
DAGI,IGT I,Iv I HEI,G OCH SöCKEN

Yi nu Icvantlc, sorn Iiorrrrrrit till rlt'rr lrlrlt'r'rr. att vi liil irrirrrurs
rlet senaste sekclsliifltt och lianslit ctt lrar tlcc't'nnicl rlt'ssfi)r.-
iutran, Iitrntlc r'äl un<lcr virla barnrlonrs- ,clr uns.<lonrsirr. c,i giir.rr
()ss r-l) förestiillnine olll alla dc flarrrsicg oc.lr 1't)r'linrlr,ineirl pli
strar.t sagt alla rltnt'ittleu, sont tlct jtrncvatanrlc iirlrrrutlrnrlt't:,
för'sta hälft sliulle korrrrna att biira i sitt skiitc. In<lustr.ialisnrens
gctronrbrott riclr cxpansion liksorn iiven rir-r'iga niir.ingals. r',i

tniust i<lrrlblulicts, utvecl<liue och gtnonrcripanrlc <lnr<laniirg.
rlen clelitlislia enelgiens allt rncr ouurbiilliga anviinrlnine, (l(.
för'biittrade liornmunilialionelna länrlcr oclr foll< curt:lralr sc-
notrr telefon, r'arlio, fl5'g och bilisnr, rle stora lan<lr'iuningal sollr
gjorts flanrförallt inonr de telinislia och rncrlicinska ve{ensliir-
l)cl'tlas donräner, de sociala onrvälvnineal'na av r'äldiga nrirtt.
<letta och mvcket annat ha vi äldle fritt uppleva och hava ali
anlednitrg att l<änna glätlje oclr tillfredsställelst ör'er'. IIen liau-
ske vi äntlå inför all denna utveckline till den cnskildes bc-
kr'änrlighet och trevnad iblan<l fr'åga oss, onr förnöjsanrhet oclr
livsglädie ocl<så hållit jänrna steg rned för'bätt.ingalna llir livs-
föringens alla ornråden.

Eftcr rlessa reflexioner och nretl <len nvss sliisseratle biltlcn
av tle senaste decennielnas stora onrdaningsprocessel på shil-
da områden sonl bakgrund skall här. följa några slinrtal oclr
hågkonrster från dagligt liv i helg och söcken i Älvestad undel
förra sel<let.

Först ett avsnitt ur en intervju, sont en oltstidning för. några
år sedan ordnade med en gamrnal oclahnan, Per Adolf Anders-
son i Södra Tegnebv, på haris g0-årsdag, och som ställer för'-
hållandena, sonl han mindes dern från sin uppväxtticl, i bjåri
liontrast till förhållandena av i dag.

Den gamle berättar: "Min lnor var en duktig gurnma. Gårclen
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lrär', där' jag är född och uppväxt, är på onrliring 30 tunnlatrtl"
och tlen arealerr har min nror till stol del odlat upp ensam. tr'lin
fal val t1'r'ärr inte alls så arbetsarn av sig, så det blev nror sour
ficli flåhaclia, röja och llränna, nredan vi småbarn sutto tne'l-
lnn röjhögal'rla solll blunno, och det t1'clite vi val roligt värre."

Då rlet 'r'ar tlagalua för'e jul sonr besöket hos jubilalen före-
togs, låg tlet nära till hands att fråga hrtr det val nrerl julslakteu

irir tlen tiden.
"Il'ct val tlet roligaste vi hatle. Slal<tglisalna jagades lills de

stupadc, innan de lades på slahtbänken, det var den eurla be-
rliivningsnretotlen tnan anr'ände. l{au var inte så önrsint tttot
<liurcn pti tlen titlen.

Eftel iul bör'jade slagtriiskningen. Lals Petter i 'feguetor'p

ilnsugs särsliilt st1'r' i att sköta slagatt. Arbetet började rctlatr
vitl 3-tiden llfi nrolgnalna och fortgick sedau till sent pir liriil-
larua. Dagspenningen, 25, högst 50 ör'e, var urinsantr iute ntvc-
lict för' sfi lång och tungsanr arbetsdag, jänrfört ttted lad nttti-
rlcns albetare erhålla, nren pcnningvärdet val ju också helt an-
rrat pti tlen titlen. Jag minns, då jag såltle min första häst, sedatr

iag blivit egen bonrle, att jag ficl< 22 klouol för tlen. .Iag lrtrde
cn rilitigt bra oxe längre frant, som jag fich 45 kronor för' dit
rlcn såldes. På sanrma sätt val det med lönerua. Det var itrgir
slola surnnlor, sonl pigol och th'ängar hade att uppbär'a av si-
na husbönder. En piglön var vanligen 25 ä 30 kronor och eu
rh'änglön 35 å .10 kronor, allt för tir.

Det val helt anth'a förhållanden på den tiden inom alla otu-
r'åden. Så t. ex. lågo husbondefolk, pigor och dr'ängar i sanrnra
luur. I liöket var plats lteredd för gässen, då de skulle ruva iigg,
och jag nrinns hul arga pigolna ibland voro, för att gåsbalalna
togo för stor plats i köket. Gåsskötseln var anrlars en god affär
och otnhulclacles för'denskull ordentligt. Gässen såltles vauligcn
pri torget i Nlotala, och tlet var vanligt, att man också saluförtle
snrör' och ägg därstädes varannan lördag. Det var fruntinrlens
gör'a att med bvtlor och korgar på huvudet vandra den två och
en halv mil långa vägen till Motala med förnödenheterna. Sär'-
skilt var det en gumrna i ll1'n, Kajsa i Frälsegår'n, soln \-ar'
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nr!'cliet sliichlig att bära bör'tlor' pt't lrttvtt<let i lilihet ttterl lilitt-
ltorua i sörleurs l?intlcr'. Ltrgnt och sälicrt vaudlarle hon lill
Nlotala nretl sina förrritl och liolrr hetn nrot livällarna nrttl
liirrrrla liolgal cllcr lrvttor'.

Illlart<l hatlc vi driliga sliör'<lcår, än var <let våtår', än torliiir',
solrr Ininsliatle sliör'tlaltra. Sär'sliilt nrinnes jag, hul vi rlet svål'a
krrlitiret 186t3 b1'tte bort halnrtaket pfr l<örhuset till folk frtin
sliogsbl'gtlen rrrtrt ved."

