
Finsk Rminnllfnreninssz nllmimnisttissl! KihlilltcK,
I,

MwKIM olh Herillllln turp
N!

Mari a.

Vri»: 35 penni.





Fiiisk NllinnllfiileningZ i>!!i„i,ii!,!,ttiliii liibliutrK,
I,

MuMan «rl> Tern>»l« t»rzl
.»

Maria.

Helsingfors,
Finsta Litteratutsällstapets Tryckeri Uttiebolag,

189N.





M Tcrwola torp war storstädning, Golfwet fluradcs, bord
och bänkar torkades. Gamla fkodon, orena kläder och bar-
nens letsater föstes under sängen. Pä sängen breddes en
ny rya för att dölja de grädastiga lakancn. Pä bordet stäl-
des en brickll med koppar, sockerskäl och gräddsnäcka. Wär-
dinnlln wäntadc fremmandc.

Da hon kammat och klädt sig sjelf och barnen, stälde
hon sig i dörren for att wänta. Snart syntcs ett frun-
timmer komma gäende pä stigen i skogen.

„Der är nu pastorftan!" utbrast wärdinnan och styn-
dlldc in för att ställa kllffepllnnan pä glöden i spiseln.

Dä gästen steg upp för den läga trappan kom wär-
dinnan frän stugan.

„God dllg, kara Anna!" helsade pllstorskan hjertligt i
det hon klapplldc och omfamnade torpllrhustrun. „Hwad det
är roligt att se ditt wänliga ansigte och hwad det päminncr
om gamla tider!"

„la, woj, woj, hela dagen har jng tänkt pä gamla
prostinnlln och pä dc lyckliga dagar jag upplefde i prest-
gärden," sade Anna torkandc sinä ögon pä halsdukssnibben.

„Och huru har du det nu, Anna?" frägade pastorskan.
„Är du lycklig?"

„Ack jo, pastorslan! Gud ske lof för mig. Antti är
ju nykter och bcstedlig. Wisst är han litet sä der
lallig af sig," tillade hon med ett muntcrt ftratt, „intet hräd»
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skar han just i onödan. Men bestedlig är han. Och sä är
torpet rätt bra. Icke af dc bästa, men ganska godt."

„Har du barn?"
„Ia wisst. Minä, kom hit med pojken! Och hwar är

Lisa? Tre stycken linluggar. Nig för pastorskan, Minä.
Pekka är nu ntta mänader gammal. Minä är 6 är och af
henne har man just ej annan nytta an att hon ibland känkar
pa pojken. Lisa är tre är. Pastorstan skullc nu sitta ned.
Woj, woj, hwad jag är glad att se min tära fröken! Mättc
nu kllffet wara godt! Jaa, har sä kömmit ihäg prostinnans
alla lärdomar i dag. „Koka pannan ibland mcd asta," sa'
prostinnan. „Sc till att dcn är wäl förtennt. Kola ny
sump alla dllgar. Brann inte kafset swart, utan brunt."
la, ja, jag kommer ihäg hwart ord/'

„Du har ocksä snyggt och ordcntligt hos dig/' be-
römde pllstorsklln. „Dct glädcr mig, ty jag mins mycket
wäl att allmogen här pä orten war mycket osnygg."

„Nä ja," sade Anna förlägen, „i dag när jag wän-
tadc främmande ...men annars hinncr man just icke annat
än trälll och sä undan det wigtigaste. Pastorstan kan ej tro
hwad det är för ett urat mcd barn och träk och, trösta mig,
det ntarbetct och wäfwar och sädant."

„lag tror det nog, Tack, inte mera taffe, det war
mycket godt, men jag h»r druckit twä koppar redan. Det
är sä kärt för mig att du bor pä ett af wära torp. Sä
mänga bctantll aro döda och bortflyttade pä dc tio är jag
warit borta."

„Och pastorstan har fcm sinä?"
„la, det har jag. Friska och glada äro minä bytin-

gar och duktigt stita de och strumpor. Men nu när
wi kömmit oss till bättrc inkomster slall det wäl gä/'

„Alla mennistor ha sä gladt sig ät att sä pastorn hit.
Han war ju sä omtyckt. Och fröken fedan pastorstan
willc jag fäga. Till och med gummorna pä fattighufet glädja
sig öfwcr att sä äterse er."
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„Dct är lärt att höra. -)l'u inäste jag gä. Mr wi
komina i ordning skall du tomma och besöta mig. tetratta
mig som cn gamma! wän, om du bchöfwcr räd eller hjelp."

war pastorskau Nymans första besök i Tcrwola
torp hos Anna, som i sm nngdom tjcnat pä prcstgärden hos
pastorskans föräldrar.

3om torpet war belaget cndast ctt par kilomcter fran
prcstgärden, hände det ofta att pastorskau tittade in pä cn
stund. Hon hadc en gäng för alla bedt Anna ci läta störa
sig i sinä arbcten och derför hände det osta att pastorstan
satt och säg pä niir Anna bakadc ellcr kernadc, mjölkade cllcr
waggadc sitt barn. 3ch för Anna war det alltid trefligt
att fä pratll med sin förra fröken.

En dag hade Annas lilla flicka, den trcäriga Lisa, stött
sitt ben och modcrn, som blef orolig da barnet ej tunde gä,
skyndade till prestgärden för att bcgära pläster eller medicin.

„lag skall genast komma med dit," sade pastorstan,
„lag kan icke ge pläster förr an jag ser bcnet."

I torpet läg lilla Lisa i sängen och gret. Syster
Minä stod rädlös bredwid och Pekka skrek af full hals för
sällstaps sknll.

Pastorstan undersökte bcnet med wan hand.
„Du kan wara lugn, Anna," sade hon. „lag tror

att kalla omslag är allt hwad wi bchöfwa. Hemta ett fat
mcd kylstaget wattcn och en handduk. Blir det ej bra, ftola
wi föra hcnne till doktorn."

Modcrn hemtade det begärda, men det war ingen lätt
sak att päslltta omslaget. Lisa gallstrek och sparkade mcd
det friskll bcnet och stoa, omkring sig mcd tnytnafwllrna.
Modcrn och pastorstan försökte tala wackert wid heune, men
det hjelpte icke.

„Se, hwad hon är sjut," jemradc sig Anna.
„Har ingen sara," sade pastorstan lugnt. „Hon är

bara litet stygg. Du har intc lärt din flicka att lyda. Hör
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nu, Lisa, nu muste du ligga stilla och läta mig lägga pa
dm här handduten. Du blir snart frist, om du lhder."

Lisa blef litet hapen öfwer den främmandes allwar-
samma röst och tystnade, mcn dä det talla wattnet rordc
wid benet, började skritandet och spartandet pa nytt. Pll'
storskan lätsade emellertid ej om det, utan höll mcd lätt,
men stadig hand det sjuka benet. Da hon säg den unga
moderns olyckliga ansigte, sade hon wänligt: „du behöfwcr
alls icke wara rädd, Anna. Det talla wattnet iir litet obe«
hagligt först, men det lindrar sedän. Ser du, snart somnar
hon frän alla sinä sorger. Det är en liten nätt flicka, men
du häller henne inte snygg. Se huru swart den lilla nasun
ar, och handeina sedän."

„Woj, woj snalla fröten... pastorstan wille jag säga
...Nog ämnade jag twätta henne innan pastorstan kom,
men hon stret som en galning och inte wille jag pina det
sjuka barnet."

„Nej, naturligtwis icke. Men du hade bordt twätta
henne i morgse. Twättar du inte dina barn alla dagar?"

„Hwem skulle hinna med det! Ibland torkar man dem
i ansigtet med en wat handdut och ibland far det wara.
la, jag wet nog att det iir dumt. Jag mins nog Prest-
gärdsbarnkammaren. Och prostinnan twingade mig att
twätta och tamma mig alla dagar. Mcn inte blir det af!"

„Du iir mig just en slamsadara, du," sade pastorstan
och skakade pä hufwudet, „Twätta sig mäste mennistan om
hon har huru ondt om tid som helst. Det iir hälsosamt
och trefligt och det tager ju ej mera tid än fem minuter.
Och sopll sin stuga mäste man ocksa."

