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sade lilla Tcrmula Pella, „»är blir jag sn stur
att jag lan tiira en l,äst?"

„Huru gammal är du im?" fragadc far,
Pekka säg twekande pä modren,
„Han blir sju är till Mitneli", swarade äldna s»

sler slintt,
„Nä, da räcker det äunu en tid", sade far,
„Huru läuge? En winter?" frägade den lilla gunien,
„Tre, fyra wintrar", swarade far,
„Mur, är det inycket länge?" frägade pysen ividare,
„Hwarför stulle du inilja kiira en häst?" frägade mur,
„lag stulle stäpa gudsel till den der trädgärden",

swarade Pekka, »Paslurskan sade att man fiirft niästc staffa
gudsel, innan wi biirja gräfwa upv jurden,"

Mur klappade strnttande det lilla lmnundet,
„Det är rätt, Pekka, du will hjelpa unn,"

„Nä, jag är ju gärdens äldsta sun, Oisot mäste jag
l'iirja arbeta."

»la, det mäste du wisst", sade mur, „lag stall lära
dig rensa ugräs, sä far du bära watteu frän sjön och taga
upp murotter, ucl) mnckct annat kan dn gurn,"

„Men wi ha inte gudsel äunn", sade pusken,
„Det blir minsann en duglig surdbrukare af hunum",

sade Antti beundrande, „Men hwad är det ni pratar uin
trädgärd, Anna? Lät inte pasturstan narra dig till nägra
herrstapsdumheter, fiir det ha wi ej rad till."

„Fn, Antti, huru du kan tala", utbrast Anna harmien,
„Nnr har pasturstan gifwit oss ett däligt rad?"
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„')ni, jag wcnade ej dct, incn dn är sä dcnägcn
ntt l,a dct sint och hcrrfkavc'likt,"

sag tundc wcrkligcn dli ond", sadc Anna, „o»i
jag cj wifstc att dn är en sadan , , , ," Anna hesdade
sig, dä ho» säg dc tre darneiic' mwmärtiamma ölickar fästadc
Pä sig. „Om mun häller snygt i iin nnga oc!> pä gärden,
och näiur äro rena uch deras tläder hela, sa är dct
inte ännu ia farligt iint", fortfor hau lugnarc, „Du har
ju sjelf sagt, att det gäit dättre för uss, uaktadt nn ha bättrc
nmt än förr, Hien pä det du icke >nä urua dig unödigtnno,
stall jag berätta för dig oi» trädgärden. Alla suinrar toinina
ju hcrrstap lnt och »vilja ha sonnnarliuartrr hoo oss, för ntt
turpet ligger wid fjön och sä närä ängbätsled, Bra ha de
betalat, Men jag har ufta nnirit i nöd för maten, ty wi
ha ej aninit än putatis uch fist, nijölt och bar, Pastorsta»
har flera gängcr talat oin att un lwrde ha en trädgärd.
Hon sade att äfweu dc niinsta stngor i Helsingfors ucl» Aöo
trakten hafwa en trädgärdstäppa och jag äinnar nn för
sota, Dct är hälsoiamt att äta grönfaker uch frukt. Dcft'
utom knnna nn inoin nägra är sälja äppcl uch bär,"

~Men det tager tid lxl> aröetc", sade Antti detäntsamt,
„lag siall föriöta att hinna dermed uch barnen hjelpa

ung, Aliina är redan tulf är, Visa niu är uch Pclla tycko
ji: ha god wilja", tillade hun Icende,

„Men sä är dct gödseln", sade Antti,
„Var inte urulig", sade Anna, „redan i twa ärc> tid

har jag, genuui att fulja pasturffano räd, samlat titt en tuin
pusthög, Hun sade att «mn, uni nian häller rent cftcr grisar.
höns uch fär, sköter suphögen >uäl nied tärrinylla ucl> turra
luf, fär cn ntniärtt tompusthög, Vesn>äret bctalar sig, utum
att »ia» har det snngt för sig sjelf uch träken, luften är
frist uch gärden ren. Det war dcrtill jag dchöfde kärrniyllan
jag bad dig släpa till hörnet batoni färkättan,"

Antti fäg ännn litct urulig nt, „Nä, um dct ej !o,n
mer att tosta", sade han längsainr,

„Det tonnner cj att kusta", swarade Anna rastt, „)ag
war ucksä rädd för tuimaden, öerför har jag funderat pä
det i flera är, men sedän jag war i Helsingfors, dä jag
reste till klinilnm för Minä? ögun, sä har jag tomniit
Pä andra tanlar, wid jerinvägen sag jag äppe!
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iräd, därluifkar uch inwid de sinä stngorna, och
när jag gick pä turqet hördc faq af ssnnnnurna htirn inyckct
penninssar de för sinä äppcl, parun uch

och rika finnes jn dcv. fum här, torp och inhyfiiMr.
ftatfult och hcninian, War du lnmi, Antti,'

tlnder tiden hadc Lisa ucl, Pctta »t fur att lcta,
Dct >vav en wackcr och Pctta hadc tagit frani sin
lilla tarra.

„Nu stula >ui lela att n>i släpa ssödscl". furcslug Visa,
~

men hiuarifrän m n>i den?" frässadc Petta,
„Pä landsinässen här ntanfur linrn »ipcket som

helst", swarade Lisa,
dcn stula iui släpa till trädliärdcn!" rupade

Petla sslad,
„?n nicd din trädgärd!" strattade Lisa,

ja! Pasturstan sade till »wr, att när ma» har
e,qcn sä fä uckjä äta äppcl uch
niuruttcr, Mins dn hnru sota »wruttcrna nwru, fum wi
finqu af prestqärdsbarncn^"

„la,"
'

„Nä, sev dn det! «uni! Hei, Lisa, dn av N'äl l,äst?"
Lisa spartadc uch gnägzmde till fwar, Pctta spändc

hcnne fiir tarran,
„Ack, sä niyckct ssiidsel här fins!" ntbrasi Pctta furtjnst,

„uch tänk hwad det ulir i sunnnar, när hela byns tur gä
här furui, uch prestssärdowallen uch »vara cgna tur, Tch alla
resandc suin sara furbi, Här fino qnld! /'var fäger att göd-
seln är bondens gnld,"

sä, pram intc nn", afbrut honuin Lisa ifriqt, „us
vä! lag gär hein efter en spade till, sä ufa wi dada,"

„Hwar stula wi stjclpn af laofct?" frägade hästen
litet senare,

„Pä gräslindan utanfur funsiren", swarade Pctta af-
ssurande. „Pafturstan sade, att trädssärden stulle dli nnder
funslren,"

Häst uch tarl ardetad.e nn flitisst, ända tillc> dc dlefwu
iittallllde till middaqen,

„Wi hafiua släpat till trädgärden", oerättade
Petla, sedän han swäljt ett par stedar soppa.
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„?ct iiv rätt", sade fadren, suin trudde att barncn
bara lckt, „Huru mängn lass ha ni huiniit mcd?"

