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A Terwula turp »uar nnrnädninss, sturades, uurd
uch bänlar turtadcc», studun. urcna tlädcr uch l>ar
nenc' lelsater föfteo under sänsscn, Pa sänssen öreddes en
ny Mi för att dölja de ssrädastiga lakancn, öurdet stäl
des en bricka med kuppar, sockeiMl uch ssräddfnäcka, Wär
diunan wäntade frcnunande.

Dä hun kammat uch tlädt fiss fielf uch barncn, nälde
hun sig i dörren för att wänta, Tnart ett frnn
timmer toinma ssäende pä ftigen i stossen.

.Der är nu pasturstan!" utdrast wärdiunan uch styn
dade in för att ställa taffevannan pä sslöden i ipiseln.

Dä ssästen stess upp för den läga trappan koni >uär
dinnan fran smgan.

dass, lära Anna!" helsade pasturstan hjertligt i
det hun tlappade uch uinfainnade turparhnstrun, „Hwad det
är roligt att se ditt wänlissa ansigte uch hwad det päniinner
uin qamla tider!"

woj, wuj, hela dagen har jaq tänlt pä ssamla
pruftinnan uch pä de lyckliga daqar jass upplefde i prest-
gärden", sade Anna turknnde fina össon pä halsdukssnibben.

huru har dn det nu, Anna?" fräaade pasturstan,
~Äv du lyckliss?"

„Ack ju, pasturstan! Gud ste lof för miss, Antti är
ju nytter uch bestedliss, Wisst är han litet fä der
lalliss af sig", tillade hon med ett muntert stratt, „intet bräd-
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star han jnn i unudan. Me» öestedliss är ha», ia är
turpet rätt ura, af de bästa, men ssansta ssudt,"

„Har du lmrn?"
„Ia wisst. Minä, kum hit >»ed pujken! h>uar är

Lisa? Tre nncken linlnssssar, '.'iiss för vasturftan, Minä,

Petta är mi ätta »läunder ssammal. Minä är n är och af
henne har man jnsl ej annan nytta än att hun il'land känkar
pä pojten, Lisa är tre är, Pasturlkan ssnlle nn sitta ned,
Woj, woj, hinad jass är sslad att je min tära fröte»! Mälte
nn taffet inara ssudt! Jass har fä fominit ihäss pruftinilans
alla lärdumar i dass. „,«uka pannan ibland ined astn", fa'
prustinnan, „3e till att den är wäl förtennt, Kluta ny
fump alla dagar, Vränn inte taffet siuart, utan l>rnnt,"

ja, jag kommer ihäg hwart ord."
„Du har ucksä fnyggt uch urdentlisst huo diss", be-

rönlde paftorstan, „Det gläder mig, ty jag niino mycket
wäl att allniussen här pä lirien war nlyckct ufnnssss".

„Nä ja", sade förlässcn, „i dass när jass wän>
tade fräniniande , , . me» annaro hinner niail just icke ainlat
än träla och fä nndan det wisstissaste. Pasturstan kan ej tro
hwad det är för ett bräk ined barn uch kräk uch, trösla miss,
det ntarbetet uch wäpvar uch sädant."

„lag trur det nug, Tack, inte niera taffe, det war
n»lcket cwdt, »ien jaa, har drnckit t>uä kuftpar rcda». Det
är fä tärt för miss att dn öur pä ett af wära turp, Eä
mmissa öetanta äru döda uch lwrtfchttnde pä de tiu är jass
lvarit borta,'

paflurstan har fem fmä?"
„la, det har jass, Arista uch sslada äru minn öytin

ssar uch duttisst slita de lmrur ucl, sirmnpur. Me» nn när
wi kummit uio till öättre intumfter ssall det >uäl ssä,"

„Alla menniskur ha sä ssladt iiss at att fä pasiurn hit,
Han war jn fä umtyckt, i7cl> fröten fcdan pasturskmi
luille jass fäga, Till uch med ssummorna pä fattisshnfet sslädja
iiss öfiuer an fa alene er.
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„Det är tärt att hura. '.'«ii »,äste jag ga, När wi
tu»n»a i urdning stall du konnna uch l>csökn niig, Vetvakta
,»ig iu»i e» gammal unin, u>» d» l'ehnfn>er rad eller hjelp,"

Detta ivlir pasturftan furtta l'csuf i Tcrwula
tuvp huo Anna, su», i N» iingduni tjrnat vä prestgävden huo
patturskano fmäldrar.

3un, turpet n»n- deläget cndnst ett par kilumetev fran
presigärden, hände det usta att pastursian tittade in va en
stund, Hon hade en gäng föv alla ucdt Amin e> lnta störa
Nss i sinä avbeten uch derfur hände det usta att uanurskan
iatt och säg pä när Anna bakade eller tcrnade, nijulkade eller
n>aggade sitt darn, ilch for Anna >»ar det alltid trefligt
att fä prata nied sin surra fruken.

E» dng hade Annas lilla slicka, de» treäriga Lisa, stutt
sitt de» uch niudern, sn»! l>lef urulig dä darnct es knndc aa,
stundade till ureftgärden sur att begära pläster eller medicin.

„lag stall genast tunnna nied dit", sade paslurffan,
lan icke gc pläster surr an jaa, ser benct.'

>"l, turpet lag lilla Lisa i sängen uch gret, 3>>fter
'Niina stud rädlus drediuid uch Pekta strek af fnll lialo fur
,'ällstapo stnll.

Pastorstau undersiikte benet nied wan hand.
„Du kan wava lngn, Anna", sade hun, tror

att kalla unnlag är allt hwad wi l>chuf>va, Hrinta ett sat
med t»>lslaget n>attr» uch en handduk, Blir det es bra, stula
:ui fura hrnne tili dukturn,"

Mudern hemtade det begärda, »ien det ivar inqen lätt
iat att pasätta umslaget, Visa gallstrel uch spartade nied
det frista denet uä) slug umkring sig nied knytnäfwarna,
Mudern uch pasturstau fursukte ta!a wackert »>id henne, men
det hjelpte icke.

„3e, hwad hun är sjut," jenirade ng Anna,
„>>ar ingen sara", sade pasiuNkan lugnt, „Hun är

dara litet MM, Du har inte lärt din flicka att l»da, Hur
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nu, Vna, IN! mäne du ligga stilla och läta mig lägga pa
den l)är haudduken. Du dlir iuart srisk. mu du l»der,"

bles litet häpeu ufn>er deu främuiandro allmar
saunua riist uch tusluade, uieu dä det kalla wattuet rördc
>uid denet, durjade strikandet uch sparkandet pä »>,tt, Pa
stuntan lätsade emellertid ej um det, utu» hiili uied lätt,
meu nadig hand det sjuta beuet. Dahl», säg deu uuga
moderus ulyckliga uusitte, sade huu mäuligt: „du debänver

ickc uxira rädd, Anua, Det kalla wattuet är litet übe-
dagligt sursi, uieu det lindrar sedau, 3er du, snart sumnar
hun fräu alla siun surger. Det är e» liteu uätt flicka, »ieu

du häller heuuc inte suugg. 2e liuru siuart deu lilla uäsnu
äv, och lmnderua sedau,"

„Wuj, woj sualla frukeu . . . pastorstau mille jag säga
, , , Nog ämuade jag tinatta heune innau pasturstau kom,
men !>ou skrek sum eu galuiug uch iute uulle jag piim det
sjufa daruet."

„Nej, uaturligtmis icke, Meu du hnde durdt twätta
heune i murgse, Twättar du iute diua baru alla dagar?"

„Hwem skulle hiuua med det! Ibland turtar mau deni
i nnsigtet med eu wät handduk uch ibland fär det Mara.
la, jag wet nog att det är dumt. Jag mins nog prest-
gärdsbarnkammaren. Och prustinnan twingade miss att
tnmtta och kamuill mig alla dagar. Vien iute blir det af!"

„Du är mig just eu slamsadara, du", sade pastorlkan
uch stakade pä hnfwudet. „ Twätta sig mäste mennistan om
Hu» har huru oudt um tid sum helst. Det är hälsusamt
och trefligt uch det tager ju ej mera tid äu fem minuter,

Och supa siu stuga mäste man ocksä."
„')lä, uu har pastur-stllu kömmit hit rittigt for att

gräla. Jag sprang med eu sadan fart till prestgärdeu, att
jag inte hann städa."

„la, men dä war kl, 10 pä förmiddagen och dä hade
stugan bordt mara sopad längesedan. 3ätt dig nn här wid



iäiigc» uch d»t uni umilage», d» la» dchuswa hunla dig, sä
sopar sag stUga»,"

ntlnan Anna furfärad, „'.>iei, aldrig
i »'crlde»!"

