barnen ock drängpojken, denne
försedd med en drickakagge. Den som ej häller saknas i detta
laget, det är hunden. När de kommit fram till rågstycket
smörjes maskinen mycket omsorgsfullt, ock huggningen börjar. Far
kör alltjämt själv maskinen, en av sönerna sitter dessutom upp
ock för ner den avhuggna rågen från bordet. De övriga »nega»
(binda).
Medan de hålla på med utarbetet, ha mor Kerstin ock Anna
fullt upp att göra hemma. De ge hönsen korn ock vatten, för
övrigt få dessa gå fritt omkring ute ock plocka sig mat. De
blanda ihop gröpning ock vatten till kycklingar ock »ällingar»
ock draga upp ett par spannar vatten, som hällas ut på gården,
så att »ällingarna» få de av dem så eftersträvade vattenpussarna.
De diska upp kärlen från frukosten ock tvätta mjölkspannarna,
likaledes de från gårdagen hopplockade äggen ock stämpla
dessa — de skola lemnas till äggföreningen. Mor Kerstin har
för år 1904 erhållit 2:dra priset för goda ock väl rengjorda ägg.
Vidare hämta de hem posten till hela byn från den 1/4 mil
därifrån belägna Ripa station. Den tidning, de här nästan allmänt hålla, är Aftonbladet.
De börja så rusta till middagen, sätta bruna bönor över
elden, ock medan dessa koka, plocka de bär, vinbär ock krusbär
till saft.
Kl. 12 är middagen i ordning. Den består av bruna bönor,
stekt fläsk ock griftgröt, ock till maten drickes drickablandning (en blandning av svagdricka ock mjölk, ungefär 1/5 dricka
ock 4/5 mjölk). De äro då hemkomna från rågfältet ock ha
fodrat ock vattnat kreaturen. Likaså har vaktpojken kommit
hemdrivande med fåren. Dessa gå på en oinhägnad äng, varför
de måste drivas med hem. Alla äta de nu mycket ock länge.
När middagen är äten, så försvinna far ock söner, de hålla
nu »middasbede» (middagsrast), vila sig, läsa tidningen ock
kanske ta sig en middagslur. Ock så snart det är i ordningställt efter middagen, följa de övriga exemplet, med undantag
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av Anna, vars uppgift det är att koka kaffet ock duka fram detta.
Endast 3 par koppar sättas fram.
Vid 1/2 2-tiden börjar gårdens folk att visa sig igän, ock
kaffet drickes, 3 ock 3 personer dricka efter varandra. Därefter
gå de var ock en till sitt arbete. Far, söner, de båda döttrarna
ock drängpojken återvända till rågfältet, vaktpojken driver ut
fåren. Han så väl som de andra ha »meraftansmadar» ock dricka
med sig ut. Mor Kerstin sysslar litet inomhus. Under tiden
kör Anna ock hämtar hem mjölkkannorna, som äro komna tillbaka ock innehålla separerad mjölk. Denna tömmes upp, ock
kannorna tvättas omsorgsfullt. Mor Kerstin ock Anna återvända
så till bärplockningen.
Kl. 1/2 5 komma de båda andra flickorna hem för att gå
ock mjölka. På rågfältet upphöra de nu att hugga, där börja
de att trava, d. v. s. ställa upp rågen. Vid 1/2 6-tiden äro flickorna
tillbaka med mjölken, ock då upprepas detsamma som om morgonen. När alla fått vad mjölk de skola ha, så sättas kannorna
i vatten. Därefter kommer turen till grisarna att få mat (som
de även ha fått vid middagen). Ock så ha de två stora
flickorna fullgjort sitt arbete för dagen, varefter de snygga sig
för kvällen.
Mor Kerstin plockar ihop äggen, kan få 4-5 tjog om dagen,
ock Anna hämtar ner gröpe från »loftet» (vinden) för morgondagen. Därefter jälpas de åt att laga ock ställa i ordning
kvällsmaten. Den utgöres av nykokta potatis, sill med doppa
(sur mjölk) ock drickablandning.
Under tiden ha de övriga återvänt från rågfältet, fodrat
ock vattnat kreaturen, lett ut de båda hästarna på »fäladen», där
de skola vara under natten, skurit hackelse till följande dag ock
tvättat ock snyggat sig.
Klockan är nu 92 8, alla äro färdiga med sitt arbete för dagen
ock äta nu i lugn ock ro. Sedan kvällsmaten är avslutad, slå
de sig ner i trädgården, avhandla händelserna för dagen ock
se till bina, ifall några malmaskar skulle ha kommit in i bihusen,
där de förstöra honungen, ock döda då dessa.
Porten bommas till, ock vid 9-tiden gå alla, efter en väl
använd dag, att lägga sig.
26/7 1905. Elin Lemchen.
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30. Hos en fiskare på Landön.
(Villands härad.)