Pckka säg förlägcn pä Lisa.
„Tretton laso", siuaradc Visa,
„?ct är ci >ä litet frän frntusten till middagcn", iadc

fadren leendc,
Medan flickurna distadc, gick Anna m för att sc uni

sinä wätwar sum lägu ntc pn bleket, Midt pä den wackra
gräslindan, cn half nieter frä» den länga hwita lärftswäf
wen, säg hon da en duktig gödsclhög,

„Nej, men dct fins da inte nägon duinhet, suin dc
nngarna ej hitta pä", utbrast hon und, „Pekka uch Lisa,
loni l>it! Huru nnderstär ni cr att sträpa ned gräset der
wäfnmrna stola liggn?"

sag häpc» ut, Hun inäste >u alltid austvarn för
den yngre brodrcns snedspräng, utuni fina egna,

Men Pekka stoppadc händerna i byrfickorna uch fwa
rade nwdigt: „nä, dct är jn till den der trädgärde», Pn-
siorffan fadc, att den stnlle bli nnder fönstren."

Pmtcn fäg sn twärsäker uch rulig nt, att modreu
strattandc grep honum i den lsusa luggen uch rufkade uni

hononi cn fmula, ~lag bordc lugga dig riktigt duktigt",
sade hun, „men det fär ivarn, cfter dn ej menade illa,
3läpa nn surt burt allt det här till tunipusthögen bakuni

färkättan, Potntiolandct nnder gafwelfönstren stall bli träd
gärd,"

Barnen sprnngo burt efter fin kärra, nicn Antti, soin
snttit pa en sten i närheten uch rökt fin pipa, säg efter deni
ined ett beundrande leendc.

„Dcn tarlen är intc duin", sade han belätet, „nog
tummer hau att stuta turpet när jag lägger ögonen tili,

inte pä honum, Anna, Efter han will ha trädgärd,
fä stall han fä, Hwar stall den bli?"

„Dcr nnder gafwclfönstrcn, Pasturstan sade att der
är god, färdigodlad jurd, och sä ligger den ät uster
och söder, uch sjön nedanför, sä att det är lätt att
fä watten, Tkugen fkyddar den för nurdan
winden."

„Gudt. Jag stall plöja upp jurden ät dig i aftun,
barn du sägcr hur!i niyckct dn will ha,"
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Antti äterssick till sitt arbcte, men Hans husiru loss,
Han är sä förtjust i pojken att han läter oss fä trädqärd.

dara för stull,"
Sä stickade hun lnid uch bad pastorstan tumma uä>

nwssöra huru slur trädssärden öurde blifwa och hwad soin
inure till först ntt ssöra.

11.

Den ssuda paslurstan hade lofnmt tumma till Terwula
till en hel dass, ty lnvarten Antti eller Anna hade näqun
föreställninss om hurn mnn stall anlässssa en trädssärd.

Antti hade att plöja en äker närä torpet och blickade
osta hemät för att se hwad de hade för sig der,

„Pastorstan", fade Anna, „Antti har lofwat hela detta
lilla putatiolnnd till trädgärd, ända frain till stranden, men
iiMlunda kunna wi stöta um fä mncket?"

„Inte ssenast, men med tiden, när barnen blifwa större
uch du skickligare. Nu taqa wi en del till trädgärd, i äter-
stoden fätta wi amerikanska putäter, suin blifwa färdiga i
slntet af luli, um summarcn är ssynsam, Minä, hemta
ett längt rep uch metermättct, Lisa, skaffa nägra kurta,
stadissa täppar, hwilka >vi tumia sticka i jurden som märkc,

Trädssärden indela wi i fyra twarter, Man
anivänder nemlisscn i trädssärden, likasom wid äker
bruket, werelbruk,

Bladwärter, sasum spenat, persilja, dill och käl, säs
i nygödölad jurd,

Andra ärct sär man i de samma bäntarne
frutter, säsom ärter uch bönur,

Tredje äret sär man der rotfruiter, säsom mo-
rötter, radisor, kälrötter, rödbetur, Rotfrukterna tycka
um magrare jord, Bladwärter um fet jord, Nu
mäter jag ut afständet frän byggningen, Har sticker jag en
täpo i jorden, Tag nu, Anna, andra ändan af repet, och
gä bort till den der nnga rönnen, Sä. Stick en kapp i
jurden, Nu fä wi medelst repet en rat linje. Lisa och
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Pekka, gä ui och trnmpa pä repet, sä atl det l>lir cn sara i
sorden, Inte iuät mcd futtcrua! Hall föttcrua raka, prccis
pä repet!

Nu mätä >vi afständet frän ln>ggni»gcn pä den här
sidan, sä att det blir lila läugt join till första täppen, Har
ifrän mätä N'i ett lita längt afständ fum frän byggninqe»
till Annao täpp dredwid runnen, Nu hnfwa wi en fyrkant,
Wi dela fyrkanten i twä lika stora delnr genoni att göra
en rat wäg ned till stranden, sä bred att twä pcrsuner be-
lwänit kuuna gä i drcdd och »ia» kan stjuta en stutttärra
derpä, utan att stada lmnkarna, 3älnndn hafiva ini t>vä
kwartcr, Tcdan niäta wi ut en lita bred wäg, sä att den
kursar dcn fursta, Nu är trädgärden delnd i fpra kiuarter,
>,lu»! n», Visa, sä »iätä wi ut en wäg ruudtumkriug hela
trädgärden. Anna uch Minä gräfioa upp de wägar nn sta-
tat nt, Pekka uch Visa trnmpa upp liujcrua pä repet,
stall taan lilla Maiti, !nn> striter drriune,"

„3ack, paftorstau, Visa tager honum uug, han strikcr
efter sin wälling,"

„Visa fär henita hit posken uä> luälliugen, sä fättcr jag
mig här pä bäukcu oc!, inatar honuin medan jag hwilar mig,"

„Det war dmnt att posken stnlle kumina i sommar",
sade Anna muntcrt, „sust när jag tyckte att Pekka war
sä stur att wi kundc börsa med trädgärden, Men", til-
lade hun strattande, „de fräga es efter om det passar att
kumma,"

Pasturstan klappade den lilla feta posken, och säg >uän-
ligt i Hans tlara öguu, „nan ser ut sum en äppelblomma",
sade hon, „han skall fä bär och annat gudt, och lära sig
trndgärdsarbete frä>i första äret i sitt lif,"

