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Folket i Norden berättar

Då Artur Hazelius för jämnt 100 år sedan grundade den institution, som 
några år senare fick namnet Nordiska museet, gav han sitt verk en 
nordisk inriktning. Genom att intresset för folkkulturen växte och slog 
rot även i de övriga nordiska länderna skapades liknande institutioner 
på flera håll, och Nordiska museet kunde koncentrera sin verksamhet 
på dokumentationen av det egna landets kultur. Därmed har inte mu
seets utblickar mot och intresse för det totala nordiska kulturområdet 
försvagats. Tvärtom har systerinstitutionerna i de övriga länderna möjlig
gjort ett fruktbärande samarbete.

Inför museets 100-årsjubileum ville redaktionen låta årsboken erinra 
om museets ursprungligen nordiska karaktär och samtidigt visa hur den 
nordiska kulturen i våra dagar bäst belyses genom samarbetande institu
tioner i de olika länderna.

Vad vi ville åstadkomma var en samling berättelser där »folket 
självt» skulle få komma till tals och skildra sina levnads- och arbetsför
hållanden. För ändamålet ville vi utnyttja museernas stora samlingar 
av uppteckningsmaterial.

Programmet har kunnat genomföras tack vare systerinstitutionernas 
välvilliga beredvillighet att hjälpa till, inte bara med urval av lämpliga 
skildringar utan även med redigeringen av dem. Det bör anmärkas att 
endast de isländska berättelserna tidigare har publicerats och då på 
isländska.

Till Nationalmuseerna i Köpenhamn, Helsingfors och Reykjavik samt 
till Norsk Folkemuseum i Oslo framföres ett varmt tack för medarbetar- 
skapet i jubileumsårets årsbok.

De tio berättelserna i Fataburen 1973 utges även i en särupplaga för 
Föreningarna Nordens Förbund. Den skriften kommer att utgöra för
eningarna Nordens gåvobok 1974.

Redaktionen
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Harald Hvarfner

Nordiska museet och det nordiska kulturarvet

Den 24 oktober 1873 kunde Nordis
ka museets skapare Artur Hazelius 
öppna portarna till sina förhyrda mu- 
seirum i »Södra paviljongen», Drott
ninggatan 71 i Stockholm. På ett år 
hade han kunnat gå från idé till en 
första etapp i den stora plan, som 
småningom skulle resultera i Nordis
ka museet. Det var en lycklig för
ening av en enskild mans entusiasm 
och energi och en tidsanda som var 
öppen för hans idé.

Under 1800-talet följde den ena 
strömningen på den andra med star
ka nationella inslag. De kom från 
skilda håll, hade skilda orsaker och 
bars upp av olika grupper. I histo
rien har de också fått olika namn: 
göticism, skandinavism etc. De grep 
allt flera och nådde efter hand också 
djupare i folklagren. Av lärda forn
minnesföreningar blev folkliga hem
bygdsföreningar, när 1800-talet gått 
över i nästa sekel.

Det var i decenniet kring år 1900 
som den nationella entusiasmen kul
minerade, och frivilliga gåvor räck
te till både för anläggandet av Skan
sen och för uppförandet av Nordiska 
museets stora huvudbyggnad. Men 
samtidigt fanns det många som hade 
svårt att leva med i den nationella 
självhävdelsens känsloutlevelser. De
ras liv och deras arbetsdag ville inte 
ge utrymme härför.

I närheten av huset vid Drottning
gatan, där Artur Hazelius visade sina 
samlingar av en försvinnande folkkul
tur, växte under bostadsbrist och ofta 
i spekulationssyfte det ena kvarteret 
upp efter det andra. Stundom erbjöds 
flanören en anslående fasad i gatu
bilden, men där bakom och i gårdshu- 
sen fylldes de många enrummarna 
med inflyttade i mycket små omstän
digheter. De hade sällan varit välbe
ställda. De hade råkat födas i de sto
ra barnkullarna strax före 1800-talets 
mitt, och de skulle komma att bli 
föräldrar till de ännu större omkring 
1870, då folkmängden i många sock
nar nådde sitt maximum. För dem var 
utvandring lösenordet, en del till de 
större städerna i hemlandet, andra 
till ännu obrutna nybyggesland i 
norr och åter andra till Amerika el
ler andra länder, som man hoppades 
på.

Inflyttarna i de nya husen och de 
nya stadsdelarna i Stockholm hade si
na djupa rötter i de flesta svenska 
landskap, inte minst i det Dalarna, 
som Artur Hazelius besökt flera 
gånger, och där han sommaren 1872 
hade mottagit de starka intryck, som 
skulle bli den direkta orsaken till Nor
diska museet. Artur Hazelius hade då 
blivit medveten om att en folkkultur 
med ålderdomliga drag var på väg att 
starkt förändras och kanske t.o.m.
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upplösas. Generation efter generation 
hade dalkullor och dalkarlar på ar- 
betsvandring mött nyheter i huvud
staden och annorstädes. De hade in
förlivat ett och annat nytt med sitt 
hemmaliv, men de hade alltid förbli
vit sin tradition trogna. Nu blev ar- 
betsvandringen för många definitiv 
— den blev utvandring. Sina idéer, 
sina kunskaper och sina värderingar 
hade de med sig hemifrån till enrum- 
maren i Vasastan, men nyheterna 
därhemma hade på sistone flödat ri
kare och gjort att många utvandrare 
ifrågasatt mycket av det vanda och 
ärvda. I den nya miljön var allt om 
inte helt nytt så dock främmande. I 
tvivel på värdet av det gamla och 
utan förankring i det nya blev ut
vandraren en ensam människa. Det 
hemmavanda gav trots allt trygghet 
oavsett var man mötte det. Det fanns 
ett litet stycket av det, där två eller 
tre landsmän stötte ihop eller råkade 
få arbete tillsammans, men det fanns 
också i Nordiska museet och på Skan
sen. Man erinrar sig Artur Hazelius 
ord: »Hela folklivsbilder borde fram
ställas, varigenom ett livligt intryck 
kunde vinnas av befolkningens lynne 
och seder.» I en tid av stora folkom
flyttningar och stora yttre föränd
ringar rörde Hazelius vid något nära 
mänskligt, behovet av identitet och 
kontinuitet, rätten till ett förflutet.

Det var således inte bara den för- 
mögne tågresenären som från sitt ku
péfönster såg ett land i förändring. 
Där fanns en mängd människor, som 
till priset av sin ursprungliga identi
tet kom att delta aktivt i denna för
ändring. Därför fick den nationella 
entusiasm som bar Artur Hazelius 
verk en djupare dimension. Därför

fick Nordiska museet och Skansen en 
stark förankring i en rad av 1800- 
talets folkrörelser. När Artur Haze
lius misslyckades i sin strävan att 
trygga Nordiska museets och Skan
sens framtid som statsinstitution, gjor
de han dem till en stiftelse och till 
»hela svenska folkets egendom». Så 
kunde också vid Artur Hazelius död i 
maj 1901 tidningen Socialdemokra
ten, som då hade mycket i övrigt att 
önska vad gäller fosterlandet, erkän
na »det storslagna i tanken och 
strävandet att skänka vårt folk en 
mångsidig totalbild av framfarna sek
lers utvecklingsskeden i vårt land till 
ovärderlig förståelse för oss själva». 
Tidningen konstaterar också att Ha
zelius museum »är byggt att vidare 
byggas på, det har från början lagts 
ut efter en ram nog vid och utvidg- 
ningsbar att period efter period upp
taga allt som är karakteristiskt för 
varje ny tidsålder i vårt folks liv ...»

Redan 1880 ändrade Artur Haze
lius namnet på museet från Skandina
visk-etnografisk samling till Nordis
ka museet. Hos Hazelius och många 
av hans samtida hade fosterlandskär
leken också utrymme för en skandi
navisk och nordisk samhörighetskäns
la. I hans ungdom hade Danmarks 
öde gripit djupt i unga sinnen. Stor- 
furstendömet Finland — en gång i 
Stockholm benämnd den östra riks- 
halvan — blev alltmera ett nationellt 
begrepp för de finska landskapen och 
upplevdes alltmera som en medlem 
i den nordiska syskonskaran. Att Nor
ge och Sverige var två skilda natio
ner kunde inte en politisk union un
dertrycka. Med den nationella entu
siasmens förtecken började de nordis
ka länderna alltmera finna varandra.
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Den nordiska samhörighetskänslan 
motiverade samnordiska företag, som 
hade varit otänkbara sedan Kalmar
unionens dagar. Nordiska museet kom 
också under Artur Hazelius att till
tillföras betydande samlingar från de 
övriga nordiska länderna, men detta 
samlande avbröts ganska snart. »Nor
diskt blev Hazelius museum blott till 
namnet», skriver Nils-Arvid Bringéus 
i Fataburen 1972.

Det kunde inte bli på annat sätt. 
Hazelius hade rört vid ett intresseom
råde, som kändes så angeläget att det 
angick var man och därför krävde 
en manifestation ända ned i minsta 
by. Det visade sig således snart att det 
inte var nödvändigt att ge museet 
med det anspråksfullt storslagna nam
net ett helt täckande innehåll. Sys
termuseer växte snabbt upp i Helsing
fors, Köpenhamn och Oslo. Island, 
Åland och Färöarna har följt efter. 
Den som vill kan i detta samman
hang räkna upp snart sagt alla lands
delar i de nordiska länderna och där 
finna motsvarigheter i kulturhisto
riska museer, friluftsmuseer och hem
bygdsgårdar. Skansen blev Artur Ha
zelius största insats på det pedagogis
ka området. Där kunde han i en tro
gen natur- och kulturmil jö åter fram
kalla det folkliv, som Nordiska mu
seet fått i uppgift att dokumentera. 
Alldeles samma förutsättningar er
bjuder i dag för sin bygd eller lands
del de tusentals motsvarigheter till 
Skansen, vilka ligger spridda över he
la Norden och senare även därutan
för. Så har också Skansen i många 
språk blivit ordet för friluftsmuseum.

Den centralisering, varom Nordis
ka museets namn erinrar, var en be
redskapsplan som aldrig behövde

sättas i verket. Artur Hazelius idé 
hade större bärighet än han någonsin 
vågade hoppas under Nordiska muse
ets första år. Om museet hade blivit 
nordiskt inte bara till namnet utan 
även till gagnet, hade det betytt att 
Artur Hazelius idé bara haft en be
gränsad räckvidd. Hans framgång 
blev i själva verket så stor att man 
i dag kan säga att Nordiska museet 
blev ett bland många. Större fram
gång kunde pionjären knappast ha 
haft.

Till bilden av en försvinnande folk
kultur hör också upptäckten av re
gionala särdrag, av bygders enhet. 
1700-talets vakna och beresta iakttaga
re i de nordiska länderna lade ofta 
märke härtill, men ekonomiprofes
sorn i Uppsala Anders Berch var tro
ligen den förste som uttryckte sig 
mera översiktligt. »Här i Sverige», 
skriver han t.ex. 1759, »äger nästan 
var landsända sin särskilda skapnad 
på plog.» Orsakerna till detta och till 
mycket annat sådant olikt har sedan 
fängslat kulturhistoriker i flera ge
nerationer ända in i vår tid. Det har 
visat sig att även många industripro
dukter är underkastade ett sådant fol
kets val som gör bygd till fortsatt 
bygd. Dessa olikheter hör också till 
det som ger vår tids turistresor ett 
särskilt innehåll.

Redan under Artur Hazelius tid var 
man klar över sambandet natur-kul
tur, och i Skansen såg Hazelius bl. a. 
en möjlighet till denna frågas belys
ning. Med den rikt varierande natur 
som de nordiska länderna äger är det 
mest närliggande att söka det olika. 
Mera sällan har man gripit sig an att 
söka det lika, att analysera det ge
mensamma, som ger begreppet nor-
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diskt ett innehåll och gör Norden till 
en internationell verklighet.

Trots olika bedömningar i t. ex. 
utrikespolitiska och ekonomiska frå
gor framstår de nordiska länderna 
som en grupp med speciella förutsätt
ningar att samverka. Till en del kan 
vi kanske i dagens praktiska samar
bete se en frukt av det 1800-tal, var
av Artur Hazelius verk är en gren, 
men där måste också finnas flera och 
mera substantiella skäl i vår egen 
samtid. Att identifiera, beskriva, ana
lysera och fortlöpande observera his
toriska, sociala och synkront geopoli
tiska förutsättningar för nordiskt 
samarbete, oavsett om de är av äldre 
eller yngre slag, bör vara en ange
lägen uppgift i det nordiska samarbe
tet inte minst för Nordiska museet 
och dess systerinstitutioner.

Det gemensamt nordiska är en till
gång men en tillgång, som kräver 
vård för fortsatt utveckling. Därför 
är kunskapen om det gemensamt 
nordiska viktig. Den vidgar också 
erfarenheterna ett gott stycke utan
för det nordiska. De nordiska län
derna har alltid var för sig haft 
impulsgivande relationer åt skilda 
håll, vilka har berikat det gemen
samma nordiska kulturarvet.

Bidragen i årets Fataburen kom
mer från skilda håll i Norden, Nor
diska museet gjordes en gång till »fol
kets» egendom. En handfull tjänste
män där hade inte kunnat göra muse
ets samlingar till vad de är i dag. Den 
långa raden av medarbetare inom al
la samhällsgrupper har varit ovärder
lig. I denna årgång har museet genom 
samverkan med sina nordiska syster
institutioner velat knyta an till bety
delsen av de många frivilliga medar
betarnas insatser genom att låta re
presentanter för dem svara för bo
kens innehåll. Läsningen av de olika 
bidragen kommer också att belysa den 
förvandling som människans villkor 
har undergått i våra länder på de ett 
hundra år under vilka Nordiska mu
seet och dess systerinstitutioner ver
kat som dokumentationscentraler 
och folkens minnen. Bidragen skild
rar livet i nu helt förändrade eller 
försvunna miljöer eller steget från 
en gammal till en ny tid — mot det 
industrialiserade samhälle, där det 
kulturhistoriska museet blev svaret 
på ett behov av identitet och konti
nuitet. Trots de skilda utgångspunk
terna skall den vaksamme läsaren fin
na vardagsnära drag av ett gemen
samt nordiskt kulturarv.
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Axel Thrane

Herskab og tyende på en lille herregård

Fölgende beskrivelse vil udelukkende 
vare fra mit hjem, som mine foraeldre 
overtog 10 dage efter min födsel, 
altså i 1892. Hovedgården ”Hejselt” 
ligger i Torslev sogn, Saeby Juris
diktion pr. Dybvad station. Oplys- 
ninger om gården de sidste tyve år af 
forrige århundrede har jeg fra min 
mor (min far döde allerede i 1895) og 
aeldre pårörende op til förste Verdens- 
krigs udbrud.