„Na, nu har pastorstan kömmit hit rittigt for att
gräla. Jag sprang med en sadan fart till prestgärden, att
jag inte hann stada."

„la, men dä war kl. 10 pä förmiddagen och da hade
stugan bordt wara sopad längcsedan. Sätt dig nu här wid
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sängen och byt om omstagcn, du tan bchöfwll hwila dig, sä
sopar jag stugan."

utbrast Anna förfärad. „Nej, aldrig
i werlden!" »

„Det gör jag wisst. Tror du jag cj tan sopu? Hwar
är din twast? Har du alls nagon?"

„Nu gör pastorstan narr af mig. Här är kwasten,
mcn inte sopar pastorstan ...."

„10, det gör jag. Jag stall wisa att det gär pä tio
minuter. Och fast du har myckct att göra, kan du nog offra
tio minuter till sopning."

„Men sota fröten ..."

„War tyst nu. Tiitt dig hos barnet, annars wat-
nar hon.",)

Anna lydde med en förtwiflad uppsyn och satte sig pä
eu stol med torslagoa händer, mcdan den hurtiga pastorstan
rastt och behandigt sopade.

Plötsligt sprang Anna upp.
..Pastorstan! Nu kommer littala wärdinnan. Lät mig

sopu. Om hou ser hwad pastorstan gör, berättar hon det
kring hela socken."

„la, det wore rätt ät dig," sade pastorstan strattande.
„Tätt dig der i skamwrän. Jag sopar."

Men ncir den friimmandes steg hördcs pä trappan
ryckte Anna kwasten ur pastorskans hand och började sopa,
mörtröd af äterhället skratt. Pastorstan äter satte sig sede-
samt wid fönstrct.

Dä den främmllndc uträttat sitt ärcnde och gätt sin
wiig. sade Anna:

„la, nu blir jag öländ i hela socken när jag sopar
stugan medan den ärade pastorstan är hos mig."

är ditt eget fcl. Om du sopat din stuga i
morgse och twättat lilla Lisa, sä hade littala wärdinnan
sagt: „jag war i dag pä Terwola och der war sä snyggt
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och städadt, och war rcn och fin som en prinsessa. Inte
är det underligt att pastorskan gärder sä osta."

Anna strattllde förlägen. ~Nog är det jn totigt att
mcm haii sä slamsigt. Men det mastc sä wara hos bonder."

„Tro icke det, Anna!" utbrast pastorstan lifligt. „Dcssa
tio är som jag nu warit borta frän min hemsockcn har jag
bott pä olita orter och noga gifwit akt pä allt. 3)ch jag
har sett att der seden är goo, der hinna alla mennisfor wara
snygga. De ställa sinä arbeten sä att de hinna, och dc lägga
hwar sat pä sitt ställe sä att städningcn ej blir sä tidso-
dandc. De lära barnen att hjelpa sig och wanja dem wid
snygghet och ordning redan i tidigll är. Kara Anna, jag
har sett fattiga husmödrar med ser ellcr sju barn ha sopad
stugll och tlara fönsterrutor och barnen ha warit twättade
och kammllde och haft rcna och wällappadc kläder. Det är
tonstcn att ordna sinä göromäl, som gor det, och lusten och
Hagen for snygghet. Wet du hwad, i nasta wecka stall jag
tomma hit och wisa dig huru du skall ställa dina arbeten.
Men först stola wi ha storstadning i lördag. Det kan intc
trollet sä nagon ordning pä det hiir."

Anna smäskrattllde. „Ia nog skall jag städa, men
pastorstan skall fä se att om mandag eller tisdag är det
likadant."

„Wi fä se. Ställ nu pä watten i lördag tidigt pä
morgonen, mycket watten, skaffa twastar, trasor, lut och
fand. Jag är här förr än tuppen har skorna pä sig."

„Woj, woj, nog kan jllg skura utan att pastorstan är
inspektor," strattllde Anna.

„Nej, du kan inte. Äyt om omslagen pä flickan och
sticka bud pä mig, om benct blir sämrc."

„la, den frökeu! Hon är som en motwind, man tan
ej streta emot, inte for det. Tack nu snälla pastorstan för
flickan. Inte tror jag mycket pä wattnet, men pastorstan
forstär nog."
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„Wattnct är bra till mycket. Det skall du fä se i
ldrdag."

„la, till skurning!"
Lördag morgon hade klockan knaftt slagit fem, innan

pastorskan stod pä Tcrwola trappan. Mm mor Anna hade
ocksä warit flint. Hon hade redan en stor gryta med hett
watten. Antti hade fätt kaffe och hade gatt till sitt arbete.
Barnen sofwo.

„Nu börja wi först med kammaren," sade pastorfkan
„ty din man stall ha en snygg knut att äta frukost nti."

De dada kwinnorna började bara ut alla moblcr och
saker pä gärden. Anna protesterade och strattade, bad och
bonföll att pastorskan bara skulle satta sig pä en stol och
Hesalla, men pastorskan swaradc att nu mille hon wisa huru
det gick till, och hon ortade nog.

„la, men det passar sig inte," jemrade sig Anna.
„Passar inte? Skäms, Anna, är det sämre att städa

ett rum, än att spela piano?"
„Nä nej, men för herrskap!"
„Du med ditt herrskap! Nu äro wi twa ordningsäl-

stande kwinnor, och dermed punkt. Gä du ut pä gärden
och twätta sängarna med kokhett watten och piska sangkla-
derna. lag skall twätta fönstret och dorren under tiden,"

„Men fröken ..
. pastorskan mille jag säga..."

Pastorskan tog Anna i arlarna och skot henne ut ge-
nom dorren med en wanlig puff.

Sä sturades och fejadcs det af hjcrtans lust en tim-
mes tid.

Kl. V 2 ? war kammaren sä fin med färstt enris om-
tring kakelugnen, klara rutor och wälbaddade sängar.

„Nu flinkt att mjölka," sade pastorskan.
Medan Anna mjölkade hjelpte pastorftan barnen, wi-

fade Minä huru hon ftulle twätta och tamma de smä. De
woro fä forundrade häröfwer att dc tego som moss.
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?ä Anna toin frän mjölkningcn stäldcs frutostcu pä
och pastorskan dukade nätt i tammaren pä bordet.

Sedän Anna atit, wattnat talfwarna och korna, toin
siugans tur. Rllstt och ordcntligt stadadcs dcnna och för-
stugan, matboden och mjoltboden, winden och hwarjc wrä i
huset. Dcrunder gaf pastorskan mänget godt räd och wisade
Anna huru oförständigt hon stält för sig i mango. fall.

„Ser du, slamsadara," sade hon en gäng, „hwarfor
spar du trafiga stodon under sangen? Och en utsliten tjol,
och det här söndriga stenfatet..."

„Nä, jag har nu alltid amnat stänga deni nägoustans,
mcn det har ej blifwit af."

„Men dn stall intc „slänga dem nägonstans." Sto-
donen duga ännu att lappa. Lägg dem i en korg i tlad-
boden. Kjolen dugcr till mattlappar, liigg dcn i den korg
pä winden, der wi redan samlat en hel hop sadana. Bi-
tarna af stenfatet lagger du der batom fahuset under bustcn
der du lofwade mig att hädanefter samla alla glas- och
porslinsskärfwor, sä att de icke strapa ned garden och sara
barnens fotter. Du far inte ha en sophog under sängen.
Tag bort grytan och pannan. Hemta hit den gamla pack-
lädan som stär i forstugan, Ställ dcn i wrän bredwid spi»
seln. Sä ja. Stall nu grytau och pannan pä ncdra hyl-
lan. Kaffepannan och den andra grytan pä öfrc hyllan.
In mera saker du samlar under sängen ju mera damm sam-
las der och ju swärare är det att sopa der. Här är ett
par nyttjade strumpor."

„la, pastorskan har dä ögon alldclcs som gamla pro-
stinnan. Jag ämnade twätta dem."