„Nug stall jag stöta honom och trädgärden med", sade
Visa hurtigt, „Man stall bara inte psäta med dem,"

Pastoilta» och Anna strnttade hsertligt ät lilla syster

Antti hade satt >'ig pä för att röta en
pipa och läta hästen pnstn en smula, Han kunde se huru
de arbetnde der hemma och kände sig litet stamsen och litet
smickrad ufwer att sjelfiva prestfrun dräkade sör houom och
Hans torp. Alla, sum gingu förbi, stannade för att äse hwadsum nu föregick pä Tcrwula, frägade ucksä Antti derom.
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„?e lundc l>e!,ufwa ett knrlatag", täukte ha» uä> sag
pä äkeru han Hull pä att pluja, „Dct här hnnqer mi into
pä lifwet, um dct l>lir färdigt i dag cller i morguu, lag
lau halla pä litet seuare pä astunen, Presteus fin ardetar
sjelf i min trädiiärd, det qär inte mi,"

3ä tug han kalsalmttaii uch »uandrade hemät mei>
läugsamma stess,

„Will du ha talja, sä tan Minä qä uch tappa at diq".
rupadc Aliina,

gä du, Minä, sä tager spadeu uudcr tidc»".
Airtti tuq nassra duktiqa ty hau mar en rast arbetare.
„lag täntte", sade han furlägen till un hustru, „att dct är
nu inte sä brädtum med pluiniugeu , , , um jaa, stullc hjclpa
pasturstan med det tpmstia arbetet,"

„la, luin du! Pasturstau, pasturstan, un sä wi tarl
hjclp, sintti gräfiuer upp ät uso,"

„Dct är su furträffligt", sivarade pasturstan, „dä tum
mer aruetet att qa dulwelt sä furt."

Dä Miua tum med kaljal»,ttan, sade Anttia „qa uu.
Miim, ucl> spmm nr hästen, ställ in hunum i stallet, sedän
du wattnnt hunum, uch lägg ett fäna, Hu fraiufiir hunum,"

Minä spraiiss burt till äkern, Hun säg nuss hnrn
dana tass fadren tuq med spaden uch glcwde ng ät att det
nu stullc gä sä l'ra,

„Hwar stula bärbustarue plauteras?" fräaadc Visa,
Baruc» intressernde sig uatnrliqtwis mest för fruktträd
.qärdeu,

plantera >ui su»i eu häck rundt umtrinss
hela smarade pasturstan, „När wi delade tm-
starue i preslgärdöträdssärdeu, lade jaa, af ät er eu hel hup
suin kau planteraö uu czeuaft, men sedau stasfa ui arlisseu
uägra lmstar till ellcr dela de gmula. Alla slaa, 5 bär-
bustnr plauterns autingeu pä wäreu eller i medlet
af September i dänlar, som bura wara 45 ceutm,
dsupa ueh 120 ceutm, ureda med 180 centm, afstäud
emellau hwarje buske. Wid bustaruas stötsel bör iatt-
tagas: 1.0 att bäukarna hällas fria fräu ugräc<
att alla grenar, sum uppuätt 5 till 6 ärtz älder,
burtstäras, emedau frutten ä deosa durjar bli liteu
uch dälig; 3io att se till det uuskarua hällas uppua
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oe!> glesa, oa det solen ma fä werka pä bären.
Visa, inoni nägra är fär du äta bar frän egen träd

qärd uch mur ka» tuta stickclbär nied sirnp till n»»ter» uck
turta swarta nniidar, ntaf hwilta »ia» tutar ett inycket qudt
t,', Det är hälsosanit ntt dricka när >»an furtylt sia eller
aimavs tu»»»er he»i fruscn uch trutt,"

Visa slickade siq oi» »nmne» uil, saq belatc» pä Petta,
„BlifN'a äpp>e»a färdiqn reda» i summa»'',-"" fräqade

Petta olygt,
„Ncj", snnirade pastorsta» >uä»ligi, „sä furt gär det

i»te, Du l'lir i»te Heller karl pa c» summar, D» niästc
<ita, dricka, sopua uch wäza niäinm mintrar och soinrar in
»a» du blir sä stor sum din far, Äppelträden mäste fä soi-
sten oä, regn uni summare» och sä hwila de under Winter»,
och sälunda >oäxa de uch oli stura, fä dtommor och frnkter,"

„Me» huru tunna de nta? Dc ha su ingen muu",
sade Pctta,

„De suga »»isteu ur jurden med sinä ruttcr och saften
qar upp i stamme», i grenar, kwistar och blumknoppar,"

Lifa durjadc sj»nga om „Gretao bluinnia" »r „')>a
t»rc»o l'ok".

„ har en lite» flicka,
3 uni »lycket turstiss är,
Hmar dag sä fär hon dricka
Och ständigt l»er beaär,
Hon stär med sinä fötter
I trriklln nied defs fat,
Med sinä späda rutter
Hu» suger der sin »iät,"

111.

När gä»gar»e uwro uppgräfda, sade pastorsta»: „nu
»lära wi ut bä»kar»c, Under sommnre», nägon ledig dag,
kör Antti sedän sand pä dem, det ser trefligare ut och hin-
drar ogräset att spira upp,"
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skall köra sand", strck Pctta, Ha» hade
!nifc'beläten trainpat af oä> an och »värit i wäqen för alla,
Man att ha nnaot att
är, Den är alldclec' närä, bakoin Leuaniajas stuaa,"
hnn fpranq >ilad cfter fin tarra,

Antti strattade fällan, »ien nn mästc han aöra det,
Tankcn att pojten stnlle släpa fani) i den lilla kärran, soin
lanstc ett par tappar, war fä lujlig, att han mäne
ftratta, Vien Pekka trafwadc redan nt genoni porten,

Lifa hade icke tid att wara häft, Hun inätte ut
böntarne mcd pastorskan och Minä Anna fnsolade med
iniddagsniaten och Antti törde gudsel incd stotttärran frän
tu»!posthö,qcn, Da Anna kom ut isscn, nnsade pastontan
huru nian skall npp lninkarne.

„3a ninckct desivär och arbetc suin nn nn haft, blir
det ej alla är", sade pasturstnn, „da äro ,qan
garnc färdissn och bäntarnc utmntta. Det ssäller dä bara
ait qudsla ocl, mända jorden och draqa upp färor for
sädden,

Bankarnc göra >oi 120 eentiin, l>reda,
einella» dcin Z 0 eentiincter oreda,"

Nar oödfeln blifwit utoredd burjade Antti, Anna och
Minä mända jorden. När detta n>ar gjurdt, ätergick Antti
till fitt ardete pn äkern, tn nn >nar det tynqsta arbetet
öfioerständct,

Bäntarna sägo jenuia oä> nätta ut, när Minä och Visa
tranat dein.