Familjen består av husfadern N. S. ock hans hustru samt
8 barn ock hustruns mor, gamla mormor. Barnen heta: Axel,
Hilda, Karl, Anna, Anton, Vilhelm, Alfred ock Bernt. S. är 47
år gammal; hustrun, Nilla, 44 år, hon är tämligen klen, så hon
orkar ej med så mycket. Barnen äro i ordning, som de äro uppräknade: 16, 14, 12, 10, 7, 5, 3 ock 1 år gamla. Mormor är 82 år.
S. är fiskare ock har dessutom en liten bit jord, på vilken
han odlar lite potatis, foderbetor ock klöver; ock så ha de en
ko. Kon går om sommaren ute på bete.
S:s ha eget hus, som ligger på ett område, vilket äges av
flere kronobönder. De betala arrende för jorden för varje år;
det utgöres av 15 kr. samt 10-12 kg. fisk. Arrendet betalas
den 1 maj; ock bönderna använda fisken till ett majgille. Detta
gille tura bönderna om att ha var 1 maj.
Äldsta sonen är hemma ock jälper fadern med fisket, men
både fadern ock Axel äro ofta borta ock jälpa bönderna, isynnerhet jälpa de dem med »hösten». Hilda ock Karl äro ute
ock tjäna på sommarferierna här i närheten; från medio av
maj till den 1 nov. Hilda har 7 kr. i månaden; Karl har
32 kr. för sommaren. Mormodern ock Anna få jälpa till
med lite varjehanda inom familjen, isynnerhet då modern är
sängliggande, såsom att laga maten, kläda de små syskonen
samt sopa rummen. Anton kan endast jälpa till med att reda
fiskgarnen. För övrigt äro de små barnen ute ock leka nästan
hela dagen; den lille minste sover 1-2 gånger på dagen.
S. ock Axel stego i dag upp kl. 3 ock gåvo sig ut på sjön
för att se om fiskgarnen, som de satt ut dagen förut. De fingo
flera gäddor ock ålar; dessa bevara de levande på Landön i
en sump i sjön. »Sumpen» är en låda, försedd med tämligen
små hål, så vattnet kan komma in till fiskarna. Där samla
de fisken, tills de få så pass mycket, att det lönar sig att fara
åstad med den till fiskhandlare; oftast sälja de emellertid fisken
efter hand här hemma.
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Hustrun steg upp kl. 5 ock mjölkade då först kon ock kokte
sedan kaffet. Barnen stego upp kl. 6, ock de minsta kl. 7.
Mellan kl. 6 ock 1/2 7 kommo S. ock Axel hem från sjön, då
drucko de alla kaffe ock åto smörgåsar till. Därefter redde de
sina fiskredskap. Det jälper hustrun ock de största barnen
till med.
Sedan lukade de sin potatis, medan hustrun arbetade inne
i stugan; hon lagade kläder åt barnen, till dess hon började
laga middagen. Kl. 12 mjölkade hustrun kon igän. Strax efter
12 åto de middag. De hade i dag kokt gill ock potatis, mjölk
ock bröd.
Efter middagen vilade de sig ungefär 1 timme, därefter
seglade S. ock Axel ut efter bete, tobbis, till krokarna. Det ta
de i Yngsjö, 2 mil sjövägen från Landön. De ha nu tagit lite
matsäck med sig. Tobbisen vilja de ha levande med sig hem,
därför ha de en sump efter båten, i vilken de lägga de små
fiskarna. Detta bete kan sedan räcka till flera dar.
Kl. 2 drucko de hemmavarande kaffe med smörgås till.
Ibland, men mera sällan, ha de skorpor till kaffet. På eftermiddagen sysslade hustrun åter med lite varjehanda inomhus.
Kl. 7 mjölkade hon kon igän. Därefter åto de kvällsvard. De
hade i dag havregröt ock mjölk ock smörgåsar. Genast efter
kvällsvarden lade de minsta barnen sig.
Kl. 9 kommo de hem från sjön; då åto de också kvällsvard,
där var över av gröten.
Kl. 1/2 10 ock 10 lade de sig.
28/7

Anna Billing.
1904.