Sii ltingt tle'n ganrlc lllanltcll onr hatrs håglionrstel fliirr uplt-
viixttitlen. Nrigon sliillnarl, onl äll cj sli stor', val rlet friin nrin
cgcn bam<lottrstitl pri 1ttt30-talet. Slagornas (lunlian(le lrrjltles rli
cj sir nr1'cl<cl ur-. cntlast pii snrär're går'dal oclr fratuför'allt fr'ån
<lc stnå ställeua i l)r'ottninggatan liunde nran fil höra <lc.n talit-
fasla slag-tr'öslilringen på Iröstaura. En nv tirl hade pti tletla onr-
lfirle l-rnrtit in 

- 
oxtrösliverlien hade gjort sitt intåg. Även orn

rlessas avvcrlinirrgspleslatiouer \'ofo rner' än blvgsarunra i jänr-
frirclse uretl nuvarande tids nroderna tr'ösknretodcr, uredfördc
tlt' rlocl< cn avscr'är'd lättratl. Sour elt belägg här'för lian ctt
1'ttlautle av en ganrlnål bonde, Sven i Älvestads \'ästergår'd,
otn rletr rr1'a epolten llfi tr'ösliningens onrr'åde litergivas, ett ut-
llitanrle, sonr länge levert lival pir folkets läppal nära nog som
elt ortlstäv: "De ä för'uriirlivrirdit va di lrär oxvzirlia dlivcr, r'.i

Itar tt'ttslict altatr luutrcr'på e veclie å ändå inte htlllt når otte."
Iliitt nr1'clict folli lir'är'de docli tr'öskninqen: en i ladan för att
lnnga franr sätlcstlcclictna, en för att "lösa opp", sir en sotn
rttatatlc, valrlieetr husbonden själr', en, oftast ett fruntinrrncr'.
sonl "tt) nuna för' tunna", ctt par solrl "Lysta" llle(l lrjäl;l av
triitirrgor, en ellel ctt lrar rnetl1ralrnen och slutligen etl par rniu-
tlcr'årigu, sotrr hatlc det föga avutrdsvärda görat att dag efter
daq, r'eclia eftel veclia, r'arrtlra nrnt, runt för' att l<öra oxarna.
Netlsklivalell av rlessa lrrigkomstel talar härvid av egen bittel
elfaletrhet. När tlen urtröskadc "dr'äsell" r'al tillr'äckligt slor',
tog vanningen vid, soru liun<le hålla pri långt in pil natten vid
en fotogenlvlitas sparsar)lnla sken. I bör'jan fanns inte annat än
etr enkel kastvaun:l att tillgå, sel)al'e en för'ltättrad t1'p rrred slia-
kunrle srill, s. l<. \'allavanna.
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Från derr gamla slagan via oxtröskvet'k oclt ångverli fram till
våra moderna sköt'detröskor ltar utvecklingen gått etappvis rttt-
der en så pass kolt tidsperiod, att vi äldle kuntra överbliclia
densanuna. '

Om det tunga och så gott sour uteslutande på manuell arbets-
lilaft baserade lantbruliet från för'r'a seklets senare del och ottr
dess lönsamhet vore mvcket att för'tälja. Beträffande lönsanr-
heten var det fräInst naturaprodulitenta fr'ån joldbruliet sotrt

ficli utgöra löneu för' nrödorna. Pennitrginliotnstet'Ita vol'o )'t-
terst bl1'gsaurma och utgiftelna i palitet ltärnred. Ft'åtr de sttrti
och föga produktiva lireatulsbesättnirtgaltta ltlev det rtågon
välkomnren tillökning i budgeten genour en spalsani och dttk-
tig husmors "salllkande" av stuör, sotn kuude otnvantllas till
penningar på torget i Linköping eller Motala. Längre flatrt ot'd-
nade ett par danskar, Jensen i Klocklilie och Gottlieb i Hälla,
med uppsamlingsställen för nrjölk, den förre vid Norra Tegtre-
b1'och den sistnärnnde vid Borlinge Nfellangård, dit nrjölli fr'ån
l<ringliggande gårdar fick läurnas, lnen, då nrjöllipriset vanli-
gen var 5 öre per liter, blev det inte så ur1'cliet i kassatr för tle
snrti rnjölkskvättar, sonr kutrde avval'as till för'säljning.

Av den skördade spannurålen, soltt ej åtgich för eget lteltov,
såldes i regel ej något större parti på en gång, rttatr det blev att
torga rned några säckar då och då i Linköping eller lfotala.
Förrnalningen av spanntnålen sketlde vid Näs kvat'nar, trär' tlet
gällde brödsäd, och för' annan nräld vid \'ågfolsen. Eu och
annan kalv liunde ocliså oruvandlas till pengal ltos cn kalr'-
uppköpare i närheten av Likstabaclien. På senhösten slaktades
vanligen ett stör'r'e nötkreatur och en glis för det egua htrshlil-
lets behov. Någon allnan konsen'eringsmetod än nedsaltning
och rökning var ej käntl. Köttet till liolr'l-releduingeu lnaldes ej

solll nu utan ltacliades i stola ltoal och i tlessa hacliatles oclisfi
etr god del av den skör'dade vitkålen till surliålslteretlning. Detr

finfördelade liålen mecl ingredienser av salt och olika lirl'dtlor'
f1'lldes i en tunna för jäsning, och sttt'kål blev sedan eu ofta
återkonrmande "supanltlat" under viutem och ltingt in på

r'åren. Oundgängligt nödvåndiga saker', soltt ej liunde åstatl-
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lllre re.lsAolt iör ull. ot h Iinbertlning

[.-ottttnas 1lå gurtlcu, slisonl sill, salt ()clr an(ll'a l<.r'r-<ltklr', liaf'l t.
lll. ru. är'cnsonr en (lci husgcrti<l oeh l'e(lslial), solll (',i lilut-
*lc tillvcllias hettttua, ttråste liöpas, rnen utgiftsl)ostcrna lriirfili'
rttastr', för'lilalligt txlg, hålla siu iuonr nrvcllct snai\,a gliiuser'.
I)et viiscntligastc sollr tar'\'a(les trv livsrrrctlel såsont bliitl, li<itt.
tläsli, nrji)lli oclr snrtil rn. rrr. sarrrt trll, lin, lrurlar oclr sliirrn iilr'
vitlarc bclethrine till lilätler och sliotlon, lra<lc nlan i rcgcl oliii-
pantles frtln går'<lcn. Av k<lln bcle<klcs nralt, sorn sc(lan lrr'1'g-r.l-

,rles till <lliclitr, var'olll nrela liingi'e flanr.
Iriilst niigra ol'(l ollr linberedningen. Det llti går'<larna (xlla(!(.