Paftorstan hade cinellertid radat npp alla fröpafarne
pö dänken,

„)ag hnr uu köpt frö for 2 nit. Du tycker tanstc
att det är nn,cket Pcn,qnr, Anna, nieu i höst skall du fä se
huru inycket du fär igen.

Hwittäl 10 gr, 50 pii,
Tpenat W „ 20 „

«aliut 10 „ 15
„

Muvot 10 „ 10 „

Riidbetor 10 „ K» „

Rndisuv 10 „ 10 „

5„ 5 „
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Persilja 5 qv, 5 !,'^i,
Dill 5 „

- 5 ~

3ockcrävter 32N
„ 35 „

Böiwr 32tt
„ 35 „

2:00 p:i.

'>>ossru !>ar du, uch smäuiiuium fan du sjclf burja
sainin at fru till cx, as dill, ärtcr, biiuur, rädisur uch
annat."

N» uurjadcs säddcu, spcuat, persilja och dill
saint muriittcr, rädisur »cli rudbetur drugos sex färor pä
hwarje bänk, sälunda att mnn furst mättc ut cn ral liujc
mcd rcpct uch scdan furdjupade den mcd en spetsiq, gruf slur,

„Dä planturua komina upp", sadc pasturstnn,
„mäste bäde rödbetur, murutter, rättitur uch rä-
disur aallrns, sä att de ha gudt rnm att wära,"

Till ärtcr ocli böuur dronus fyrn färur pä hwarje
d ä n l.

„Dä ärtplanturna blifiuit 2, 3 cent, huga,
mäste ärterna störas", underwisnde pafturstan, ~!ncn
innan de störas mäste de tupas, pä det de scdan
mä wäxa stadigti likaledcs mäste bönurna störas
uch tupas innnan de ölumma, öchöfwa
qausta läuqa slurar, ärterna kunnn pä yttre sidur
hafiva störar, men midt uti bäuken, emellan andra uch tredje
radcu, ställer man hjörtris eller rustor,"

I den fära rädisfröeu säddes, asla, pä
dct de stulle ölifiua saftiga uch icke ausättao af niast,

Dä ärterinr säddes, sick Visa först ivattua saran
qcuom sprutkannsftipen, frän lpuilken silen bliftuit burttagcu,
) fära» struddes aska och sä börjadcs sädden, Pctta
lande sig fullkomligt lycklig när pafturstan gaf hunom en
l(» centimeter läng sticka och wisade huru han stulle
lägga ärten i färan, trycta litet till den med fingret,
uch sedän mätä ut afstäudet med stickan till nasta ärt, När
ärterna woru sädda, fick han hjelpa Äiina och Lisa att
täcta färan genom att ftjuta mullen frän tan-
terua as färan ihop och packa till den med handeu,

nu, mäste du staffa dig en liten träd
gardoöut, sä att du wet hwad du har att aura hivarjc mä-
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nad. Det sinnco c» Pillin trädssärdodut sur fulkstulan uä>
fräu länedibliutelet fär du en liten bot so»i
l»c'»i»iissäl!slapct har qifivit ut, Dc» hetcr
trädfruktudliug i Finland" af Alexandra
»uff, Den lufiar oara ,'>n penni, sä att kaiistc kan dn
franideles köpa dcn sjclf. för att knnna stöta dina äppclträd,"

pastorstan försöter n» tala ined Antti", sade
Anna nied en ffälnijk blinkniug, „tauste han töper en, uär
ha» fatt trädgärdeu i sitt hufwud laq är öara rädd
att ssrönsalerna inte öli a»wä»da om >vi ej fä sommaraäner,
ty Eliitti ätcr hwarteu spenat eller rabaröcrqröt eller
uäguntiuq. Hau stulle säzm att det är ssräcv har jaq
fatt honom att sticka en swamp i sin »uin, ui» jaa, uck stelte
och lagade deu huru som heln,

„Det är ufta sä med äldre persuuer", sade pastoista»,
„de tuima eller rättare »'ilja cj lära sig äta det de ej äru
!va»a »ud. Me» bar»e» liira »o,q, du sjcls, Zluna,
at ju förr sädaut i prestgärden,"

„la, pastorstan kau ej tru hwad jaq istädcr ai
knlsuppau! tära pastorstan, huru jag l>rntade strapa
barne»s tnllrikar, »är dc ätit speinrt och bönor,
äter jag!"

„3a tror jag niisst att Antti stall äta »»'rotspau»
kata, talrotsläda uch kälsoppn nied färkött eller fläst, s»»I
soppa uch tanste ucksä sockerärter,"

„Hwad stula wi ,qöra ined de här däutarne?" fra
imdc Anna,

„v>är stall du ha fleräriga wäxter: rabaröcr, gräc'löl
och ett par isopoönstar,"

„lacz har läst uin isop i bibeln", sade Visa,
„Och hwad gör man med isop?" frägadc Anna,
„Ma» turtar ulade»", swarade pastorstau, „och kotar

te pä dein, det är bra för hosta. Du kumnicr att spara i»
>»a»qa tjugufempeuuislautar uär du ej behufioer tupa drup
par srä» aputhctet,"

„')iä, det stall jng tala uui för Autti", sade A»ua
glädtigt, „hau är sä orolig, att wi stn' kumma till tiggar-
stafweu »:ed >uär ttädgard."

„(>iräc'lute» har du till fistsac', af valmröcrblade» la»
du tuta spenat, uä, gröt af njeltnrne,"
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Hela daqeu hade qatt till trädqärdcu, mc» sä war
ocksä hela säddcu ssjord, utom l'u'norna, hwilkas plantur
äru umtäliga fur kuld, oeh hwilka ej kuuna fäo
förr äu i juui, dä man ej mera har att bcfara natt
froster,

„Det du uu har att göra, Anna, är att fc till ntt
trädqärdeu blir ivattuad, o m läugwariss turta intrnf-
far. Meu i onödan bur mau ej Ivattua, uch ärter
uch uönor alls icte, efter det de kömmit upp,
Zednu är det att halla ogräset i stnr. Det är eu
mycket wiqtiss sat, 3ä suart plautorua bli sä stora att mau
säkert urstiljer dem, rensas ugräset bort efterhand sum det
wisar sig, Meu detta mäste göras försigtigt, sä att mau
ej ruuoar det sädda, och grnndligt, sä att mau rpcker
upp hwarje strä med roten. Det tjenar till iugeutiug att
brytn af ugrässträen, de wära dä bara bättre lN'!>
suart fär mau göra om sanima ardete, Aldrig mä mau
läta ogräset wära tills det blommar, ty dn sai
det sig sjelf och sista willau blir än de» första,"