31. Hos en torpare under Trolle-Ljungby.
(Villands härad.)

Familjen består av mannen, Sven Månsson, hans hustru ock
dottern Amanda, sonen Nils samt hustruns mor ock syster. Sven
Månsson är 50 år, hustrun Bengta 49 år, Amanda 23 år, Nils
10 år; mormodern 81 är, moster Karna 43 år.
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Sven är arrendator under Trolle-Ljungby härregård. Arrendet förnyas vart 10:de år åter på 10 år. Betalningen utgöres av 225 kr. varje år ock dessutom 12 fruntimmersdagsvärken vid härregården. Dessa dagsvärken lejer Sven alltid
folk till, ock de kosta honom ungefär 30 kr. för år.
Svens gård är tämligen stor, ock de ha också rätt mycket
jord till den. Sven har 4 hästar, 4 grisar, 5 kor, 3 får ock lite
höns. Alla kreaturen gå nu ute på bete, ock detta ligger utmed
Östersjön, så de kunna dricka när de vilja.
I år har Sven ingen dräng; det har han brukat ha eljest på
sommaren, men nu sköter han det själv. Sonen kan ibland
jälpa honom lite med att köra ock f. ö. med lite varjehanda,
men det är endast ibland, ty han vill hälst leka.
I dag har hustrun byk, det jälpa alla fruntimmerna till
med, ock dessutom ha de en hustru till, som jälper dem.
Kl. 1/2 5 stego de alla upp. Kl. 5 mjölkade Amanda ock
Karna korna. Hustrun gav hönsen mat, sedan kokte hon kaffet.
Sven gick först ock såg om kreaturen. Kl. 1/2 6 drucko de kaffe
med smörgåsar. Kl. 6 började de att stuka.
Sven har just ingenting att göra i dag, han bara slipar ock
ordnar sina redskap till ›hösten», som nu snart skall börja. Nils
jälper fadern att dra slipstenen. Mormor, som är gammal, sitter
bara inne i stugan ock stickar strumpor eller väver band; i dag
väver hon band.
Kl. 1/2 10 åto de frukost med kall mjölk, smörgåsar, ost,
stekt fläsk, kaffe ock skorpor. Kl. 10 började de byka.
Kl. 1/2 12 började hustrun laga till middagen; den blev i
dag lite senare än vanligt. De skulle ha smörgåsar, rökt skinka,
sill ock potatis ock risgrynsvälling. Kl. 1 åto de middag. Till
middagen var byken slut. Efter middagen körde Sven ner med
tvätten till sjön, där de nu klappade kläderna. Hustrun var ej
själv med vid sjön.
Kl. 4 drueko de kaffe. Hustrun gick ner med kaffe till dem
vid sjön också. Kl. 1 /2 6 hade de slut med tvätten. Sven körde
då hem den igän. Tvätten skulle de ej hänga upp till torkning
förrän nästa dag.
När de kommo hem, gingo Amanda ock Karna genast ut ock
mjölkade. Kl. 1/2 7 åto de kvällsvard. De hade smörgås, ost,
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skinka, pannkaka ock mjölk. Sedan de hade ätit, gick jälphustrun hem.
De andra fruntimmerna diskade de begagnade kärlen ock
bäddade sängarna. Sven kom in till kvällsvarden, sen stannade
han inne ock läste tidningar.
Kl. 1/2 10 gingo de till sängs.
28/7 1904. Anna Billing.