For at kunne forstå den flid og 
sparsommelighed, som mine foraeldre 
udviste, er det nödvendigt med en 
kort karateristik af dem. Som unge 
og forlovede var de uden midler. Min 
far var snild til al slags arbejde, både 
som tömrer og murer. Min mor love- 
de at vente 3 år, medens far rejste til 
Amerika. Ventetiden strakte sig til 5 
år, men da han kom hjem med 7.000 
dollars, var han efter danske forhold 
en velhavende mand.

Min mor var i disse år husjomfru 
og mejerske på större gårde. Der var 
meget dårlige tider dengang. Efter at 
far havde startet et bageri og en 
vognmandsforretning i Sindal, köbte 
han en ejendom med mölleri, men alt 
dette blev realiseret i 1892, da han 
overtog Hejselt, som da var en meget 
forsömt gård. Min far var en streng, 
men en god arbejdsgiver efter då
tidens forhold, og ikke mindre end 
5 af hans medhjaelpere flyttede med.

Der var på Hejselt to forskellige 
slags husmaend. Nogle havde lidt jord 
til ejendommen og holdt en ko eller 
to köer samt nogle svin og höns. De 
skulle arbejde visse dage på gården 
uden betaling, men var naesten tvung
en til at komme oftere, da de mang- 
lede korn og ligeledes måtte betale 
for at slå hö på alle gröftekanter. 
Andre var faste husmaend, som mödte 
hver dag. Faelles for dem var, at de 
hver fik 10.000 törv årligt, de lånte 
gårdens heste om söndagene for at 
köre törvene hjem. Der var tre faste 
husmaend til gården, hvoraf de to 
selv ejede jord. Husene lå alle i ud- 
kanten af markerne. Der var kun tale 
om löse daglejere i höstens tid, og 
det var for det meste »bisser«, der 
ikke var til at holde på, så snart de 
fik penge.

Husmaendene mödte en halv time 
för udrykning for at spise, om som- 
meren kl. 6 og om vinteren kl. 7. 
Spisningen foregik i borgestuen sam- 
men med gårdens staldkarl og de öv- 
rige 5 å 6 faste karle.

Forvalteren gav ordre i hestestal- 
den, og alt markarbejde gik forud. 
Var det dårligt vejr, blev der taersket 
dels med plejle eller med maskine 
med hesteomgang. Der måtte altid 
vaere rigeligt med plejltaersket halm 
(tag), da alle udhusene var stråtaekke- 
de. Ved maskintasrskning skulle der
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stort mandskab til, da maskinen selv- 
fölgelig var faststående, så at kornet 
måtte bringes hen til den, og al den 
löse halm bas res bort i reb. Forkarlen 
lagde altid i maskinen; denne mand 
var en autoritet på sit område. Han 
var en aeldre ungkarl på ca. 30 år. 
Ham skulle de alle lystre, og han 
holdt orden såvel ude som inde ved 
bordet. Hvis ikke de andre fulgte 
skik og brug eller var naesvise, kendte 
han kun een måde, nemlig at slå. Den 
yngste av karlene körte altid hesten 
for omgången. Uden hensyn til vind 
og vejr sad han på et bord ovenover 
»rosvaerket«, og havde han ikke holdt 
hestene jaevnt igång, fik han prygl 
om aftenen.

Udover dette mandskab var der en 
rögter, som sammen med kone og 
börn passede bessetningen. Han var 
den eneste gifte, som boede på går
den. Först senere gik man over til at 
holde gift fodermester; denne sidste 
stod for slagtning af kreaturer og 
kalve, men ikke svin.

Foruden husjomfru var der stue- 
pige, kokke- og bryggeripige, og ofte 
en yngre hjaelpepige. I tiden da der 
var rögter, forestod husjomfruen 
malkningen, og hver ko blev efter- 
malket, hvortil man benyttede et 
pottemål. Hun veg ikke fra spanden- 
de, för de var låset inde i kaelderen. 
Bryggeripigen og hjaelpepigen hjalp 
med malkningen, disse fik yder'igere 
stötte af to af husmandskonerne. 
Disse sidste fik betaling pr. ko — 
vistnok 5 öre ved årshundredskiftet. 
Man skiftedes til at malke de for- 
skellige köer, fordi man mente, köer- 
ne derved blev bedre malket. Maelken 
var under kontrol, da den ellers blev 
stjålet; men set fra anden side var

husmaendene nödt til at tage selv for 
overhovedet at kunne leve. Den yng
ste pige passede höns og andet fjer- 
krae. I modsaetning til de mindre 
gårde havde pigerne ingen markar- 
bejde på herregårdene, men der var 
også nok at tage vare på inde, såsom 
brygning, bagning og behandling af 
uld.

Brygning af öl var den såkaldte 
bryggeripiges arbejde, dog under op- 
sigt af husmoderen, isaer når gaeren 
skulle tilsaettes i de store kar. Karrene 
blev altid holdt meget rene, men til- 
trods derfor blev öllet ikke altid godt. 
De förste dage havde det i regien en 
fersk og mat smag, således var det 
så nogenlunde i to uger; men de 
sidste fjorten dage var det som oftest 
pivesurt, men blev dog alligevel altid 
drukket med synlig velbehag. Det 
haendte, at det blev så surt, at een af 
karlene listede ned i kaelderen og 
åbnede hanerne, så det hele löb ud, 
og der måtte hurtigst muligt brygges 
igen.

Bagningen foregik i en af side- 
flöjene, hvor der også var snedker- 
stue og vaerelse til forvalteren. I sko
ven lå der altid udhugstbunker af fyr, 
og med dette materiale blev der fyret. 
I et stort aflangt kar blev dejen »kne- 
get«‘ ofte af 2—3 k vinder, hvoraf 
den ene altid stod for det. Det var 
altid en aeldre kone, i regien fra et af 
de naerliggende huse. Fra tidlig mor
gen begyndte fyringen, og når det så 
skönnedes nok, blev ovnen renset, 
fejet og vasket over med en våd klud, 
efter at temperaturen var taget, der- 
efter saettes de formede bröd ind, og 
nu var ovnen under stadig opsigt, da 
brödene som regel ikke blev bagt lige 
godt over det hele. Brödene var på
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/. Hejselt, postkort fra kort efter 1900.

2. Folkene pa Hejselt för 1916. Siddende fra venstre ejeren (enke), underforvalter, hushomfru, kokkepige (som 
deltog i malkning), fast tjenestekarl, bryggeripige (som deltog i malkning), fast karl, rögter. Stående fra venstre forvalteren 
(sön of ejeren), 3 gifte husmcend, staldkarl, fast karl, 2 stuepiger (som også deltog i malkning) og endelig forkarlen. 
Dertil kom i roescesonen 6 polakker.
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ca. 12 pund, og i regien blev der bagt 
for 6 uger ad gängen. Nybagt bröd 
var godt, men altid med en hård 
skorpe, senere hen var det ofte nöd- 
vendigt at vaske brödene og törre 
dem, da de ellers ville mugne og 
muldne de sidste par uger, selv om de 
altid blev opbevaret på et köligt og 
tört sted, for at intet skulle gå til spil- 
de. Af brödene blev den hårde skorpe 
altid brugt til öllebröd, som var en 
stadig middagsret hver lördag, og da 
var eftermaden altid sild. Disse sild 
blev taget direkte op af salttönden og 
serveret — een til hver mand. Selv 
om der var kartofler og sovs, var det 
i regien kun husmasndene, der spiste 
dem eller tog dem med hjem. De 
andre karle var misfornöjede med 
disse ikke rengjorte sild og lavede tit 
sjov med dem. Jeg husker engang, at 
alle sildene var sat i en lang raekke på 
det lange bord med fire taendstikker 
som ben under hver. Dette forandre- 
de dog ikke lördagsmiddagene.

Der var mange får på gården, og 
to gange om året blev de klippet, 
efter at de var vasket i store kar og 
havde fået lov at törre. Det var altid 
husmaendenes koner, der foretog 
klipningen med en solid mand til 
hjaelp, hvis opgave bestod i at binde 
fårene og overvåge, at der ikke gik 
svind i ulden. Betalingen var ikke 
stor. Det kunne ske, at de stak lidt 
uld til side. Uldens bearbejdning skete 
i vinterhalvåret. I et saerligt kammer 
sad pigerne og ofte en husmandskone, 
de kartede og spandt, dette foregik 
som regel om eftermiddagen, kun 
sjaeldent om aftenen.

Aftenen var mere forbeholdt stop- 
ning og lapning, og da var det sjael
dent, at pigerne deltog. Derimod var

husjomfruen og laererinden altid be- 
skaeftiget med noget, dog oftest deres 
eget sytöj.

Arbejdstiden var delt i sommer- og 
vintertid. Sommertiden var fra 1. 
april til 1. oktober, i denne tid blev 
der normalt ikke fyret i kakkelovnen, 
uanset hvorledes vejret var. Stald- 
karlen var förste mand oppe og 
kaldte på det övrige mandskab. 
Malkepigerne kaldte fodermesteren 
på, og de övrige piger var det hus- 
jomfruens pligt at få op. Om vinteren 
blev der först forrettet staldtjeneste, 
og bagefter spist. Morgenmålet var 
skummet varm maelk i store lerfade 
med rugbrödsterninger i og dertil 2 
skiver smurt rugbröd med ost og 
andet pålaeg, ofte kalveost2.

Der var mellemmader til formidda
gen, da der var hvil en halv time. 
Kl. 12 var der middag (»öhne«), 
denne var i regien dagsbestemt. I 
store lerfade, hvoraf 4 kunne söbe 
sammen, var der altid rigelig af sup- 
pe, vaelling eller gröd. Derimod var 
der altid portionsvis af eftermaden, 
som madmoderen eller jomfruen stod 
for.

Der holdtes i regien 1 1/2 times 
middag, hvor alle sov middagssövn 
pånaer kökkenpigerne, som havde fri 
til kl. 3. Igen var der hvilepause på 
en halv time midt på eftermiddagen, 
og medens hestene åd af muleposen, 
spiste karlene de til middag udleve- 
rede 2 skiver bröd.

Der var aften kl. 8, men var der 
noget vigtigt arbejde, fortsattes der 
ofte en time. I hö- eller kornhöst 
blev man ved så laenge, man kunne 
se, og ofte ved hjaelp af petroleums- 
lygten. Til aftensmåltidet (»natter«) 
stod den på skummet maelk, dog ofte
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3. Axel Thrane 
hur efter hukom- 
melsen tegnet belig- 
genheden af tjeneste- 
karlenes kamre i 
Hejselt för og efter 
hranden i 1902.

med kold gröd til fra middagen, dertil 
2 skiver smurt rugbröd, og önskede 
karlene mere, var brödet uden marga
rine.

Husmsndene gik i regien straks 
hjem efter maltidet for at hvile efter 
den lange dag. Karlene blev siddende 
for at vente på, at pigerne skulle 
blive fåordige i kökkenet og derefter 
komme ned i borgestuen. Så blev der 
ofte livligt dernede, og hyl og skrig 
hördes ofte blandet med et eller andet 
musikinstrument. På stengulvet blev 
der danset ofte med bare ben eller på 
strömpesokker. Kortspillet blev også 
dyrket og var vistnok mest »fedt- 
mule«. Når den store petroleums- 
lampe braendte ud, som hang over 
bordet, var det slut med denne lystig- 
hed, da denne vaeske var rationeret og

ikke kunne fås uden husjomfruens 
nögler.

Man gik til ro, pigerne havde deres 
vaerelser ovenpå den ene ende af 
hovedbygningen, 2 senge i hvert 
vaerelse. Det var selvfölgelig halm- 
senge med grov undermadras, lagener 
og en tung fjerdyne, men ingen ho- 
vedpuder. Således havde karlene det 
også, disse skulle over gården og igen- 
nem hele hestestalden for at komme 
til deres store kammer. I dette rum 
med stengulv stod der til stadighet 
8—9 enkeltmandssenge (se tegning- 
en). Ved gårdens brand i 1902 blev 
der dog förändring.

Som allerede naovnt opholdt tjene- 
stefolkene sig i borgestuen om afte- 
nen, idet det var det eneste sted, der 
var varme om vinteren, dog skiftedes

FOR BRANDEN 1902 K,*,T? - AO &BHG»

EFTER BRANDEN 1902
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pigerne til at hjaelpe med huslige sys- 
ler om aftenen, vistnok et par timer. 
Foruden stopning, også af saskke, 
var der ruining, strygning og stöbning 
af lys. Ved de sidste ting var hus- 
moderen eller husjomfruen til stede, 
Ruiningen foregik med de gamle vip- 
peruller, en kasse hvori der var en 
masse kampesten. Den betjentes af 
3 kvinder, een i var ende af kassen, 
og een til at kegge på stokken. Stryg- 
ningen var med boltejern, som hold- 
tes varme i komfurilden. Lysestöb- 
ningen foregik i kaelderen. I en höj, 
smal tönde var der lunken talg, hvor 
tanerne af bomuldsgarn kastet over 
en pind blev dyppet adskillige gange, 
indtil de havde en tykkelse som en 
finger.

Til trods for den lange arbejdsdag, 
var der meget lidt frihed. Udover de 
almindelige helligdage fik ingen fri, 
uden det var til större familieanlig- 
gender, det var vanskeligt at komme 
langt, da man kun kom frem til fods. 
Ved overarbejde eller på anden måde 
at have udvist flid kunne karle og 
piger dog få en enkelt dag fri, for at 
tage til byen for at göre indköb. Et 
årligt markedsbesög blev heller ikke 
nasgtet, og det var som regel til Hjal- 
lerup eller Brönderslev. Turen fore
gik til fods, men som oftest fik de 
köre med bönderne. Da de store 
dyrskuer begyndte, blev det for de 
store gårde en fast regel at tjeneste- 
folkene blev kört til byen, dog altid 
med en solid kusk, da stemningen på 
hjemturen ofte kunne vsere höj.

Om söndagene gik karle og piger 
ofte hen til husmasndene og hjalp til 
med et eller andet, det var dog en 
ufravigelig pligt först at spörge om 
lov, ingen måtte forlade gården uden

lov, hvis det skete, kom det ind under 
almindelig hustugt.

Det var så at sige ingen omgang 
med nabogårdenes3 tjenestefolk. I 
Hejselt skov var der lagt dansegulv, 
og der blev holdt adskillige sommer- 
fester, som i reglen altid endte med 
slagsmål. Sognefogeden blev hentet, 
og undertiden måtte nogle köres til 
Saeby arrest. Sommerfesterne blev 
derfor nedlagt af samme grund.