Pastorskau hade ätit middag pä Terwola, Anua hadc
tukat förträffliga färsta abborrar uch potatismjuloioälling,
Meu uu mäste pastorskau gä hem, ti, tlockau >uar rcdau
ätta pä klvällen,

„Pastorstan hnr uu haft sä sturt besivär för uso".
sade Anna, „wi stula sedän alla komma pä talttu till prest-
gärden, uär det uehöfs,"

„Kanste det behöfs saudsläpuiug", sade Autti, „Pekta
tummer nug med sin tarra," Och äter strattadc den ali-
wnrsauime mauueu ett tyst, hjertligt skratt, medau hau slätadc
den lille soneus lurfwiga hllfwud,

Under summarens lupp war det Animc' ocl> darneno
gladaste stunder, dä de arbetade i siu tradgärd, Auua hade
ej sä mycket tid, hon hade görumäl däde pä äter uch äng,
Ntt hushäll uch handarbete, meu ibland uni aftnarne slug
huu sig luo uch hjclpte Lisa att satta täl och tälrotsplantur,
att sedän efter en tid tupa dessa plantur uch att stllra
öunur och ärter, Lisa, som Ivar för liten, att auwändac'
wid jordbrukct, uch dessutom mäste se efter lilla Matti, war
den som gjurde det mesta, Hon hängde upp ett groft latan
emellan twenne träd uch söfde pojkeu der, och medau hau
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suf, rensade Hu» ifrigt cllcr gallrade muruttcr ucli rudöctor,
3ä ?)iatti war ivaten satte hon hunum örcdnnd siq ucl> qcn
honum fmä stenar och blummor att leka mrd, Till
och med sin kara namia lappdocka lwf öon dc» lilla brodrcn,
för att fä honom att wara slilln uch »ujo. Da Amm emcllanat
kom frän äkcr uch nnq för att se till hcmmet ellcr hcmta
katse, ssladde hun sig öfwcr att fe barnen i nptti.q »uerksam
het. Förut hade de warit sä öenägnn att sprimia ned till
öyn der de bara lärde sjelfsiuäld uch förstörde sinä klnder,
Villa Pekka, som förr hade barns wanliga lust att plafta
>uid stranden, bar nu oförtrutet ivntten ät Visa till tälruti'
planturna eller släpade öurt ugräs mcd sin lilla kärra till
hörnet bakum särkättä», der Aliina anlagt en nn ko,npostööq,
Nandsläpningcn räckte ucksä sä ziudt sum hela sommare»,
En dass dä Antti tnlade om att hemta ett par lass med
häsi, började Pekka qräta sä öittert, att far mäne lotina att
läta gossen ensam utföra detta arbete.

För Lisa uch Pekka war det tälamudspröfwaude att
wäxte fä längsamt, Ärtcriia uch fpenaten liitu ej

länge nmnta pä siq, men barnen woru öfiuertycmde um att
det aldrig stnlle bli nägut af persiljan och mnrötterin:.
ras största frusd war radarbern, su»i ntiucckladc stura, präk-
tiga blad nastan hwarje uch ett par gräsluksturi
wur, funi pafturstan hcmtnt dem frän prestgärdstrndanrdcn,
Emellanät pä söndagseftermiddaqeil öriikade de tigaa nässra
strän af mudren ntt lägssa Pä snwrgäsen, Tedan ftodo de
i purten uch mumfade belätnn pä sitt rara mellanmäl,
andra barn gingu förbi, berättade Pekka att löken >var
frän deras trädaärd, En särstild gnnst iuar det da
att sä öitä en bit af smöraäsen och de främmande öarne»
sprungu hein sör att öedsa nna furäldrar, att ocksä de stnlle
fä en fa ivacker wädgärd, fun, Terwula turpdarncn hade.

IV,

Denna fumnmr hade twä fultstolelärarinnur h»rr
den nya stugan pä Terwula turp.



Redan det förna arct vnnurskan bodde pn prestgärden,
hade hon gifwit Anna nägra rllda uch li in ita törnros
oliskar, af hwilka det fans hela ftoqar i dcn anmla preu

soinmar aas hon narcifslukar
imut naara bellis-, penfs- uch aurikelplnntur, hwilka
alla aro niängäriga och oka sig hastisst. Det fans derfur
redan den nättaste lilla blumsterträdaärd iiiidcr fulistreu of-
wanum lölstrndssardcn, fnmt nässra fyrcnbnfkar ufwanom

der Anna blekte sinä wäfwar. Dc uuga lärarin-
noina futto gcrua »ied fitt arbete ellcr en bok pä bänteu
uuder fyrcnbustarne ellcr undcr den stora luinniiaa bjurtc».
Det fägnade dem inycket ntt fe barneno arbete > träd

Hiangen gäna ziafioo dc ,quda rad cller en wäl-
kunnnen handrälninss, Anna ioar stolt ufwer att denna foni
inar kunna taan gräsluk uch persilja frnn eqeii trädgnrd till
iistsäfen, dill till fnrköttet, färst potatis lakubsdagen ocl,
lärarinnorna berumde hennes spenat, sockerärter uch rabarber
gröt, Pastorskan bade licnilisse» en iuacker daa, kumniit till

,ncd ett litet strifluet häfte i handen,
,/)lii, Anua", fade hon, „när du har trädaärd, mästc

du lära dig laga »>at af det du fätt uch planterat, Här
har fag ftrifiuit upp at dig uägra enkla rätter, foni hwarken
kusta inycket befwär eller penninaar,"

Det >uar efter denna lilla bok, famt efter deit foni
pastorskan tidigare cnfwit henne'), Anna tillredt maten för
sinä fommaraäster, Antti hade ganstll rittiat ej ens finakat
pä de guda faterua, men barnen lärde fig fnart tycka om
bade ett och annat, Pasturfkan hade rätt da hon förmo-
dadc att Aittti stulle gilla tälfoppan fom kokats pä färnacke.
Hau satte i sig ett duktigt fat och slickade stedcn eftcrät,

En inot slutet af fonnnaren, fade mur, att nä-
qon bestämdt warit och tagit niurötter. Der war futsteg
emellan bänkarne uch toinina häl efter inoruttcr, foni blifwit
uppdragna, Pä wägen till purten läg blasteu kastad, Pekka
blef fä häpeu och bedrofwad häröfwer, att hau lade stcdeu
pä burdet och lemiiade sin mällinä, urörd, Hcen sprana
»t för att fe pä den stada tjufweu gjort och mumlaoe: „nä,