liuct ntåste eenonreri eu hel scrie ltelrandlitrgal fril att sltrtligcrr
lrli till s1;ånatl och väv. Sedan det på hösten r'5'clits upp på våirt-
;rlalsen, sliullc. det först I'epas,.d. v. s. alt linopparna rrrerl fliinu
sliulle skiljas fr'ån halnten. Delte sliedtlc i ett slags galtslia l<lunt-
lrigt gjor'<la lianrnral nred tän<ler av spetsiga jånrltinnar'. Diir-
llri bretldes tlen reltade halrnen ut pii nrarlien för r'ötning, oclr
når det val lilart nre(l (letta, samlades någla av l-l1'ltrlrna cn
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vackcl dag hos den, sonr liallat dertr sarnnran till ,"bråkning"
av halrnen. Dc.tta tillgicli så, att rnan i en stensatt "tohåla"
.rqjolde upp eld, och ovanpå hålan breddes linhalnren ut pir ett
gallel av stänger för' att tollias, så att sådolna skulle bli till-
r'äcliligt sköra att knnna bråhas sönder. Albetsfördelninpen vi<l
tletrtra pl'ocedul var vanligen den, att karlarna tog den ntera ltii-
f rcsttrndc bliiliningen ont iratrd virl val sin llrålirringstol, untler
slct att livinuorna sliöttc underhtlllet av elden, torkningen ör'er
Iuilutr och trtdelning av lärrrpliga rnängdel av linhalrnen till kar-
Iartra. Härnrerl val den delen av beledniugen lilarad. Nu åter-
sto<l <lct ansvtrrsfullaste albetet nänligen skälitninsen, sonr för'-
siggick inotnlrus vid särsliilda skäklstolar', där det gällde att
tttctl ofta vackelt suitlarle sliäktetr'än tlcls avLigsna från blrili-
rringen livalvetranrle srickn'och dcls avsliilja koltare fibrer, s. l<.

blån<lr, sonr utgjolde cn sänrle livalitc och endast ktrn<le an-
i'iiutlas till ntindrc fira linner'ävnarler'. De lfitrga tågor', sotrr
se<latr ittelstod, knöts ihop till "{locli{)r'", \'arav sl)anns tfiggalrr
till tlulitl'gcr o. tl. I)et nrinst r'är'tlefulla, sli2ilitcfalk'l, tillvaratogs
iivcn fiil att spinnas till shiilitegalu, sollr ltlcv till gr'övle viir -

ruutler', f ltrnrförallt säckviir'.
Yirl sir gott s<lnr varje grild hölls ett arlal fiir' <lcls frir uliens

oclr köttcts shull rncn ocksii för' att url(ler för'sonrnralcn hiilla
tliirlessliiftet lc.ut flritr "örslc", för' r'illiet tle tilrlna tliltena var
rilitiga lrtir"dar'. Ornerlclbart f<jrc ulllilippuingetr, r'altill atrviitr-
<lcs siilskilt för äntlanrrilet gjoltla ullsaxar', slittlle får'clt tr'ättirs.
vill<et slicdde i stora b1'likar'. Allt detla val i rcgel livinnfollieus
giila liks<lrn iiven det folts:rtta arbctet nretl liarrltriug, spiuuitrg
or-'h viivning. Under hiisten och viutc.r'n strlla<lt spitrtrt'ocliarna
oclt duuliade r'ävstolama för' att till vtirc'tr allt slitrllc vat'a fär'-
digalbetat av linel och trllen. De färdigväv<la t1-gcltra, sonl vol'()
alsctltla till liostvnrer', såudes till berc<hritrg i sta<lett, varvid firr'
vissa h'ger' "stantpning" iugick. Sit en vaclier clag ltättrtatles
sochensliräddalen orrh hans s1'tuaskin sarnt ritfölj<l av ett llar'
trc gesäller', vilka sedan stannade tills allt tlct fär'digl)erc(l(ll
lv liostl'mtyg och vadnral val uppat'betat till liläder' åt httsets
rnanliqa nredlenrnrar. Utorrr fri liost och logi un<lcl gästllesöl<ct
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utgjorde den liontanta bctalningen en obetvdlighet i jänrförelsc.
rnetl nuvalande arbetspliscr. Liksortr shrätltlaren undcr. denua
tid förde en eanska arubulerande tillvaro mellan gårdarna.
sii var tlet ocliså med skorrrakare, sadclrnakale och srned.

Sliinuen eftel rlc slaktade nötkreatulen sändes till garvnina
i Linliöping, rlå rlär'enrot fårsliinnen bereddes av en när.boendt:
får'skinnsgarvare.

Av rle färdigbcretlda får'sliinnen svddes prähtiga och varnra
barskiunspälsar, liolta för de \ngre <lch långa s. li. sntällltislir:-
pälsar för gantlingar. Då 1tälsarna voro kantade nted gult lialr.-
sliinn och försedda nred blanka rnässingsknappar, tvckte nrau
sig snrått unifornrsklädd i den nva pälsen. Av de stör're lialv-
sliinnen svddes försliinn, sorn hörde till var.clagsdressen för'
llåde ganrnral och une.

Även vid ett ltar andra tillfällen än linberedningen lionr br-r.rs
un{J(loln gärna tillsantntan till inbördes hiälp såsom t. ex. eftel
rlctr stora gåsslakten på senhösten, då de välgödda gässen skulle
lrlockas. Då satt ungdonren bänkad rurrt ett stort bvkliar', oclr
rutrtler skänrt och glatn skedde så plocktringen. Även vid stor'-
lx'lialna höst och r'år konrnro oranngårdarnas drängar och s<i-

tter besliäftigt till b1'ligänge för. att hjälpa till rnetl rlet tvns-r.c
arbelet på kvällen, tLi nran skulle 'ob1'ka på". Det rnest lockande
var Irog dock att få dliva lite nois och kanslie en smula liurtis
Irre<l ställets flickor, sonr hade b1'kningen onr hantl.

Några onödiga ulsiftel till öl eller läskedrl'cker förelionr ej
atruat än vid gästabud <lch linappast då. Bn'gd av gott oclt
kraftigt dliclia skedde i henunen och tillgicli i stora drag pii
följande sätt och i följande ordning. Först lades korn till stöp-
ning för att glo, varefter det ficli genonrgå en torkningsprocc-
<lur i en tolliria på br1'gghusvinden, dit erforclerlig .r'änrre

stt'<ilnnratle fr'ån brvgghusugnen. Det på så sätt erhållna nraltet
Itlcv sedan i rnån av behov sönderkt'ossat i en handdriven nralt-
livarn. \'id själva brvgden blev en lagom stor portion krossat
rrralt kokt i ltrl'gghusbasen till en br.un, sötaktig vört, soln blev
silad klar genoln ren halnr i en för ändartrålet lionstruerad tina
och uppsanrlatl i en stol kopparkittel för jäsning, se(lan den
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Gontntal potatiskuorn

ljuurtrta vör'ten fått tillsats av jäst från föregilentlc br'1'gd. Niir'
sedan drickat eftel något fll:gn var färdigjäst, blev det tappat
på en tlrickstunna, varifrån rlet i nrån av för'blulining talt-
pades ur.

Ett år'ligen återliomnrande arbete på höstarua val potalislir.-
ning för beredning av hushållens årsbehov av potalisrnjtil och
-gl'-yn. Rivningen skedtle vanligen i en hela b5'n getneusanrt ägtl
hantldriven potatiskval'n, sol]r fick anrbulela nrellau bl'ns girr-
rlar. Efter rivnineen blev stärkelsen urtvättarl från nroset i fin-
nrasliade såll övel ett kar', däri stärkelsekornen sii stniiuingonr
sjönk till ett vitt bottenlager', som sedernrera blev torliat och
blelit i solen, vareftel det blev rner ellel nritrdre finför'tlelat till
rtrjöl och ur'5'u. Potatisglvnsvällinq hade för'r eIt frarntr'ätlande
plats pir frukoslrnatsedeln.