„Godt. For dä dem och alla andra nyttjade kladcr,
som nu ligga under bäntcn, i sängen och hänga pä wäggen,
upp i den stora packlädan pä winden, dit wi redan förde
sadana kläder frän tammaren. Minä tan nog föra upp
tllldenm sä att du ej bchöfwer springa dit hwarje gäng.
Hall aldrig orena tläder i ett boningsrum, de sora med sig
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en obchaglig lukt, det är ohalsofamt och otrefligt. Hwad
gör din man? Har hau tid att fla upp en hylla här. Helt
simpel, af ett ohyfladt bräde, om han ej har bättre?"

„Han lagar gärdesgärden här strar intill. Nog tan
han tomma."

Antti koin in och säg högst olycklig och förundrad ut,
men med pastorskans hjelp och eftcr hennes anwisningar koin
hylllln upp fortare an man kunnat tro. Antti företog fig
iill och med att hyfla brädet.

~)tä, Anna, heinta hit alla koppar och fkedar. fat och
tallrikar dn har. Hett watten i ett fat och en ren handdut."

Pastorstan fiÄ hwad hon begärde. Sä twättade och
torkade hon omsorgssullt alltsammans och stälde upp tärlen
pä hyllan.

„En regel för ordning är att ha en bcstämd plats for
hwarje sak och sedän ocksä ställa alttina, pä fin plats.
fatt dig att aldrig ha odiskade kärl pä bord och bäntar och
fönsterkarmar. Hcmta mig nu en spik och en hammare.
Här är en gammal bleckläda som jag hemtat dig till
aft. Den spikar jaa, upp här ofwanom bänken der twätt-
fatet stär. Här slar jag in en trädpinnc för ansigtshand-
duken. här en annan för kärlhandduken. alta dig
bara om du blanoar ihop dem. När du nasta gäng sattcr
upp handdutswäf, slar du en röd cller en blä rand i halfwa
wäfwen sä kan du bättre stilja pä handdukarna. Här pa
fpiken inwid muren hänger jag difktrafan och här bredwid
wifpeln med hwilkcu du rcngör grytan. Hwar will du ha
spegeln? Här wid fönstret? Bra. Nu fpikar jag upp den
och titta dig oftll i den, Anna, sä att du ser om du är ren
i ansigtet och slätkammad."

„Pastorfkan gör bara narr af mig. Men nog är det
sant att jag icke snyggar upp mig sä oftll som dä jag war
ung och ogift."

„Det är mycket orätt. mig nu en liten bräd-
lapp. Se här, nu flar jag upp en liten hylla under spe«
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geln. Hall tammen här och lät dcn aldrig ligga bland bröd»
bitarna pä bordet eller fönstertarmen."

„lag stämo ögoncn ur mig," jemrade sig Anna. „Pa-
storftan har lagt pä minnet alla minä fyndcr."

„War lugn du, Anna. Det är inte bara hos dig jag
sctt sädant, Jag har sett det i mänga, mänga hem. Mcn
nu skall du bli ett lysandc ezempel i hela socken. Här har
jag hemtat t>ig gardiner af röd- och hwitrandigt taltun.
Det är ett litct minne frän wära glada ungdomsdagar.
Men nu blir det din sat att halla dem rena. Hwad har
du här i fönstcrkarmen? En fmörgäsbit. Lägg den i gris-
ämbaret. Tre lökar. Lägg dem i en papperspäse i Mpct.
En ljusbit. Samla ljusbitarna i en litcn tora, i tontoret.
Ett tradnystan, en stoppnäl, fingerborg lagg alltsammans
i din fykorg. Katctescn. Lagg den i det lilla ftäpet bred»
wid psalmboken och almanackan. Ett winglas. Stall det
pä tärlhyllan. Nu hänga wi har pä tnaggen alla de tläocr
>vi bchöfwa dagligcn. Rcsten för du upp pä winden. Lät
mig fc att du ej flänger omtring dem pä bänten och pä
fängen. Ny halm i fängen. Pä landet der man har fullt
upp med halm fär man ej spara pä fädant. Har du rena
lakan?"

„Ia wisst/' sade Anna med stolthet och hemtade fram
wälmunglllde och wälwafda lakan.

„Är det icke trefligt nu?"
~10, pllstorfkan. Antti tommer att falla omkull af

förwäning. Men han kommer in med smutfiga stöflar..."
~Dä fkall du ha granris för trappan och en matta i

förstugan."
„Sä spilla barnen mjölt pä bänten . .."

„Mma fär torku den genast."
„3ä kllstar han rocken pä bänten."
~Dcn hänqer du upp pä tnaggen de första gängerna

fä gör han det tanfte sjelf en annan gäng. Nu gär jag hem.
Jag hoppas du ej är ledsen pä mig för att jag grälat hela dagen?"
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~Vedsen! Nej snälla froten ...pastorstan mcnar jag
~. Tack, tusen tack! Jaa, wet att pastorstan har rätt."

Pastorsklln Nyman hadc wart nftp pä prcstgärdcn i
denna sammu sockcn, hadc gift sig mcd adjunkten och hadc
nu i 10 ars tid bott pä andra orter. Nu hade den forna
adjunkten blifwit kyrtoherde i hennes hemsockcn och Terwola
hordc till prestgärdstorpcn. Under wärcn och sommnrcn
stulle en storre reparation forsiggä pä prcstgärden. Kyrto
herdcn mäste en tid wara under lätarcwärd i Helsingfors
och barnen woro hos sin farmor, hwarför pastorstan boddc
ensam pä prcstgärden. Hon beslöt att begagna dcnna tid
att hjelpa och nndcrwisa torparhustrun att wärda sitt hcm.
Anna hade ända frän 14 ärs älder warit i tjenst hos gamla
prostinnan, som war en tunnig och driftig husmor och pa
ett utmärtt satt underwisadc sinä tjcnare. Anna föreföll dä
att wara en flink och ordcntlig fticka. Det förwänadc och
bedröfwadc dcrför pastorstan att nu se Hermes owärdadc hein,
osnhgga barn och oförständiga anordningar. Men hon för-
stod att Anna, dä hon sag alla andra hem osnygga och
wanwärdllde, hade sallit in i gamla wanor, ty Annas mor
hade warit sadan som alla andra. Utarbetet och ladugärden
ansägos som det enda nyttiga och nödwanoiga. Wardcn om
hemmet och barnen en bisak. Anna hade warit mycket fä
stlld wid pastorstan och denna hoppades derför att tunnu
blandll sig i torparhustrnns angelägenheter, utan att göra
henne ledsen.

En sondagsafton i solnedgängen dä de bäda kminnorna
sutto pä trappan, sade pastorskan.-

„Nä Anna, will du nu, ehuru du warit gift i sju är
och har tre barn, annu lära dig att stöta ditt hus pä ett
klokt, sparsamt och trefligt satt?"

„Nog will jag lära allt hwad pastorskan will," swa-
rade Anna, „men aldrig tror jag att hcrrskap förstär huru
wi fattigt folk ha det. Ursatta nu snälla pastorskan...
Men det tror jag inte."
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„Wet du Anna att om man ej förstod annat iin dc
forhällanden i hwilka man sjclf lefwat, sä skulle prestcn ej
kunnll predika och liirarcn ej lara barn och läkaren ej bota
sjukll. Intc har prestcn warit i samma beliigenhet och sjals-
tillständ som hwar och en af Hans ähorare. Intc har lä-
karen hllft alla de sjukdomar han mäste bota. Inte har la-
rarcn samma lynnc och bcgäfning som alla Hans clcwer.
Nn har jag wisst icke warit torparhustru, men jag har ifrän
barndomen wistats myckct bland folket. Jag har alltid lagt
pä minnet hwad jag da sett och hört. Sä har jag dess-
utom läst och begrundat mangu hithorande saker. Dessutom
har jag and» frän barndomen blifwit hallen till striingt nr-
bete och underwisad i alla sysstor. Och wet du hwad? Jag
har ocksä warit gansta fattig."

„Har pllstorslan warit fattig! lemmcrsta!" Tärarna
stodo i Annas wänliga ögon.