„Det gur sass wiwt, Trur du sass es la» H»mr
di» fwast? Har du all's »ässu»^"

„'.>lii ssur paslurssa» »arr af miss, Här är l»>a»e»,
mm i»tc supar pasturskan . . ,"

„,"l,u, det ssur sass, stall nusa att det ssar pä tiu
minuter, i)ch fnst du har mycket att ssiira, la» d» »ug uttra

tiu »nimter till fupuiug,"
„Men jiita fviike» . , ."

,War tnft >ni, 3ätt dig hoo l>anict, aimavc' n'af
»av hl'»,"

Ä»»a l»doe med e» fur-twiflad upps»» mi, satte siss vä
e» »ui ,»cd kurslassda hä»der, luedau de» hurtissa pastursta»
rastt uch uehmidisst supade.

Pldtslisst sftra»g „'l»»a upp.
~Pastursta»! N» tomnier littala wärdi»»a», »ng

suua. Om ho» ser hwad pastursta» giir, derättar Hu» det
tn»ss hela sucke»."

„In, det wore rcitt at dig", sade pastursta» stratta»de.
„3ätt dig der i stmnwrä». lag sopar,"

Me» »är de» främinandes steg hurdec' pä trappa»
r»ckte A»»a k»'aste» ur pastursta»c' ha»d uch lmrsade supa,
uiurlrud af äterhället strntt. Pastursta» äter satte siss sede
samt wid fu»stret.

Dä de» främmaiioe uträttat sitt äre»de uch gätt n»
wäss, sade A»»a,-

!»> dlir sass ukä»d i hela sucke» »är jass suftar
siuga» uiedau de» ärade pastursta» är huo miss,"

,Det är ditt esset fel, O»: du supat di» st»ssa i
murgse uch twättat lilla Lisa, sä hade littala >värdi»»a»
sagt: „jass »iar i dag pä Terwuln uch der »'ar sä »Msssst



uch städadt, uch war ren uch fin su»! en prinsessa. Inte
cir det nnderlisst att pastorsian der m usta."

Anna sirattade furlässe», „A'uq är det ju att
nmn l,ar sä Men det niäste sä >uara huö bönder."

„Tru icke det, Anna!" uturast pnstursian lifliqt. „Deoi'a
tiu är iu»i jaq nn warit durta frän niin henisucken har jaq
dutt pä ulikn urter uch ssifwit att pä allt,

har sett att der seden är der hinna alla nicnnistur wara
De ställa sinä arbeten sä att de hinnn, uch de lägga

hwar sat pä sitt Nalle jä att NädniiMN es blir sn tid's
ödande, Dr lära barnen att hjelpa siss uch wänja deni wid
smMhet uch urdninq vedan i tidissa av. Kara Anna, jaq
I>ar sett fattiqa husniödrar med ser eller sjn barn ha supad
nuqa uch tlara funsterrntur uch barnen ha Inarit twättade
uch tannnade uch haft rena uch inällnppade kläder. Det är
tunften att urdna sinä n,u'romäl, soin ssiir det, uch lasten ueb

för snyqqhet, Wet du hwad, i nasta wecka siall ja>i
luinnia hit uch wisa diss hlirn dn siall ställa dinn arbeten.
Me» furst siula wi ha i lurdaii. Det kan inte
trullet fä

Anna sniästrattade. ~Ia nuu, siall jaq stnda, »ien

pastorsinn siall fä se att uin mändau, eller tii>dass är det
liladant,"

„Wi fä se. Ställ nu pä watten i liirdag tidisst pa
niurgunen, inycket watten, siciffa k>uastar, trasur, lut ueh
sand, lag är här furr än tuppen har siurna pä sig,"

„Woj, woj, nog kan M silira litan att pastursian är
inspeltor", skrattade Anna.

„Nej, dli kan inte. Byt uni umslagen pä slickan ueh
sinta bud pä niici,, uni benet blir sämre."

„la, den friiten! ,vun är suin en niutwind, nian kan
ej streta emut, inte för det. Tack nn snälla pastuntan fur
flickan, Inte trur jaq inycket pä wattnet, nien pasturskail
förstär nuq."



„Wattnet är l»a till ninctct, Det sfall du fä ie i
lurda^,"

„,Ul, tili il!N'!ii»f,'"
murqun hade tluckau tnapt slalut sein, iuuau

pasturstau nuo pa Tcriuula trappan. Äleu »>ur Anna hade
ocksä n>arit flint, Hun hade redau e» stur »,cd hctt
>untte», Antti hade fatt tanc och hade ssatt till sitt arbete,
Par»e» ius»n>.

„Au l'ärsa >ui särst nied kaunuaren", sade pasturstau
„t>! din »ia» stall ha e» su>M tn»t att äta frntust nti."

De dada tiuinnurna durjade dära »t alla niuhler uch
sater pa ssärde», Auua protestcrade uch strattade, lnid uch
bönfull att pasturstau l>ara slullc sätta siss pa e» stul uch
befalla, >»e» pasturstau siuarade att »u nulle ha» nnsa huru
det zstck till. uch ho» urtadc »oss.

»ie» det passar sig iute", scuirade sia, Auua.
„Paoiar iute? Ttämo. Amia, är det säuire att städa

ett runi, ä» att spela piano?"
„Nä nej, i»e» fur herrstap!"
„Dn >»cd ditt herrstap! Au äru n>i tiuä urduinczsäl-

standc liuinnur, uch dernied puutt. (»a du ut pä qärdeu
och tinatta säugarua uied tulhett inatteu uch piska säuqtlä-
derna, lag stnll twätta fuustret uch durreu uuder tideu."

~'Vl'e» friiteu , . . pasturstau wille jaq säga
pasturstau tuss Auua i axlarua uch stöt heuue ut qc

uoin durreu med eu wäulig pun.
ituradeo uch sejades det as hjertauo llist e» tiui-

>»eo tid.
>il, 7 u>ar tammareu sa si» nied färstt enris ui»

triuc, tatelluuieu, tlara rutur uch >uält'äddade säuqar.
„'.>lil sliutt att »isolta", sade paftursta».
Mcdan Anna »ijultadc hjelpte pasturstau uarueu, wi

sade Vtiua huru huu skulle twätta uch lauuua dc sniä, Dc
woru iä söruudradc häruf>ver att de tequ sun, uiusc'.



Da Anna ka,n frän mjiilkninssen ftäldco frnkouen pä
pmnmkan dnkade »ätt i ka,nn>aren pä t>ardet.

Teda» Amia ätit, wattnat lalsinarna ueh korua, kani
stnna»s tur, Naikt acl, ardeutligt nädades denna sör
niissä», matlwdcn uch »ijiilklillden, nnnden hwarje >nrä i
Iniset, Dcrnuder >M panarskan inanget godt räd oeli iviiade
>'l»na hnrn ofärsia»digt hl'» stält fur siq i »uunia sali.

„3er d», slainsadara", sade han rn ssänq. ..hinarför
spar du traiiqa skodan nnder sängen? e» »tsliten ljal,
m-l, det här sundriga ste»fatet . ,

."

jaq I,ar nu alltid ämnat slnnga de»!
»ien dc: har ci l'lif>nit af,"

„Men du fkall iute ..flänaa deui nägunstano,"
dunen duqa äuuu att lappa. Väq,q dein i en tarq i kläd-
hnden. ttjulen dnger till niattlappar, lägss deu i deu lurg
pä winden, der wi redan saiiilat e» hel hup sädana, Bi
tnrna af stenfatet lägger du der batani fähuset under busken
der du lufinade miq att hädanefter fainla alla .qlas- oeh
porsliusfkärfnwr, ja att de icke skräpa ued qärden oeh sara
darnenö fiitter. Du fär inte ha eu suphäa uuder sänqen,
Tng burt qrytan och pannan. Henita hit de» gainla pack-
läda» fum stär i fiirstusscm, Ttäll den i wräu liredwid spi
feln, 2ä ja, Ställ nu ssrytan aeh pauuau pä »edra hyl-
la», «affepannan uch de» andra grytan pä iifre h>>lla»,
Iu niera snker du sanilar under fäuqeu ju inera dannn sani-
lao der ueh ju swärare är det att sopa der, Har är ett
par nyttjade strnnipar,"

..la, pastorskan har dä uqun alldeleo soin gainla pro-
stinnan, äniuade twätta dein,"

~o'udt, dä deni ueh alla andra nyttjade kläder,
saui »n liqqa uuder dänken. i sängen aeh hänqa pä ivägge»,
npp i den stura packlädau pä winden, dit >ni redan färde
sädana kläder frän kammareu. Minä kan nag föra npp
kläderna fä att dn ej nehöfwer sprinaa dit lnvarje gäng,
Hall aldria orenn kläder i ett twniiMrnm, de iöra »>ed 'iq



en obehaaUq l»kt, det är ohälsniamt uch Hiuad
qör di» nm»? Har hnu tid att flä npp en liulla liär, »e!t
umpcl, af ett uhufladt öräde, o», I,an ej hm- lmttre,^

„Hau laqar lmr flrar iutill, '.'iuq la»
ha» kumma,"

Autti ta», in uch fäq huqn uch förundrau nt,
me» nird l,je!p ucl, efter hcnneo tai»
hyllan »pp furtare ä» »m» tmmat tru, sintti företuq »h
rill uch med att hyfla brädet.