Det dåtida lantbluliets plimitiva redsliap och arbetstnctotler
skulle kräva en ornstänrlig redogörelse. Här blott några få lle-
l1'sande antvdningar härorn. De egentliga jordbrulisrerlskapeu
utgjorcles av plog, sonr till övervägande del var gjortl av trä,
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sanrt ett slags årder, s. li. stångkroli, sollr fördes nre(l ell hall(l
och var liksom plogen av tt'äkonstluktiou, vidare lilvs- ocll
krokpinneharv och möjligen lite längrc ft'atrt etr s. k. trtvllkattt,
vidale slätsladd och trävält. Till r'äfsniug användes en släp-
r'äfsa, helt gjord av trä, och sottr till sin koustrulition och verli-
ningssätt liknade vår' titls snridiga släpr'äfsol av jäur. Stitltl
och skörd skedde uteslutande för hartd. Höstsädeu blev tn1'llati
nred den ovannämnda stångkrolien. Efter inbåirgningell å\'
höstsädcn korn vanligen en eller ctt llal backstuguguultnor föt'
att ploclia ax och där'igenorn få lite tillskott till brötlfödan'

Tächdilining föreliom l'tterst sparsamt och konstgötlning c,i

alls, onr rnan frånser råstanrpat bennrjö1, sonl r)lan liölltc eller
b1'tte sig till mot lireatnlsben i Husbl'fjö1, och sotn använclt's
till höstsådden.

Pii grund av de nrånga öppna diliena blev bruliuiugeu av
i<lrtlen både besvärlis och föga effektiv, valför' r'islicu för' tniss-
vtixt isvuttelhet uudel tolliirr var nr1'cliet strin'e <lir än nu.

*
Efte'r' tlessa ritcrblickar' qrå det tnateliella livcts gcstaltning i

r'ail soclien Lln(lcr svunnen titl kanslie oclisfi några oltl onr fiir'-
hiillantlcn av mera kulttrrell austlvliuine hrtntle vula 1ri silr
plats.

N1'hetel från ornr'ärltlen för'trtetllatlcs läuqle tillbalia i titlcrr
htrvntls:rliligen gcnollr liuugörelserntr fliitr pletlilistolert, <liir
nran hölls undetliLlnnig oru uva lagat' och författtritrgat', rtnl
soclienstärntnobeslut, orrr aulitioncoL oclt trtl'cliet auuat. Iianslit'
de långt talrikare li1'rkobesölictr uutlet' gtingen tid än ntt lill err

viss gratl lian ha sin förklaring i intresset inte bara av att fir
l1'ssna till Guds old utan även att få del av trl'heter i fot'trr zrv

liungörelser.
I-ängre flanr börjatle så småuingotn titlningal kotnnta ttt,

visserligen bara två eller tre gånger i veckan och i trtl'cliet stttrt
fornrat, tnen de utgjorde dock i all sin slir'öplighe't betl'tlelsc-
fulla förmedlare av nyheter nt. m. för tlenr, sour ansågo sig ha

lritl att hålla sig rr- ed tidning. Ofta slogo sig ett pal qtannar

:i(i

ihop om gernensanl tidning. En postlinje.Berg-Skeppsås, sonr
uppehölls nred hästskjuts två gånger i vechan, avlärnnade blev
och tidningar bl. a. vid Älvestads skola, där närboende ficli
håirnta posten hos hantor Johansson, som för sina besvär' tog
il öre pel brev i lösen. \'ärdebrev och postpaket, i deu mtin
stitlana för'ekommo, fick tnan hämta i Skeppsås, där kautor
Iiingal \Iiden var poststationsföreståntlare. Av böcliel i henr-
nrcn föreliom i regel linappast andra än bibel, psalurbok och
nirgon postilla sanrt av lnera profan kalaktär nröjligen ett och
annat sliillingtrl'cl<.

Skolväsendet var, järnfört tned nutida förhållantlett, tttet' ätt
lrlistfälligt. Ingen snrfisliola sonl underlag, varför henrureu. sti

uott sig göra lät, själva cllcr med anlitad hjälp nötlgades bi-
lrlinga sina snråttingar el1 någorlunda god färdighet i att "stava
och läeea ihop", iuuatr tle bör'jade sin skolgåug. \'alanttandags-
liisnine var här' solll annorstädes på landet den gängse skolfor'-
rrrcn. K1'r'ksknlan var huvudsakligen avsetld för' gossar, flickor'-
na ficli sin uudelvisning i Enraus, där i rnin barrdotu t.rl
skåncfiidtl lärarintra, uratnsell Persson, förde spiran.

Iivrlisliolan bestod av en sal utan särskilt avklädningsrtllll,
varför åt 5'tterlilätler och uratsäcliskolgar måste beredas plats i
själva lärosalen. Skolinredningen utgjordes fräurst av någt'a
Iangbåinliar', val och en rylnmande 5 ä 6 elever. Fr'änrst stod
rle'n s. k. sanrlbänheu, där n-vbörjalna fön' hade firtt g<ila

sina första försök att forma bokstäver i fin sand, kvarhirllcn
av liantlibbor luut tlen vågräta bänksliivan. Deu auväutles
<locii untlel uritr skoltid ej för detta sitt ursplungliga ätrdatrltil.
Yi hadc gI'iffeltavlor, fraurför'allt till rälining och delvis är'en
för' slirivning. För välskrivning och ritning hade vi sär'sl;iltla
häften. Gliffeltavl<trna fingo vi hålla oss rnctl själva liksottr
även grifflarna, vilket ju ej var alltför betungantle, tlil tavlan,
olll rllan var aktsant ont den, kunde räcka skoltiden ttt, och

srifflarna liostatle 2 öre st1'ck. övrig inletlning i skolsaleu var,
förutotn kateder och svart tavla satnt en liten liatntnalorgel,
u;rpfällbara lämbortl ntcfter västra väggen, där' särskilt våil-

slirivnins i regel sketltle, för' att man skulle ha lite bättre at'ttr-
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bugsrurrr vid åtclgivan(let av för'eskrifterrs bolistiiver' än i tle
tr'ånqa långbänliarna. Ritnitrg shetldc cfter detr tlti alhuiint
gängse Stuhlrtransha nreloden, rlärvitl det gällde att i rutatlc
litböclier irtelgiva en del r'åtlinjiga figurer, visserligen r'ätt
deliorativa var för' sig, nren nretoclcn var dock icke ägnad ait
viicka till liv några stöt're lionstnärliga anrl,ritioner hos lralnen.
Till r'år'a läsövningar hade vi folkskolans läseboli, för geografi-
rrnrlclvisnineen ell globliarta och ett pal kartor över Sverige,
cn årv rlenr eu s. li. l-rlindkarta, på r'ilken det vat' rätt linepigt att
olic'nlt'r'a sig-. Ntigla tr'äliuber för tlen första r'äliuetttrdervis-
ningen fullboltlatle ntlustnitrgetr.