„la. Tror du att en adjunkt har sä stora inkoin-
ster? Min man war dessutom en fattig gosse och liiste pä
skuld. Dessa skulder mäste afbetalas. Och, ser du, mcdan
din mau gär kladd i en hemwiifd wadmalsrock, hemwäfd
skjorta och tallukkor, mäste prcsten ha swart rock och prest-
kappll och trage, stöflar, böcker och papper. Du har lin pä
pä din äker och ull af dina fär, mjölk af dina kor och räg
srän din äker. Wi mäste köpa allt. Och huru sparsam och
enkel en prestfru an försöker wara, mäste hon ha sitt hus
litet llunorlundll än ett torp."

„Nä ja, ja!"
„Och barncn litasä. För att tunna ha det sä, mäste

pllstorskau wäfwa, sy och lappa, sticka och stoppa, kota, data
och spara, och hafwa sä sä tjenare som mojligt. Mäuga,
manaa weckor ha wi druckit bara kornkaffc och dc första ären
hadc wi ingcn piga."

„Hwad i all werlden! En prestoottcr! Och intc sä
rcnt taffe."
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„la, dct war ei sä farligt, mcn att wara utan piga
och barll ibland fä hjelp af cn gumma, det war swarare.
Mcn jag klagar inte. Jag har warit frisk och min man
är mycket god och anspräkslös. Han har hjelpt mig i ar-
bete och försakelse. Jag berättar det bara för att du skall
förstä att jag wet hwad arbete och fattigdom är. Tror du
nu att jag kan lära dig?"

„Nä jo, jo," sade Anna och snöt sig i förtlädet, halft
grätande och dock smälecnde.

„Nu siyttar jag i din helgdagsstuga till naara weckor,
sa kan jag ha ögonen pä dig. Här är sä wackcrt och pä
prestgärden är der ett gruftigt bultande, damm och klister
och M. Du behöfwer icke wara orolig för maten, jag äter
detsamma som ni, ty jag ämnar lära dig laga mat ocksä,
god hwardagsmat. Och sä skall jag betala för mig."

„ÄH nej, det behöfwer pastorskan inte."
„Io det gör jag. Sängkläder hemtar jag frän prest-

gärden. Men hwad skall Antti säga?"
„Antti! Om han ens märker att pastorskan bor här,"

skrattade hustrun gladt. „I alla fall sägcr han ingenting."
„lag har just tänkt att er främmandstuga skulle passa

sä bra alt hyra ut till sommaren ät nägon student eller
fröken. Du behöfwer den inte, när du har mjölken i bo-
den. Och dct wore en bra inkomst."

„Men maten," sade Anna hapen.
„Nä jag skall ju lära dig. Färst fisk, ägg, bar, fil°

bunke, potatis, bröd och smör. Det är sommarmat uog."
„Men wära potäter blifwa slut redan i Maj."
„Dä fä ni lof att sätta sä mycket att de förslä till

luli, da de amerikllnska bli ätbara."
„la, den pastorskan, hon wet rad för allt. Det är

detsamma hwad jag fäger."
„la, fer du, och när du fätt riktigt god ordning inom

hus fä stola wi börja med hönshufet och ladugarden och träd-
gnrdstäppan. Den har backsluttningen ät söder skola wi mcd
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Anttis hjelp rödja och bruka och härifrän itola ni änmi föra
manga kappar äppel till falu. Jag sade iu att du stall dli
ctt erempel för hela socken och Tcrwola skall annn se ut
som en lustgärd."

)iu blcf dct ctt lif pä torpct.
„2ag mig nu Anna i hwilkcn ordning du brukar göra

diim sysflor," sade paftorftan första aftoncn.
~I hwilkcn ordning..." stammadc Anna förlägen.
„la. När stigcr du upp och när mjölkar du och när

ätcr ni frukost o. s. w.?"
„Woj, woj, inte scr jag pä klockan. När wi ga i

rian stiger jag upp kl. 1. Annars sä der tl. 4. Sä mjöl-
kar jag när det blir dagcr, utom om fommarcn. Dä lär
dct wäl wara femtiden, sä att korna stippa i wall. Och
frukost äta wi när den blir färdig, fast Antti ibland grälar
att han är hungrig. Men middagcn äta wi tl. 1 när prest-
gärdsklockan ringer om matcn är färdig. Det öfriga
arbctct gör man när det passar. Ibland mäste jag lcmna
lorna i sticket när Antti will ha kaffc och ibland hinner jag
cj äta mcd dc andra. Och sa skrita ungarna. Och sä der."

~Och sä hinner du aldrig sopa stugan," sade pastorskan
stllMtsllMt.

gör narr af mig! Har jag inte haft stu-
gan sopad hela den tidcn sedän pastorskan sjelf sopade den?"

„Ia wisst. Men när jag flyttar till prestgärden fallcr
du in i dina gamlll wanor. Hwarje ordentlig husmor mäste
tanka ut ät sig en dagordning för sinä arbcten, sä förständig
och passande som möjligt, och sedän följa den. Naturligtwis
tan dct ibland komma hinder och ertra göromäl, men i re-
geln skall dagordningen följas. Da är det bra att ha nägra
bestämda puntter att rätta sig eftcr och dessa aro pä landet
mältiderna och mjölkningcn. Det gär icke an att mjölta
när solen gär upp, ty solen gär upp pä olita tider hwarje
dag i aret. Det är lika nyttigt för kon att blifwa mjölkad
pä en bcstämd tid, som det är för mennistan att äta pä
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beslämdll tidcr. )iu stall jag försöta gora upp cn dagord-
ning at dig och uär wi profwat om den är bra, lofwar du
mig lltt följll dm en tid, sä fär du se om det cj är tidbe-
sparing."

Anna smästrattadc. Hon trodde cj rittigt pä sädana
herrstapsfunderingar. mcn hon holl af pastorstan och war
öfwertygad om att dcuna menade wäl.

„Sc här nn Anna, Kl. 4 stigcr du upp. Sä gor
du upp cld i spiscln och ställcr kaffepanuan pä. Mcdan dcn
totar, twättllr och tammar du dig och bciddar upp sängen.
Sä dricker ni taffet. Sedän gär du och ger ho eller halin
ät korna. Dereftcr diskar du taffetopparna och sopar stugan
och tager din stickstrumpa eller spinnrock. Kl. 6 mjoltning.
.'tär du kommcr fran ladugärden och silat mjölkcn samt
twättat mjolttärlcn, ställer du pä frutosten och hjclper bar-
nen wid uppstigningen, ser till att de bli twättadc och kani-
made och läter Miua bädda sängen och waggan. Kl. '2B
srutost. Ester frutosten tager du ihop med wäfwen eller
spinnrocken eller syarbetet, medan Minä distar kärlen och
tortnr bordet. Kl. 10 gär du andra gängen i ladugärden.
Dä fa korna dricka och sörpa, nytt strö läggcs uuder och
torua borstas. Sedän ställcr du pä iniddageu ifall det ej
är sädant som mäste tota längre tid. Ärtsoppa, torn- och
hafwergrynogröt samt bensoppa mäste tola —si tim-
mar. Vainen kunna slala potatis, rensa ärter och gryn,
sä sär du sitta wid ditt arbete. Middag kl. I. Miua
distar, tortar af bordet, sopar stugan och putsar spiseln. Pä
e. m. sä korna äter hii eller halm och dricka. Kl. mjölt-
ning. Kl. twällsward. Och innan du gär till
sängs distar du alla tärl och ställer upp dcm pä hyllau."

Anna stlltade pä hufwudet, men dä hon cn wccka följt
denna dagordning, mäste hon medgifwa att, ehuru det war
swärt att tamma ihäg att alltid se pä tlockan och wara pre-
cis, gick det bra. Aldrig nägon trätig brädsta och aldrig
naara glomda eller uppstjutna sysslor.
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Men sä toin dct bakning och twätt och en ko bar om
nntten och pojken fick sjuk mage. Dä wille Anna rusa i
wäg okammad och otwättad cller lemua stugan osopad.

„Nej," sade pastorskan, „cn husmor slall aldrig för-
lora mod och sans wid oforutsedda motgängar och hinder
och inte Heller for ertra fysslor. Hall fast wid mältidcrna
och mjölkningen i det längsta. Sopa stugan och tamma sig
räcker ej mera än tio minuter. Det gör ingenting om man
tnger denna tid frän degbyttan eller twättbunkcn. Ingenting
för hindra lMmodcrn att wara snygg och ordcntlig."