,/)lä, Anua, !>e»!ta hit alla kuppar uch stedar. fat uä>
tallrikar du hai', Hett luatte» i ett sat ucl, en reu hauddut/'

Pasturskau fick hiuad !>o» 3ä twättade ucl>
turkade Hu» unifurqsfnllt alltfammano uä> stnlde upp tärle»
pä hylla».

„(in reqel för urdninq är att ha e» bestmnd plato för
hwarje fat och fedan uckia nälla allting pä si» platcv
iätt dia, att aldriq ha udistade tärl pä bord uch l'ä»kar uch
fu»sterknnnar, Hemta mig »u en ipik uch en hamniare.
Här äv en qamma! dleckläda fan, >aq henitat dig till twäl-
ast, Den fpitar jaq npp här ufwanum öänten der twätt-
iatet ftär, Här slär jaa, in e» träpinne för
dnken. Och här e» anna» för kärlhanddukeu, akta dia.
öara um du dlaudar ihop deni, '),är dn nasta gana, fätter
npp handdutswäf, slär du eu röd eller e» blä raud i halfiva
»'äftven fä kan du bättre stilja pä handdntarna, Här pä
fpiken inwid nmre» hä»qer jass disttrafa» uch här örednnd
mifpel» med hwilte» du re»ssör ssryta», Hwar will dn ha
spegel»? Här wid fö»stret> Bra. Nu fpitar jag upp den
och titta dig ufta i de», Anua. fä att du fer om dn är ren
> uch flättammad,"

„Paftorska» gör dara uarr af »uq, Äien är det
faut att fag icke fu>>ssssar upp niiq ia usta ium dä war
ung och ugiti,"

„Det är mycket urätt, 3tana >»ig »u en lite» dräd-
lapp, 3e här, nu flär jaq upp en liten hylla under fpe°



>>äll kanuueu liär ach lät de» aldriss blaud örlid
l'itarua pä dordct eller funsterkanue»,"

ftämc' alunen ur miss", feiuradc sig Anua, „Pa
slorska» har lagt pii ininnet alla mi»a fynder."

luqn du, Anna, Det är inte bara huo diss
sett iadant, har sett det i inäuqa, maussa hem,
uu skall d» bli ett lyfaudc erempel i heln jucken, Här har
jag hemtat diss gardiuer af röd aä> h>vitrandisst tattuu,
Det är ett litet miuue frän ivära gladn ungdlnusdagar,
.vllii mi l'lir det di» fnk ntt halla deni reua, Hwnd har
du l>är i funfterkariueu? En fuwriMlnt, den i ssrio
äinbaret, Tre lötar, de», i e» papperspäfe i skäpet,

l>usl'it, 3a»ila liuolntarua i en liten korg i kuutoret,
(sit trädnnnau, e» ftuppuäl, fiiMrlwrq lägg
i di» iykora,, Katekcfen, den i det lilla fkäpet bred
wid pfaluwakeu ucl, aliuauackan, (itt wi»sslas, 3täll det
pä lärlhlillan, A'u wi här ftä knaggen alla de klädrr
N'i behöfwa daglissen, Resten fur du npp pä wiuden, Vat
uiig ie att du ef umkriuss de>» pä bäukeu uä> pa
iäiisseu, hali» i fäiisse», Pä landet der ninn har fullt
upp >ued halin fär inan e> fpara pä sädant, Har du rena
lakan?"

inifot". fade Anua uied swlthet uch henitade fraiu
niäliuauqlade ach n>äln'äfda lakan.

„Är det icke treflisst nn?"
pasturskan, Antti tuuuurr att falla uuitull af

färwäuiuq, Men hau kuuuuer iu ined fmutsiga stöflar.. ,

„Da stall du ha granriö fiir trappan uch en matta i
funmaa»."

„Tä fpilla barueu uijiilk pä bänteu , , ,"

„Äliua fär turta deu genust,"
„3ä kaftar ha» rucken pä bänkeu,"
„Deu hängrr du upp pä knaggen de fdrna

fa qör han det kanste fjelf en annan gäng, gär hein,
lag hoppao du ej är ledsen pä mig för att jass ssrälnt hela daqen?



Nej sn ällä srölcn . , , pastorsta» menar
jag , , , Tack, tusen tnck! Ing >net att paslorstan har rätt,'

Vaslorstan ')l»man hade inäxt »pp pn prcstgärden i
denna iannna sucken, hade gift sig ined adjnnkten och hade
uu > !«» ärs tid hutt pä andra orter. An hade den sonni
ndi»»kten dlifwit tyrkoherdc i henncs hemsocken och Terwola
hurde till preslgärdsturpen, Under wärcn uch summaren
stnlle en större reparation fursiggä pä preslgärden,
herden mäste en tid >unra under läkarewärd i Helsingfors
och barnen wuru hus sin sarnior, hiunrför paslorstan bodde
ensai» pä preslgärden, Ho» beslot att degagna denna tid
att hjelpa uch nnderivisa torparhnslrnn alt n>ärda sitt hem,
Anna hade ända frän 14 ars älder »oarit i tjenst hos gauila
proslinnan, soin war en tnnnig uch driftig hnsmur uch pä
ett litmärkt sätt underwisadr sinä tjenare. Anna förefull da
att >vara en flinl uch ordcntlig flicka. Det sorwänade ucl>
oedröfwade derför paslorstan att nu se hcnnes oiuärdade hein,
osnygga barn uch ufurständiga anurdningar. Me» hun för
slud att Anna, da hun säg alla andra hem osnygga uch
wanwärdade, hade sallit in i gamla ivanor, ty Annas inor

hade warit sadan so,n alla andra, Utarbetct uch ladugärden
nnsägus suin det enda nyttiga uch nödwändiga, Wärden oin

hennnet och barneu en lnsal, Anna hade warit niycket fä
ftad nnd pasturskan och denna hoppades dcrsör att tnnna
hlanda >'ig i torparhusirnns angelägenheter, nta» att göra
henne ledsen.

En söndngsaftun i solnedgängen da de dada tiuinnorna
sntto pa trappan sade paslorstan:

„'.>lö Anna, nnll dn »n, chnrn h» inarit gift i sfu är
och har tre barn, ännn lära dig att stuta ditt hns pä ett
Nukt, iparsamt uch tresligt sätt?"

, Nog nnll jag lära allt hn>ad paslorstan >uill", sn>a
rade Anna, „men aldrig tror sag att lierrstap furstär hurn
wi fattigt solt ha det, Ursalta n» snälla paslorstan , , ,
Men det tror sag inte.
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„Wet du Amia att o,» man ej förttud annat an de
förhällande» i hwilka »inn fself lefwat, in stnlle prenen ej
luuna predika ocl, läraren ej lära bar» och läkaren es bota
ssuta. Inte har prenen ivarit i sainina belässenhet oä, ssäls
tillständ ioni hivar och en af Hans ähorare. Inte l>ar lä
karen hnft alla de sjnkdomar hau mäste bota. bar lä
rareu sannna Innue oäi bessäfuiuq sm» alla Hans rlewer,
->li> liar jass nnsst icke Inarit torpnrhnstru, men jass l,ar isran
barndomen wistats niycket bland folket. Jaa har alltid lasst
vä minnet hwad jag da sett och hört. 3ä har jass dess-
utom läst och bessrnndat uiänssa hithuraude snker, Deisutom
har jaa, ända frän darndomen blifwit hallen till sträusst ar-
bete och underwisad i alla sysslor. Och wet du h>oad? Jass
har ocksä warit ssansta sattig,"

„Har ftastorstan warit fattiss! Jemmerfta!" Tärarna
stodo i Annas ivänliga olion.

„la. Tror dn att en adjunkt har sä stura inkom-
ster? Min man war dessutum en fattig ssosse och läste ftä
stuld, Dessa stulder mäste afbetalas. Och, ser du, medau
din man gar klädd i eu hemwäfd »uadmalsrock, hemwäfd
stjorta och talluklur, mäste presten ha swari rock och prest-
kaupa och krage, stuflar, bucker och papper, Dn har lin oä
din äker och ull af dina fär, mjölk af dina kur och räg frän
din äker, Wi mäste köpa allt, ilch huru sparsanl och enkel
en prestfru nn fursuker warn, mäste hon ha sitt Inio litet
annurluuda än ett turp."