32. En dag i Alleruna.
(Luggude härad.)
Lantbrukaren Bernt Månssons ställe (el. gård) ligger i Allerums kyrkoby. Det är en s. k. rundbyggd skånsk bondgård med
korsvirkeshus. Boningshuset utmed vägen. Det är ett »ställe»
på 38 tunnland jord, varav 3 tunnland inte » är odlat. Det föder
3 hästar, 7 mjölkkor, 2 kvigor ock 5 kalvar, 7 grisar ock ett 20tal höns.
Trädgården ungefär 112 tunnland.
På morgonen den 12 aug. vaknade jag av solen, som stack
mig i ögonen. Jag hade kommit till Allerum föregående kväll,
ock skulle försöka komma upp på samma gång som värdfolket.
Jag såg på klockan, hon var 112 5, men jag steg upp, klädde mig
ock gick ut på gårdsplanen. Allt var stilla ock lugnt, bara kornas råmande ock hästarnas gnäggande hördes. »Lore», hunden,
kom till mig, viftande med svansen ock sa »god morgon». Jag
trodde, att jag var först uppe, men om en stund kom tjänsteflickan ut från ladugården, hon var i fart med att mjölka. Jag
gick in till henne ock hon talade om att de fick börja att mjölka
kl. 5 för att få mjölken till mejeriet. Hon hade 7 kor att mjölka.
Klockan 1/2 6 kom lantbrukaren för att ge kreaturen foder. Husmodern var nu också uppe för att göra i ordning frukosten, som
skulle vara färdig kl. 112 7, då vi alla samlades i stugan för att
äta. Frukosten bestod av bröd, smör, stekta potatis, överbliven
»syrgröt» (stuvade syron)', korv samt mjölk ock kaffe.
) Rumex.

1
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När ladugården var i ordning, gav husbonden sig i väg för
att harva trädan ock vi andra fick bråttom att få i ordning inomhus. Sen detta var gjort, plockade vi bär till saft. Det var så
långt fram på sommaren, så den mesta saftningen ock syltningen
var över, men de skulle ta vara på det de hade igen, innan skördearbetet skulle börja; när vi nu hade fått det på, var det tid att
dricka förmiddagskaffe, för klockan var 10 ock då kom husfadern hem från trädan, ock nu fick vi kaffe ock hembakat
vetebröd.
Nu var det tid att mjölka middagsmjölken, vilket tjänsteflickan gjorde, husbonden gav kreaturen middagsfoder ock vatten,
ock vi hade brått i köket för att få undan till middagen, så vi
såg därför inte hur det började att mulna ock se ut som om vi
skulle få regn, förrän »far på stället» kommer in ock kallade på
oss alla att följa med ut ock hjälpa till att sätta upp rågen, som
de slagit ock bundit föregående dag. Nu blev det brått; alla som
kunde hjälpa till skulle med, ock så bar det ut på åkern ned
till rågstycket. Inom 1 timma var det uppsatt i travar, 8 par i
varje. »Det var i grevens tid», sa husbonden, »för nu är det slut
på det vackra väret». Stora regndroppar började falla ock snart
var det alldeles jämnmulet. När vi kom hem var klockan nära 1,
ock då var middagen färdig, gamla farmor hade varit hemma
ock gjort den i ordning. Vi fick 2)äggakaka» med stekt fläsk
ock lingonsylt, dricka ock rödgröt med mjölk. Middagen åts
också i stugan. Efter denna, då det diskades i köket, hade vi
en liten fristund. Vi gick in i salen, gamla farmor, husmodern
ock jag, far gick för att taga sig en middagslur, för det regnade
ute, så han kunde inte göra något. Farmor tog fram några gamla
schalar, som hade gått i arv i flera släktled. De hade legat i kistorna
ock inte använts utan vid högtidliga tillfällen, ock voro därför
så vackra ock välbehållna, att man verkligen inte kunde se att
de var så gamla. Så satt vi ock pratade till kaffet var färdigt
då klockan var 3. Efter kaffet gick vi ut i köket ock tappade
saften på flaskor, vilka vi korkade ock hartsade. Vid 4-tiden
började det ljusna, vilket emotsågs med stor glädje. Lantbrukaren
tog med sig hästarna igen för att fortsätta att harva, det var
bra att få något undan, det skulle inte dröja många dagar till,
förrän havren ock vetet skulle slås ock då blir det arbete nog.
— »Vi ska ha bak i morgon», sa farmor, »så vi ska sätta till deg
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i kväll. Vi brukar inte annars baka förrän om lördagarna, men
se då ska vi te stan, för vi ska ha hjälp i• nästa vecka och då
får man ha lite hemma». Så gjorde vi i ordning kryddor ock
allt som behövdes. Det var inte så stort bak, bara lite vetebröd ock rågbröd för en vecka. Grovt och sursött bröd bakas
bara en gång i månaden. Tjänsteflickan fick ge kreaturen foder
på e. m., ock vid 6-tiden mjölkade hon kvällsmjölken. Vid'
1/2 7-tiden väntade vi husfadern hem till kväll, då vi alla samlades i stugan. Mjölk ock dricka, bröd, smör, ost ock uppstekt
blodpudding med stekta äppelskivor fick vi till kvällsmat. Nu
hjälptes vi åt att sätta till degarna, husbonden gav kreaturen
sitt nattfoder, ock sen var allt lungt ock stilla igen.
Klockan närmade sig 9, då vi togo godnatt ock gick var
ock en till sitt.
12/8