„Men frun ..."

„Du har lofwat försöka en tid, Anna."
„Io jo, pastorskan, men man fär en sadan otälighct i

sig när nägot ar pä färde."
„lag wet. Men det forgär när man blir wan wid

ett regelbundet sätt att arbeta."
„Iu langrc tid Anna försotte följa pastorstans räd,

desto bättre insäg hon huru kloka de woro. Pastorstan äter
war outtröttlig att underwisa. Alla dagar dcltog hon i
matlagningen och förklarade huru mycket hälsosammare och
wälsmakligare maten iir om den tillagas wäl, lokas tillräck-
ligt länge och dä alla tarl och tillbehör äro rena. Dessutom
lärdc hon torparhustrun flera entla och billiga, men goda
rätter, hwilka hon sedän upptecknade för Annas räkning.
De husmödrar, hwilka, liksom Terwola mor wilja lara sig
dcm, sinner beskrifningar pä dcm i slutet af denna be-
rättelse.

Gubben Antti brukade icke synnerligen lägga märke
till nägot har i werlden, men det förcföll honom stundom
som om alla dagar woro helgdagar. Bordet war sä nätt
dukadt till hwarje mältid. Stugan war sopad och säg
trcflig ut med klara glasrutor och alla klädcr och saker pä
fin plats. Anna och barnen woro kammadc och twattade.
Sängarnc woro uppbaddade till dagen. Granris framfor
trappan. Som Antti war en fäordig mau, brydde han fig
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ej om att fräga. Han tittade bara i smyg i almanackan
för att se om det war helgdag, men det war det inte. Huru
det hängde ihop förstod Antti inte, men litet främmande
kände han sig i sitt cgct hem. En gäng när han spottade
ett duktigt tag pä det rensturade golfwet i kammaren, ut°
brast Hans lilla treäriga dotter:

„Nä men pappa!"
Antti stirrade fLilägen pä den bruna fläcken, men

Anna sade wanligt: „gä, Minä, och tag en wät golftrasa och
toika bort fläcken." Barnen hade warit fä intrcsscradc af
den nya ordningen i hemmet, att Minä bercdwilligt skyn-
dade att lyda.

Men Antti gick hädanefter till kakelugnen och spottade
i den lilla med granris fylda trädlädan.

En morgon dä Antti kom till frukosten hade Anna
stalt i ordning ett twättfat med warmt watten.

„Kan du inte twätta och tamma dig efter pastorftan
ocksä är här," hwistade Anna till honom.

Antti ämnllde snäsa till hennc: „hwem brukar nu
twätta sig pä Thorsdagm?" Men när han miirkte, huru
ordcntliga de andra woro, skämdes han sä smätt. Fogligt
gick han till twättfatet, men inom sig tänkte han:

„Allt det här är bestämdt pastorskans konster."
Huru det war, blef det smäningom en wana hos Antti

att putsa sig till frukosten, isynnerhet som twättfatet med
warmt watten alltid stod pä sin plats.

Hans hem war ju trefligt, men han gick och grubblade
om det inte fkulle bli konturs och elände till slut. Derför
sade han en gäng betänksamt till hustrun:

„Hör du, Anna, männe du inte slösar med Guds gäf-
wor nu, när wi hwarjc dag ha fä fin mat?"

„Slöfar? Iag?" utbrast Anna förnärmad. „lag som
tager till wara hwarje fmula, till och med gamla ben till
fllpa och trafor till mattwäfwen. lag, som börjat spara in
pä kaffet och sjelf fyr barnens klädcr och lappar och stoppar.

2
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Allt det har pastorskan lärt mig." Men da hon saa, Anttis
häpnll och enfaldiga min, tog hennes glada lynnc öfwer-
handen och hon foitfor skrattande: „om du intc wore ett
sädant stoll, stulle du ha märkt att wi nu ha gröt och wäl-
ling till aftonen i stället för kaffe som wi förr hllde. Och
wisst blir det ju billigare. Men du tror wisst att ström«
mingen är dyrare när man radar ordentligt upp den pä en
tallrik, än om man stänger den i ett odiskadt stenfat. Woj,
woj, Antti, lyd mitt räd och Hall ögonen riktigt widöppna!
Passa pa om räglären eller strömmingsfjerdingen dlir for-
tare flut an förut. lag tror att du ännu fär tacka den
goda pllstorskan, som lärt din dumma hustru hundrade satcr
fom hon llldrig förstätt förut."

„Det är säledes pastorftans konster," tänkte Antti,
men han sade ingcnting, ty hustruns ord hade lugnat honom
och han hade alltid haft stort förtroende till hennes förständ.
Den hurtiga, wänliga pastorskan hade ocksä wunnit Hans be-
wägenhet. Och efter det ej blcf dyrare, sä war ju ingen
siada stedd.



Vihang till berättelsen „Pastorssan och Teiwola torp".

Wglll rad fiir hushilllt.
(Delmis enligt Anna Olsonis kalbok.)

grötlotniuss.

Gröt är en hälsosam rätt och icke dyr.
Gröt kan kokas af mangu slag. Korngryns-, hafregryns-,

kornmjöls-,hafrcmjöls-,rägmjöls-, lingon- och bläbärsgröt äro
de billigllstc stag af gröt i jordbrukarens hus. Vohwete-
gryn och hirsgryn äro cj Heller dyra. Manna- och risgryn

kan man ha till helgdagsmat och appelgröt bestär sig den
som har egna äppelträd, krusbärsgröt den som har egna
bärbustar.

För att gröten skall wara hälsosam och walsmakande
bör den kolas tillräckligt lange, pä swag eld och mcd tätt
lock. De första fem minuterna bör man wal röra i gröten,
sä att den ej brinner i botten, men sedän endast dä och dä.
Mäste man späda pä, bör det alltid ske med het mjölk ellcr
h ett watten. Mannagryn, risgryn och hirsgryn blifwa
wälsmalligllst da de kotus i mjölt med litet smör, alla de
andra grötarna kunna tokas i watten. Dock kan af ris,
litet smör och watten tillredas en hälsosam och smaklig rätt,
i synnerhet för dem som ha swag mage. Pä det gröten ej
mä brännas wid, är det bäst att först lägga grynen i ko-
lllnde watten i grytan och sedän späda pä med mjölk. Grö-
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ten bör saltas först sedän grynen aro mjuka. Till mjölgröt
saltas wattnet innan mjiilet wispas uti.

Wid kokandet af wälling galla samma regler som för
grötkokning.

Korngryn och hafregryn muste kota tre timmar. Bo«
hwete, risgryn och hirsgryn timme. Mannagryns- och
bar- samt mjölgröt timme. Grofmjölsgröt (nyrägs-)
mäste kola 2 eller 3 timmar, annars är den ohälsofam, för
burn och gamla t. o. m. farlig.

Lingongröt. Lingonen kokas i watten tills bärcn
äro wäl utkokade. Sedän isättes sä mycket firap att det
smakar lagom sött. Derefter iwispas fint rägmjöl eller
skrädt tornmjöl, hwarefter gröten fär loka 20 minuter.

Bläbärsgröt kokas pä samma sätt, utom att man
brukar nyttja potatismjöl i stället för rägmjöl. Potatis-
mjölet blandas dä i litct kallt watten innan det wispas i
blabärsspadet.

Potatis.
Furst potatis lägges i kokandc watten mcd litet salt.

Äldre potatis kokas i kallt watten. Potatis som börjat gro
i kallaren ar bäst att skala innan den kokas. Potatis bör
alltid tokas med sä litet watten som möjligt. Man
bör ej kola smä och stora potiiter tillsammans, ty dä blifwa
de smä för mycket kokta innan de stora blifwa mjuka. Man
bör alltid taga helt tunna slal, dä man skalar potatis.

Af potatis kan kokas manaa goda rätter, som ej äro
dyra, säsom t, er. heikotta potatis, i aska eller i ugn stekt
potatis, öfwerblifna kalla kokta potiiter fkalas, skäras i tunna
ftifwor och stekas i fiastflott, soppflott eller smör med li-
tet salt.