„Nä ja, ja!"
„Och bnrueu likasä. att kuuna ha det sä, mäste

panurstau wäfwa, sy och lappa, sticka och stuppa, kuka, bata
och spara, och hafma sä sä tjeuare som niujlisst. Mänga,
lnäuga weckor ha >vi druckit bara kurutasfe ocl, de förstn äreu
hade >ui ingen pissa."

„Hwad i all iverlden! E» prestdutter! ilch inte fä
rent kaffe."
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det >»ar ej ui farlisst, »ie» att wara »ta» unia

l'ä> dara il>la»d ni hjclp af en luniniia, det war sinärare.
Mc» jaq llaaar inte, l,nr inarit frist uä> »n» niaii

är »mckct >n>d och anspräkoläö, Ha» har hjelpt mig i av
bete ach färsatelse, berättar det bara fär att du stall
färfta att jaq N'et hwad arl>ete uch fattigdu», är, Trur du
nn att iaq tmi lära diq?"

„">lä ju, ju", iade Anna uä> suut ini, i furllädet, lialit
arätande uch duck sinaleende.

„'.>lii flyttar jng i di» heldlNiostinni till naqra >ueckur,

sä tau jaq ha ugunen pa diss, Här av sä inackert uch pa
prestaarde» är der ett ssrufliat lmltaude, dainin uä> tlister
uch ituf. Du behufwer icke wära urulni, fur niaten, jass äter
dctsamma suin ui, tl) jag äuiuar lära diss »iät uckiä,
qud lnnardagsinat, sa stall jag betala fur miss,"

„ÄH nej, det behufwer pasturstan inte."
„Iu det qur jaq, 3ämstläder heintar fra» presi

aärden, Meu hiuad stall Antti säga?"
„Antti! hau eus märker att pasturstan dur här,"

strattadc hustruu gladt, „I alla fall säger hau ingentiua/
„ har just tänkt att er fräuiuiaudstuga ssulle pa?sa

sa l>ra att hnra ut till suunnare» at »ässu» studeut eller
fruten. Du behufwer de» inte, när du hnr nijölken i bu-
deu, det wure eu hra iutomsi,"

Me» maten," sade Anua häpe».
„'.'cä jag stnll ju lära dig, Färst fist, äga,, l>är, sil

buulc, potatw, drud uch smor. Det är sunnnaruiat nug,"
Men wära putäter blifiua stut rednn i Maj,"

„Dä fä ni lof att sätta sä unicket ntt de förslä tili
luli, dä de amerikmista bli ätbara,"

.la, de» pasturstan, ho» wet rad för allt. Det är
detsamma hwnd jaq säger,"

„la, ser du, uch när du fätt rittigt gud urdning inuui
huo sä stula >ui börja med hönshuset uch ladugärden och rräd
ssärdotäppan. De» här backstuttninge» ät söder stola wi nied
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Anttio hjelp rudja uch brnka »cl, härifrän fkula n, ä»»» siira
mänssii kappar äppel till Ml», laq sade ju att dii stall dli
ett exempel fur hela iucke» uch Terwola stall äini» se »t
wm en lustgärd,"

Nu dlef det ett lif pä turpct.
„3äss nn Auun i hwilkeu urduing du dr»la>

dina sysslur," sade paswrstau fursta astimen.
hwilkeu urduiuq , , ," nannnade Anna surläqeu.

„la. När stizier dn upp uch uär niiulkar dn uch när
äter ni frukust o, s, w.?"

„Vuj, woi, inte ser jag pä kluckau, ')<är wi gä i
lian jag »pp tl, l, Annars sä der kl, 4, nisu!-
tar jag när det l'lir dacier, ntuni uni sonnnaren, Dä lär
det >näl wara femtiden, sä att karua slippa i wall, Och
frukust äta wi när den blir fan 'Antti id!and qrälar
att hnn är hunqriss. Men niiddagen äta wi kl, I när prest-
ssärdokluckan ringer uni niaten är färdig, Det ufri>ui
arbetet gur inan när det passar, Ibland mäste jaq lemnn
koroa i sticket när Antti will ha kaffe uch ibland hinner jag
ej äta ined de andra, Och sä strika uugarna,

sä hinner du aldrig supa stugan," sade pastursta»
ffänitsanit.

„Pasturstan liur narr af inig! Har ja,) inte lian st»
<nu> supad hela den tideu sedän pastorssan sjelf sopadc den?"

„Ia Men »är jnc; slyttar till prestgarde» fallrr
dn in i dina gamla wanor, Hwarje urdentlig huöiuur inäste
tanka ut at siss en dagurdning för sinä arbeten, sä furständig
uch paösaude sum niujligt, uch sedän fulja den, Natnrlicitnno
fan det idland tu»»»a hinder uch ertra men i re-
sseln stall daqurdningen fulsas, Dä är det bra att ha naara
beftänida p»»kter att rätta siss efter uch dessa äru va landet
uiältiderna uch »ijulkningen. Det ssär icke an att injulka
när solen ssär npp, ty sole» gär upp pä olika tider Inuarje

i äret. Det är lika nyttigt fiir kun att blifnm »ijultad
pä en destämd tid, sum det är sur »ie»»iska» att äta pä



brnämda tider, ')lii stall fan, föriöta qöra upp e» daqord-
ninss ät dig och när >vi pröfwat om den är luu, loiivar du
iniss M följa den en tid, sä fär du se oi» det ej är tidoe
iparing,"

Anun sinässrattade, Hon ttudde ej rittiqt pä iädana
hcrrstapilfunderinssar, me» hon Hull af pastorssan och >oar
öfivertpqad oni att denna inenade wäl.

„Se här n» Amin, Kl. 4 stisser du npp, 3ä qör
du upp eld i fpifeln och ställer laffepannan pä, hiedan den
tokar, twättar och tannnar du din, och liäddar »pp sänqen,
3ä dricker ni kaffet. Sedän gär du och ger hö eller halin
ät loma. Derefter distar du knssekopparna och sopar niiaan

och tager din stickstrmnpa eller fpinnruck. Kl, »> miulkninq.
När du tuunner frän laduqärdeu och silat nijölfeu samt
twättat mjölktarlen, ställer du pä frukosteu och hjelper bar-
ueu wid uppstiaumqeu, fer till att de oli twättade och tam-
made och läter Minä bädda samien och waqaan, Ul,

frukust, Lfter frnkusten taqer dn ihup nied »oäflnen eller
fpinnrocken eller syarbetet, niedan Minä distar kärlen och
torkar bordet, Kl, K» gär du nndra ssängen i laduaärden.
Da fä korua dricka och sörpa, nytt strii lässqeo nnder oä>
torua durstac!, 3edan ställer du pä middagen ifall det ej
är sädant jun, niäste kota längre tid, Ärtsuppa, toru och
hafwerarpusarut fmnt benfuppa niäste kuta 3 5 timmar,

Varnen tnnna stala rensa ärter och gryn, sä sär
dn sitta wid ditt aroete, Middac, tl, I, Minä distar,
turlar af ourdet, fupar siulan och pntfar fpifeln, Pä e, ni,

fä torna äter hö eller halni och dricka, Kl, t> m f oltuina,,
>tl, twällsward, innan du gär till fänqc' di
ftar dn alla lärl och ställer upp deni pä hyllan,"

Anna statadc pä hnfnnidet, »ien dä hon en »oecka fuljt
dennn dagordniiui, niäste hon medastwa att, ehnru det ivar

swärt att konnna ihäq att alltid se pä tluckan och wara pre
eis, gick det bra, Aldriq nägon trätiq drädsta och aldrig
nägra sslöinda eller uppssjutna inoflor.



H'e» fa kum det batninq uch twätt ucl, en to lnir uni

natten och posken fick fsnk maqe, Da wille Anna rnsa i

wäq okammad uch ut>vättad eller lemna fnnmn usupad.
„'.>ies." sade pafturssan „en stall för

lura mod och sanc' inid ufurntsedda mutliänqar uä> hindrr
och inte Heller för ertra snsslor, Hall fast wid mältiderna
och mjölkninuen i det lanqsta, stiumn uch kannna
räcter ei meni iin tiu minuter. Det >iör inqcntinq u»i man
tllger denna tid frän dessbyttan eller tlmittlmnken,
far liindra hnsmudern att ivara uä> urdentlni,"

„Äirn fru»
Du liar lufwat fursöka en tid, Anna

„Io jo, pasturssll», men nian fär en fädan utäliqhet i
sig nar näliut är pä färde,"

„laq wet, Men det förqär när man l'lir >uan wid
ett regeldundet sätt att aröeta,"

„In längre tid Anna försötte fölsa paflurftans rad,
destu uättre hun huru tluta de wuru, Pasturstan äter
war outtröttlig att underwisa. Alla deltug hun i
matlassninqen uch furtlarade hurn inycket liälsosammare uch
wnlsmaililMe niaten är um den tillagas wäl, tillräck
ligt länge och dä alla kärl och tillbehör aro rena, Dessutom
lärde hon torparhnstrun flera enkla' och oillign, men quda
rätter, hwilka hon sedän npptecknade för Annas räfning.
De hnöinudrar, hwilka, litfom Terwula mur wilja lära fiq
dem, finner hefkrifninanr pä dem i slutet af denna be
rättelse.