1915.
Lilly Påhlsson.

33. Ett »resegille» i Finja.
(V. Göinge härad.)

I Västra Göinge härad ligger Finjasjön, på södra sidan
omgiven av den bokskogskliidda Göingeåsen. Också på norra
sidan höja sig åsar, ock däremellan öppnar sig bredare, bördig'
bygd. Här ligger Finja kyrka. Bland de byar, som höra till
Finja socken, är också Mjölkalånga. Det är en gammal by,
redan under Matts Bättilmundson omtalas ett slag vid Mjölkalånga. Här ligga gamla, trevna gårdar, inbäddade i grönska
ock omgivna av steninhägnade åkrar, s. k. lyckor. Hela byn
är i släkt, ock det är inte utan skäl som Mjölkalånga kallas
»den gamla byn».
Längst ner mot sjön ligger min morfars gård, nu övertagen
av svärsonen Albert Christofferson. Den gamla gården, bestående
av fyra längor kring en gräsbeväxt gårdsplan, brann ner sommaren 1914. En lykta exploderade på loftet, halmen i taket,
tog eld ock brann som fnöske. Så gott som ingenting kunde,
räddas. Nu måste det byggas nytt, ock på hösten stod en ny:
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uthuslänga färdig att ta emot skörden ock djuren, som fått gå
ute hela sommaren. Här iordningställdes också två rum ock
kök, där familjen skulle bo tills nytt boningshus Minne byggas.
Sommaren 1915 byggdes ett andra uthus, i vinkel med det
förra. Det arbetades flitigt. Timmer till bjälkar höggs i skogen,
kördes fram ock tillyxades för hand. Men bräder måste köpas,
ock för att hämta dessa anordnades köregille. I början av
augusti var det färdigt att resas. Då uppbådades vänner ock
grannar. Resegillet var den 10 augusti. Klockan 6 på morgonen infann sig byggmästaren, byggnadssnickarne ock de inbjudna
ock undfägnades först med frukost, gröt ock mjölk, kaffe med
smörgås, ägg, sill ock uppskuret. Så började arbetet. De vanliga morgonsysslorna, ryktning, mjölkning, utfodring sköttes av
husets folk. Hästarna släpptes på bete, för denna dagen skulle
ägnas endast åt resningen av den nya längan ock alla skulle
hjälpa till med det. De tillyxade stolparna placerades ock slogs
samman till väggar. Omkring överbjälken bands en lina, som
sen löpte i en talja ock omkring andra bjälkar. I denna lina
drog några, under det andra lyfte väggen med långa störar.
Så drogs jämna tag tills väggen var opprest. Stolparna
slogs ner i för dem avsedda fördjupningar. Sen fortsattes med
övriga väggar. Allting var så väl avmätt ock passade precis.
De större delarna av väggen var värst att få opp, ock det
hände att till ock med fruntimren blev utropade för att dra i linan.
Under skratt ock rop drogs det, ock opp kom väggen. Man
blev både varm ock trött, men nu bjöds på kaffe i trädgården,
med färskt vetebröd, sockerkaka ock »formkakor». Sen fortsatte
man med arbetet till middagen, som serverades klockan tolv
ock bestod av stuvade aborrar, färska från sjön, ock potatis.
Efter åt man vit gröt ock röd gröt med mjölk. En timmes
middagsrast hölls, sen togs åter itu med arbetet. När middagssysslorna voro gjorda, gick husmooern, Gustaf ock jag till skogen
för att binda krans till det nya h aset. Det tog ett par timmars
tid. Av bok, ek ock annat vackert grönt ock olikfärgade
blommor bands en jättestor krans. Det valdes ock förkastades,
endast det bästa var gott nog åt resekransen, ock den bands
mycket omsorgsfullt. När vi kom tillbaka var det kaffedags,
ock det dracks ute. »Byarne» gjorde sig gärna ärende neråt
sjön, för att se hur det nya, stora, tidsenliga huset tog sig ut.
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Var ock en som kom bjöds in på kaffe, ock det var glädje hela dagen.
Nu hade man hunnit så långt, att takstolen skulle resas opp.
Två ock två stolpar slogs tillsammans i vinkel, hissades opp
ock restes över de förra, ock sammanbands med tvärbjälkar.
Kransen hissades under jubel, ock flaggan flög i topp.
Efter väl förrättat dagsarbete gick man in för att äta kvällsmat. Det bästa målet hade sparats till kvällen, nu hade man
ju tid att äta i godan ro. Det bjöds på smörgåsbord med uppskuret ock varm tåt. Supen togs till smörgåsen, ock öl dracks
till maten. För lika lite som det skulle falla någon människa
in att använda sprit i vardagslag, lika lite saknas den vid festliga tillfällen. Sen serverades kalvstek med potatis, gurka ock
lingon. Till slut kom efterrätten, katrinplommonkaka ock vispad
grädde. Man lät sig väl smaka, allt under det man läste tidningar ock diskuterade kriget ock dagshändelserna, inträffade
missöden under bygget ock eventuell nybyggnad av boningshus
nästa sommar. Tiden gick. Det var snart dags att bryta opp,
mänga hade lång väg hem. Värdfolket avtackades, ock var ock
en drog hem till sitt. Vid elvatiden var allt tyst ock stilla.
Men flaggan svajade hela natten.
Augusti 1915. Jannie Eliasson.