Unrlel rnin slioltitl hadc den ailnränt alitade och lespektin-
givantlc liantor Johansson slutat sorn lärare, oclt untlel ltela
sliolti<len hade jag och mina jämnåriga lianrrater för'nriincn att
stii trutlel tletr ur5'cket avhfillnc och skicklige lärarens, Osc:tt'
Roscntlvist, fär'la. Han ltatle liauske ej <len disciplinära för-
nråga sonr hans för'eträtlarie, ll)r'll hau val sti avhållcn av oss
skolbartr, trtt vi ltöllo oss tänrligen i sliinnet bala för' att ej
göra vår' liiile sliolnrästalc lerlsen. Trots <le nrer än prinriliva
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för'hållanden vamntlel sliolarbetct liutrrle berh'ivas bå<lc va<l
lolial, utnrstning och sliolfornr ltetr'äffar'. nirtlde vtir lärare tlocli
ett atrnrärliningsr'ärt gott lc.sultat, dels l-reloe.nde ltri hans sliicli-
lighct och nit sonr liitale, rnell ocks,l till cn viss glad pir att
uttdelvisninccn cj val sltlittlarl på sa trrirnoa ärrrneu ntan liou-
ceutt'ctad pir lruvntlälllller)a lilistenrlotrr" r'äliuing, slirivninrt
och liisrting. I tlessa iiurncn lilisonr i p;coolafi, siilsliilt fädclucs-
lan<lcts, tror jag att vi utau att l-reh<ivt sliärrrnras allt för' nrlc-
Iicl slitrllc virg.at trpllta tiivlins nrcrl lnotsvalanrle lilasst'r's
alutuuel i tn nutirla follislioltr. (ivnrnastili, slii.jrl oclt hcnr-

b1'gtlsliunsliap som särskilt ätuue fiileliotrt ej alls och natttr'-
liuniglret i nrycket liten orrrfattning. Jag är'viss oltt, att de änntt
livallc'r'aude, sor)l haft kantol Rosenqvist till lär'ale, tnetl tack-
satnhct nriunas hotrotrr soln en gorl oclt sliiclilig- ltandletlat'c
ar' 'r'iir undervisning och fostran.

Ftirst frr' 1897 inr'ättades en siirskil<l snrasliola. I)c för'sta aren
anvätrtles ett mnr i den ganrla futtigstugan för' <lctta ändarrrål
ntctl l;ostacl för' lärarinnan i ett t.rrnr tn tlalrlta upp. År' 190(i

bygg-des l'id livrliatr ett n1'tt sliolhtrs för follisliolatrs lilasset'
och nretl bostatlslägenhct för snrirsliollär'alinnau, nrerlatr slttrt-
sliolatr blev inllmrl i eanrla sliolan. Då r'ar'dagsläsnitrg liingle
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flarrr ltlev inför'd, l-rlcv tlet nötlvändigt nte<l utöliarlc sliolkrlialcr
och så sattes igirng rnetl ett n1'tt sliolbl'gge 1929. I)en nva sllr-
lar-r fick elt nrcra centralt liige än den garnla llti Sturlsbcr.gs
Nollgårds iigor i närheten av Lil.istaltaclicn.

K1'r'hobcsölien val un(ler tlenna ti<l bfide flitigalc och nrcnr
legelbuudua än vad förhållantlet iil nu. \'arje gurlstiåirrst-
<lag sliullc :itrnirtstone någla av fanriljens nre(llcllrnrar' ot'lr
ijättalc bcsölia livr'lian och rlelta i gudstjåinsten. )iinst ct) eåutS
rttu år'et sliullc de vuxna "gri till skrift". och virl sti<lana till-
fällen liuudc nattvaltlsgästerna f5'lla ctt fleltal "rlisliar'". Ar'
lrrina tidigastc besöli i livllian lral sivetvis julotlnn etsat sig
sliarpast i ttrinnet. Diilutör'er hal iag siilsliilt starlit nrinur'
av li1'r'liobcs<ili under lialla vintels<intlaqar. Åt priistcns förlitrn-
luelse fäsics lianske inte sir stor uppurär'ksanrhet, nre.n så rnvcliet
nlcr av att valje orrl frfitt haus urun tog s5'nlig gestalt i crr

lilaftig rlitnpust. Kvt'liau val näurligen på rlcn ti<letr oeklatl, riclr
rlet tz\lde vid att rnan var bla pirpälsatl för' att ej ir'1'sa sig f<ir'-

rlärvad. Fluntimlen på sin sida orn nrittgångcn ha<le sina "lnlc-
liläe" att hålla huvutlena valnra nrctl. och dc äldrc nrännc'u nrerl
rrrer eller nrindre glesnat lrår ltehöll sina sliinnnrössor på un<lt'r'
gudstjänsten, r'ilket ej alls får' fattas såsonr någon vanvör'<lnati
nrot heligt lunr. Klockalen hadc vanlar rned avlilippta finger'-
tolrlral på för alt liuuna lrrilla fingrarrra rrisorlunda riilliga
un(ler cllgclspelet.

Av tjänstgiirande llrästel från tlenna lirl nriunes jag rlt'n
finlenttttade. onl en sirlig hovnratr 1låntitrnanrle livrli<llter'<lcrr
Alfred Moselius, vidare den buslie och respelitingivantle lionr-
nrinistern A. Ekdal, nrin konfirntationslär'are, satnt clerr blirlt.
och för's1'ntc vice llastorn, G. .A. Dahl.

Pastor Ekdal, setlermera kvrkoherde i llastoratet, ansirgs
sont en nrvcket god talarc ej endast fr'ån ltredihstolen utåu]
även i andra samnranhang..Han var för ör'rigt en i ltralitislia
värv intresserad och väl förfaren nlan. För att liunna livnär'a
sin stora fanrilj på den lilla liornrninisterlönen rlrev han själr
lantbruket på sitt boställc och var. i flera avseenden en för'e-
gångsrnan på sin tid sorn jordltrukare. I ett minnestal, sonr

l0

lrölls ör'el lronorrr vi<l 1tr'ästnrötet i stiftstarlen 1912. för.eliorrr
firljande passus, elinrande onr hans otllara-ärning: "den ökar
Svcas land, sonr öliar Sveas ,iord."