') He Finst stw!!i!iowvei!i,!sss alluiäninutiqa bibliotel l
„Pmiontmi ocl> Terivoln torp".
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»a, lanstc fä !U! veda pä det äuuu", Visa suretuss nq
att waka osiuer nu kara trädgärd och taqa rcdn pä tiufioeu.
En dan uär sof i»ne i stuaau, satt hon nied sin
stickftrumpa dakuin en stur lnistc dcrifräu ho» kunde öfiuer
skäda hela trädqärdeu, Pekka oä> Miua iuoro
ute pä räcinkcru uära torpet, Dä snq Visa en läng puske

öf>oer qärdeoqärdcu at prestgärdssidau, der hästliasseu
läg, Visa kastnde struinpan ifrän Na,, inen satt tyst soni ett

uiöso. Posken klef tn>ärs ufwer spcnntluinkar uch rudbet?
land ratt sra», till inuruttcrna, Han rpckte hastiqt upp
fem, sex stpckeu uch sfpudade bort sannna wmi, sedän ha»
rafffat till sig en uiäussd sockerärter, sä alt läiM stäuqlar
rpckteo upp ined rutterua. Da fprauq l>lirtsnalwt eftcr
hononi och skrct „safä, det är dn suni är tstif
N'en! Fn stniu!"

Posken kuuffade heuue ifräu fin, ined ett fursniädlisst
stratt, »ien häussde sig fast wid Hans l>cn ucl> rupnde:
„far, sar, toin hein! Här är tjufwar!"

Posken sluss henne nied murötterun, ref hcnne i häret
uch försukte slita si>i lus, »ien flickan häuqde fast sum en
kardoorre.

far, koni uä> laq fast tjufiueu!" strek hon af
alla krafter,

Nn syntes Anna i purteu, hon kuin för att heinta kaffe,
~H>vad qär ät dig? Hwarfur strikcr du?" rupade hon,
„Det är suin stjäl wära niurutter, Peltola Ju-

na?/' swarade ssrätaude, „uch se huru han n>ckt upp
N'ära ärter nied ruteu! stam!"

„3läpp lus hunom, Lisa", sade inudren, inedau Hu»
sjels tog ett kraftisst tmi, i huomio arin,

~3änker du pä hwad du sade huu all-
u>nrsamt, „du, eil furmögeu hemmansegares sun, förstur hwad
fattisst torparfolk satt och plnnterat."

„(iulisst laq sär nian taga rufiuur när n,au mir furbi",
sade pusken trutsigt,

„Det är alltid synd uch stlliu att taqa utau
luf", sade Auua strängt, „um det sedän är ruswur eller mo-
rutter, Det siar inte i tatekesen uägon ätstilnnd pä hwad
nian tager. Lemua murotterna och ärterna uch gä din wäo,

akta diss att oöra om det, eller stall jag skaffn diq ett
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duktigt tok stryl af din far, ty jass >oct noo att l>a» cj täl
att Hans äldste son gär umkrina. och ftjäl,"

Pojken lomllde af bäde flat och förargad, inc»
ropade efter honom: „skaffn diss cn egen trndaärd, fä
öehöfwer du ej-titta efter andrao ssoda,"

„la, det stall jaa göra", fk:'ek Jonas fördittrad »ie-
dan han klef öfiner aärdet, „och tio ssänoer ttörrc än din
stall den blifwa!"

Pastorstan hade cn ssäng sagt att andra i b»n nug
ftulle följa eremplet och anlägga ät fig trädgärdar, Detta
nttrande koni den lilla flickan nu ihäa och öraft »t i ett
hjertligt stratt, Men Jonas hötte at henne nied kuytnäfwen
innan han förswann bakom albustarne, Lifa fanilade upp
niorötterna och sade helt bestäftiat att dc nu maste
i benfoppan, eftersom de en ssänss >uoro npptaana.

V,

Det >var en stor dag när Antti pä höstcn oräfde naara
stora gropar, uti hluilka äppelträden om innren stullc plante-
ras. Det war ett äppelträd för hwar och en af familje-
niedlennnarne och defsutom twä törsdäroträd, Htina, foni
under Winter» gätt i folkstola och kunde strifwa, stullc fedau
pränta pä eu liten brädlapp äppelfurten. när trädct plan-
terades, och pä hwenis namn det fattes,

Pllstoytan hade äter den dagen kunnnit till Teruwla
och förklarade för Antti, soni ivar helt intrcoferao, fedan
han fett hwad trädgärden aftaftat rcda» första äret, ett och
ainiat oni fruktodlinc; „Gropar»n öeredao för plan-
teringen höfte» furnt, Dcrac' fturlek läter man
öero pä jordmänens deftaffenhet Är matjorden
qod och djup, fä är N 2 »icters loidd i
ning och 60 centm, dfnp Pä niaqer,

') Te „Om trädfrullodling i Finland" af Ä, Tmir-
iwff, ssriftev, :>titto»de första M-

iio, W, samt i 1893 ärs almmmck..'.»tnnra räd hui» irukt-
träd skola planterac".
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lös jordmän göras de nägot djupare, ocy läggcs
dä halfmnltnad lerjurdstorf saint litct kalt pä
öottnen. Har man förmultnad grästorf att örcda
derpä, bör detta ste, Den jord man npptagcr »r
groparna lägges bredwid, för ntt af luften och
wintertulden bearöetas och följande är ta» den
blandas med den goda jord man tillför träden,

Pä wäre», dä kälen förswnnnit och „jorden
reder sig", widtager planteringen, som wertställes
af twcnne persuner, af hwilta den ena häller tel-
ningen, medan den andra fyller jorden tring röt-
terna o, s, w,

plantering wäljes en lugn, helst mulen,
suttig dna,' men allt det der fär dn läfa i tradgärdsboten
i Winter, kara Antti, Wi stola beställa af tradgardsmaftaren
pä hengärden nägra goda, lämpliga äppelsorter, som magna
här hos uss, t. ex, „Hwit Astratan", „Wirginstt
rosenäple" och „Orägylling", Den sistnämda är
en f. t, winterfrutt, som mognar i Decenwer och nr för
iin wackra röda ytas skull länrplig att pryda julgranen,
Dn mä tru, Antti, dem komma Pettn ucl> Matti att
tycka om".

Pä hösten när allt war stördadt, dc sista murötterna
>ouro upptagna och, litasom rodbcturna, förwarade i torr
fand i potatisgropen, säg allt fä tumt och ödsligt ut. Da
iade Lisa:

„Hä, hä, ja, ja, nn fä wi ej arbeta i trädgärdcn förr-
än i nasta wär."