Antti drnkade icke synnerliqen märle
till »ägot här i werlden, men det föreföll honom ftnndum
jom oui alla dauar wuro Bordet war fä nätt
dutadt till hwarje mältid, Stugan war sopat» och sag
treflig ut med klara glasrntur och alla kläder och saker pa
fin plato, Anna och barnen woru kammade och ttvättadr.
Tängarne woru nppoäddade till dagen, Granris frainför
lrappan. 2om Antti war en fäordiu, inan, brydde hau sig



e> om att Han tittadc hara i smyss i almanackan
för att se oi» det war helqdass, men det war det inte, Hurn
det hmiqde ihop furnod Eliitti inte, uien litet ftäininande
kände han sig i sitt eqet hein, En qäna, när hau spottade
ett dnktiqt taq pä det renstnrade i kammaren, ut
brast Hans lilla treäriqa dotter:

„')iä, men pappa!"
Antti stirrnde furlässeu pä den druna fläcken, ,nen

Anna sade wanlisst: „qä. Minä, och tag en wät lwlftrasa
och turta burt fläcken," Barnen hade warit sä intresserade
af den nya ordninssen i hemmet, att Minä heredwillisst skyn-
dnde att lydn.

Men Antti M hädaneftcr till kakelunnen och spottade
i de» lilla ined qranris fylda trädlädan.

En, morgon da Antti kom till frukoslen hade Anna
stnlt i ordninss ett twättfat nied warnit watten.

„Kan dn inte twätta och tamma dia, efter pastorskan
ocksä är här," hnnskade Anna till honom.

Antti nmnade snäsa till henne: „hwem urnkar nn
twätta fin, pä Thursdagen?" Men när han märkte, hurn
urdentliqa de andra woru, stamdes han sä smätt,
ssick lian till twättfatet, men inom tänkte han:

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

att putsa siq till frukosien, isynnerhet fom twättfatet med
warmt watten nlltid stod pä sin plats.

Hans hem war ju treflisst, men han gick och grubulade
uni det inte stullc dli kouturs och elände till slut, Derfor
sade han en gänq oetänkscnnt till hustrnn:

„Hur dn, Anna, niänne dn inte flöfar med Guds ssäi
wor nn, när wi hwarje dag ha sä sin mat?"

„3lösar? Iaq?" ntlnnn Anna furnärmad, „lag sum
till wara hioarje smnla, till och med aamla beu till

säpa och trasor till mattwäswen, lag, som hurjat spara in
pä kaffet och sjelf syr baruens tläder och lappar och stuppar.



Alit det har pattarstau lnrt niiq, Mr» dä hon sna, Anttis
havua och eufaldiqa uun, toss henues gladn lyune öiiuer
handen och hau sartfor ssrattaudcl „uni du iute wore ett
sädnnt stoll, stulle du ha märtt att >ui mi !>a gröt och wäl'
linq till aftonen i stället for tnfse sum >vi förr hnde, Och
wisst blir det su billigare, Men du tror wiist ntt ström-

är dyrare uär man radar ordeutliqt upp den ftä en
tallrit, äu u,u mau släuqer deu i ett odistndt steufat, Ouj,
woj, Antti, lyd initt rad ucl, bäll uquueu rittigt widöpftna!
Pac>sa pn mn räglären eller blir fur-
tare siut än förut. Jan, tror att du äuuu fär tacka den
guda pasturstau, som lärt din dnnima hustru hundrade sater
soi» hon aldrig forstntt förut,"

„Det är säledes pastorstans konster", täntte Autti,
iue« hau sade iuqcutiuq, ty husiruns ord hade luquat honum
ocl, hau hade nlltid haft sturt förtroende till hennes
Den hurtilla, wanliaa pastorstnu hade ocksä wunnit Hans be-
wägenhet. Och efter det ej blef dyrare, sä war ju iugeu
stada stedd.



Bil,a»h til! bernttelien „Pnstoifla>i ock ?einwla toip".

Nllgrn rad fiir hupailet.
. (Telwis enligt Anna Olsoniö kokbot,)

gröttolning.

siivut är en hälfufain rätt ncl, icke dyr.
<'nut tan tukns af mänqa flag, «urnqvnno. I,an»

i',N)nS-, tornnijuls-, hafremjuls-, rägnijuls, lingon uä> bla-
äru de billiaaste slag af qvut i juvdlirntarens hus,

Buhweteqryn uch hirsqvyn äro ej Heller dyra, Äcanua- och
risssryn kan man ha till helqdaqomat ucl, äppelgvut benar
sig den, soin har ecnia äppelträd, den fum har
egna bärluifkav.

ntt griiten stall wara hälfofani ocl, wälfumkande
dur den tukao tillräcklic;t pa fwag eld och nied tätt
lnck. De fursta fem niinuterna twr »iän >uäl röra i griiten,
fa att den ej brinner i botten, men feoan endan dä ucl, da,

Mane nimi fpäda pä, bör det alltid ske ined het »ijulk cller
h ett watten, nogn,» ucl, hirsgryn dlifwa
wälnnatlissan da de kukac' i injulk nied litet fmur, alla de
andra grutarna kunna kukas i watten, Duck kan af ris,
litet fmur uch watten tillredas en haliman, uc!, iniaklig rätt,
i fynnerhet för dem fom ha fwag mage, Pä det gröten ej
ma brännas wid, är det däsl att furst lägga grynen i to-
lande watten i arytan uch fedan fpäda pä nied mjulk, <^>rö



ten bör faltas förft fednn qr»nen äro mjnka, Till mfölaröt
faltas wattnet innan mjölet wifpas »ti.

Wid kokandet af »vallina aälla famma fuin för
grötkotninss.

Kornssryn och hafreqryn mäste tola tre timmar, Bo
hwete, risgryn uc!> hirsaryn IV, timme, Mannaarnnc' oä>
bär- samt mjölssröt timme, Orofmjölsaröt «nyräas-»
mäste kota 2 eller A timmar, annars är de» ohälfofam, för
barn uch aamla t, n, m, farlia.

Linssunssröt, Linnanen kukao i luatten tills bären
äro wäl utkukade, 3eda» ifättes fä mycket sirap att det
fmakar lagum fött, Dcrefter iwispas fint räamjöl eller
fkrädt kornmiul, hwarefter aröten fär loka 2<» minnter.

Bläbärsaröt kukas pä samina fätt, ntom att man
brnkar nyttja potatismjöl i stället för rnqmjöl, Putatis-
mjölet blnndas da i litet knllt watten innan det wispas i
bläbärsfpadet.

Potatis.

Färss potatis i kutande Nmtten med litet falt,
'Äldre potatis kukas i kallt watten, Potatis fum börjat gru
i källaren är l'äst att stala innan den kokas, Potatis bör
alltid kukas med fä litet watten fom möfligt, Hian
bör ej kota fmn uch stora potäter tillfaminans, ty da blifwa
de fmä for mycket kukta innnn de stora blifwa mjnta, Mau
bör alltid taga helt tnnna skal, dä man stalar potatis.

Af potatis kan kukas mäiM guda rätter, fom ej äro
dyra, fäfom t, ex, helkukta potatis, i asta eller i mm stett
putatis, ufwerblifna kalla kokta potäter ssalas, stäras i tunnn

stifwor uch nekao i fläfkflutt, foppflutt eller fmör med li

tet salt.
Putatismo?', 1 kilo potäter, stalade uch wälstöljda,

kukas i watten tills de blifwn mjuka, Wattnet släo bort,

Potäterna krainas fönder, Dernti röres e» fked finör, I
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tefked fint falt uch I ' fupp mjölk. Mosen far tola upp
under det mmi wäl rör om den.

Potlltisftufiiinq, 12 potäter, kukade och kalla, sta-
lao ori, ftäras i stifwur, l>ter mjult uppkukas, Deruti
innspas 2 mntfkedar hwctcmjul uch e» sted fmör. Da säsen
tokat upp, ilässsses putatisfkifwurna uch en testcd fint salt.

Potatisläda, Putatismuc' ien uleckläda eller
ett stenfat, fom är fmordt med litet fmör uch ställes i ussneu
att qräddas tills den blir ljnsurnn.