Potatismos. 1 kilo votäter, skalade och wälstöljda,
kokas i watten tills de blifwa mjuka. Wattnet Ms bort.
Potaterna kramaS fönder. Dcruti rörcs en fked smör, 1
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tefted fint salt 06) I>2 kopp mjölk. Mosen fär loka upp
under dct man wäl rör om den.

Potatisstufning. 12 potäter, kotade och kalla, sta-
las och stäras i skifwor. liter mjölk uppkokas. Deruti
iwispas 2 matstedar hwetemjöl och en sked fmör. Dä säsen
lokat upp, ilägges potatisskifworna och en tested fint salt.

Potlltisläda. Potatismos lägges ien bleckläda eller
ett stenfat, som är smordt med litet smör och ställcs i ugnen
att gräddas tills den blir ljusbrun.

Tillwerkning af potatismjöl. Sädana är, dä
potäterna angripas af potatissjuka, kan man anwända de
angripna potäterna till potatismjöl. Naturligtwis anwändes
härtill äfwen friska potäter, isynnerhet roscnpotäter, af hwilka
fäs mest mjöl.

En sä eller bytta fylles till med friskt watten.
Mynningen betäckes med glest men starkt tyg, som bindes
stadigt wid öfre lunten af tärlet. Tyget skall trattformigt

räcka ända ncd i wattnet pä midten. Twärs öfwer kärlet
lägges en käpp, mot hwillet ett rifjern tan stödas.
twättas potäterna rittigt wäl; sedän rifwas de med skal och
allt pä rifjernet. Man behöfwer icke ens fkilja bort de fka«
dade delarna. Under rifningen skiljes mjölet och silas ge-
nom tyget samt sjunker till kärlets bottcn. Pä tyget kwar-
stannar blott mos, hwilkct allt emellanät mäste borttagas,
fä att mjölct obehindradt tan nedrinna. Sedän alla potä-
ter äro rifna, borttages tyget försigtigt, fä att intct rosk mä
falla bland mjölet. Efter nägra timmar, da mjolet wäl
har fjunkit till botten, borthälles wattnet och rent watten
pafylles i stället. Da mäste man mcd handeina noga lös-
göra mjolet frän bottncn och röra om det i wattnet fä att
allt orent stiger pä ytan. Sä ombytes watten trc till
fem gänger om dagen, tills det är alldeles klart. När
wattnet för sista gängen är dortflaget, sä borttages det öf-
wcrsta mjöllagret och torkas särskildt för fig. Mjölet ut°
brcdes nu i ett tunt lager att torka i warmt rum, men icke
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pz hett stlllle. Man lnäste llllt emcllanät plocka om det sll
att det icke torkar i klimpar. När mjölet är wäl torrt kaflas
det sn att det mä blifwa wäl fint, samt sigtns gcnom en
härsigt. De smä gryn som stanna i sigtcn kunna anwändas
som gryn i saftsoppor eller wälling.

Ttrömmilig.

Strömmingssoppa. Tolf potäter och en litcn kälrot
skalas, sköljas i kallt watten och skäras i bitar samt läggas
att kota i 2 liter watten. Dä de äro halfmjuka ilägges
500 gr. färsk strömming eller wäl utwattnad salt strömming,
nägra pcpparkorn, en lök och, om strömmingen är färsk, litct
salt. Dä fisten och potäterna äro kokta iwispas litet hwetc-
mjöl eller strädt tornmjöl, sä att soppan blir simmig. Litet
persilja ger god smak at soppan och är lätt att odla i träd-
gärden.

Strömmingsläda. 400 gr. wäl urwattnad strömming
klyfwes, 600 gr. kokta kalla potäter skalas och skäras i fkif-
wor. I en bleckläda eller ett stenfat radas ett hwarf po-
tatisskifwor, dcrpä ett hwarf strömming, litet finsturen lök,
sedän ätcr potatis och strömming, tills lädan är full; öfwerst
bör alltid wara ett hwarf potatis. Sedän wispar man 1
ägg, 3 koppar mjölk och litct hwetemiöl tillsammans och
häller det i lädan. Lädan ställcs i ugnen att gräddas tills
den blir ljusbrun. Om man kan bestä litet smör eller nägra
skifwor fläst dertill, blir denna rätt ännu wälsmakligare.

Rött strömming. Färsk strömming eller mujkor, som
legat ett par dagar i salt, läggas pä ett halster. Ute pä
gärden staller man en trefot, lägger halstret pä trefoten
och gör derunder en fwag eld, som man betäcker med färsk
enris. När fisken är brun pä ena fidan, wänder man den.
Dä äfwcn den andra fidan är brun, tager man bort en-
riset, sä att lägan eller glödcn kommer at strömmingen tills
den blir fullstekt.
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Ualrötter och Rofwor.
Lada. , Twä kälrötter flalas, tokas tills dc blifwa

mjuta, och stötas fönder mcd en potatisstöt. Litet smör eller
fläskflott, sait och litet finstött ingefära blandas uti, mosen
lägges i en bleöläda eller ett stenfat och gräddas i ugn tills
den blir ljusbrun.

Kokta kälrötter. Kälrötter stalas och ftäras i bitar,
tokas tills de bli wäl mjukll och ätas med saltkött eller
slrömming.

Brynta kälrötter. Kokta kälrotsbitar läggas i en
gryta med litet ftästflott eller smör samt en tested sirap och
brynas en stund.

Af rofwor kan man laga samma rätter fom af tälrot.
Stufning. En god stufning kan man kota af käl-

rötter eller rofwor eller potatis med salt nötkött, salt eller
färftt färkött. Dä rötterna och köttet aro mjuka, reder man
af spadet med litet hwetemjöl eller rägmjöl och lätcr det
kola ännu en kwart timme.

Köttlada.
)!är man har öfwerblifna kalla totta potäter, kan man

laga en god läda, om man hackar dem i smä bitar, hackar
dertill kokt salt kött eller färftt tött och litet salt eller rökt
ftäft. Blandar töttet med potäterna, lägger dem i ett sten-
fat och häller öfwer dem en blandning af 3 koppar mjölt,
1 ägg och litet hwetemjöl. Fatet ställes i ugnen att gräddas
tills llggblandningen stannat och ytan är ljusbrun.

Ärter.

Alla ärträtter mäste kola minst 3 timmar för att wara
hlllsosamma och wälsmakliga. Äldre ärter eller sädana sor-
ter, fom iiro härdkokta, böra läggas i kallt watten redan
dagen förut.
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Ärtsoppa. Ärtsoppa tan totas pä färstt kött, salt
lött ellei köttben. Men spadet fär ej wara alltför salt, ty
dä bli ärtcrnll ej mjuka. Dä man kotar soppa, är bäst
lltt tllga drygt med watten, sä att spadet smäningom kokar
in, men mäste man späda pä, är det alltid bäst att späda
med hett watten.

Till soppa för 3 personer tager man 3 liter watten,
"2 kilo tött eller ftäsk eller nägra köttben, 2 koppar ärter.

Ärtstufning. Twä koppar ärter lokas i 1 liter
watten tills de blifwa mjuka. Spädas med kokande watten
om det bchöfs. När ärtcrna äro mjuka, smältes litet fläft-
flott i en panna, dit iröres en matsked hwetemjöl eller räg-
mjöl och detta blandas i artstufningen, som ännu fär loka
en kwart timme.

Bensoppa.
Nägra ben af färskt kött, salt kött eller fläsk klyfwas

och läggas att koka i kallt watten med en kopp hafregryn.
Dä soppan kokat twä timmar, sä att grynen äro mjuka och
soppan simmig, ilagges skalade och wälsköljda potäter och en
tälrot, skuren i tärningar.

Blllbärssoppa.

Fiirska eller torkadc bläbär läggas i kokande watten och
fa loka tills de blifwa wäl urtokta. Dä ilägges litet firap
eller socker. Till 1 liter soppa tages 3 matskcdar po-
tatismjöl som blandas i kallt wlltten och stäs i soppan, som
fär koka ännu nägra minutcr.