Hvis der kom fremmede karle til 
gårdens höstgilde, blev der ofte slags
mål. Braendevinen kostede 28 öre pr. 
pot, og når den flöd i rigelig grad, 
kunne den nok få til eksempel gam- 
melt nag til at blusse op, hvad tit 
haendte, eller også var der kamp om 
pigerne.

Under arbejdsdagen har jeg noevnt 
karle- og pigevaerelserne på Hejselt, 
disse forhold eksisterede ikke på alle 
gårde; på mange större gårde var 
hver seng til to karle eller piger, på 
andre gårde var rummene så små, at 
der var etagesenge; men det var dog 
ikke almindeligt. Udover det naevnte 
udstyr af sengene kan naevnes, at lin- 
nedet blev udskiftet hver 6. ugedag 
og rent håndklaede hver 14. dag, dette 
aendredes dog senere til mere rene 
forhold.

Med hensyn til at sove ude eller i 
höet, så var det kun lösarbejderne, 
der gjorde dette, de var ofte teldre 
karle, som kom for at söge arbejde i 
en travl tid. Som regel havde de utöj 
på sig og blev förment adgang til 
sengene.

Husbond og madmoder var navne, 
der blev benyttet i daglig omtale- 
form, dog skete det, at förstnaevnte 
blev omtalt som »Ham si’el« eller 
også »Maj«. Der var på de lidt större
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gårde og herregården et föleligt skel 
mellem parterne. Det föltes i det 
daglige, og ville tjenestefolkene opnå 
en gunst, måtte der tit både höflighed 
og ydmyghed tii. Kun på de mindre 
og lidt större gårde spiste tjeneste
folkene med husbonden, men på de 
helt store gårde fandt dette ikke 
sted. I borgestuen sad forkarlen for 
enden af bordet, og för han begyndte, 
vovede ingen at stikke til fadet. På 
liver side af ham sad de aeldre karle, 
derefter husmaendene og knaegtene, 
hvis der var sådanne. Pigerne spiste 
i kökkenet og sad under måltidet på 
det lange bord. På de mindre gårde 
var maden ens til begge parter, men 
på de större var den mad, herskabet 
fik, den bedste.

Tjenestekarlene havde ikke sam- 
kvem med gårdmandens sönner eller 
dötre; men på de mindre gårde 
haendte det dog, at de unge fik lov 
at gifte sig, selv om de ikke hörte til 
samme stand. På de större gårde var 
det sjaeldent med helt unge karle; 
men ofte kom husmandens sön på 
den större gård efter at have tjent 
nogle år hos bönderne.

Det var ikke rart at vasre den 
yngste, thi når der skulle hentes 
brasndevin om aftenen hos hökeren, 
så blev han sendt afsted, og han blev 
ofte misbrugt under arbejdets gang; 
havde forkarlen ikke autoritet og 
holdt hånden over ham, havde han 
det ikke godt. Det skete under hus
bondens fravaerelse, at den unge karl 
blev sendt til en anden gård for at 
låne et »öjemål« og på mange andre 
måder forsögte man at genere ham.

Forholdet mellem karlene og pi
gerne kunne ofte give husbonden ho- 
vedpine. Selv om yderdören blev låst

hver aften, kunne den altid åbnes af 
en villig pige, og karlene kom ind. 
Når så husjomfruen begyndte at tale 
om, at nu var Maria begyndt at spise 
rugbröd med et tykt lag grön saebe 
på, så vidste alle, at forholdet havde 
fået fölger. Var det i den tid, da der 
var grönne hyldebaer, så konsumerede 
de en masse af dem, men var alle 
midler forgaeves, kom de til hus
moderen og lagde kortene på bordet. 
Pigen fik lov at blive så laenge som 
muligt, men skulle dog bort inden 
födselen. Engang midt om vinteren 
i et frygteligt snevejr, fik en pige 
veer. Hurtigst muligt blev der spaendt 
for en slaede, og under store vanske- 
ligheder nåede de hendes hjem. En 
anden, forövrigt meget dygtig pige, 
havde altid to kavalerer, til stor for- 
trydelse for hendes aeldre og grimme 
medsöster i vaerelset. Den siste klage- 
de til min mor, og da denne foreholdt 
pigen det upassende i forholdet, sva- 
rede hun: Det er let for Dem at sige 
dette til mig, Deres dör er der ingen 
der banker på (min mor havde da 
laenge siddet som enke).

Tjenestekarlene kom i almindelig- 
hed fra husmandssteder, og först efter 
nogle års tjeneste hos gårdmaendene 
lod de sig faeste til de större gårde, da 
var de övet i at baere 200 pund korn 
op på magasinet, det var en af de 
opgaver, de måtte udföre for at få 
fuld lön. Fra det faststående taerske- 
vaerk og til magasinet var der ofte 
en lang vej, og det var derfor en jobs- 
post med kornbaering.

Gårdsmandsbörnene tog i regien 
plads hos andre gårdmaend, og det 
gav ofte anledning til giftermål, dette 
sidste forhold aendredes dog ved år- 
hundredeskiftet, idet de unge fra de
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almindelige gårde tog plads på herre- 
gårdene som landvaesenselever, og 
ofte til en meget lille lön. Ved en 
större gård med meget möderne ma
skiner og et lige sa möderne landbrug 
måtte eleverne ofta betale fra 400 til 
600 kroner for at udföre alt fore- 
faldende arbejde. Eleverne spiste og 
havde ofte ophold inde. Efter et så
dant ophold, var det med at få en 
god anbefaling, og når de unge havde 
haft flere års ophold på forskellige 
gårde, var der udsigt til at få en 
fodermesterplads, som mange drömte 
om, men som altid var dårligt lönnet. 
Andre rejste hjem, og forsögte ofte 
med held at praestere det i hjemmet, 
som de havde laert ude.

Som regel var det på hjemegnen, 
at karle og piger tog tjeneste, og skete 
det, at en karl eller pige kom lang- 
vejs fra, var der som regel en årsag, 
ofte kunne deres skudsmålsbog for- 
taelle lidt herom, selv om det laenge 
var forbudt arbejdsgiveren at skrive 
noget i bogen udover faestemålets 
laengde. Engang fik vi en pige, i hvis 
skudsmålsbog der foruden tjeneste- 
tiden havde en tilföljelse, der löd: Er 
dygtig, men meget kaelen anlagt. 
Begge dele viste sig ät vaere sandt.

Sidst i forrige århundrede kom der 
en del svensk arbejdskraft her til 
landet indenfor landbruget, og mange 
blev her i landet, og mange giftede 
sig med danske. Endvidere kom der 
også mange polakker her til landet. 
Efter de dårlige landbrugstider i 1880 
begyndte landmaendene at dyrke roer, 
og efterhånden som arealerne blev 
udvidet betydeligt, blev det vanskeligt 
at få roerne luget; til dette arbejde 
var polakkerne dygtige, og da det kun 
var for saesonen, blev denne arbejds-

udövelse ikke forbudt för den förste 
verdenskrig. De fleste var kvinder, 
og mange af disse blev gift med 
danske maend og eliminerede derved 
opholdstilladelsen. De fleste kvinder 
var dygtige, arbejdsomme og spar- 
sommelige, og var kun vant til små 
fornödenheder fra deres hjemland.

På Hejselt var der i flere år 6 
kvindelige polakker. De kunne tjene 
3—400 kroner i en saeson, og udover 
dette fik de kun udleveret kartofler og 
skummet maelk. Som romersk kato
liker holdt de deres mange helligdage 
strengt efterretteligt, og kun ved hen- 
vendelse til deres overhovede, den ka
tolske biskop i Ålborg, kunne der 
dispenseres i en travl tid. De 6 kvin
der lå i et mindre vaerelse i to senge; 
de sov skavfest, d.v.s. to med hovedet 
i den ene ende og een i midten med 
hovedet i fodenden.

Faestemålene for langt de flestes 
vedkommende gik fra 1. november og 
blev i regien forlaenget, selv på de 
store gårde, hvis blot forholdene var 
nogenlunde; der var jo rigeligt med 
arbejdskraft, og ofte kom karle og 
piger fra de mindre gårde og sögte 
arbejde på herregården, hvor der var 
flere folk og mere livligt. Mange 
faestemål blev også indgået på de 
store efterårsmarkeder, som f. eks. i 
Brönderslev og Saeby. Det var mar
keder for dyr, men også folkemarked, 
og dertil kunne karle og piger få fri 
for at söge ny tjeneste.

Arbejdsgiveren gav faestepenge, og 
det var i regien 2 kroner over hele 
linien, dertil kom, at arbejdsgiveren 
ofte fik skudsmålsbogen udleveret i 
pant eller skrev i den om faestemålets 
indgåelse. Dette aendredes dog totalt, 
da faestekontorerne oprettedes först i
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halvfemserne. Der kunne såvel ar- 
bejdsgiver som tjenestefolk for nogle 
få kroner vaelge mellem tilbudene. 
Disse festkontorer gik efter mange 
års forlöb over til arbejdsanvisnings- 
kontorer.

Der var to skiftedage: 1. maj og 
1. november, hvoraf den sidste var 
langt den störste. Det var almindelig 
skik og brug, at man holdt op med 
at arbejde kl. 12 middag på skifte- 
dagene, derefter fik man de penge, 
man havde tilgode. De fleste havde 
skab, kuffert eller kommode, og den 
nye arbejdsgiver sendte heste og vogn 
om eftermiddagen for at afhente ved- 
kommendes bagage og person. Hvis 
karlen eller pigen havde betinget sig 
en fridag, dels til indköb eller besög 
i hjemmet, kom de först gående da
gen efter, og det kunne ofte vaere 
en vandring på 2—3 mil. Cykler var 
der ingen der ejede dengang.

Var der flere karle og piger, der 
rejste samtidig, fik de ofte lov at 
holde afskedsgilde med dans. Der blev 
indköbt rigeligt av brasndevin, som 
man slet ikke regnede for billig 
dengang, selv om en helflaske kostede 
28 öre, og derefter billigt bagvaerk, 
de såkaldte mögstaenger, 1 pund kaffe 
og 5 pund cikorie blev brugt til ca. 
50 mennesker; for alle husmasndene 
med koner samt de naermeste pårö- 
rende var inbudt. Ofte blev det til 
slagsmål, og borgestuen lignede en 
slagmark. Et sådant gilde blev altid 
holdt en lördag aften.

Man faestede sig aldrig lasngere end 
for et år ad gängen, men ofte blev 
faestemålet forlasnget, isasr på de gode 
arbejdssteder. Det skete også, at pi- 
gerne skiftede således at kokkepigen 
blev stuepige og omvendt. En dygtig

kokkepige kunne også avancere til at 
blive husjomfru, og derved pludselig 
blev kaldt »Fröken». En dygtig karl, 
der stod respekt om, fik ofte for- 
karlepladsen og dermed större lön. 
En karl eller pige, der havde vaeret 
vrövl med, beholdt man ikke, og han 
fik heller ingen anbefaling. Hvis 
fasstekontoret fik det at vide, stod 
kun de dårligste pladser åben for 
dem.

For at vaere fuldgod karl skulle 
vedkommende helst have aftjent 
sin vaernepligt, og som tidligere 
fortalt kunne baere 200 pund korn på 
»nakken«, som man sagde. Ligeledes 
skulle han ved graesslåningen kunne 
fölge med forkarlen og husmsendene. 
Han skulle kunne laesse et stort lass 
korn i marken og köre det hjem uden 
at vaelte, skete det, måtte han böde 
med en pot braendevin til den, der stak 
det op til ham igen. Ligeledes var det 
skik, at den, der mistede forken ved 
afstikningen i laden, måtte böde med 
1 pot braendevin til ham, der stod i 
»stanghullet«.

Helt unge piger var en sjaelden ting 
på de större gårde, og foruden at 
kunne göre deres arbejde i alminde- 
lighed, skulle de kunne malke et hold 
köer på 20 stk. på 2 timer.

Aflönning af karle og piger var 
meget forskellig fra gård til gård. Pä 
de större gårde var der som regel kun 
tale om aflönning i rede penge, men 
hos bönderne blev der så sent som op 
til århundredskiftet ofte betalt en stor 
del i naturalier, for eksempel uld 
eller klaede.

De ganske unge, som tjente hos 
bönderne, blev kaldt »b£els« og lille- 
pige. Deres arbejde bestod i at passe 
köer, får og gaes, ofte havde foraeld-
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rene får eller en enkelt ko på grass 
hos bonden for en del af lönnen. 
Derudover fik de ofte et par traesko 
eller strömper, der altid var uldne og 
lange og selvfölgelig hjemmestrikke- 
de. Dertil kunne de få en mindre 
skilling (pengebelöb). Denne tjenende 
stilling i de unge år var meget krae- 
vende og ofte alt for hård, tidligt 
skulle de op om morgenen, og hvis 
der var lösdrift, kunne kreaturerne 
volde store vanskeligheder. Hvis der 
var dårlig graesgang, sögte köerne hen 
i kornet, og var det »bissevejr«, var 
de slet ikke til at styre. Megen gråd 
i den anledning er blevet afgivet, isasr 
når husbonden var urimelig og 
skaeldte ud.

För århundredskiftet var de aeldre 
karle og piger gået over til lön, altså 
et fast pengebelöb. For de faste hus- 
masnds vedkommende var aflönning- 
en delvis i naturalier. I regien havde 
de tre törveskaer umiddelbart efter 
forårssåningen, derudover havde de 
gårdens heste og redskaber at bruge 
til egen jordlod, dog som oftest kun i 
fritiden om söndagen. Övergången til 
ren pengelön skete langsomt, efter
som der blev varer i forretningerne 
at köbe. Det kunne ikke betale sig 
med det meget hjemmearbejde, men 
den vaesentlige grund var sikkert po
litisk, idet socialismen havde fået 
grobund i Danmark, og tyendet be
gyndte at rejse hovedet og stille ford
ringer.

De faste karle, som tit var hus- 
mandssönner fra egnen, fik deres töj 
vasket og repareret hjemme, men 
karle langvejs fra fik en husmands- 
kone til at ordne töjet, og i mange år 
var betalingen 5 kroner.