lletr'äffanrle hanrlel och li<iltenslia;l inonr soclineu iir. ei nrlc-
kct att för'tälja. Blolt e.n enda handelsborl fauns, uänrligrrn
I-ikstabacken, och rlen iilliea orrrsättningen där val rlct oaktat
lrelt sälic.r't av cn rnvcliet ltlvgsarn otufattning. Av anrltuier.an-
tk hantlelsutövale l.ian uärtrntrs Ägg-Lasse flrin 'luta i Nor.trr-
liisa soclien, vars närinusfång, soul bestod av äggup1;liöp, jrr
flanrgiir av nanrnet, r'irlnlc Brö-Anuels, sollt gicli onrkrinq i
soclitreu och såkle ve.tebnllar', skorpor och snråbr'öd. Tidvis
lrarlc han cn liollliurrent i "lliiltor;tegnnrnlå", solll oclisir .gicli
<lnrl<ring nrcd sin brörlliorg, nren, dir hennes besök i hemnren
\'ol'o lllela slloratlislia och or-cgclbun<lna, hade Rr'ö-Anners så-
irt'r'l rlcn stör'sta otrrsåitlningcn. Iilä-Anna fr'åu llotala lionr ctl
pal gångcl onr irret och sfiltlc lilädesvalol av olilia slag, oelr
rliircnrcllan konr en oclr annau gtirdfalihan<llarc', bär'anrle sitt
vllulagel pti r1'ggen i cr-r stor liirla, livar.hiiller"r av rentnrar ör'er
trxlalna.

Niijcn och förstlriclscl för ungtkrnren val tlet klent bcställt
rtretl. I)en en<la fontr av tävlinq och spolt jag nrinns var. atl
liasta tlill mellan tvenne lag ptr en tåinrliqen jämn väg, vtrlvitl
rlct gälldc att sätta såtlau fart på lrillan, att den liunrle brl'ta
igcnonr nrotsi<lans fijrsvalslinje, t). dit, där' tr.illan stanna<le,
slitrlle laget för'flvtta sig, och pir sti siitt böliade stliden franr
oclr åter, tills nran tlrittnade pti lclien. Anrlltr tär'lingal trv
sliilda slag siis<lur att tlra finqelkloli, blvta anrr, lirag- och liv-
tag cftcl vissa bestämda legler för'elionr allt enrellanåt, lilisotu
kiigelsllcl rrrerl lrernnragjolda, tärrrligen lilunrltiga lljäser'.

Av "offeutliga nöien" sonl på den tiden storl de unga till
lru<ls, var väl cgcntligen den årligen titer:lionrnrande nridsortr-
Ittatrlansen på en loge i Carlshof och "stornrarlieu" i Sliärrninge
höjdpunlitelna i nngdolllelts nöjesliv 1tå rlel tideu.

För' oss barn var det största nöjet på nridsorunralfesten att
I'iil en ntctlför'd slant tillhandla sig en flaska lenronad fr'ån ctt
stfintl eller en sirapslinäcli cller annat gott sont en gumnra lill-
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hancla[öll, r'iclare att se på logtlanseu ellet' att få sliratta ttt

"Stoll-Augusts" uppvisning i att "hoppa lax" oclt alldl'a lntlll-
tratiottet'.

Sliänninge storlnarlinad haI ju setlatt lfrngliga titleI oclr

åinda in i virra dagar haft en stol' dragningsl$aft på liringlig-
Qanrle olters befolkning, särskilt dess ungdom. )(öjesanorcl-
qingalla t,6ro väl i stort sett desaprtna för1 SoIn nll' även ollt
rtrarlinaclslivet nu går tn1'cket tnel'a stärlat och olclentligt till
än i rnin balndon, dfr f1'llcr.i och slagsnrål hörde till oolrl-
ningen för'dagen.

'Iill sist Dågrir or(l orrr sjukr'årdsförlrillaDdena i nrin llettr-

Lrl'grl under förra selilet. I-ilisonr 1tå auth'a llerör'tla otrrrii-
<len var' ocliså sjukvården tlå en helt annan än nu. De fåtaliga
lähaIe sonr f unnos anlitades eDdast i 1'tte|sta nödf all och

ltuapllast då. Det var. qanrla beltr'ör'ade henrliurcr" sottr ficli
tagas till vid förekonrrnande sjulidonrstillfällen. Så samlades

undcr Solllllarett fläderblorprlot' ocfi katloutill, solr torka-
tles för' att vid behov användas till dekokter', flätlelteet ft'atrt-
förallt sotn svettdrivatrcle tuetlel. Avkoli pir frangttlabarli vat'

ocliså en vanlis husr-nedicin. För lokal vttre behandling sottr

förtlelantle och sntärtstillande mcdel auvätldes otnväxlautlt'
v2r'llla sellåps-, srnör'- och ter'pentiuduliat'. llot maglinip vat'

nfigr.a starlipepparlioln i br'ännvin ett stiintligt irterkourtllall(le
rruivelsaltuedel liksonr också i vissa fall lianrfelbrännvin. Till
tlct vanliga ltrtsapotcliet hör'tle vidale'Iltieletlraus lioler.adlop-
par <lch Hoffnrans rlropllaI sanrt för nrag'.s1'r'eltesviiI Hel'utatr
Illocks salt, r'a|s huvudl;estiinds<lel torde utgjorts av bicarbo-
Dat. 'fill brikler" sär'sliilt denoför'r sir Yanliga t1'1ten av fingcr-
Iriikl, sortr liallades "oltvåilao', hatle cn gaurnral gtllnllra i Ftit'sjö
stor avsiittttitrg ntetl sitt ltettlttragjortla pliister'.

Iln annan I.'ör'sirigunrrrra harle stånrligt ctt litet ftiIr'irtl ilr'

}krtliglal ltclltttta, tletl villia lton vitl ftjlefallandc llchov betjii-
na<le allntiinltetcn. Fltr ttrela effelitiv fot'tu av lllotlavtalryning
utgjor.<lc irder.låtning 0ch koppuing, sonr förI spelar{e eD rn1'c-

liet stor. roll sotn huslirtr, cj l-rlott yid intr'äffande s.iulidomsfall
utau ltanslie lilia nrvclic.t sonl ert lent för'c[1'ggandc åtgär:d och
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handhades vauligen av klockaren ellel barnnrolslian, sonr hatlc
för' ändamålet crfoldelliga instlunrent såsour snäppa, l<<lp1t-

glas o. d. till hands. Att nrinst en gång ortr irlet legelbundet,
lrelst vitl nvtändning, gör'a sig av nred rlåligt blorl genorn åtler'-
låtning ansirqs allnränt sonr en självklar förutsättning för' häl-
sans bevarantlc.