Om frult.
Af lingon, hallon, krusbär, winbär och äppel tan äf°

wen lokas soppa pä samma sätt. Frukt är en mycket hälso-
sam föda. Dä Gud lätit en sadan rikedom af bär wäxa
i wära skogar, borde wi taga wara pä dem. Under som-
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maren tan man ata bären ototade om man will. Till win-
tcrn tan man torku bläbär pä papper i solskenet eller i swag
ugnswärme. Hallon tunna ocksä torkas. Lingon totar man
i helt litet wattcn tills bären se tlara ut och förwarar dem
i wälskurllde trädkärl mcd lock pä. Äppel stalas och tortas
i swag ugnswärme eller totas till mos med lingon och för-
waras i stenkrukor.

Dä man fortylt sig är det ett godt läkemedel att kota
te pä torkade hallon eller swarta winbär. När man druckit
ett par koppar, lägger man sig till sängs och täckcr wäl
in sig.

ölost.
1 liter mjölk kolas i en gryta. I en annan gryta

kotas l/2 liter swagdricka. Da mjölten kokar, stär man det
kotande drickat nti och otosten är färdig.

Mängen gang under kalla winteraftnar eller regniga
höstaftnar, da manncn kommer frän utarbetet trött och fruscn,
tittar han efter brännwinsflaskan för att taga ett glas att
wärma sig med. Eller ocksä fär hustrun som kommer frän
ladugärden lust pä en topp kaffe. är ett
gift som gjort mängen hederlig karl till drinlare och kaffct
är en dyr mara, ty bäde kaffct och sockret hemtas frän ut-
landet och kosta derför mycket pengar. Dessutom är det for
halsan stadligt att dricka mera än 2 toppar kaffe om dagen.
Hlllfosammare och billigare är det att kota en gryta ölost
till kwällen för att wärma upp husfolket.

ölsupll
är ocksä en god och wärmande soppa. 1 swagdricka kokas
med litet sirap. Sedän blandar man 3 matskedar hwete-
mjöl i liter kall mjölt och dä drickat kokar siär man mjölk-
blandningen uti och läter soppan kota ännu 10 minuter
under det man wäl wispar den.
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M
är cn god mut. De som bo närä en sjo bora ej försnmma
att staffll färst fist och att salta sadan till wintern. Fistcn
kan tokas till soppa med potatis. Sä kan man kota fisk i
litet watten och salt och kota säs af fistspadet jemtc litet
smör och hwctemjol. Den som har trädgärd tan lägga
persilja och dill eller gräslök i säsen till aborre, mort och
mujtor eller strömming, pepparrot till gädda. Annars kan
man ocksa loka härdtotta ägg, ftala dcm och hacka dem fina
att blanda i säsen. Om man ej har nägonting af allt
dcttll, gär det an att hacka fin wanlig rodlok och lägga
i säsen.

Lutfisk.
Torrfisk (gräsidor), som man fär köpa hos handels-

mannen, läggcs i en sä i tallt sjöwcttten eller äwattcn till
4 eller 5 dagar och wattnet mäste uytas om hwarjc dag.
Sedän Mr man lwrt wattnet. Derpä lagger man finger<-
tjockt lager god bjorkaska, frän hwilken kolen blifwit bort-
Made, i bottncn «f sän. Ett hwarf fisk lägges derpä. Pä
fistcn strös sä mycket kalt, att det ser ut som rimfrost, sedän
äter aftll, fist och kalt. Till fist släs sä mycket tallt sjo-
watten, att det stär öfwcr fisten. Den fär siä 8 dagar.
Dcrefter skoljcr man fisken, häller bort luten och lagger fisken
i rcnt kallt watten med 2 näfwar kalt. Der fär dcn siä 2
dygn. Derpä lagger man fisken i rent kallt watten som
man byter om alla dagar. Efter 8 dagar är fisken färdig.

Lutfisken kokas i kokande watten. Ätes med potäter
och säs, tillagad af mjolk, litet fmör och hwetcmjöl.

Palt.
3 koppar blod blandas med 2 koppar swagdricka, 3

stedar flott och 3 koppar groft rägmjöl. Graddas i bleckläda
eller stenfat i ugn nngefär en timme.
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Denna samma blandning kan släs i grofwa wälren-
gjorda ortarmar till korf. Sineten fär wara mer» lös, att
mjölet har rnm att swälla. Graddas i baknan.

Paltbröd.
Man lnädar en deg af 2 liter blod, 2 liter swagdricka,

1 tilo rägmjöl, kilo strädt korn- cller hafrcmjöl, 4 stedar
flästflott 06) 2 stedar god jäst. Man kun ocksä lägga fin-
sturen lök och finstött peppar i degen, om man will. Da
degcn är wäl jäst, batar man deraf mcra tnnna hälkakor
och gräddar dem soin bröd i ugnen. Kakorna torkas sedän
pä brödspett i takct som hälbröd och tnnna sparas länge.
En god mat blir det af dessa bröd. Man bryter kakan i
bitar, lägger dem i kallt watten 061 lätei dem kota tills dc
bli mjuka. Sedän äter man dem mcd mjöllsäs eller med
lingonmos, i hwilkcn man blandat litet sirap.

Kal.
Kälsoppa. V 2 kilo färstt ellcr lindrigt saltadt nöt-

kött cller fläsk, ellcr halsen af ett fär cller en kalf totas i 3
liter watten i 2 timmar. Sedän skäres ett kälhufwud (eller
ett halft, om det är stort) i strimlor och lägges i soppan,
fom ännu fär kola en timmc.

Mjölkkäl. En god soppa fär man af täl äfwcn
ulan kött. Man kokar kälen i kotande watten och litet smör
och när kälen är mjut, rcder man af soppan med litet mjölt
och hwetemjöl. Pä samma sätt lagar man tälstufning, men
da har man kortare spad och litet mera mjöl. Den som
har rad, lägger litet socker i stufningen.

Nässeltäl. Helt fpäda nässlor, som sticka fram om
wären, kunna totas till soppa. Manrensar nässlorna frän gräs
och rost, sköljcr dem wäl och lägger dem i kotande watten att loka
tills de bli mjuka, dä sitar man bort wattnet och hackar
nässlorna myckct fina. Nässlorna läggas fedan i köttsoppa
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att kota ännu timme. Ellcr om mun ej har kött, kan
mun kota soppa af twä skedar hafregryn och 3 liter watten.
När grynen aro alldeles utkotta, silar man bort dcm och
lägger nässlorua i hafrespadct jemte litet salt och socker att
kota ännu timme.

Fullwufna nässlor kumia torkas för wintern. Dä
dc anwändas, kotas de mjuka i litet watten med litet salt
och smör.

Balning.

Innan man börjar en bakning skall mjölet ha stätt
inne i warmt rum, Mjölken ellcr wattnet skall ocksä wara
uppwärmdt. Degbyttan och tmkbordet, balbräden rcn-
sturade.

Groft surt rägbröd. Tag en liter kotande och 1
litcr kallt watten samt kilo rägmjöl och twä skedblad
salt samt en matsked kummin, Häraf fär du deg till en
litcn bakning, som kan gräddas fast i hällugncn. Blanda
först wäl i degbyttan wattnet och filo mjöl, sätt härtill
ett stycke surdeg sä stort som ett hönsägg och ställ kiirlet pä
ett warmt ställe (om sommaren till 20, om wintern till 40
timmar) pä det degen mä bli wäl sur. Tag kily mjöl
och litet i watten uppblandad jäst och knäda detta i degen.
Dercfter skall denna fä stä och jäsa. Blanda sedän i saltet
och krydderna samt äterstoden af mjölet. Ställ ännu en
gang byttan pä warmt ställe för nägon timme. När degen
är wäl jäst, slär du den pä bordet och bakar deraf kalor eller
bullar. Har du en stor ugn, gör du degen större och rciknar
ut att du af hwarje slag tager lika inänga gänger mera.

lästbröd. Till 1 liter mjölk eller watten brukar
man tllga 1 deciliter jäst. Icisten jäses upp med litet warm
mjölt och mjöl. Tegen göres af 1 liter watten eller mjölk,
en matsked salt, 1 tilo siktadt rägmjöl och kilo strädt
kornmjöl ellcr hemhwetemjöl. Ta degen jäst, bakas runda
bullar, ej alltför tjocka, trusas nätt och ställes att jäsa. Da



29

brodeu aro wäl jästa, naggas dc med en grof wispclstjelk och
gräddas ungefär en half timme i batugn.