På de större gårde var der altid

husmaend, nogle var faste og arbejde- 
de hver dag på gården og fik ugelön 
hver lördag aften; andre sad i små 
huse med en mindre jordlod til og 
skulle arbejde visse dage om ugen, 
men uden betaling. Dog var disse 
husmaend noget afhaengig af gården 
og fik flere naturalier, da de ellers 
ikke kunne klare sig. Ofte var der en 
enkelt lejlighed på gården, og da det 
blev almindeligt med at holde foder- 
mester, boede vedkommende på går
den. De faste husmaend fik morgen- 
mad og middag på gården og selv
fölgelig formiddags og eftermiddags 
mellemmad.

Karlene og de faste husmaend var 
altid samlet på gården juleaften og til 
höstgildet. Disse aftner blev store 
maengder av suppe og steg konsume- 
ret. Ved höstgildet blev der bagefter 
danset og senere drukket kaffe. Ved 
denne fest kunne det undertiden gå 
livligt til. Der blev ikke i mit hjem 
givet spiritus, men folkene bragte 
det med, og ofte kom der fremmede 
karle med en dunk braendevin. De 
fremmedes nasrvaerelse gav tit anled
ning til slagsmål, og så var det altid 
en urolig nat. Höstgildet blev altid 
holdt en lördag aften, for at rusen 
kunne soves ud om söndagen.

De husmaend, der selv havde jord, 
arbejdede ofte på akkord eller på 
deling. Ved plejltaerskning fik de ved 
opmåling af kornet en vis part, og 
ved kartoffeloptagning ligeledes, for 
eksempel hver tiende eller hver otten- 
de raekke. Disse rtekker skulle blive 
stående og tages op allersidst. I rede 
penge fik husmaendene för århund
redskiftet ca. 35 öre om dagen om 
vinteren, og 50 öre om sommeren. 
Ved gödningskörsel stod husmaendene
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altid i möddingen, de fik da på ak- 
kord fra 3 til 5 öre pr. laes til deling 
og kunne da ved hårdt arbejde er- 
holde nogle öre udover daglönnen. 
Husmsendenes koner hjalp til i höst 
og med kartoffeloptagning, ligeledes 
ved den ret store törveproduktion til 
gårdens forbrug, ved det sidste ar
bejde var de med til at »rane« og 
stable törvene, dette arbejde var altid 
på akkord, deres lön var dog altid 
under masndenes. En kone hjalp også 
ofte til inde i huset og i haven, eller 
forestod den endelige bagning.

Forholdet mellem husbond og hus- 
masnd var i almindelighed godt; men 
det afhang dog af, hvorledes arbejds- 
giveren var, således var det også i til- 
faelde af sygdom og död. Husbonden 
var dog pligtig til at hente lsege og 
jordemoder. Ved död ordnede hus
bonden tit hele begravelsen og stöt- 
tede familien på anden måde. Hus- 
mamdenes stilling var efter vor tids 
målestok, uvasrdig. Husmanden og 
hans familie kunne ikke leve af den 
ugelön, de fik, hvilket förte til, at 
man tog selv. Han rapsede lidt hist 
og her og holdt på den måde livet 
oppe. Det var et traels liv at vaere 
husmand, og som eneste tröst havde 
han kun braendevinen. At der sam
tidig blev set ned på husmanden, vid- 
ner fölgende om. Ved sygdom blev 
laegen hentet i vogn fra landsbyen 
0ster Vrå. Hvis ikke han var hjem- 
me, måtte man vente somme tider i 
flere timer. För han satte sig i vog- 
nen, havde han altid foruden taske 2 
store stoppede traepiber, een til vejen 
hen og een til vejen hjem. Hvis det 
så var en husmandsfamilie, besöget 
gjaldt, udbröd han altid: Det skravl 
er ikke vaerd at reparere på.

Den löse medhjaelp blev i regien 
leveret fra egnens arbejdslöse. Det 
kunne vaere unge og add re folk. Det 
var mest i höstens tid eller om efter- 
året, når det store »62« taerskevaerk, 
hvis traekkraft var et stort lokomobil, 
blev lejet for at taerske en del af 
saeden. Der skulle stort mandskab til, 
idet kornet skulle föres til det fast- 
stående vaerk, og den löse halm samt 
korn og avner skulle baeres vaek. Også 
til at rense de mange kilometer lange 
åbne gröfter blev der brugt lös med
hjaelp. Her gaves der altid akkord, 
men ved andre arbejder fik de den 
gaengse daglön samt kosten. Disse ar- 
bejdere var henvist til lediggang, isaer 
om vinteren, men i stedet for at få 
fattighjaelp, satte kommunen tit ar
bejde i gang med stenslagning eller 
henviste til skovarbejde. Ved sneryd- 
ning kom disse arbejdere også til at 
virke med. Dengang blev landmaende- 
ne også tvunget af kommunen til at 
rydde vejen for sne uden betaling, 
men i stedet for selv at möde, lejede 
de så de arbejdslöse til at göre arbej- 
det.

Foruden landarbejderne kom der 
ofte nogle af landevejens börn i hös
tens tid og tilböd sig. I regien var 
det forhutlede stakler, der nok ville 
arbejde, men ofte forsvandt efter den 
förste udbetaling. De kaldtes »bisse- 
re«, og da de oftest var fulde af utöj, 
blev de anvist soveplads i höet eller 
i fodergången til hestene. Gav man 
disse arbejdere arbejde i en mindre 
travl tid, var det altid uden lön, eller 
også fik vedkommende engang imel- 
lem en pakke skråtobak som vederlag 
for arbejdet.

Ligesom på andre större herregårde 
var der spögeri på Hejselt, altid sidst
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på efteråret omkring november hör
tes tydeligt en vogn med et firspand 
for, der körte op foran hovedhyg- 
ningen, og et menneske gik ind på 
kontoret, hvor han opholdt sig i nogle 
minutter, hvorefter köretöjet igen 
stormede ud af gården. Rygtet gik, 
at en tidligere ejer, med drik og kort
spil, i dette kontor havde franarret 
en bygmester hele hans fortjeneste.

En meget maerkelig, men sand- 
faerdig haendelse, skete på Hejselt i 
firserne; de dårlige tider bevirkede, 
at den davaerende ejer sad meget dår- 
ligt i det rent ökonomisk. Om som
maren nedbraendte gården i et uvejr. 
Under det efterfölgende forhör fat- 
tede herredsfogeden mistanke til eje- 
ren, for selv at have påsat branden. 
Gården var höjt assureret i forhold 
til de dårlige bygninger. Da ejeren 
tilmed ikke var saerlig afholdt af 
folkene, gik mange vidner ham imod, 
idet de mente, at uvejret slet ikke 
havde raset over egnen. Imidlertid 
samlede herredsfogeden stadig mate- 
riale sammen for at arrestere ejeren. 
Hen på efteråret fik han fat i et 
godt vidne, en ung mand som under 
hele uvejret havde opholdt sig i en 
höstak sammen med en pige, medens

Kommentar
Beretningen (NEU nr. 16897) er skrevet 
1961 som besvarelse af NEU’s spörge- 
liste om tjenestefolks forhold. Axel 
Thrane var da flyttet ind i en villa efter 
et langt liv som landmand. Faderen 
döde i 1895, da beretteren var 3 år, og 
moderen styrede da Hejselt med den

regnen strömmede ned. Herredsfoge
den körte sammen med en betjent fra 
Saeby til Hejselt for at bringe ejeren 
i arrest. På dette tidspunkt var går
dens avlsbygninger igen opfört, ho- 
vedbygningen var ikke braendt. Eje
ren tog ptent imod gassterne, og efter 
et större traktement gik de ind i 
kontoret. Her fremlagde herreds
fogeden den nye sigtelse, men ejeren 
bedyrede sin uskyld og mente, at det 
var en haevnakt, idet han fornylig 
havde haft en strid med vidnet. Det 
havde vaeret meget lummert denne 
efterårsdag, og et tordenvejr bröd lös 
under forhandlingerne, og et lyn slog 
ned, gården nedbraendte igen. Ejeren 
sprang nu op og slog i bordet for 
herredsfogeden og sagde: Herren er 
mit vidne på, at således gik det også 
til den förste gang. Sigtelsen mod 
ham blev straks haevet.

Noter:
1 Kneget, aeltet.
2 Kalveost betegnelse for sylte lavet af 
kalveköd.
3 Med nabogårde menes omliggende 
bondegårde.

aeldste sön som bestyrer, indtil gården 
blevt solgt i 1916. Drengen drömte om 
at gå i faderens fodspor, men da han 
var uddannet som landvassenselev og 
havde vaeret forvalter og overforvalter 
på forskellige herregårde, var der lukket 
for indvandring til Amerika. I stedet tog
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Axel Thrane imod et tilbud fra Litauen, 
og der var han i 12 år inspektör på en 
raekke storgodser. Han nåede lige at 
komme hjem för krigen, således at han 
kunne köbe sig en gård i Vendsyssel. 
Endnu dyrker han i sin höje ålderdom 
jagtens glaeder. Beretningens skarpe iakt
tagelser og knappe stil har den tilfaelles 
med en raekke tilsvarende beretninger i 
NEU, skrevet af folk med storgårde 
som virkeplads.

Herregården Hejselt er naevnt allerede 
i middelalderen. I 1688 hörte der ca. 40 
ha plöjet jord til den, det vil sige 3 til 
4 gange mere end en almindelig bonde
gård på egnen. Den må allerede da 
betegnes som en mindre herregård, der 
hade svaert ved at baere udgifteme til en 
adelig families levefod, selv om der til

hovedgården hörte en raekke faestegårde, 
hvis beboere havde arbejdspligt på herre
gården. I 1738 fik gården borgerlig ejer, 
og i anden halvdel af 1800årene blev de 
sidste faestegårde bortsolgt. Denne his
toric har Hejselt faelles med en lang 
raekke andre herregårde ikke mindst i 
Vendsyssel.

Hejselt havde omkring århundred- 
skiftet fået et tilliggende på 200 hekta
rer. Den repraesenterer en storgård med 
meget stor afstand mellem herskab og 
tyende socialt og kulturelt, men antallet 
af led i kommandostrukturen er ikke 
stort sammenlignet med herregårde med 
flere tusinde tönder land under plov og 
med skov, mölleri, ålegård og andre 
indtaegtskilder förbundet med agerbru- 
get.

Ole H0jrup
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Anna M0jen

Börnelege

Da jeg var 12 år, måtte jeg hver dag 
malke 12 köer' 3 gange daglig, og 
selv om jeg fik de letteste, var det et 
tungt arbejde for en lille pige at 
skulle op kl. 4 hver morgen og dog 
passe sin skole, som jeg elskede. Det 
var min fritid, når jeg var der. Om 
sommeren mandag og torsdag fra kl. 
7 til 11, og om vinteren fra kl. 9 til 3 
om eftermiddagen. Dette var i 2. 
klasse. De 7—10 årige gik så de andre 
dage. Der var kun 2 klasser og en 
lasrer, og vi var tit op til 40 börn i en 
klasse. Mange af disse börn kom fra 
Elling fattiggård eller familier, der 
flyttede fra sted til sted på de store 
gårde, så de ofte måtte skifte skole.2 
Det var ikke let for disse börn at 
finde rytmen. Dels var de bange for 
vores gamle laerer Jensen, det var jo 
også en stor belastning for ham at få 
alle disse nye ind, som ikke kendte 
undervisningen i skolen. Til maj kom 
de mange hyrdedrenge og til novem
ber, når de rejste, kom de nye til- 
flytterbörn. Så fandt vor gamle kurer 
ud af at saette de dygtigste elever til 
at hjaelpe de mest tungnemme og 
forsagte med deres forskellige svaere 
opgaver, mens han tog sig af de 
andre, han var jo overlaesset med 
arbejde. Måske var dette ikke lovligt, 
men det var en god paedagogisk tak
tik, for disse börn fattede straks tillid 
til kammeraten, så det hele gik meget

lettere for dem. Vi skulle også hjaelpe 
dem ind i legen i frikvartererne. Alle 
legene stammer fra Elling sogn — 
blev leget i sognets skoler og i hjem- 
mene rundt om, hvor der fandtes 
börn og ungdom. Legene for de aller- 
mindste er fra mit eget barndoms- 
hjem.

Som De ser, kunne der ikke blive 
megen tid hverken til leg eller lektie- 
laesning; når man er den aeldste af 10, 
er der nok at göre. Til mit tiende år 
var der andre börn at lege med i 
Elling — på Bannerslund var der 
mest voksne unge. De var også flinke 
til at tage os med, når de legede ude; 
men vi skulle i seng kl. 9 om aftenen, 
og så var det jo först legen gick for 
dem. Derfor var legen i skolen det 
bedste for os. Lektielaesningen foregik 
mest, når man sad inde og vuggede 
Lillebror eller Söster og legede med 
den lidt större, mens de andre legede 
ude, så var der mest ro til lektier og 
stil og regneopgaver.

Mens vi boede i Elling, blev vi tit 
inviteret ned i praestegården, de havde 
5 drenge, og de var så vilde, sagde 
Fruen. Min bror og jeg skulle så 
virke som bölger på et oprört hav. 
Undertiden kom Agnete og Arne 
Stevns, börn af förständer Stevns, 
Kvissel höjskole. Da blev drengene 
helt rebelske, men Agnete og Arne 
kendte så mange gode lege fra de
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1. Hovedbygningen 
til herregården 
Ellinggaard er byg
get i 1700 årene.
Bind ingsvcerkets 
stolper er i mod sätt
ning til böndergår- 
denes tjatret. Der 
fandtes hele 4 små 
her re går de i Elling 
sogn. Her arbejdede 
beretterens fader 
som fodermester. 
Herregårdenes ejere 
kcempede of te en for
tvivlet kamp med 
ökonomien. Det 
nedskredne sten- 
gcerde og den uma- 
lede flagstang vid- 
ner herom. Foto
grafiet er taget af 
Hugo Mathiessen 
1934.

2. Truppen til her
regården Ellingaard.
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i. Herregården 
Bannerslund i El
ling, hvor meddele- 
rens fader var fo- 
dermester i en år- 
rcekke. Foto år 1930 
(Kgl. Bibliotek).

unge på skolen, og var de bare inte- 
ressante nok, hjalp det vaeldigt, men 
de skulle helst vaere lidt våde og 
voldsomme.

Nej, vi sloges aldrig med disse eller 
andre börn, det turde vi bestemt ikke 
for vore foraeldre, vi skulle forliges, 
dog haendte det naturligvis, at dreng- 
ene kunne prove krafter for sjov. 
(Min mand har fortalt om, at det var 
skik, at store drenge fra Brätten og 
Strandby, altså landbo- og fisker- 
drenge, et par gange om året mödtes 
ved Rugholm å og afgjorde et og 
andet, og da traf det tit, at en eller to 
gik udenbords og kom i åen. Jeg har 
hört om, at et par rivaler også kunne 
mödes der med deres venner og af- 
göre, hvem der skulle gå af med 
pigen, för hun selv fik det sidste ord 
at sige i sagen). Ved söndagsskole-

og juletraesfester legede de voksne 
altid med börnene, og i de aller fleste 
hjem på landet havde börnene hunde 
og katte at lege med — og deres 
unger.