Att tlessa henrkurel i ruånga fall liuntle ha ås1'ftatl c'ffckt
tolde vala säkelt, nrcra fr'ågande lian nrau ställa sig till nvttan -

av att använda voltakors, gikthedjol och giktlin€Jar sanlt länglc
flatn de utpuffatle elektliska bältena. \'oltaliolsct. sour sliullc
bär'as i en silliessnodd ltti bröstet närnrast liloppen, l-lcstod ar'
ett pal liorsfornrade rnctallbitar', rlett elre av kopllzrr', <ltu autllir
av zink, och enrellan denr fasthölls en liliafornratl filtbit, sonr
sliulle vara indr'änlit nrcd ättilia frile anr'änrlandct. l)r'iset llrr
"urt(lertttedlc.t" r'al lvfi lilouor', r)ch, dri tillverlinitrgsl<<lsttratlcrr
vitl massproduktiou på sin höjd kuntlc betinga cn 1O-ijlinu.
blev det eu lönande affär' för stnarta tillverkale. Av rucra
rnr'stisk alt var en och allllan "liloli qubbes" pralitil< bl. a. rrretl
att "skära bolt" ett för'r'ofta fiilelionurraurlc ol-rclrag i iigat, cn
nagelliknarttle förhår'tlnad elleu nrissbil<lning på tlcss ltot'nltitt-
na. .iliomrnan lialladcs oclisil r'åitt och slätt för "naecln i iig-at."
Den hernlighetsfulla litrlcn bestod däri, ntigot sotn upptccktra-
len själv sonr bartr eu giruo osetl<l fick Lrcvittna. att <lcn i troll-
rlonrsnrl'steriet invigde un(ler f latnnrtttnlan<let av tttrtlclliga bc-
sviiljelsel slial spetol av ell kvist av sär'sliilt tr'äslag, oclt littt'tttt
arrstigs bota i tlc allra flesta fall.

Orrr lälialcbesök iilel ltuvutl taget var lttvcliet sällsvtrta. r'at'

lasalettsvårtl ett när'a trog oliiint bt'glelt1l iin<la frattl till rtrot
slulc't av för'ra selilet. Någon tnntlvtiltl t'trligt trtttida tuetorlct'
var ltclt obcfintlig. I Linkriping vc|lia<le tantllälia|e Iiocli. rrtc'rl.

tLi hans ptalitili till lruvutlsalilig del tot'tle llesttitt i plotcsat'-
ltcten, och lilieltelet tlcst 1tgj9r'tlcs ay rllcra fiilrrliigct folli.
vaI tandlälialeltesök nr1-cliel siillatr för'clionrurantle. Det o'iit't't'-

lilasseus trjtttningsttledel", sottl kolitrgett enligt Alllclt Ene-

str'öDr liallade tandbotsten, \'åll' ctt sri gOtt sonr oliätrt h5'git'-

nislit letlsliall i, tnirt bat'tr<loltt. Onr vi, t[itidens lraltr och ttt'lg-
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tlonr, ci bchör'<lc sliftir beliautslitrll ntctl tan<l<lol<tot'trs nt't'r--
ylirranrlc borr', sti ficli vi istället uirng pri girng förn1'a lrcliaul-
sl<apcrr ruetl garnrle liantor' .Iohanssot'rs tan<lnvchel, ntc<l villictr
hau <lrog trt sliarladc. och r'ärliande läntlel unr intc 1l'ecis pu

löparrtle ban<l så tlocli i valje fall allt för' r>fla, onr nlall ga;r'

cn jiinrfrirelsc ttrctl vår' tids lationella tanrlvtirtl.
Yisst vir-r'rlet en snrulu kusligt att ha huvu<let sonr ictl

sliltrr,slätl trrellan liatrlolsfnrns lilzrftiga häntler, rrtedan,llPc-
lalör'en gjorde sina för'belcrlelser nred att nrcd en liniv loss:r

tart<lliöttet fr'ån rlen ut<kinr<la tanrlen. Siälva extrtrlitioncn vur
visscllioen srrriiltsatrr ll()e. r)l('l) <lt'rr gicli slr fort it'll t'rrrllr
lvcli, tttt ntutr lirurillLrst llrttrr rucrl irtt gt, lrirls. l'iirliin lllt vrrr'

iivct'. Orrt virl rtireot tillfii llc t'tt {'lisir rrr lijililrcttcl I'iil.irll rrr<'rl

av llara lltt'lt'tt. rlcl toÅ.1 Inirtr ittll sr lrllr rrlliet.
.tvctt rtiil tk'l gii llrlt' lirt'llttt't'tt r rrr lr,jiilllt'rr r i<l s.i rrk<lorrrs-

fall cllel vi<l Ittt'r'a svltlullirrlt'fiirlossrrirrgirl o, rl. sir solt sotrr
trtcslutirntlc lagtl i lräutlcr' 1li olär'<la, villia rlock genour Iang-
valiqa plalitiska elfalcnltelt l' pil onu'ixlct i allrniiuhe.t lvclitrtlcs
]ila tnctl sitr han<lliiclining och sina l<urer'. llcn iivcn pir rlctta
otur'åtlc flotlatles en rnvclieuhet av slilock clch tlolldonrskonst,
tttör'a<l av lilolia grtbllar oclr ltunrnr<lr'.

TALSPRÅKET OCH DESS FöRÄNDRTNG
UNDER EN MANSÅLDER

\ivclleling ocir lil<riktning iilo ftileteelser, sonr lllan lian
slirinja iuotn suart sagt alla olnril(leu i vfil titl. Detta gäller ej

ruitrst talspråket. (ietront skoltttrtlellisning oclr allttlätt läslitltt-
nighet, littcratur, tidningar', I'a(lio nt. trt. t'lintiuc't'as tttrtlau ftir'
un(lan olilihelcr i tlialelit ,.rclt ttttal.

Det talspr'åk, s<)ttt is1'ntrerltct alhnogerl här på ot'letl auväu-
tle för etr tnausirltlct' sedau, r'al i trttitrgt och tnvcliet olilia dc't

nu gängse. En hel tlel olrl oclt ttttrl'cli ft'tiu tleu titletr ltar utt-
lucl'år ålltingen helt fallit i eliirtrslia ellel et'satts av tt'totlelttaLt'
uttt'r'clisnre<lel, oclt talsltrirket i sitr ltelhe't hal lllivit tuer virt'-
tlat oclt oltxlallat till stön'e sirtnstätnttrighet nted likssveuskaus
uttal.

Iitt par för östgötaslätten i dess helhet lialalitåilistiska kiiu-
neteclien pfr uttalet är först och ft'ätnst tlet tjoclia l-ljrtdet, sotrt

sa gott sotrt utesltttalde ftileligtllret' cftep lignsolautertra ll,
f, g och li, äveusonr ft'attrför nrjttlit g, i, lt, nr, 1l tlch l'. I ot'tl-
slut där'enrot växlal de.t på ett legellclst sätt lned det Drjuka
l-et; sri t. ex. ltetet'dct bal tnetl tal, fel rnen stel, tnil tlreu liil.
fiol tncu st<ll, liapsl'l Inetr s1'1, liiil ttteu ijl o. s. \'.

Så hal vi det sliot'ratrtlc trtugt'ots-t'-et' sol)l i s1'tlligale land-

skap hclt tlotninerar. Här föreliolllplel tlet blott i fiiljande trt'
fall: atltid i bör.jan av Ord, r'ida|e dii tlet är ltingt, siir'äl intrti
s6pr i slutet av ol'd sits()tl t. ex. i oltletr allll()rre' stöt't'c, 1rärt'.