„Wänta litet, min flicka", fade pasturskan, „annu är
det ej alldeles slut, Nu stola ärttäppar och vönstörar ställas
upp i klunga, sä att de ej r-utttia och brytas af, 3ä stall
ogräfet omsorgsfullt renfas bort och föras till tomposthögen,
Tor-ra löf räfsas bort frän gärd och trädgärd och föres äf-
wen till tomposthögen, Ni har fullt upp att göra innan
joiden fryser,"

Bamen togo nti med ifwer och mudren hjelpte, dä
hun hade tid, Petta hade en egen liten räfsa afpassad efter
Hans storlet och med den räffade han oförtrutet och fläpade
löf och ogras i fin tarra eller bar dem i en torg pä ryggen,
fum han fäg de andra göra. Lilla Matti, fom under som-
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maren lärt siss roa n>i pa essen hand medan snfter Visa av
betade, sntt tpst ucl> snäll, wälonwunad ined schalar i en
flnq eller i sin wagssa i suignn, Anna sade ftrattande till
pastorssan att Lisa uppfostrat honom.

~Mi»a, nackare, qick uch käntadc pä Pekka preeis hela
dagen uch hade knapt tid att sticka ett par wantar om äret,
uch swantryssssiq har hun blifwit deraf. Me» Matti har fatt
lof att >uara »öjd,"

„Det har lmde Visa uch Matti audt af", sade pastorltan,
„Det medger jag gerna", sade Anna qlad, „uch det

är en Hud sak som trädqärden ästndkommit,"
„Nn, Pekka", sade Antti en astun pä senhösten, „du

stall wäl ha ett staket omkring trndaärden, sa att korna es
kumma uch äta upp dina murötter, uch hönfen trafsa fröna
uv jurden,"

„In luisst", stuarade Pekka, „men dä stula wi
det ändn ned till sjun, ty sä stur sade mor att trädssärden
blir med tiden,"

„Ähä!" sade far,
öilligt pris fick Antti ribbur frän patrunenc'

och sn satt han under de länga mörta hösi- uch winteraft-
narne uch murgnarne uch lagade spjelur till staketet. Pekka
hade sä gerna hjelpt till, meu far sade att han war för
liten, Dä föreslog mur att posken skulle fä tälsa ärtkäppar,
blumtäppar uch etiketter till trädqärdsbäntarne, d, w, s, smä
brädlappnr, pä hwilka det stär strifwet hwad man sätt i bän
ten, Sä täljde han Pinnar till räfsorna, rensade nrter till
ntsäde uch hade full sysselfättning hela wintern,

Dä war det trefligt att se Terwola stugan, Mor uch
Minä spunno lin eller ull, Lisa stickade wantar uch strum-
por eller läste nägondera af flickorna hösst ur nya testa-
mentet eller ur Boten om wärt land eller tidningen.

Emelllliiät, under julferien, kommo prestgärdsoarnen
redan tidiqt pä eftenniddagen med stidor uch kälkar, och alla
barnen ruade sig en stund pä de präktiga backarne umkrino,
turpet, När det blef mörkt, hjelpte Nils Antti att talja
fpjelor, Meri nystade garn och Linn, prestens äldsta dotter
ätog sig att lllsa högt. Hon lafte som en hel stolmästare
och tunde sä nätt förtlara swärare ställen för de mindre
barnen, s>>ästerna trakterades med wattlinaun eller rofwor.
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När klockn» l,lef half ätta l'jöd Anna pn bnrssrut. och sa
stidade prestqärdsbarnen hem i det klnra mäiiskenet, Äien
Pekka drömde att han l'iiid sitt frnnnnande äplen, sa stora
ioni lilla Mattio luifwud.



Tittiissss til! ocninelsc» lrädc,l'nde»".

WtlerlW tillredning.
Käl.

Ett entelt sätt att anwanda käl är att stara kälen i
klyfwr eller strimlor, hwilka läggas i kokande watten att
kota i twä timmars tid tills de äro mjuka. Litet finur samt
falt Ätes nied stekt fläst eller kött.

Mau tukar fuppa pä färstt nutkott, t, er,
stagfidor, eller färkött, t, er, nacken, eller ockfn färsta swin-
köttsöen, Till 1 tilu tutt tages 3 liter watten. Ett
tälhufwud stäres i strimlor, I en gryta brynes ett ftedblad
finor eller flott. Kälen ilägges, far, i det den omröres,
urynas e» stund, Derefter päspädes litet af det kokande
köttspadet och kälen far stä och kola och mjukna under lock
i 3 eller 4 timmars tid, allt under det mau späder till af
köttspadet, Nägra veftparkoni, en näfwe niejrmn uch litet
jalt tillsättes.

Kälstufning, Kälhufwudet skäres i klyftor och kulao
i kort spad till mjutt. Da afredes stufningen med litet
smör och socker, fanit hwetemjöl, wifpadt i kall mjölk, Will
nian ha injöltkäl M fuppa, ilägges mera injölk.



23

Brynt tai, Ett helt kälhufwud Inasses i tukaude
watte» att kuka e» kiuart tinnne, Wattnet släs bort, «a>
stocken tasses ut med e» tnif, I det häl soin deraf uppstur,

litet smor uch ei, sted sirup, nägra pepparkorn och
ett Kale» kokar pä swag eld omkr-, t»'ä tim
mar. nllo den nr mjuk, «rydderna kumia burtlemnas

sialrötter.
«älrötter kumia amoändas pä manaa jätt. De kuuna

stekao uffalade i linkug» cfter det mau aräddat drud, 3 a
tllu mau „skllla deiu räa, siära dem i ditar och loka dem i
watteu. Äfwen tan mau, dä kälrotsditarue nro halfmiuka,
siä bort wattuet uch steta dem med fläffstifwur eller smur,
tilw de dliswa mjuta.

Kälrutsläda, Dä tälrutterua kukat mjnta, stutac?
de fina. Vian iläqaer litet smör uch finstött ingefära »kan
lwrtlemnas): smete» siäs i e» smurd bleckfurm eller stekpauua
och aräddas i »ssn.

Kälrutstufning, skciras i täruiugar och
tukao mjuta, I spadet lägges litet smor och hwetemjöl,
Eller uck tan mau afreda nufuingcu med hwetemjöl och mjölk.

Roiiuur kuuna tillredas pä samma sätt som lälrötter.

Morötter.
Murutstufning, Murötter, wäl stöljda uch stra

päde, stärao i tunna stifwor uch laggas i kallt watten att
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kota. Da de avo mjnta, afrcdes spadet med litet hwete
mjöl och smör.

«Ma moröttcr siötao fina.
Man ilägger litet socker eller smur, mjiilk uch hwctemjöl
sanit ett ägg, Tineten släs i en smurd blecklada eller stet
Vanna uch gräddas i ngn suin vanntata.

Hockerärter.