Efterskrift.
Föreliggande samling av notiser och skildringar rörande
hushållning och levnadssätt i Skåne omkring sekelskiftet utgör
ett litet utdrag ur en mängd uppsatser om hembygdens förhållanden, som på initiativ av professor J. A. Lundell författades av elever vid Fackskolan för huslig ekonomi i Uppsala
under slutet av 1890-talet och följande två årtionden. Dessa samlingar överlämnades efter professor Lundells död till Landsmåls- och Folkminnesarkivet, där de nu i sin helhet hållas tillgängliga för forskare, som önska taga del av dem. Utom uppsatser av likartad typ som de här meddelade, innehåller denna
samling också ett mycket stort antal folkliga matrecept från
olika delar av landet.
Professor Lundell synes ursprungligen ha avsett att utgiva
ett fylligt urval av dessa skildringar från olika svenska landskap under titeln »Hushållning och levnadssätt i skilda landskap» (jfr den tillfälliga titeln på omslaget till häftet 151,
1921. 3, och i samma häfte undertitelbladet »Skåne», som nu
kan makuleras), men deras kvalitet har tydligen ej helt tillfredsställt utgivaren, varför Lundell under sin livstid icke utgav
någon fortsättning på första häftet (s. 5-52), som utkom 1921.
Dock hade han, enligt vad som framgår av bevarade korrektur frän 1917, iordningställt ytterligare sidorna 53-70 i det
häfte som nu utgives. Då emellertid det tidigare utgivna och
för B-serien avsedda häftet måste avslutas och det härvid visat
sig, att det knappast lönar möda och kostnader att söka fullfölja Lundells ursprungliga plan, har det synts mest lämpligt
att endast komplettera det tidigare satta partiet från Skåne
med ett par av de bättre, hittills otryckta uppteckningarna och
således begränsa materialet till att enbart gälla vår sydligaste
provins.
Red.

,

Svenska landsmål och svenskt folkliv,
årg. 1943-44, omfattar:
Årgångshäfte: h. 1-2 (s. 1-194).
3-4 (avslutn.).
Bilagor: Schagerström, Grammatik över Gräsömålet: h. 5.
Sagor, sägner, legender etc.: h. 6-7
Hushållning och levnadssätt: h. 8

Med föreliggande häfte är nr 46 i B-serien
avslutat. Vid bindning torde iakttagas att nuvarande sid. 5 (titelbladet »Skåne») i första
häftet (= h. 151, 1921) av B 46 utbytes mot i
föreliggande häfte (1945) medföljande »Innehållsförteckning» . Se vidare »Efterskrift».
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