Hwetebröd. En matsked jäst blandas med 3 skedar
mjölt och litet hwetemjol och ställes att jäsa pä ett warmt
ställe. Dä jästen jäst upp, blandar man en half liter mjolk
med en sked socker, en tesked salt, nägra tardemummor och
2 matsketmr smör, samt ungefär lilogram hwetemjol,
jästen ilägges och degen knädas mycket wäl. Man töcker
öfwer degen med en ren handduk och ställer den pä ett warmt
ställe att jäsa. Dä degen jäst, bakar man aflänga eller
runda bullar och liigger dem pä spjell, smorda med litet
smör, att jäsa. Dä brödcn äro jästa, gräddas dc i ugn 2»»
ctlcr W minuter.

Tlatt.

Dagen sorran man börjar med slakt mäste man sc
efter att man har rena säar, baljor, byttor, sat och en stadig
wispel att wispa blod med. Ren halm, att lägga köttet pä,
kali och sägspän till att rengöra tarmar och magskinn, samt salt.
Dä bloden tappas af slattkraket, bör man lägga litet salt
uti kärlet och wispa oafbrutet tills bloden är kall, annars
tlimpar den sig. Inclfworna (hjerta, lefwer, lunga, njurar)
läggas genast i kallt wattcn, der de fä sta ett dygn, men
wattnet ombytes ett par gänger. Tarmarna wändas afwiga,
tömmas och sköljas wäl. De rengöras bäst med sägspän
och halm och om det finnes snö. De läggas sedän
i kallt watten, som ombytes hwarje dag. Till sist läggas
de ännu i blöt i swagdricka, som tager ut den obehagliga lukten.

Magens olika delar (wämmen, tungshufman, blad-
magen och löpmagen) tömmas och beströs med litet tnlt, sä
länge de ännu äro warma, witas ihop och fa ligga en stund.
Sedän stoljas de wäl i mänga watten, gnidas med halm,
Dä de äro fullkomligt rena, läggas de till nägra dagar i
tallt watten, som ombytes hwarje dag. Sedän kolas de
injuka och stäras i bitar, saltas mcd fint salt i en bytta.
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De största tarmarna tagas till torf. De sämre
tarmarna och dcn sämre talgcn till twäl. Af bloden gör
man lorf, plllt eller paltbröd. sefwcrn anwändes till korf,
dä man blandar den med korngryn, salt, mjölk och sirap.
Vefwcrn hackas fin. Af lungan kan man kota lungmos.
Njurarna kan man kota med litct salt och watten. Af
magen kokas slaifsyltll med tälrötter.

Af föttcrna kokas klöf-fctt-olja, hwarmed mnn kan
smörja spinnrockar, tröga las, och gnida in händerna, dä de om
wintern af kölden äro spruckna. Af kohäret kan man
fpinna garn till mattor och hästtäcken. Af hudcn fär man
lader. Man kan ocksä koka lungan, hjertat, njurarna, huf-
wudet och de sämsta bitarna af slaksidan famt dcn rena
talgen. Ta de äro mjuka, hackas allt fint, köttet skrapas
af hufwudet och hackas med och allt saltas ned med fint
falt i en bytta. ÄteS med potäter dä man for hwarje gang
wärmer upp af det hackade köttet och fettet i en panna.

itöttet är hälsosammllst dä det är färskt och osaltadt.
Derför är det ora att flakta sä fent pä hösten, att köttet
fryser. Men kan man ej halla kottet färstt, mäste det saltas
mcd mycket salt och läggas ett rent tradbotten öfwer famt
stenar till tyngd.

TwallotninB.
60 liter aska och 20 liter kalk kokas under 2 timmar

med 60 liter watten. Satsen skall derefter stä öfwer natten.
Följande dag afskiljes dcn tlara luten, hwilken dä bör wara
sä start, att ett friskt ägg, som alldeles sjunkcr i watten,
flytcr deri, och sättas i grytan att tola tillsammans mcd
flott efter följande beräkning: till hwarje kilo flott tages
8 liter lut. Satsen fär nu under jenin omrörning koka 6
timmar, dä den bör wara ganfta tjock, hwarefter falt,
liter pä hwarje kilo flott, ifättes och alltsammans fär äter
koka 1 timme. Är massan grynig, sä är luten för start,
och bör dä päspädas med watten samt derefter kota en stund.
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Är den jemn, öses dcn upp och far stä till andra dagcn, da
twälcn kan skäras. Den lut som är kwar kan anwändas
till säpll. sättes äter i grytan tillika med nägra litcr
ny start lut samt ben och flästswälar oä) fär tola 6 tim-
mar, hwarefter den silas upp och uppblandas med wattcn
tills säplln blir lagom tjock.

>, fllll du bor närä till apoteket eller landthandlaren,
kan du tanskc fa köpa lutstcn och da gär det ännu lättarc
att tota twäl. Till 5 tilo ben och flott tages kilo lut-
stcn och 12 liter watten. Detta fär kota 3 timmar tills
blandningen är tjock och syncs slät. Derefter isättes 1
kwartcr salt.

Twätt.

Aftoncn forc twättcn bora llädcrna läggas i kallt wat-
tcn i blöt. Foljande morgon twättas de pa wanligt fätt
och gnuggas i tre hwarf, hwarefter de läggas i luten att
kota 1 timmc under omrörning. Derefter stöljas de wäl
samt hängas att torta. Det gamla sättet att klappa klä-
derna bor undmikas emedan de flitas dcraf.

Ett annat entlarc satt att twätta är foljande:
I 60 liter lokande watten wispas 250 gram säpa,

derpa tillsättes 2 ftedblnd terpcntin och 4 skedblad ammo-
nillt, som wäl omröres. Kläderna nedläggas i en fä och
det wllrma sapwattnet pahällcs. Derefter täckcr man wäl
öfwer fan och kläderna fä stä deri till andra dagen, dä de
upptagas famt behöfwa endast gnuggas en gäng. De läggas
sedän i lut att kota 1 timmc och stöljas derefter.

Fattigt folk äro wana att lefwa pa bara bröd, pota-
tis, strömming, fwagdricka och om fommaren mjölk. Dess-
utom drickcs nu redan i hwarje koja kaffe alla dagar.

En omwcrlande föda är dock hälsosammare. Den fom
har jord bör lemna ett par tegar till ärtcr, ett Horn till
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rofwor och kälrötter, ett stycke till tälland och en trädgärd för
appelträd, bärbuskar och rabarber. Ingen mä tro att det
blir nägon dyr föda. Litct beswär tostar det nog.

Der det fins 2 ellcr flera kor bör man se till att de
bära sädllna tider, att hushället har mjölt hela äret om.
Aldrig bör man halla däliga kor som mjölka litet och stä
länge i sin. Man skall siatta eller sälja bort de daliga, sä
länge tills man fär en god to. Denna skall fedan födas wal,
skötas omsorgsfullt och till den bör staffas ett warmt, snyggt
fahus med fönster, sä trifs den.

Det smatar bra att dricka en kopp laffe om morgonen
dä man stiger tidigt upp; men hwad man drickcr utöfwer
2 toppar om dagen, är slöseri och ohälsosamt.

Det är battre att äta gröt och walling, kokt mjölk,
ölost, bar och äppcl.

Dä man har kött, skall man ej slösa med det, utan
stalla sä till, att man atcr litet hwarje dag, sä räckcr det
langre. ,

En god husmoder lagar omsorgsfullt sin mat, ser es-
ter att intet möglar, surnar eller far illa. Tager wara pä
alla smulor, kalla potäter, brödkanter och rester. I ett or-
dentligt hus fins aldrig widbränd gröt, halfsur mjölt, half'
gräddadt bröd, däligt smör.

Det tostar myckcn möda, omsorg, tälamod, sparsamhet,
omtanke och skicklighet att sköta ett hushäll, men med god
milja gär det.

Hwarje moder borde se till, att hennes dotter hemma
eller borta fär liira sig att sköta ett hushäll.

Helnngwr?, Litteratuisällsk. Tihckeri-Aktiebolllg, !^»>