Tillwertninss af potatismjöl, 3ädana är, dä
putäterna an,qripas af putatisfjuka, kan nian anwända de
angripna putätenia till putatismjöl, Natnrligtwis anwändcs
härtill äfweu frista putäter, isynnerhet rufenpotäter,
fas mest mjöl,

En fä eller bytta fylles till med frisst wntten.
Mnninngen detäckec' med qlefl men startt tyg, fum bindes
ftadigt wid öfre kanten af tärlet, skall trattfonnisst
räcka ända ned i wattnet pä midten, Twärs Ufwer knrlet
läcMs en käpp, inot hwilket ett rifjern kan stödas. Nu
twättas potäterna ritticzt wäl; fedan rifwao de med ftal uch
allt pä rifjcrnet, Man behufwer icke ens stilja öurt de skn-
dade delarna. Under rifningen stiljes mjölet och silao qe-
nom tyqet famt sjunker till tarleto dutten, Pä tyget kwar-
nannar blott mos, hwilket allt emellanät mäste
fä att mjulet obehindradt kan nedrinna, alla potä-
ter äru rifna, uurttages tyget försissticzt, fä att intet ruft ma
falla öland mjölet, Efter nägra timmar, dä mjulet >uäl
har fjunkit till botten, borthälles wattnet och rent wattrn
pafylles i siället, Dä mäste man med händerna noga lös-
ssöra mjölet frän botten uch röra uin det i wattnet fä att
allt urent stiger pä ytan, 3ä ombytes watten tre till
fem ssänsser um dagen, tills det är alldeles klart. )iär

ivattnet för sista gnngen är fä oorttages det öf-
wersta mjöllagret och turkao färskildt för ng, Mjulet ut-
bredes nu i ett tuut lager att torkn i warmt nnn, men icke
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pa hett ställc, Man niänc allt cincllanat plucka un, dct ia
att det ickc tortm' i tlimpav, ')>äv msölct m iväl torrt kailao
dct sä att det mä blifwa wäl sint, samt qcnom en
Inmiqt, De j»iä ssNm ioni nanna i sitten tnnna anwändas
jani qv»n i saftsoppov ellet »vallina.

Ttiömminn
3tvöni ni in si up pa. Tulf putäter ocl, en litcn talvut

stalas, stöljac' i tallt wattcn och skävac' i lntar samt
att loka i 2 liter wattcn, Dä de aro halfnisnta iläqqec'
si<>,, mvst strumnnnq ellcr >näl ntwattnad salt snömminss,
naara pcppartorn, en luk och, um äv fävst litct
sait. Dä ftsken och potäterna ävo totta iwiopao litct hwete-
mjöl ellcr strädt kornmjöl. sä att soppan bliv sinnnig, Litct
persilja ncv iwd smat ät soppan och cir lätt att Ma i tnid
aärdcn.

Strummingsläda, 4UU >zr. wäl unvattnad sirömmin.q
llniwes, 600 gr, totta talla potäter stalas och ftäras i stif-
wor, I en bleckläda eller ett stcnsat radas ett hwars pu
tatisstifwov, dcrpä ett hwan snumming, litct finstnven löt,
sednn äter potatis och struimning, tills lädan är fnll; öfiuerst
böi' alltid wnvn ett hn'arf potatis, 3edan »vispar man 1
äag, 3 toppar mjölt och litet hwetemsöl tillsammans oä>
hällev det i lädan. Lädan ställeo i mmen att qväddac> tillc>
den blir ljusbrun, Om »iän tnn bestä litet smöv ellcr näani
stiftuor fläst dcrtill, dlir dcuna vätt ännn ivälsmatliqare.

Nult strummina, Färst ftrömming cller nuistor,
suin leoat ett par dazmr i salt, pa ett halsler, llte
pa ,qävdcn nällcv man en trcfot, halsicct pä trefuten
och ssör denmder e» swaq eld, sum man octäcker mcd fävst
cnrio, :>lär fisten är dvnn pä e»a sidan, wänder man den.
Dä äswen den andra sidan äv brnn, tager man bort en«
riier, sä alt läimn ellcr qlödcn tommcv ät strumminaen tills
den dli»' fullstctt.



23

Knlriitter och Rofwor.
Vada, 3wa talröttcr totas tilw dc ölinva

mjutn, och stötao föndcr mcd e» Vitct fmör cllcr
flästflutt, salt ocl, litet fimtött lilandac' nti, mufen
laqqcc- i cn blcckläda eller ett ttcnfat oc>, qrädda? i »n»
dcn l'lir ljnsbrnn.

Kokta tnlrötter, Kälrutter stalaei uch stäras i ditar
tutnc' tills dc dli >vä> injuta uch ätav ined falttutt eller
struinminq.

talröttcr, >lulta talrutslntar läaMs i en
qrnta »icd litct flästflutt cllcr fmör samt en tcstcd sirap ucl>
l'N)nas en stnnd.

Af rufwor tan nian laqa iammn rättcr soin af lalrut.
En qud Mifnin,q tan nian loka af lal

rötter eller rufwor eller potntis ined falt nöttutt, falt cllcr
nirstt fartött. Da rutternn och tuttct äru injnta, redcr mmi

af spadet ined litet hwetemjöl eller räqmjul uch läter det
totn ännu en kwart timme.

«öttlada.

-.'lär nian har öfwcrblisna tulla totta putäter, tn» inan

Inga en >md läda, am man hackar dem i imä öitar, hackar
dertill lutt falt lött eller färstt tött och litet salt eller rött
släft, Blandnr töttet med potäterim, lngaer dem i ett sten-
fat ocl> häller öfwer dem en ölcmdning af 3 toppar mjult,
I ägg och litet hwetemjul, ställes i ugnen att gräddas
tillc' nannat och »itan är ljnsdrun.

Äitcr.

Alla ärträtter mäste tuta minst 3 timmar för att inara

lMsosanmm uch wälsmnlliua, Äldre ärter eller fadana sor-
ter, fum äru l,arotutta, ööra lägqao i tallt watten redan
dllgen förut.
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Ärtfoppa, Ärtioppa tan tukasi pä färstt tutt, salt
tutt eller köttben, ipadet fär ej warn nlltför salt, ty
dä bli ärterna ej mjuka, Dä man tokar soppa, är bäst
att taga drygt med watten, sn att spadet smäningum tokar
in, men mäste man späda pä, är det alltid bäst att späda
med h ett watten.

Till soppa for 3 personer tager man 3 liter watten,
i

2 kilo tutt eller fläst eller nägra köttben, 2 topppar ärter.
Ärtstilfning. Twä koppar ärter kokas i 1 liter

watten tills de blifwa mjuta, Spädas med tokande watten
om det behöfs. När ärterna äro mjuta, smältes litet fläst-
flott i en panna, dit iröres en uiatsted hwetemjöl eller räg-
injöl och detta blandns i nrtstufningen, som ännu fär kota
en twart timme.

Bcnjoppn.

Naara ben nf färstt klltt, salt tött eller fläst klyfwas
och läggas att kota i tallt watten med en kopp hafregryn,
Dä foppan tokat twä timmar, sä att grynen äro mjuta och
foppan simmig, ilägges skalnde och wälstuljda potäter och en
tälrot, stnren i tärningar.

Blabärssoppll.

Färsta eller tortade bläbär läggas i tutande watten och
fä kota tills de blifwa wäl urtotta. Dä ilägges litet sirap
eller socker, Till 1 liter soppa tages 3 matstedar po°
tatismjöl som blandas i tallt watten och släs i foppan, som
fär kuka ännu nägra minuter.

0 m frutt.
Af lingon, hallon, trusbär, winbär och äppel tnn äf-

wen tokas foppa pä samma fätt. Frutt är eu mycket hälfu-
sam föda, Dä Gud lätit en fädan ritedom af bär wära
i wära fkogar, borde wi taga wara pä dem, Under som-
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mnren kan nm» äta öäreu otutade om man will. Till Win-
ter» kan ma» torta öläbär pä papper i solstenet eller i
uqnswärme, Hallon kuuna ucksä torkas. Lingon kokar inau

i helt litct watten tills öärcu se klara ut uch förnmrar dem
i wälsknrade trädkärl med luck pä. Äppcl skalas uch torkas
i.fwag uanswärme eller kukas till mos med lingon och för-
waras i tteukrukur.

Dä mau förkylt sig är det ett ssudt läkemede! att kola
te pä turtnde hallon eller sivarta winbär, När »mu druckit
ett par koppar, lägqer mau till sängs uch täcker wäl
in siss.

Ölost.
1 '/2 liter mjölk kukas i cu ssryta, I en auuau gryta

kotas liter swaudricka, Dä mjölken tokar, slär man det
tokaude drickat nti och ölosteu är färdig.