Om vinteren legede vi vore stil- 
faerdige lege inde i varmen i stuen 
med det lange bord, med den faste 
basnk og »forsaettet« omkring. For- 
saettet var en lang baenk, der kunne 
flyttes med. I den paene stue måtte vi 
ikke komme. Lade og höloft var gode 
legepladser med en masse gemme- 
steder, men der kunne de små ikke 
godt vare med. På stueloftet måtte 
vi ikke lege, så var der jo ikke til at 
vaere i stuen for spektakkel. I Elling 
havde vi en lille granplantage med 
unge graner, det var en herlig lege- 
plads med las og plads for mange. Så 
havde vi også åen . ..
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Fra jeg var 6—10 år boede mine 
foraeldre taet ved Elling å, og da vi 
hentede alt vandet herfra — der var 
ingen brönd ved huset — blev vi jo 
ofte sendt efter en spand vand eller 
for at öse op i store kar, når mor 
skulle vaske. I åen var et langt stykke 
med fast sandbund, hvorpå der lå 
nogle store sten hist og her, på dem 
groede der tang, og i dette skjulte 
sig mange små fisk — glasål og 
snegle, og så nogle mterkelige fyre der 
gemte sig i et stykke strå. De havde 
fire ben for og fire ben agter og 
kunne trods deres stivhed svömme og 
kravle, så de ikke var lette at fange. 
Det morede vi os meget med ved 
hjaelp af en kludepose på en stang. 
Vi havde også »totter«, en fiskesnöre 
med krog og agn fsestet til en trae- 
plök, som vi stak ned i åbrinken. Vi 
havde en halv snes stykker af dem 
sat ud med nogle favnes mellemrum, 
og var det godt vejr, sad vi tit på 
brinken og ventede »på bid«, ellers 
måtte vi jo »rögte« dem nogle gange 
daglig, at ikke fisken skulle slides af 
strömmen, når man lukkede op for 
sluserne ved Mariendal mölle. Der 
var tit en ål eller skalle på og enkelte 
gange en lille örred. Vi lavede også 
papirbåde eller traestykker, som var 
store »dampere«, men det var mor 
ikke så glad ved. Når der var et 
»höll« med strömhvirvler, gik de jo 
tit »på land«, og man måtte ned at 
skyde dem ud igen, og her var det 
farligt at falde i, da der var meget 
dybt sådanne steder. Aldrig har jeg 
set så mange guldsmede, sommerfugle 
og andre store smukke insekter som 
her ved åskrsenterne, og vi kunne 
fange graeshopper så store, at det var 
svaert at holde dem. Så kom en lille

pige til at taenke på ^Egyptens plager
— deres store öjne så så onde ud, og 
man lod dem springe igen.

Kom man til stranden, som lå 3—4 
km derfra, morede vi os med at 
soppe og »slå smut« med sten eller 
stykker af muslinger hen over vand- 
fladen. Det var nu mest drenge, som 
kappedes om at blive dygtige til det. 
Vi piger samlede alle slags skaller i 
poser, vi havde med, og hvor var der 
mange arter. Vi kaldte dem heste — 
tyre — köer — får — lam — höns
— plove -— hyrder — gaes — katte — 
grise og meget mere, hver efter sin 
art og udseende. Fra en sådan havtur 
havde man legetöj for en lang tid 
både ude og inde; men da skulle man 
rigtignok se efter sine små söskende, 
de ville jo altid putte dem i munden.

Vi samlede også små runde sten på 
vejene, som jo var grusede den gang, 
de kunne bruges til mange ting. Nede 
ved dammen kastede vi dem op i 
luften, vi skulle så se, hvis sten der 
dannede flest ringe i vandet, når 
stenen plumpede i. Eller vi morede os 
med at kaste stenene sådan, at ringene 
kunne nå hinanden. Det kunne danne 
et helt fin mönster på overfladen, 
isaer når vandkalvene susede henover.

Dersom traekar eller dejtruget hav
de stået for laenge og var blevet 
törre, »jisten«, i sommervarmen, blev 
de sat ud i dammen for at skulle 
»bönses«, stavene skulle utvide sig i 
vandet igen, så tingene kunne blive 
taette og brugelige. Disse ting var for 
fristende for drengene at lade stå, 
selv om det var forbudt at lege med 
dem. Dejtruget var en herlig kano; 
når man satte sig på knteene, var det 
let at stage frem eller tilbage. Vaerre, 
men meget sjovere var det med et
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4. I'Ve/ Strandby 
blev der 1893 byg
get en lille havn, 
der siden er blevet 
udvidet i takt med 
det voksende fis- 
keri. Stranden med 
store flader af lavt 
vand var et yndet 
legested for börn, 
der boede i ncer- 
heden af kysten. 
David Yde-Ander
sen fot. 1957.

5. Agnes Strikkers 
hus i Strandby lig
ger teet ved havet. 
Den grcesklädte 
pi ads for an huset 
var en yndet lege- 
plads for omegnens 
unge. Billedet er fra 
1916. Nu er om
rådet be bygget med 
sommerhuse.

■ i ■
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Anna Möjen:
Börne lege

kar, det drejede jo rundt, og kom 
man for taet til siden vippede det, og 
man kom i vandet. Rent gait var det, 
om ikke gutten fik sig samlet hurtigt 
og fik kärret på höjkant, for så blev 
det jo også fyldt med vand ved kaent- 
ringen og gik til bunds, og så måtte 
der en voksen mand til at haeve det 
igen, og hvor var kärret så.

Her i Strandby3 plaskede drengene 
husvant til sös laenge för skolealderen, 
men så naturligvis i fölge med större. 
Her var altid en »kåg«4 eller skibs- 
jolle, de kunne låne. Mödrene var tit 
bange, når de sejlede ud på deres 
»söröveri«, men faedrene gav dem 
lov. De kendte jo selv den frydefulde 
fornemmelse, det var at sejle ud og 
erobre verden — kendte stoltheden 
over at kunne klare den förste »vand- 
gang«, og hvad — drengene skulle jo 
vaere fiskere engang, så det var godt, 
de kom til at elske havet.

Börnene på gårdene ude langs kys- 
ten måtte ikke röre jollerne, som blev 
brugt, når der blev draget våd til 
land. De fik en lang staerk fiskesnöre 
med en sejlmagernål — så drog de på 
fiskeri. De smed bukserne eller smö- 
gede dem så langt op de kunne og 
vadede forsigtigt ud med nålen i 
hånden. Skrubber og isaer pighvar 
borede sig ned i det varme sand langs 
kysten, så man kun kunne se deres 
öjne. Da var det med at vaere snar 
og sikker på hånden — dybden af 
vandet kan jo vildlede lidt. Röd- 
spaetter var naesten ikke til at fange, 
de var borte som et lyn. De andre 
dasede. Min mand, som nu er 80 år, 
forUeller, at de tit fangede så mange 
og store fisk, at de ikke kunne baere 
dem hjem. De maerkede ikke fiskenes 
tynge i vandet, så tenge de vadede

rundt5. Var det ikke fiskevejr, grave- 
de de kanaler og havne, hvor deres 
»skibe« lavet af ting, de fandt ved 
stranden »stod ved kaj« eller sejlede 
rundt. En hund var den allerbedste 
kammerat — og den ivrigste til at 
lege med ved stranden. Den kunne 
bjerge alt ind, man kastede ud, og 
rede en »druknende« om man skreg 
på hjaelp. Og hvad kunne pigerne og 
de små ikke få ud af at bygge huse 
og lave »sandkager« af det våde sand. 
Kageformene var jo lige for hånden 
(muslingeskaller).

Langs gröfter og på fugtige steder 
voksede der i min barndom mange 
slags siv. Dem kunne vi lave mange 
ting af, for eksempel hatte og små 
vugger til dukker, eller stole til dem. 
Det nederste af de allertykkeste siv 
indeholdt en masse hvidt vaev, der 
kunne suge vand, det smagte dejligt, 
når man sugede det op gennem sivet. 
I mange hjem, hvor man ikke havde 
råd till taellelys, gemte man disse siv, 
og ved hjaelp af lidt »jordolie« i en 
lille flaske kunne man få et nöd
torftigt lys ved at stikke sivstykket 
deri og taende det. Det var et roligt, 
osende, lille lys.

I en brink kunne man godt grave 
en hule, der kunne give te for en 
kold vind eller byge. En tör ende i 
en gröft8 var også god, isaer dersom 
man slog sig sammen og kom med 
hver sin stang og gammel sask, kunne 
man få en dejlig hule, hvor man 
drömte store drömme over de stegte 
kartofler, om hvad man ville vaere, 
når man blev voksen. Kartoflerne fik 
man mest med hjemmefra, og havde 
man lidt salt, var det en himmerigs- 
mundfuld, de var jo stegt i tört graes 
og ditto »kokager«7.
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6. Stueliengen til en gammel gård i Jerup i Elling sogn. Man ser ind over gårds picul sen. Gården er bygget i bindingsvcerk, 
der er hvidkalket. Der er lade i den ene ende af Uengen, og ud for lade, bryggers og kökken er der et udskud, således at den 
bcerende konstruktion står inde i huset. Dette er et almindeligt trcek i egnens byggemåde. (H. Zangenberg fot. 1927.)

7. 2 gårde i Brätten 
i Elling sogn. Begge 
gårde består af en 
beboelseslcenge og 
en lade- staldhenge.
Gårdene ligger på 
den trcelöse for- 
blceste flade. I lee af 
stuelcengen er der 
en lille have. Da 
fotografiet blev 
taget i 1927 var der 
nylig plantet et la’- 
hegn til at bry de 
vindens magt. I le- 
geoptegnelsen for
tunes der om en 
plantning med gran, 
der ligeledes er 
ber egne t på at give 
Ice. Vinden blev i 
1900 årenes förste 
halvdel anvendt til 
trcekkraft til går
dens maskiner. I 
dette barske land- 
skab var åen et scer- 
lig kcerkomment 
legested for börnene.
(H. Zangenberg fot.
1927.)
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En lille sandfaerdig historie fra den 
gang Aggersundbroen blev åbnet8. 
Stauning var statsminister, og som 
den landsfader han jo vitterligen var 
for mange i sit land, ville han også 
ud i klitterne ved Thorap Strand for 
at tale med nogle af de »stakkels« 
drenge, som han mente intet vidste 
efter de to halve dages skolegang om 
ugen, der var her om sommeren. En 
af maendene sagde: »Vi kan ikke 
besöge dem alle, lad os gå hen til 
‘Las Piesens Wolle’«, og det gjorde 
de. Drengen var ved at spise af en 
melmad, som han havde i et avis- 
papir, men imens havde han travlt 
med at laegge nogle pinde og 
nogle fåre- og lamme- hm-hmr i et 
fint mönster på et stykke glatströget 
sandjord. »Sig mig, hvad er det du 
laver, min dreng?« spurgte Stauning. 
— »A bögger Christiansborg«, sva- 
rede drengen. Stauning pegede på 
nogle små sorte fyre, der sad pasnt 
i lige raekker: »Sig mig så, hvad er 
det, min dreng?« — »Ok«, sagde 
drengen ivrigt og rettede ved et par 
stykker: »De er da folketingsmaeje- 
ren«. »Nåh«, sagde Stauning impone- 
ret, »men så dem der i den halve 
rundkreds — hvem er så det?« »Dem 
der, di stuer, de ae da selfölgelig 
ministeren«. »Du er vel nok en dygtig 
dreng«, sagde Stauning smilende. 
»kan du så sige mig, hvem af dem 
der er Stauning?« »Nej«, sagde 
drengen, »de ka a ents, for haj se 
jo dej stöst, å så stuer i luet (lort) 
hår a ents föjen ino«”. Drengen så 
frit og aerligt op i Staunings öjne, og 
denne spurgte forblöffet, hvor han 
havde al sin viden fra om Christians- 
borg med det runde bord og ministre- 
ne og det hele. Drengen svarede glad,

at hans gode madmoder pakkede 
hans mellemader ind i de aviser, som 
hun vidste, der stod noget i, han 
gerne ville laese. »Men no må a etter 
foen (fårene) ejen di löber få låent 
vaek!« Og så löb han alt det remmer 
og töj kunne holde. »Den dreng har 
laert mig meget, han skal nok blive 
til noget uden alt for lang skolegang. 
Jeg tror, vi har set nok her for i 
dag«, sagde Stauning og gik bort med 
sit fölge. Folk på egnen morede sig 
laenge over Staunings nysgerrighed 
og drengens barnlige og frimodige 
svar. — Sådan kan en »bette höwer« 
altså også lege.

Når man legede i skoven lige op af 
vort hjem, var der rige muligheder 
både til at klatre og bygge gode ube- 
masrkede siddepladser, isar i et löv- 
tra, det var heller ikke så slemt ved 
töjet som granerne. I granskoven 
samlede vi mange slags kogler — i 
sakkevis, som mor brugte til at koge 
eftermiddagskaffe ved. Vi börn sam
lede de hele og pane fra, som vi 
gemte i poser. I faldetiden samlede 
vi de smukke fjer af spurvehöge, 
skovduer og skovskader samt fasaner. 
Dem lavede vi indianhuer af, eller 
stak dem i grankoglerne. Når man så 
gav dem taendstikker eller andre ben, 
blev det til mange fantasidyr. Hertil 
brugte vi jo også kastanier og olden. 
Af grankogler kunne man også laegge 
fine små og store stjernemönstre — 
alt dette var godt indendörs legetöj 
i den kolde tid. Hvem har ikke spist 
»manna« og syreblade10, eller skåret 
fine pile- og hasselkappe, eller skafter 
til »höwerpeek« (hyrdepisk).

Börn har altid plukket blomster 
med stor glade, og gör det stadigt, 
lige fra den förste fölfod stikker sit
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gule hoved op ved gröftekanten, til 
den röde syre står og knagfryser sam- 
men med de sidste rölliker. Hvem der 
plukkes til? Ja, til alle der gerne tager 
mod en forpjusket annemonebuket 
fra en lille varm barnehånd med en 
stor tak, og måske en småkage eller 
et bolche, og saetter blomsterne i 
vand, mens börnene ser på det, — til 
den der stikker dem en 25 öre, lukker 
dören for naesen af börnene og smi
der blomsterne i skraldespanden.