<l(rr.r o. s. r'. och slutligen iuttti sanrtrlallsltta or(l och (lftcl'

I'issa frilstavelscr l. ex. nosling, utre<lpipg, inr'ättnitrg, Ilet'etl-

skap, avrivuiug ttr. fl. I övrigt atN'iiu<lcs tttugsllets-t'-et, sol)r

nrer.och lllel svnes irtta {et sligr't'atr<le r'-cts plats, särsliilt dti tlt't
gäller YnQI'e pel'soltL'rs uttal. Det <ippna ii-titrtlet, sonr för'r' all-
nränt ficli clsätta a-litrdet ltl. a. sotrt sltttvoliul vitl vcll-retrs itr-
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finitivfouner' (tlansä, leliä, slirivä o. s. v.) ävensorn allt cntel-
lanåt inuti ord, vanligast dir i stället för o- och ö-ljucl, såsr.rnr
i ortlen bort, yrorter, törstig, först nr. fl., gjorde tlaktens idiorn
ll'äkigt och fult. I en rlel ord l-rlev det ti-ljud i stället för a, cx-
ernpelvis i ordet kallt; det spetsiga 1'-ljudet ersatte i blanrl ci

sfrsour i oruleu nrössa, tröska, ltrissa och löss. Dcssa uttalsför.e-
teelser är'o tlock nllnlera, dess bätti'c, helt l-rortlagda åtntinsio-
nc vatl det 1'nere slähtets talspråk beträffar.

l{irnga orcl oclr uttrvcli, soln \:år allrrränt aängsc uuder frirr.a
sclilet, äro nu, sotn ovan antl'tts, helt ur ltruli. Snnr en liten
provkalta på d1'lika sprrikblomstcr, sour i upptccknarens barn-
tlorn var vanliga åtminstone blantl äldr.c personer, följer hiir
t'tt lionstruelat spr'åkavsnitt, där' gatnla uttrl'ck och benärn-
ningar, sonr helt visst för vår tids ungdorn konrmer att te sig
sonl rcn "meso1)otånliska", har fritt tr'ängas orrr ntrynrrrret:

l)e ä kirllt ii tiälnrit i väret i da, å r'äss särn de ä, så konr-
ttrc'r' <le en närsiling'). Rägsliörda vart inle sfi avlier,) i fjol
a slär' intc llla tc ve tr5'sken. Sist vi trask vilrt de intc stor
<lräsc fr'å de vi åt dagle't) på rnäern te aftavarstlags. I nrär'sc
to fajen fi nrojaa) en fartägel;) förbi liarlgårn(t) utåt ägera för
lc si, hurdant de va ätter legnet. I sutrkera slo tle glavattcn.
I(allc å ja, sänr va nre, skulle karrrllä hcrtr. Iialle va g1'ktie r å
linaltii pfi <le värste han kunne pti rlen julpie r'äjen. Når' han
lionr franr, r'a han sri flåsrnätter, sli han liipltåi ättcr ånnen,
rucn färst lionr han i allä fall å r'a inte lite katiel rivel rlii.
Ilenrlionrnri, gccli vi irr i fäjset, tlär'Iiönar) sto ti dr'ö1;jäs). \'i
rtlitc pri oxa. De ä rediii oxä ti har', frirärnu) ii övet fjortatr
livarter, teärtrto) trettan. \'i skulle körä i träet, sänr ä fullt å
i'rrslclr). I{allc höllt i kloken, å ja körde. På henrväjen to vi
tne iiss ctt lrelt lass trärsel ätter en nerriven gär'sgril. De vall
sti nrvclic. att vi knappt kunne virlvetätl!) 1tå vaneen, <lc sto
högt över nlngera. Sen slinl.le vi huggä vejer te tlcn n5'e gär's-
girrn. Kalles vx va l)ä113), så vi sliulle slipä na. På rackersliap
<ll'o ja slipsten ånsors, tnen tlå slia ui si, att Kalle vart alger
it liuvstr'ä rne näven åt ntcj, å sen skuffle han tc rnej, så ja

l(i

tappte nlvssa. Här'te tlejla), sa ja, å ltttr ja lanträlå) llle'n, så

vart han goer igen, å så to vi varann i hånn på att vi skulle
va sallls, ureu äIn e stunn va vi i gång igen rne te feläs å

käbbläsr6). På kvällen t1'ckle fajen, att vi vatt urolvatäli) te
albetä, å att tle va vållr*), att träet hadde blitt så bla äppkört,
å cle vart vi inte lite hörkä'") över. I urära slia vi sättä jolpra.
Änr torsdä ä tle vaffertlan, tlå får vi ätä vaffler, å de tycker
varsl<en Kalle ellel ia illä änt.

orrlförklaringa!.: 1) Blåsiling 1rå senvåren vicl norsens lcktid. :r) Bra.
,) iiJis-;ii;irulost. n) Fär ocll i'or. '-'; En run<ltu1' c1 Köksväxtlandet'
i) Korna. s) I(lissla.',) Högeroxen. 10) Vänsteroxcn. tt; Ogriis. 1e)-tiun-

,ä1, iråii,r'o,ii'ä.i.l"i S|OIiil t.us-pa dej. r;) f'a nled länrpor. llt.) Bråka
inetl riarandr.a. r?) Siirskilt rluktiga. rs) Bra. rr)) l,ite srlrått rtrirlliga'
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SLUTORD

Häuned är <len i flera avsecntlen ofullständiga sockcn-

sliildringeu slutskliveu. Kanske etr och allnall titlsbilcl fliin
svunna år' har h'ckats fånga cn sutula iutresse ltos läsaletr.

l<anske vissa avsnitt av rlet sotrr sliiltlrats r.äclit ernirart l(jjt:
ellel på sin höjd en rnecllidsanr tanlie åt <le nrännislior, sonl

fått liänrptr en tung och nrödosanr lianrp för' det knappa rlag-

liga brödet. Jag vill docli giirna hoppas att åtnrinstoue nfigott
velat se sal(en djupare än så och för'numtnit, att vi tru levanrlc

utgöra cn länli i en oändlig ke<lja av släkten cftel släliten, sonr

gripa in i, och ha ett oupplösligt sanrl)an(l tned valatttL'a, oclr

att det är ett onrätligt lilit arv av andlig och nrateliell odliug
vi fått nrottaga av våra fäder', och sonr vi under ansvat ha att
för'valta. Se vi saken sir, då betralita vi ej längle nrecl lt)jc
fätlrens enkla livsföring eller h5'sa någon övel'lägscn nrcrl-

iimkan nred deras arbetsmetorler och tunga clagliga slit trretr

ägna i stället gärna en tacli,sanr tanke at gångna släktcn, soltr

nu vila i sina grifter efter fullgjord livsgärning.

De hava plantat trätlen, sonl llu oss skugga ger',

de ltava rest det tempel, vals gvllne kols vi sel
mot evighetens rvnrder visa vägen.
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