Mänqen ssänss nnder talla winteraftnar eller rcquiim
hönastuar, dä mannen kommer frän utarbetet trött och frufe»,
tittar hnn efter brännwiusflasknn för att tassa ett sslas att
wärma siss med, Eller ocksä fär hustrnn fom kominer fr'än

lust pä en kupp kaffe, Vten brännwinet är ett
qift fom gjurt
är en dyr wara, ty öäde kaffet och fuckrct hemtas frän ut-
landet och kolia derför mycket pengar, Defsutom är det för
hälfcm fkadligt att dricka mera cin 2 koppar kaffe om dagen,
»älsosammare och dilligare är det att tuka en gryta ölust
till kwällen för att wärma npp husfulket.

Ölsnpa

är ockfä en god och wärniande foppa, 1 liter snmgdricka
tutas med litet sirap. 2edan blandar man 3 matstedar
hwetemjöl i liter knll mjölk och dä drickat kokar slär man
mjölkblnuouiugen nti och läter soppan kota ännu 10 miuu-
ter nnder det man wäl wispar den.
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Mst
är en qod nmt, De so,n dl, närä en sjö bora ci föriiiinina
att staffa färst fist och att salta sada» till winter», Listen
kan lokao till soppa mcd potatis, 3a lan man kota fist i
litet watten uch falt ucl' kolo fas af fistipadet jentte litet
smur och hmetemsul, Den soin har trädqärd kan lögga
verstlja ucl, dill eller qräsluk i säsen till aourre, murt och
mnjtur eller strönmiinss, vepparrut till ssöddo, Annaro kan
»iän uckfä tola härdkukta äg,q, stala dcm ucl, hacka deni fina
att dlanda i säsen, Om nmn ej har näciunting af allt
detta, qar det an att hacka fin wanliq rudluk uä, lässgn
i säsen.

Lutfisk.

Turrfist lgräsidor), sum man fnr köpa huo dandels-
mannen, i en sä i kallt sjuwatten eller awatten till
4 eller 5 daqar och wattnet inäste bptao un, hwarje daq,
Zcoan slär mau burt wattnet, Derpä lägger man siiMro-
tjock lager qud djörkasta, frän hwilten tulen blifwit bort-
siktade, i bottnen af san, Vtt hmarf fist läliiies derpä, Pa
fisten strös sä mycket kalk, att det ser ut som rimfrost, sedän
äter crfla, fist och kalt, Till fist slao fa mycket tallt sjö-
watten, att det star uswer fisten, Den fär stä 8 dagcir,
Derefter stuljer man fisten, häller burt luten och lciiMr fisten
i rent kallt wntten med 2 näf>uar kalt. Der fär den stä 2

d»qn, Derpä lägger mnn fisten i rent kallt wntten sum
man byter om alla Ester 8 dnanr är fisten färdig,

Lutfisten kutoo i kuknnde watten, Ätes med potäter
och säs, tillnssnd af mjölk, litet smor uch hwetemjöl.

Pa!t.
3 kuppnr dlud blandno med 2 kuppar siongdricka, ?

stedar stutt uch 3 kuppar o,rost rNgmjul, (>iräddas i lstecklada
eller stenfat i mni nnqefär en timme.



Dcima sa»n»a l'la»d»i»q ta» slao i ivnlren-
qjorda ortarmar till torf, sineten far wara ,»era lus, att
»ijulet !,nr niin att f»>älla, i datnqn.

Paltbröd.
Man knadar en de,i af '/z litcr dlud, liter swaqdrickn,

I kilo rmmijöl, tilo strädt lurm eller hafreiiijöl, 4 stcdar
flästflutt uch 2 stedar cmd jäst. Mau ta,, uckfä läq,qa fin-
sture» lut uä, finttutt ueppar i deiien, o», »ia» mill, Da
dcqen är wäl jäft, dakar »ia» derai niera tmma l,al!atur
uch gräddar dem jm» driid i »>me», >!atur»a toi tao fedan
pa brudspett i tatet suin häldrud ol!> tnnna sparas läiuie,
E» iiud mat ulir det af dcssa dröd. Ma» l>r»ter tata» i
bitar, läiM>' de»! i talit »>atte» uch läter de»! tola tillo de
dli »ijnka, äter »ia» dem »ied »liultfac' eller mcd
lincmnmos, i !»oilte» !»a» blmidat litet sirap.

«n!.

Kälsuppa, 2 tila färskt eller lindrigt faltadt »ut°

tött eller fläst, eller haisen af ett far ellei' e» talf tukns i 3
liter »'atten i 2 timmar, 3eda» stärco ett kälhufwud «eller
ett halft, ui» det är flurt> i slri»ilur uch lmM5 i fuppan,
fui» äin», mr tuta en tiinine.

Mj uit tul, (in >iud soppa fär nian af tal äfwen
»tan tött, Man kotar lälen i lutande watteu uch litet!»>ör
och »är tale» är nijut, reder i»a» af fuppa» >»ed litet »ijölt
uch dwetemjul, Pa fa>»»ia fäti !a>mr »ia» nien

dä har »mn turtare spad ucl> litet mera nijul, Den suin
l>ar rad, lä,qqer litet suctrr i slufningeu.

Nässeltäl, Helt späda nässlur, su»i sticka frani um
mare», lunna tulas till iuppa, Man rensar näsflur»a,fra»liräc'
uch rust, ftuljer dc»i wäl ucli lägger dem i tukaiide »>atten att
kuta tills de bli nijuta, dä silar mau dort wattnet uch l,ackar
nässlurnn mycket fi»a, läggas sedau i tuttsuppa
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att tola ännu 4 tinime. Ellei um >,ian ei har kött, kan
»inu kota soppa af twä ssedar hafregrpn uch 3 liter watten.
När gryucn äru alldeles uttukta, silar inan durt dein och
läggcr näsflurna i hafrcfpadet jenite litet snlt uch focker att
kota ännu timme.

näsflur tunna turkas för Winter», Dä de
auwändas, kukas de mjuka i litet watten nied litet fnlt uch fmur.

Vlltninn.
Innan man burjar en bakning skall mjölet ha stätt inne

i warmt rum. ?)cjölken eller wattnet stall uckfä wara npp-
wärmdt. Degbyttan uch batburdet, baköräden renfkurade.

fll rt rägörud. Tag en liter kotande och 1
liter kallt watten fanit 2 '

~ kilo rägmjöl uch twä ftetwlad
falt sam en inatfked kummin, Häraf fär du deg till en
liten öakniug, fom kan gräddas fast i hällngnen, Blanda
förft wäl i degoyttan wattnet och kilo mjöl, fätt härtill
ett schcke surdeg sä sturt fom ett hönsägg uch näll lärlet pä
ett warmt ställe umi fummareii till 20, om wintern till 40
timmari pä det degen mä oli wäl sur, Tag kilo mjöl
och litet i watten uppulandad fäsl och knäda detta i degen,
Derefter ffall denna fä siä och fäfa, Blanda fedan i saltet
uch krydderna samt äterstuden af mjulet. Ttäll ännn en
gäng byttan pä warmt ställe for nägon tinnne, När degen
är >uäl jäst, slär du den pä burdet uch uatar deraf takur eller
luillar, Har dn en stor ugn, gör du degen sturre uch räknar
ut att du af hwarje slag tager lika mänga gänger mera.

läftöröd, Till 1 liter mjölt eller watten urnkar
man taga 1 deeiliter jäst. lästen jäses upp med litet warm
mjölt och mjul. Degen göres af 1 liter watten eller mjölt,
en matfted falt, 1 kilo siktadt rägmjöl uch "4 kilu skrädt
tornmjöl eller hemhwetemjöl. Dä degen jäst, bakas runda
bullar, ej alltför tjncka, trusas nätt uch ställes att jäsa, Dä
bröden äru wäl jästa, naggas de med en grof wifpelstjelk uch
gräddas ungefär en half timme i öakugn.
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vioctcbröd. En matstrd jäft dlandao mcd 2 ffedar
mjöll och litet hwetemjöl och ftälles att jäfa pä ett >uarmt
ställe. Da jästeu jäst upft, blandar man en half liter mjölk
med en sked fucker, en tesked salt, kardemummor ml,
2 matstedar fmör, famt una,efär tiloqram hwetemföl,
jästen ilälMs och deqen knädas niycket wäl, Hian täcker
öfwer deqen med en ren handduk ställer den ftä ett warmt
ställe att jäfa, Dä jäst, öakar man aflänqa eller
runda lnillar och läqqer dein ftä fftjell, fmorda med litet
siuör, att jäfa, Dä örudeu äro jästa, ssräddac' de i uc,u 22
eller 20 miuuter.