Isaer »dagligbröd« (engelskgraes)" 
var dejlig at flette kranse af — og 
hvor var der mange sommeren lang 
på de törre jorder; bandt man så lidt 
hjertegraes i, blev de ekstra fine og 
fik lov at haenge på Tantes eller 
Bedstes vaeg laenge. Og ih, hvor lave- 
de man maelkebötte-kaeder, de var 
bare ikke ret staerke, og man fik sorte 
fingre af dem og pletter på forklaedet. 
Selv om man naesten plukkede et 
stykke rent, stod der nye og prangen- 
de naeste dag — og hvor var det sjo\t 
at fylde brystet med luft og puste 
fröene af og op i luften, de kunne 
sejle langt ind over naboens mark 
med vinden, men det taenkte man 
ikke over. Jo, margueriter var gode 
til »elsker — elsker ikke«, eller »skal 
— skal ikke«, og hyben og tjörne- og 
rönnebaer var gode at lave perlekranse 
af. Desvaerre var der også »lus«'J i 
hybenfrugterne, så der måtte hullet 
ikke stikkes for stort. Disse lådne 
frökorn var slemme at få puttet i sin 
seng — sine bukser, eller ved en 
kjolelinning. Det var drengene slem
me til. Ih, hvor kunne man blive gal 
på dem. — Jeg har set fine bog- 
maerker lavet af bladribberne, men 
aldrig set, hvordan man skar blad- 
ködet fra. Husker intet om naese-

pinde. — Roelygter var det meget 
morsomt at lave. Först skar man an- 
sigtet ud — som kinesere med skaeve 
öjne, eller indianere med lange naeser 
og en bred mund, så hulede man 
lygten ud bagfra, og lavede et hul til 
lyset i bunden. Kunne man så få held 
til at saette det grimme ansigt op for 
en rude, kunne man tit få den glaede 
at höre skrig inde fra stuen, og måske 
se et forskraekket ansigt, så var hen- 
sigten jo nået.

Man lavede pile- og hyldeflöjter, 
ligesom et strå spaendt mellem sine 
tommelfingre kunne gale som en kok, 
eller kurre som en due, alt efter 
spaendingen i strået. Fra slagtede gaes 
var det sjovt, om man kunne få fat i 
»skralden« (strubehovedet). Den blev 
haengt op og törret, når man så ved 
at fylde hagl eller små aerter i, svang 
eller rystede den i en snor, kunne 
den frembringe mange lyde, og var 
man mange med hver sin skralde, 
kunne man lave et farligt spektakkel. 
— Grisens b here var god til en rumle- 
potte.

At lege med små dyr eller insekter 
var forbudt i mit hjem — vi kunne jo 
skade dem. Kun den lille mariehöne 
måtte vi få til at kravle fra et strå ud 
på vor hånd, mens vi gik rundt og 
sagde: »Mari — Marihöne, flyv op til 
vor Herre og bed om godt ve jr i dag 
og i morgen«. Når den så spredte sine 
vinger og flöj bort, var vi jo meget 
spaendt på morgendagens vejr.

Vinteren var jo en herlig tid, isaer 
når der var sne og is og ingen dyr at 
passe på marken. Af en stor, tung, 
fast snedrive kunne man skaere store 
blokke ud med en skovl og bygge 
både huse og volde. Nede ved bun
den var der altid et lag, som egnede
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sig vseldig godt til snebolde, — man 
lavede sig et lager bag hver sin void, 
og der kunne jo föregå drabelige 
kampe. Var der falden et jasvnt lag 
sne, og det var ved at tö, kunne man 
rulle sig en vseldig snebold ved at 
trille rundt på marken med den. Tit 
så stor, at man måtte vaere 2 eller 3 
til at trille. Det var jo med at få lavet 
den störste; men det gav våde traesko 
og valne fingre. En sådan dag var det 
også bedst at lave snemaend og -ko- 
ner, men der skulle heist blive natte- 
frost, så de kunne stå lasngst muligt. 
Öste man vand på, som man byggede 
dem op, fik de både holdbarhed og 
fodfaeste. Det gjorde også snehytterne 
mere holdbare. Tit satte man, hvis 
Far gad hjaelpe, en plade klar is i til 
vindue i stedet for en sneblok. En 
stor snehytte var man tit flere om, 
både piger og drenge; men jeg kan 
ikke huske, man opholdt sig der, eller 
spiste noget. Det skulle da vaere, om 
man havde for mange gulerödder til 
snemandsnaeser. Her var det sjovt 
med en roelygte, isaer hvis der stod 
flere forskellige på en snesokkel rundt 
om.

En slaede var let at lave, bare man 
havde hammer og söm, et reb og lidt 
traemateriale. Man kunne traekke 
sine små söskende på den, hente varer 
på den, og havde man fri en dag, 
var det dejligt at suse ned af kirke- 
bakken på den. Sad man to bag hin- 
anden, var man jo også to til at 
traekke den op, men på bakken skulle 
rebet bindes i de to yderste huller for 
styringens skyld, så var det med at 
have en god styrer. Som regel var der 
flere baner, men man råbte »Giv 
agt« eller »Pas på«, når den suste 
ned, straks man satte sig op. Ville

man stoppe ved foden af bakken, 
måtte man sastte haelene mod jorden, 
ellers körte man bare ud på marken. 
Var man gode venner med folk, der 
havde köretöj, kunne man få lov at 
binde sin slaede bagi. Havde man 
gjort det uden forlov, kunne en kusk 
lade som om han var stokdöv og lod 
hestene trave ett langt stykke, för 
man fik lov at binde op igen. Dem 
der körte til Frederikshavn med stu- 
deköretöj var altid venlige, men det 
gik for langsomt. Det traf at drenge- 
ne gerne ville »stå på mederne«, så 
var det med at holde godt fast i 
skedekassen og ikke falde af i farten, 
det kunne godt give en slem hoved- 
pine. — Snesköjter, ski og spark- 
stöttinger kendes ikke. Glidebaner 
måtte kun laves, hvor ingen gik, da 
de var farlige, om der kom et fint 
snelag, så ingen kunne se dem. Dem 
lavede man ved at feje sne sammen 
med en stiv kost ved aftenstid, jcevne 
det pasnt og fint og spröjte vand på, 
— om morgonen var der en fin glide- 
bane, dersom det frös.

Isen behandlede vi med respekt13. 
Da det var på åen eller den dybe 
dam, fik börn ikke lov at vaere i naer- 
heden af folk, der isede, — men 
fandt man stykker fra isningen, var 
det en sport at prove at kaste disse 
henad isen og ramme hullet. Vi lavede 
aldrig huller, som vi sprang over.

Min broder havde et par gamle 
sköjter, som han havde fået af praes- 
tens drenge. De havde en afrundet 
snabel op foran foden, »Hallifax« 
hed de, og min bror var meget stolt 
af dem. De blev spaendt over foden 
med en rem, og bagi kunne de skrues 
til skoens hael med en nögle. Men det 
havde skoen ikke godt af, og der var
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ikke lasnge mellem der gik en hsel. 
Det havde fattigfolk ikke råd til, så 
nöglen blev borte, og sorgen var stor 
for Jens.

Vores isslaede var bare som den, 
jeg har omtalt. Der blev sat en ram- 
me op om bagerste ende, som man 
greb i og skubbede på — på isen — 
når man så havde traesko eller sköjter 
på. Sköjtesejl kendtes ikke. Ude i 
dammen stod to pade, den ene höjere 
end den anden. Om sommeren blev 
der lagt et langt braet fra bredden ud 
til dem, og ad dem trillede man ting 
som ajletönder og kar ud i dammen, 
når det skulle »bönses«. Det var 
kraftige stolper, og i den höje var der 
et hul i toppen, og kunne man låne 
en gammel vognstang og en jerntöjr- 
pasl at faeste den med, havde man en 
herlig karrusel. Herpå kunne man 
nok binde et par slasder, så var det 
med at finde en til at dreje stangen 
rundt.

I den kolde årstid eller i regn ve jr 
var der meget, man kunne lege inde, 
for eksempel köbmand eller skole 
eller tog. Når vi legede köbmand, 
trak vi »forsaettet«, den lange löse 
baenk ved bordet, hen til den mod
satte vaeg, det var disken. Herpå satte 
vi så alt muligt, hvad vi kunne finde
— eller slet ingen ting. Köbmanden 
stod jo inden for disken, vi andre 
gik rundt på gulvet og lod, som vi 
havde en kurv aeg, som vi skulle have 
varer for, eller måske et kalve- eller 
lammeskind, man ville saelge til ham
— som regel en sammenrullet avis 
eller »Ugens Nyheder«. Når man så 
nåede butikken, lukkede man en dör 
op og i og sagde »Go daw« og spurg- 
te, om man kunne saelge ham en kurv 
aeg eller et par skind, — og det kunne

man godt, bare man ville tage varer 
for pengene. Man bad så om for- 
skellige varer. Margarine og grön 
saebe lod man altid, som man skar ud 
af bötten under disken med den 
lange, lige ske, som köbmanden gjor
de, og slog sin flade hånd i disken 
med et stort klask, sådan som det löd, 
når han smaekkede saeben eller mar
garinen på papiret. Tobak, mel og 
andre varer, som skulle i poser, var 
også ene bevsegelser, sådan som man 
havde set det i butikken, også det 
med at veje det forskellige. Man 
sagde, at vores köbmand altid vejede 
sin ene finger med, når han solgte. 
iEggene var som regel faldet i pris, 
så der måtte penge med, og flere 
havde luret et tag af fra en mand, der 
så skraekkelig nödig ville af med penge 
— hans pung var naesten ikke til at 
hive op af lommen. Når så skindene 
blev rullet op og efterset, för de 
skulle vejes, var de som regel våde, 
blodige eller sure, og så skulle der 
pruttes på prisen for dem. Alt var 
mimik, også når man tog den tunge 
kurv på armen eller saek på nakken 
og daskede hjem. Skomager og 
skrsedder kunne leges på samme 
måde, det var bare med at finde på 
ord at sige.

Lege »komme fremmede« var mor- 
somt. Som regel var man et par fa- 
milier, far, mor og börn. Havde man 
ikke börn nok, kunne man hurtigt 
lave et par stykker af en pude og 
noget gammelt töj, som man rullede 
sammen. Kunne man få lov at låne 
en av Lillesösters kjoler, spaendte 
man den om »Dolti«'\ et papir eller 
et lommetörklaede var ansigtet, og en 
ble knyttet om som törklaede, så var 
»Doltanmarits« (Doltannemarie) faer-
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dig. En sådan dukke lavede Mor til 
mig af mit eget töj, da jeg lille og 
mörkeraed blev puttet i seng om 
aftenen. . . En kaslen kat kunne også 
godt bruges til barn, den fik så en 
smtek og uldklokke på, samt et tör- 
klcede og var virkelig söd at se på, — 
men kom hunden så ind, tog jo pok- 
ker ved den, og den sprang fra os, 
men kunne jo ikke komme frem og 
op, som den plejede for töjet, den var 
i. Dens forvirrede spring og skraek- 
slagne hoved under kyse eller tör- 
klaede, var ikke til at stå for, når den 
kiggede forundret fra den ene til den 
anden og ikke forstod, hvad vi lo ad. 
Engang havde vi en dejlig doven, stor 
sort hankat med hvid nasse og hvide 
poter. En dag, vi skulle have en lille 
fugl begravet, skulle den vsere praest 
og fik en hvid blondekrave om hal
sen. Da vi stod og sang, og en holdt 
ved Mons, for at den ikke skulle tage 
fuglen, kom hunden springende for 
at se, hvad der foregik, da vi sang — 
og da sprang »praesten» i sit fine 
ornat ind gennem hullet i ladeporten. 
Til far, mor og börn ville drenge lege 
med kun i dårligt vejr, — det var 
mest en töseleg. Det gik bedre med 
»komme fremmede«. Så bakkede 
maendene på en pind og tog et glas öl 
ud i luften, mens de snakkede dyr og 
avi og priser. Konerne så jo efter, 
hvor mange taender de små havde 
fået, — om de var begyndt at ligge 
tört — om törvene var blevet törre, 
og om den nye rug gav godt bröd. 
Så blev der serveret melmadder, en 
skive roe med skrabet gulerod på. 
Det så paent ud og smagte godt. Na
turligvis drak man kaffe til. Der var 
mange, som kunne tage så fint ved de 
indbildte kopper, at lillefingeren strit-

tede lige ud, — det havde en set 
»Joremoren« göre, men roemaden 
med gulerod på var virkelig nok.

Der var ikke penge til legetöj; men 
som vi dog kunne fantasere og lege 
os til tingene. Tid til at kede os havde 
vi aldrig. Hvor er det synd for de 
börn, som får alt faerdiglavet i dag. 
Ude i diger og hegn hvor der var en 
åben plet, lavede man sig en lille stue, 
hvor man kunne sidde i fred og hese. 
Her samlede man fine skår af kopper 
og tallerkener og legede, at det var 
husgeråd. Her kunne man også lege 
»komme fremmede«, men så var hele 
den lille hule mest kökkenet, hvor 
man tog sagerne fra. Så var stuen 
ude i solen, og bordet var mest en 
lem eller en fjael, lagt på nogle mur
sten. Måske fik man mellemad med 
sukker på, som man delte op i små 
bidder, som kage til sin goester. Var 
der aerter og b aer, var det også godt 
at servere og kunne forestille mange 
ting. Disse lege laerte man af de 
större börn, hvori de små jo altid 
deltog og dermed blev passet.

Mine mindre söskende har haft på- 
klaedningsdukker, man klippede ud 
af ark. De förste tegnede vi op i sko
len hos vore kammerater og lavede 
kjoler til af kulört papir fra kaffe
poser og andet. Dukkehuse var det 
kun rige folks börn der havde i min 
barndom, og dem fik de kun lov at 
lege med til födselsdag og lignende. 
Dåb kan jeg ikke huske, vi legede. 
Men kunne man få fat i et gammelt 
gardin eller andet lett stoff, var det 
en yndet leg at blive pyntet som brud 
med langt bölgende slör og blomster
krans om håret. Vi så jo så tit en 
brud ved Elling kirke. Nogen brud
gom kan jeg ikke huske, vi havde, —
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8. Elling kirke. 
Meddeleren boetle 
som lille pige i er 
hus ved kirken, og 
her fik hörnene 
forbilledet for deres 
legen bryllup. (Kgt. 
Bibliotek.)

msm

en dreng skulle jo ikke pyntes i den 
forstand, og ingen havde vel set en 
bryllupsceremoni.