Suckerärtstidur rensas ld, w, s, mau tager nicd en
tnif fursigtigt bort stjelten wid hwilten stidan fnsthänger i
stängeln, uch afdrager den dermed följande träden nnda till
andra ändcm af stidan). Tedan läggas de i tukande watten
att kota tills de blifwa mjuka, men fä ej gä sunder, I
spadet lägges litet smör uch hwetemjul, soin fär kuta ungefär
10 minuter, sä att det blir en tunn säs, Man bör ej tuta
ärternn i för mycket watten, men om man behöftver späda,
bör det ske med tukande watten, Stufningen kan ätas med
stelt fist, färstt tött, salt eller rökt skinta eller nötkutt.

Znalsoppa

«färst ärtsuppa).

Färska äterärter spritas, Murötter twättas >oäl, stra
pas uch staras pä twären i tumia stifwur, l liter ärter
och liter morötter läggas i tukande watten, Dä de äru
mjnta, ilägges litet smör och sucker samt sinsturen färsk
persilja, Suppan afredes med litet hwetemjul, wisvadt i
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lall mjölt. Mmi tn» ucksä afreda soppa» ntan mjölt, ne-
nöin lltt wispa hwetemjölet i suppans eget spad.

Nädisor och rättitor
iitas räa med salt.

Tpenat.
Spenatbladen stöljas wäl och läggas att kota i ko-

tanne mutten. De fä kota 10—15 minuter, Tpadet hälles
bort, Vpenaten lägges i en hackho, Till kilo blad
«wägdll innan de tokat), tages 2 matstedar hwetemjöl soin
lagges pä spenaten, hwarefter den hackas sä fin som möjligt,
I en kastrull smältes en sted smör. Spenaten ilägges, 1
topp mjölt tillsättes och, dä stufmngen kokat upp, 1 sted
socker eller firup.

Rabarberspenat tillredes pä sanuna sätt som spenat,
litet mera sirup iin wanlig spenat.

Zpenat tortas i swag ugnswärme, Dä bladen äro
sä torra att de stramla, trossas de fina mcd finoMrua och
förwaras pä tort, warint ställe i papperspäse.

Tortad spenat. En matsted smör, 2 toppar mjölt,
mjölten totar, iwispas en topp spenatmjöl olandadt

med en topp hwetemjöl, Tinip ester smat.
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Bönor.

3tufwc>de bönor. ?!är stidorna äro full>»ognn,
me» e> öfwermogna, d, u>, s, medan bönorna i stidan ännu
äro helt spädll, Mras stidorna i sirimlor eller bitar pä twä-
ren, och läggas i kotande watten att kota tills de blifwa
mjnta, Dä afreder man spadet med litct smör, socker och
hwetemjöl, Gller stär inan bort spadet och afreder stufningen
med litet smör, hwetemjöl och mjull, När dettn kokat, iläg
ges litet nruo.

Bönor tili Winter», Immn stidorna blifwit tjocka,
stnrac' bönorna i bitar och läggas hwarftals med salt i en
ren bntta. Ett rundt bräde pälägges och en sten anwnndes
soi» tyngd, Förwaras pä ett ställe der de ej frysa. Ju-
nan man begagnar dem, stöljas de wäl i ljumt watten och
fä ligga en tinnne eller twä i tallt watten, sä att de ej
äro for salta.

Nabarbergröt.

Nabarberstjelkar stalas och stäras i tums langa bitar,
1 liter rabarberbitar läggas i 2 l>ter watten att kokn,
Dä de kokat sönder, ilägges en kupp socker och i gröten
»nspas stedar potatismjöl, förnt upplöst i kallt watten.

ÄPPelgröt.
3talade äplen, fräu hwilta uian burttagit fröhuse»,

läggas att kota tillo de blifwa mjuta, Dä ilägges en kopp
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risgryu samt litet socker eller sirup, Dä grynen blifwtt
mjukll, är gröten färdig, Äppelqröt tau ocksä kokas med
mannagryn eller afredas med potatismjöl, säsom ra
barberssröt.

Äppelsoppa.

Ttalade äplen eller äppelstal kukas tills de blifwa
mjuta, Tpadet afredes med litet potatismjöl samt socker
eller sirup efter smak, Om soppan är kotad af nppelstal,
bortsilas stnlen, innan mau ilägger sirup och mjöl.

ÄPPelkaka.
350 gram mjutt rägbröd rifwes pä rifjern, 425 qi,

äpleu lotas med en bit tanel och en half topp socker, tillo
de blifwa mjuta, I en med smör smord bleckform lägges
ett tums tjockt lager bröd, derpä lika mycket äppelmos, derpä
äter bröd, tills laoan är full, Öfwersta hwarfwet mastc
alltid wara bröd, Har man räd att lägga nägra smörbitar
emellllu, blir takan bättre, 3inw tan anwnndas i ställct
för socker.

3as till färst fift.
smör och hwetemjöl wispas i sistspad,

qräslöt eller persilja ilägges att kuka 10 minuter.
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3as till färstt färkött.
tiittfpadet innspao litet hweteniiul, e» testcu i»wr

uch nuä räcwde nmtstedar finhactad dill.

Anwändning af bär.

Att förwara trusbar öfwer Winter», Till 4
liter krusvär tages V 2 liter sirup uch en topp watte». Ko-
tus tills bären blifwa mus, hwartill ätgär flera tinunar,
umröres omsurgsfullt, sä att dären ej ormna i botten, För-
waras i glasburt eller stenkruka och halla sig hela luiutern.

3warta winoär, hallo» uch bläbär tortas i
swag ugnswärme pä fpjell, pä hwilka nm» fiinit ntbredt
papper, Förwaras i papperspäfar pä turt ställe. Af dessa
bär ka» »m» tota fuppa, griit eller kräm. Ma» afreder
spadet ined putatismjöl, upplöst i litet tallt watte». Af
fwarta wi»bär uch hallo» ta» man kota »ipcket qodt och
hälsosamt t4.

Nödbetor.
Nuduetor twättas »'äl, läggaö i tallt watte» att tuta,

tills ftalet lätt ta» afdragas, Dä nppläggas de i ett fat
att talitta, Tedan borttages stalet, rödbetorna stäras i
ni»»a stifwor och nedläggas ien stenkruka, Goo ättita
totas med en liten fmula falt uch hälles het pä riidbeturua.



ttrutan öfwertäckes med en tallrik, Ätes till kötträttci,
Aa» ocksä anwändlls till sillsalat, sinhackad tillsammans med
kllktn potäter och morötter, salt ströminq leller sill), kallt,
kuki eller stett färsst kött och en rudlllk, Allt finhackcidt,
Ätec- med nttikn och grädde, om ninn har.
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