Slalt.
3kicka öarneu durt frän hemmet eller gif dem näqut

att uträtta, dä dagen för slassteu inträffar, fä att de icke fa
äse djureuo dödstamft, iiftpwäckcr hus de fmä skräck'
dilder och gifwer dem sinne for rähet.

Kom äfwen ihäg da du skall hafwa slagt att äfwen
djuren kanna fmarta och att den atlsmättige jom
älstar hela sin skapelse hör ocksä treatureus sucknn, Dä dn
för ditt lifsnftftehälle mäste uegaana djureus tött uä> ölod, fä
förrätta slagteu fä, att du icke i ouödan plägar och pinar djuren.

Dagen förran man börjar med slakt mäste mau se
efter att man har rcua fäar, baljor, byttor, fat och en
nuspel att wiffta blod med, ')>en halm, att köttet pa,
kalt och fägsftäu till att reugöra tarmar och magstiun, famt
sait, Dä oluden taftpas af slaitkräket, bör ,nau litet
falt nti tärlet och wiffta oafbrutet tills dluden är tall, auuarv
klimpar den sig, Inelfwurna (hjerta, lefwer, lunqa, njnrar,

qeuast i tallt inatten, der de fä ftä ett dycm, mcu
»vattnct ombytes ett par Tarmarna wändao afiuiga,
tömmas och fruljao u>äl. De reiuiörao lM mrd
och halm och om det finnes fnö. Dc läqqas fedau
i kallt wntteu, fun, omftyteo hwarje Till iin läqqao
de äunu i ölöt i fwassdricka, soin taqer ut de» udeliaqlM lutten.
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Magcnv ulika delar lwämmen, knngolninvan, l'lad
magen uch löpmaqcn! tummac' uch dcstruo mcd litet talk, ia
länqe dc änuu äin warma, >vitas ihup uch fä ligga en stnnd,
>cdan stuljas de wäl i mänqa watten, gnidas med halm,
Da de äru fnlllumligt rena, läggas de till naara daqar i
lallt watten, soin uinbntcs lnvarie dna,. Sedän tutas de
niintä ml, stärao i lntar, saitaa med fint salt i en bytta.

De stiirsta tarmarna tagas till kun. De snmre
tarmarna uch den sänne talgen till twäl. Af bluden gur
nmn turf, pait ellcr paltbrud. Vefwern anwändcs till turf,
dä man dlandar den mcd turngnm, ialt, mjull ocl, nrap,
Vcfivern l,ackns fin. !?lf lnngan tan nian lula lunqmos,
A s nrnrna tnn man kota med litet salt uch watten, -'lf
mage n tutao slarfsyltn med tälrutter.

Af futterna totao kluf-fett-ulsa, hivarmed nmn tan
imurja sviunruckar, tröqa las, ucl, >unda in händerna, dä de
um wintern af tulden äru sftrnckna. Af tuhäret knn man
ipinna garn till mattur uch hästtäcken. As hnden fär nmn
läder. Vian tan ocksä kuka lungan, hjertat, njuran, huf-
wudet och de sämsta bitarna af slakfidan saint den rena
talgen, Dä de äru mjuta, hnckas allt fint, kuttet flrapas
af hufwudet uä, hackas med uch allt saltas ned med fint salt
i en dytta, Ätcs med putäter dä man fur hwarje ssäng
ivärmer upp nf det hackade tuttet uch fettet i en panna,

Kuttet är hälsusanunast dä det är farstt uch usaltadt.
Derfur är det bra att slatta sä sent pa husten, ntt tuttet
fryser, Men tan man ej halla tuttet mrstt, mäste det saltas
med mycket salt uch läqqas ctt rent trädbutten ufwer samt
stcnar till tynssd.

Twaltotnig.

«0 litcr asia uch 2U liter talk kukas under 2 timmar
med 00 liter watten, Tatsen stall derefter siä ufwer natten,

dag afskilses den klara lnien, hwilken dä bör warn
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>a ttarkt, ntt ett friskt suni alldelcc' siiiutcr i wattcn.
flytcr dcri, ocl, fättas i qryta» att tota tillsammanc' mcd
flott efter följande uerätnimi' till lnvarje kilo flott t>M5

litcr lut, Tatfcn fär nn undcr ieinn kola l>

tiunnar, da de» dör inara zmnfla tjock, lpuarefter salt, '

liter pä hwarjc tilo flott. iiättcs och iar atcr
kota l timme, Är mavfan sä är luten för start.
och bur da incd wattcn samt derefter kuka en stnnd,
''lr dcn jcmn, uscs dc» uvp ucl, far sla tili andra daqen, da
tiualcn ka» stäracv De» lut fo»! är kwar ka» aiunändao
till fapa, Vntcn atcr i ,qr»tan tillika incd naqra liter
ny slart lnt samt l>cn ucl, fläskfwalar oc!> »är loka <> tiin
inar, hlvarefter dcn silao »pp o,!, nicd »'atten
tills säpan blir lassoin tjock.

I fall du bor närä tili aftuteket eller landthandlaren,
lan du kanstc fä köpa liitsten och da qar det nnnu lättare
att tuta Nuäl, Till 5, lilo ben och flutt >/2 kilo lnt-
sten och 12 liter watten, ?etta iar tola '! tinnnav tillo
dlandninczen är tjock och synes siat, Dercftcr isättco l
knmrter salt.

Twätt.
Astunen före ttuättcn dura llädcrna läcnmo i kalit wat-

ten i blot, morqon twättas dc pä waniigt sätt
och gnuggas i trc hwarf, lnuarcfter de i luten att
kota 1 timnie undcr umrurning. Dcrcstcr stuljas de wäl
samt hängas att torka. Det qamla sättet att klappa llä
derna bur nndluikas enicdan dc slitao deraf.

Ett annat enklare sätt att twätta är följande:
<i«» litcr kukandc watten wispao 25!» grain sapa,

dcrpa tillsättes 2 stedl'lad terpentin uch 4 fkedblad amino»

nillk, sum wäl uinrurcc', llädcrna nedlässgao i en sa och
det marina faftwattnet pähälleo. Derefter täcker man >oäl
ufwer san uch kläderim fä stä deri till andra dagen, dä de
npptagas samt behufwa endast gnngcmo en gäna,. De
sedän i lnt att kola 1 timme och stuljas derefter.



32

Fattigt folk äro wana att lefwa pä bara bröd, pota-
tis, strömminss, fwagdricka och oni sommaren mjölk, Dess-
ntom drickes nu redan i hwarje koja kasfe alla dagar.

(5n omwexlande föda är dock hälsosammarc, Den ioni
har jord bör lcmim ctt par teqar till ärter, ett Horn till
rofwur och kälrötter, ett stycke till källand och en trädgärd
för äppelträd, bärbuskar och radaroer, Inqen mä tro att
dct t'lir näaon dyr föda. Litet beswär kostar det noci.

Der det fins 2 eller stera kor bör man fe till att de
bära fädana tider, att huslMet har mjölk hela äret uni,

Aldriq oör man halla däliga kor som mjölka litet och sta
länqe i fin. Man skall siatta eller fälja bort de dälissa, sä
länge tills man fär en god to, Denna skall sedän födas
wnl, stötas omsorasfullt och till den oör staffas ett warmt,
siNMt fähns med fonster, sä trifs den.

Det smllkar bra att dricka en kopp kaffe um morssonen
da man stiger tidigt men hwad inan dricker utufwer 2
koppar om daqen, är flöferi och ohälsosamt. Det nr lmttre
att äta gröt och wällinc;, kukt mjölk, ölust, bar och äppel.

Da man har kutt, skall man ej slusa med det, utan

ställa sä till, att man äter litet hwarje daa, sä räcker det
länssre.

En czos hnsmoder lagar omsorgsfullt sin mat, ser ef
ter att intet möglar, surnar eller far illa, Tager wara pä
alla smnlor, kalla potäter, brödkanter och rester, I ett or
dentligt hus fins aldrig widorand gröt, halfsur mjölk, half-
gräddadt bröd, dälisst fmör.

Det kostar inycken muda, omsorg, tälamod, sparsamhet,
omtanke och skicklighct ntt sköta ett hushäll, men med aod
wilja gär det.

Hwarje moder borde se till, att hennes dotter hemnia
eller borta fär lära att sköta ett hnshäll.
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erfuaUcS bet 7:be gratis.

Meamifttioner jemte pemiingar nbreeieras till 3ftitff Wu>iiino=
forentna, Jpelftngfore.

I. (*n fnxiift ofeb lios mart folf. x»tf tin preft. *pris 5
penni for nod eremplav.

II. SBrfinba barn. Slf 3)toria. 5jjri§ 5 penni for trod
eremptor.

III. aitamier od) iibjen. °if Waxia. iniv 3 it. for iu
penni.

IV. Cm ftoftcrlanbsffirlcf. %\ 3- ®- 3 ft. for
lo penni.