Ved digerne og hegn legede 
drengene tit »Krig ved Fredericia 
Vold«. Der stod til hårde slag med 
hjemmelavede sabler og bösser lavet 
af trasstumper og andet. Det gik let 
ud over pigernes smukke skår og 
deres små stuer, men det kunne kri- 
gerne jo ikke tage hensyn til, det var 
jo med at komme i daskning . . . Efter 
et efterårsmarked, som de större börn 
mest fik lov at komme med til, gik 
handelen livligt både med köer og 
heste mellem drengene. Havde en 
pranger påduttet en sölle mand en 
krikke, der enten var hvinsk eller 
lam, og köberen först opdagede det, 
efter der var givet håndslag, skulle 
der jo maegler til, og det endte mest 
med, at de drak köberen fuld. og 
han drog af med den bidske eller 
lamme hest. Kraftpröverne blev også

efterlignet, men det var ikke så let. 
Det var mest en tyk, spidset pael og 
en traskölle, en man brugte, når 
köerne skulle flyttes, der var red- 
skaberne. og en udråber råbte. at der 
var tre slag for 25 öre. Hvem der 
kunne slå den i jorden med tre slag, 
slog frit, ellers måtte han af med en 
knap. Det var også en god leg i mar
ken ved köerne, hvor mange drenge 
traf sammen, og det var maerkeligt, 
som de kunne komme til at mangle 
bukseknapper, mens den leg var på 
mode.

Pigerne legede kaempedamer ved at 
klaede sig i store kjoler, som de stop- 
pede ud. eller ved at klaede sig i lidt 
og vaere linedanserinder eller slange- 
taemmersker. Det sidste var det let- 
teste, — et flettet reb var en masgtig 
kaelen slange. Sjippetov var gode til 
dette farlige dyr. Vaerre var det at 
finde en »Professor Labri«, som leve- 
de den gang og var en stor, dejlig

37



mr ■

If* • ,

9. Gården M0jen, 
hvor beretteren har 
boet siden 1918, 
ligger teet ved havet. 
Fotografiet viser 
gården i 1946. Nu 
er hele kyststreek- 
ningen bebvgget 
med sommerhuse.

gögler, — men lidt kunne man jo 
altid huske af hans indfald.

Man plukkede også grass og lavede 
höstakke. Af lange strå lavede man 
små neg, som man lavede kaerver af 
— tre eller seks neg sat sammen for 
at törre. Tre til byg, 6 til havre og 10 
til rug. Når de skulle köres hjem på 
hjulbören, skulle de taelles. Der skulle 
60 neg til en trave, og for at holde 
rede på det, var det en »Bedstefar«. 
der talte og tog et strå i hånden for 
hver tiende neg. Höet blev jo försvar
ligt bundet med lasssestang og kryds- 
reb og det hele. Jeg tror ellers aldrig, 
vi efterlignede dyrenes rögt og pleje.

Vi havde nok med at muge og passe 
dyr i virkelighed. Men legede man 
for eksempel hest, fik de jo både hö 
og mulepose og blev striglede. Havde 
man vaeret ved stranden og samlet 
skaller af forskellig art, havde man 
jo som för beskrevet en masse for- 
skellige husdyr. Af mursten eller törv, 
sad man så ude i solskinnet op ad 
en mur, og lavede båse eller stier, 
som passede til de forskellige. Store 
sneglehuse og blåmuslinger borede 
man hul i med et söm og bandt en 
snor i som töjr, så satte man dem 
på grass. Sneglehusene var köer, blå- 
muslingerne heste. Cigarkasser var
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gode som vogne til de heste, og 
taendstikaesker var fine til hönsereder 
til vingemuslinger.

Jo, man legede tit hest. Tömmen 
var mest af taskkegarn (kokosgarn), 
som man fik om armen med en 
lökke. Havde man »tospand« og en 
gammel fiskekasse til vogn, var man 
godt körende — eller slaebende. Begge 
heste havde krydsede seler på armene 
og holdt i rebet, der dannede vogn- 
stang til kassen. Med tömmen kunne 
kusken behaendigt dreje sine heste, 
hvilken vej han ville, og naturligvis 
hörte en god pisk til. Når hestene 
skulle i gang, sagde han med sine 
lacber, som til et stort smaekkys, eller 
satte tungen op mod ganen og sugede 
i stöd, mens han åbnede munden, så 
det löd omtrent som gtrr — gtrr — 
gtrr. Pröv bare!

Som kaephest brugte man en kaep. 
Fik en gammel strömpe, hvis fod blev 
fyldt med hö, graes eller sand, så hang 
Lotte godt nok lidt med hovedet. Så 
fik hun lagt en sejlgarns- eller kokos- 
garnsgrime på, og en susende galop 
kunne begynde. — Jeg er 20 år aeldre 
end min yngste bror, han havde en 
gyngehest. Det var to ens traeplader, 
skåret ud som heste. En lille stol var 
sömmet fast mellem dem, og så var 
de sat på gaenger. Mellem hestenes 
hoveder og deres forben var et par 
stokke så tykke som et kosteskaft. 
Den ene var til at holde i, og den 
anden trådte man på med födderne. 
Når man så rokkede frem og tilbage 
i saedet, sprang hestene.

Legede man hund, var man enten 
en söd hund, der kunne passe på ting, 
finde Fars töfler og lade sig klappe, 
måskc hyrdehund, der skulle passe 
köer og får — eller kenkehund, som

man skulle passe på ikke at komme 
for taet til.

Noter:
1 Fodermesteren skulle sörge for såvel 
fodring som malkning af gårdens dyr. 
Hele fodermesterens familie deltog i 
malkningen.
2 Daglejerne på adskillige herregårde 
udgjorde et ustabilt landproletariat, der 
hyppigt skiftede arbejdssted.
3 Beretteren bor nu i Strandby.
4 En »kåg« er en fladbundet båd i mod- 
saetning til en kölbygget skibsjolle.
5 Ved fladvandede kyster har det vaeret 
en yndet form for fiskeri at vade i 
vandet og med foden fastholde fladfisk, 
som gemmer sig i sandet. Fisken tages 
da op med hånden, og med nål traekkes 
fisken på en snor.
0 Med gröft forstås her en gravet rende 
til afvanding.
7 Kokager er törret kogödning.
8 Aggersundbroen blev indviet 1942.
9 Sidste saetning: »Det kan jeg ikke, for 
han er jo den störste, og så stor en lort 
har jeg ikke fundet endnu«. Ordet lort 
er for den dialekttalende dreng en na
turlig betegnelse for gödning. I rigs- 
sproget er (og isaer var) ordet en höjst 
fornaermelig tiltale. Deraf historiens 
politiske pointe. Th. Stauning var social
demokrat og stod i et spaendt forhold til 
gårdmandspartiet venstre.

1,1 Manna er fröet af elm (Ulmus glabra). 
Syreblade (arter af Rumex) blev almin- 
deligt tygget af börn.
11 Blomsterkurven af engelskgraes (Ar- 
meria maritima) ligner runde bröd.
12 Med lus menes fröene i hyben.
13 I spörgelisten er der en hel herie 
spörgsmål om börns leg på gyngende is 
og isflager.
11 Dolti betyder dukke.
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Den ovenstående beretning er 2 afsnit på 
35 sider af en beretning på ialt 115 
(NEU nr. 28.930 og NEU nr. 29.095). 
Den er udarbejdet i 1970 og 1971 som 
svar på de etnologiske undersögelsers 4 
spörgelister om leg og legetöj. Udsnittet 
handler om lege i og med naturen. 
NEU’s spörgelister er meget omfattende, 
og man söger at opbygge serien af 
spörgsmål således, at beretteren ikke 
kommer til at besvare de enkelte spörgs
mål, men föres til udförligt at beskrive 
arbejdet eller legen, således som den 
foregik. En redegörelse for principperne 
bag NEU’s spörgelister findes i Dansk 
Folkemuseum & Frilandsmuseet, history 
& activitis, Köbenhavn 1966, s. 121-142.)

Beretteren Anna M0jen har siden

1918 v®ret kone i gården Mpjen i 
Elling sogn nord for Frederikshavn på 
Vendsyssels östkyst. Hendes foraeldre 
var begge födt i gårde i Albask sogn syd 
for Frederikshavn. Faderen havde imid- 
lertid ikke haft midler til selv at köbe 
en gård. I stedet ernserede han sig som 
fodermester på forskellige store gårde.

Anna M0jen kom derfor til at til- 
bringe sine barneår i Elling sogn. fra 6 
til 10 års alderen i et gammelt hus ved 
Elling kirke og indtil 17 års alderen i 
et nybygget hus ved herregården Ban- 
nerslund.

Anna M0jen er födt 1894 som den 
förste af 10 söskende i et »godt, men 
fattigt hjem«. Pasningen af de små 
söskende var en voesentlig del av hendes 
barndoms sysler.

O le Hpjrup
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Alma Kiiski

Min första kyrkfärd

Jag var 8—9 år när jag en sommar 
fick åka med mor och en dräng
pojke till kyrkan. Min mor hade för 
vana att en gång om året gå i natt- 
vardskyrkan och det skedde alltid om 
sommaren. De unga gick nog oftare 
om sommaren till fots den 30 km 
långa vägen.

Vi begav oss i väg en lördag vid 
middagstid. Före det hade det gräd
dats »kalakukko» och karelska pi- 
roger till vägkost. Smör packades

i en näverriva, likaså en kniv samt 
annan vägkost, såsom en bullängd 
och kaffe. Allting medtogs hemifrån 
i en pärt- eller näverask. När mor 
hade fått på sig sin svarta kyrkdräkt 
och satt den svarta sidenduken med 
fransar på huvudet samt knäppkäng
orna som lantskomakaren gjort på 
fotterna, var vi färdiga för avfärd. 
Ännu en sista ritual: eftersom min 
mor enligt den tidens sed var from 
och levde efter Guds ord bad hon

.JTA t

anflfy
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1. Karelska piroger 
tillreds. Foto II mar i 
Manninen 1931.
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2. Rågskylar vid 
Heraniemi. Kont i o- 
lahti. Foto V. J. 
Turunen.

hela familjen om förlåtelse eftersom 
hon skulle gå till nattvard. Det var 
spännande för barnaögon att få se 
hur stor den här världen riktigt var, 
att den inte tog slut vid den horisont, 
som syntes genom fönstret hemma.

Till en början var det mycket roligt 
att få sitta högtidligt mellan mor och 
drängpojken. Drängpojken hade nå
got bibliskt namn, Leevi eller Juutas. 
Denne Leevi var så där 14—15 år 
gammal, med något klent förstånd 
men annars en snäll pojke, ännu inte 
konfirmerad. Den tidens byavägar 
var inte något att skryta med: djupa 
kärrhjulsspår på båda sidor av vägen 
och i mitten spår av hästhovar, där
emellan växte gräs. Schäsens hjul 
studsade ibland från sten till sten och 
kärran gungade men det var ju också 
roligt för ett barn. Karelens omtalade

höjdlandskap gav omväxling under 
färden. Ibland strävade hästen Liinu 
uppförsbacke och snart bar det utför 
igen så att man rent av trodde sig 
vara i luften, när kärran studsade 
mot den steniga vägen. Bebyggelsen 
var ännu gles. Byarna låg på höga 
skogshöjder, så också min hemby 
Lehtoi. Sedan kom efter 2 km Selkie 
by på en ännu högre höjd. Från dessa 
höjder såg man tre kyrkkors Eno, 
Kontiolahti och Joensuu. Efter Selkie 
by åkte vi nerför en lång backe till 
Mellihtä bäck, där Liinukka fick 
dricka av det klara rinnande vattnet. 
Därifrån åkte vi upp på Mönni mo 
(där byns begravningsplats nu har le
gat redan i 40 år), som var alldeles 
obebodd ca 6—7 km. Efter det kom 
Mönni by. Allra först då man åkte 
uppför backen mot byn fanns Haapa-
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Kontiolahti. Foto 
V. J. Turutten.

3. No t hus och bastu
på Heraniemi strand, lainens stora gård med sin väder

kvarn. Numera har man vid gårdens 
gärdesgård invid vägen rest ett min
nesmärke över 1808—1809 års krig. 
Då vi färdades till kyrkan fanns där 
ingenting. Mönni by var glest be
bodd, på en höjd en gård, på en 
annan höjd en annan gård. Vi färda
des längs en mycket stenig väg från 
byn neråt, till höger på en hög höjd 
låg Matti Riikonens stora byggnads- 
grupp. (Det berättas att då Finska 
kriget bröt ut sprang grannen för att 
meddela om detta åt gårdens dåva
rande husbonde Matti och upprepa
de: »Se mot backen Mönnis Matti, 
kriget kommer, kriget kommer.»)

Igen hade vi framför oss obebodda 
trakter, ungefär 5 km låglänt mark 
ner mot stranden av Pielisjoki till 
Leppävirta färja. På älvens motsatta

strand fanns färjkarlens stuga. Man 
måste ropa på färjan och det var 
också roligt för Leevi att få ropa så 
att det ekade i ödemarken, t.o.m. jag 
torde ha hjälpt till litet. Sedan kom 
den stora färjan, som enligt min me
ning var rysligt stor. När Liinu med 
kärran körde upp på den, skulle det 
ha rymts ännu två hästar med kärra. 
Men eftersom det inte råkade finnas 
andra så förde färjan oss över. Taxan 
var sådan att resenärerna rodde och 
färjkarlen styrde då det blev rätt 
stark ström ner mot Haapavirta fors. 
Mor rodde med Leevi och forsens 
brus föreföll mig fasansfullt fastän 
det motströms inte torde ha hörts så 
hårt. På så sätt kom vi lyckligt över 
och Liinu hade fått vila och äta hö 
så att den igen var ivrig att få fort
sätta, sålunda hade vi avverkat 18
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km av kyrkfärden. Färjkarlen av
tackades (han fick om vintern sin lön 
i spannmål m.m. enligt mantal) och 
sedan bar det igen uppför en sluttning 
och mot obebodda trakter. Efter att 
ha kört 4 km kom vi till Multimäki. 
Vägen gick över backen. Nedanför 
gick den väg som kom från Kaltimo 
och via Jakokoski förde till Joensuu. 
Mig föreföll det märkligt att man där 
i Multimäki på backsluttningen mel
lan vägarna hade byggt en människo
boning. Där fanns på nedre slänten 
en dörr och invid dörren en fönster
ruta, på taket fanns ett rökrör och 
mullsluttningen täckte taket. Jag hör
de att i stugan bodde en familj med 
ett halvt tiotal barn.

Nu var det roligt att åka, då vägen

4. Paavila gård, Paihola. Kontiolahti. Foto 
Tuonms Björkman.

5. Tor parfamilj i Paihola. Kontiolahti. Foto 
J. Lukkarinen.
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var som för en herreman. Vi åkte 
upp mot Jakokoski by, som också låg 
på en hög höjd. Ett par tre större 
gårdar och stugkyffen syntes mitt 
bland åkrarna. Vi körde med god fart 
på god väg, Liinu var också bra på 
att springa. Vi kom till Uilo där det 
fanns endast två gårdar, Kettula och 
jag minns inte längre den andra går
dens namn. Denne Olli K. frän Uilo 
var min fars kusin, till vilken vi 
ibland stack oss in på visit, ty vi 
hörde ju också till familjen Kettunen. 
Nu var det inte tid för besök. Åter 
igen kom det obebodda trakter och 
nu var det den kända Jaama nio, där 
ständigt fredliga människor ranades. 
Sent på kvällen och på natten var 
det farligt att färdas där. På dagen

6. Kiiskinens och Utriainem gartlar i Jakokoski. 
Kontiolahti. Foto Samuli Paulaharju 1907.

7. Kant kalas flickor pä verandan. Paihola. 
Kontiolahti.

45



Alma Kiiski:
Min första kyrkfärd

8. Stränder vid 
Pielisjoki. Paihola, 
Kontiolnhti. Foto 
Tuomas Björkman.

var det fredligt. Vi kom på nytt till en 
vägkorsning här på mon. Den platsen 
kallades för Uuro, där löpte Pielis
joki alldeles nära. Även vid den här 
vägkorsningen fanns ett litet hus, 
vars invånare till allas förundran 
aldrig rånades fastän de bodde mitt 
på mon. Rakt fram gick vägen till 
Lehmo och Joensuu och till höger 
vände den mot Kontiolahti kyrka. 
Den sista biten av färden gick fort 
fastän också det var obebodda trak
ter åtminstone fram till Puhakkas 
arvingars stora gård. Där började 
kyrkbyn. Till vänster nedanför höj
den och byn öppnade sig Höytiäinens 
fjärd, en mäktig syn för en liten 
resenär. Då vi åkt en liten bit kom 
på vänster hand begravningsplatsen 
och bårhuset, på höger hand dödgrä
varens bostad. Allt detta var för mig 
som en saga då jag aldrig tidigare

sett något sådant. Prostens prästgård 
låg alldeles bredvid begravningsplat
sen. Prostgården var en ståtlig gul- 
målad byggnad med glasveranda och 
tre ingångar. Drängstugan låg på 
högra sidan av gårdsplanen och stora 
bodar samt andra uthusbyggnader till 
vänster. Vi körde in på prostgårdens 
gårdsplan framför stallet. Vi hade 
beslutit att övernatta i drängstugan. 
Prostens dräng blev kvar för att visa 
Leevi var han kunde ställa hästen. 
Mor tog vägkostkorgen och sin 
psalmbok som var inlindad i en näs
duk och vi gick in i drängstugan. 
I prostgårdens drängstuga fanns re
dan flera familjer kyrkobesökare, 
men husbondsdrängens hustru sade 
att det nog fanns plats för oss och 
vi fick ta in i den ena sidokammaren. 
Vi behövde inte ligga på golvet i stu
gan. Klockan var kanske omkring tre

ii*
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9. Mustonens gård 
i Lehmonkylä. Kon- 
tiolahti. Foto F. 
Johansson.

när mor sade att vi skulle koka kaffe 
och äta före aftonsången, eftersom 
hon inte sedan fick äta förrän föl
jande dag efter kyrkan då hon skulle 
gå till nattvarden. Mor kokade kaffe 
och bjöd även värdinnan på kaffe 
med dopp. Sedan vilade vi litet före 
skriftanteckningen. Det var drygt en 
halv kilometer från prostgården till 
kyrkan. Skriftanteckningen började 
kl. 5 för att alla som ville gå till natt
varden om söndagen skulle vara till
städes, annars var det inte tillåtet att 
gå till nattvarden. Nattvardsgången 
antecknades i böckerna och om nå
gon på ett år inte gått till nattvarden 
blev den tillrättavisad av prästen. 
Man ropades upp byavis och i num
merordning för mors del Selkie N:o 
6 närvarande Riitta Kettunen.

Efter det skriftanteckningen avslu

tats började kyrkklockorna ringa till 
aftonsången, till vilken alla som skulle 
delta i nattvarden kom. Jag undrade 
då jag var liten hur mor som var en 
tjock och ståtlig människa skulle 
rymmas på knä mellan kyrkbänken 
och det framförvarande ryggstödet 
varje gång prästen bad. Det beredde 
nog mor svårigheter men det gick när 
hon riktigt försökte. Mor befallde 
också mig att knäböja, men för mig 
var det ingen konst.

Efter aftonsången gick vi till vårt 
nattkvarter där det fanns folk som 
på en mindre marknad. Där träffade 
man bekanta från andra sidan sock
nen och man berättade nyheter. Först 
frågade man: »Hur står det till med 
dig?» — »Frid råder», svarade den 
andra. Det var den tidens sätt att 
hälsa. På aftonen vid läggdags bred-
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10. Post iljon i Kon-
tioiahti. Fotoj. de man ut lövruskor eller halm i sys-
Lukkarinen 1906. t . .. . . . _ „ ...konbadd pa golvet fran dörröppning- 

en ända till motsatta väggen. Värdin
norna bredde ut sina kyrkschalar på

halmen. Släktingar fanns nog i kyrk
byn men man övernattade inte hos 
dem, man gick hellre på snabbvisit. 
Även i vår kammare fanns det så
dana som sov på golvet, men vi fick 
i alla fall något slags lave att sova på.

Under min barndom fanns det på 
kyrkbacken endast kyrkan och ett 
avträde, ty några år tidigare hade 
den gamla kyrkan som låg mellan 
begravningsplatsen och prostgården 
brunnit. Omkring den hade det fun
nits drängstugor och något slags stall 
för hästarna, men allt hade gått för
lorat i samma brand. När den nya 
kyrkan byggdes efter min födelse, 
byggde man också en kommunal
stuga närmare kyrkan på andra sidan 
om vägen som gick genom kyrkbyn 
på en backe, där växte det en stor 
gran vid vilken, berättades det, ill- 
gärningsmän bundits fast och piskats 
som straff. Vid denna kommunal
stuga hade man också byggt stall för 
sockenbornas hästar. Kommunalstu
gan var väldig och den måste eldas 
med kastved. Där fanns också mindre 
rum men jag minns inte längre hur 
många. Sockenborna fick övernatta 
där och hålla bröllopskaffe och be
gravningsmiddagar efter att ha fär
dats långa vägar. Kanske fick man 
litet ersättning i samband med inkas
seringen av kommunalskatten. Städa 
måste man efteråt eller betala åt 
vakten som bodde där. I kommunal
stugan rymdes massor av folk alldeles 
som i föreningshuset. Det fanns också 
flera stall, jag kan inte säga häst
antalet.

Man gjorde uppköp i kyrkbyn i 
Tanskanens handelsbod, som låg all
deles i ändan av kyrkgränden. Jag 
minns hur vi med mor gick in i den
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//. A. Lukkarinetis 
gård i Kontiolahti. 
Foto Samuli Paula- 
harju 1907.
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halvskumma boden, dörrklockan 
klingade. Mor köpte russin och plom
mon samt kaffe och toppsocker. Top
pen kunde väga mellan 2 och 4 kg 
och dess botten var mycket mjukare 
än dess övre del. Alla ville ha övre 
delen, när de inte köpte hela socker
toppen, för den var drygare i använd
ning. Kaffet var orostat. Jag fick på 
köpet en strut karameller. Vid kyrk- 
gränden fanns det alltid om helg
dagarna efter gudstjänsten vetebröds- 
handlare. I pärtkorgen på ett bräde 
fanns till salu enpennisskorpor. En 
rad vetebrödstippor kostade 25 p 
samt örfilar 5 och 10 p. Oj ändå vad 
barnet tyckte de var goda när mor 
köpte av dem.

Den här första kyrkfärden ägde 
rum vid sekelskiftet. Efter det fick 
jag varje sommar gå till fots barfota 
den här 30 km långa vägen med 
de större 10—12-åringarna. Skorna 
hade vi i handen, för det gick inte

för sig att slita på helgdagsskorna. 
Fotterna tvättade vi i bäcken ne
danför kyrkan och klädde pä oss 
de hemstickade bomullsstrumporna 
och skorna som byskomakaren gjort 
och sedan var vi kyrkklädda. Vi över
nattade i bodar eller på vindar än i 
den ena gården än i den andra och 
följande dag gick vi barfota tillbaka 
samma väg.

Jag vill berätta ännu en rolig his
toria från kyrkfärden med mor. Vår 
kuskpojke Leevi var litet efterbliven. 
Vi hade redan kommit till början av 
hemvägen där det fanns en grind. När 
Leevi hade öppnat grinden och stigit 
upp i kärran sade han kort: »Nog var 
då kakan seg da den fastnade i halsen, 
men sedan gav ändå den där andra 
prästen det där vinet så att den loss
nade.» Mor som annars var en glad
lynt men from människa förfasade 
sig och sade åt Leevi: »Vad. var du 
också vid nattvardsbordet?» Pojken
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gick» och såg full av förvåning på 
min mor. Mor kunde inte hålla sig 
för skratt och sade bara: »Inte hade 
du bort gå till Herrens bord då du 
inte ännu har hämtat skeden i prost
gårdens tjärbytta.»

Kommentar
Värdinnan Alma Kiiski föddes år 1894 
i Nordkarelen i Kontiolahti, vars för
hållanden hon skildrar livfullt. Hon har 
från och med 1960 deltagit i nio av 
Etnografiska avdelningens insamlings- 
tävlingar. År 1969 erhöll hon förtjänst
tecknet i silver. Hennes skildring av en 
kyrkfärd ansluter sig till frågelistan n:o 
17 (1970), som behandlar kyrkokvarte- 
ren. I svaret önskade man få uppgifter 
bl.a. om färdvägar till kyrkan från av
lägsna byar, om färdmedel, kläder och 
annan reseutrustning, om kyrkstugor, 
kyrkstall, kyrkbodar och andra natt
kvarter samt kyrkfärdernas inträffande 
i samband med handelsfärder och besök.

Hilkka Vilppula

Alma Kiiski skriver på finska. Det 
avsnitt som börjar med orden Prostens 
prästgård, sid 46, andra spalten, första 
raden, återges här på originalspråket.

Rovastin pappila oli aivan hautausmaan 
vieressä. Komea keltaiseksi maalattu 
pytinki lasi verantoneen ja kolmine si- 
säänkäyntineen. Väen tupa oli oikealla 
sivulla pihasta ja suuret aitat sekä muut 
ulkorakenneukset vasemmalla. Ajoimme 
pappilan pihaan tallin eteen. Olimme 
päättäneet yöpyä väentuvassa. Rovastin 
renki jäi neuvomaan Leeville hevosen 
olopaikkaa. Äiti otti eväskorin ja nenä- 
liinassa olevan virsikirjan ja menimme 
väen tupaan. Pappilan väentuvassa oli jo 
kirkkovieraita useita perheitä, mutta 
isäntärengin vaimo sano että kyllä sopii 
ja me päästiin toiseen sivuhuoneesen 
(kamariin), ei tarvittu jäädä tuvan latti- 
alle. Kello oli siinä kai 3 maissa koska 
äiti sanoi että keitetään kahvit ja syödään 
ennen iltakirkkoa koska hän ei saa sitten 
syödä ennen kun seuraavana päivänä 
lcirkon jälkeen koska menee ripille. Äiti 
keitti kahvit ja tarjosi emännällekin 
vehnäskahvit. Sitten levättiin vähän en
nen rippikirjotusta.
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John Nyman

Arbetsåret på landsbygden

Följande redogörelse gäller förhållan
dena på en österbottnisk bondgård 
och hänför sig främst till åren 1910— 
1920. Till familjen hörde far, mor 
och tre barn, födda 1897, 1901 och 
1905; två pojkar och en flicka. Efter 
nyskifte, som blev klart 1916 utgjor
de lägenhetens totalareal 39 ha, därav 
ca 10 ha odlad jord. På lägenheten 
hölls den tiden en häst, vanligen sex 
mjölkkor samt någon kviga och kalv 
och därtill 10—12 får. Familjemed
lemmarna utförde förekommande ar
beten. Endast i undantagsfall anlita
des lejd arbetskraft.

I slutet av mars, då snön började 
smälta i medspåren, hörde man ofta 
uttrycket »det våras» och när töväd
ret fortskridit så långt, att marken 
ställvis var bar, men isarna inte mera 
höll, då var förfallstiden inne. Kom 
våren i normal tid, skulle havren sås 
8—io maj, och den 24 maj var rätta 
kornsåningsdagen.

Under vårsäsongen inföll flera s.k. 
ungdomslördagar, då det var bruk
ligt att ungdomarna reste in till sta
den (Jakobstad). Dessa ungdomslör
dagar var Marie bebådelsedags-afton, 
»våffedasafto», samt påsk- och pingst
lördagarna. Ifrågavarande stadsresor 
förenades ibland med kyrkobesök på 
söndagen. Ungdomarna övernattade 
ofta i kyrkstugorna. För oss barn var 
1 maj efterlängtad. Tidigt om morgo

nen begav vi oss i flock runt byn, ut
rustade med bjällror, ko- eller får
skällor bundna runt halsen. Senare på 
dagen höll vi majkalas.

Arbetsdagen för far och mor börja
de redan vid 1/2 6-tiden. En timme 
senare väcktes vi barn med »kaffe på 
säng». Första måltiden åts vid 7-ti- 
den, förmiddagskaffe dracks 1/2 10, 
middag åts kl 12, eftermiddagskaffe 
serverades 1/2 4, mellanmålet 6—1/2 7 
och kvällsvarden vid arbetsdagens slut 
ungefär kl 9.

Så snart solen började värma under 
vårvintern sökte vi fram skärmmös
sorna, som under vintern förvarats 
på vinden. Vinterkläderna utbyttes 
mot blusar och byxor av s.k. skifte
tyg och blått bottentyg, då det riktigt 
vårats i maj. Pappa hade pjäxstövlar 
hela sommaren, men ända tills in
emot skriftskoltiden hade vi pojkar, 
vår syster samt mamma pjäxor, »rei- 
maskoa» och ibland även pjäxor 
»utan skaft», ungefär som nutida 
skor. Flanellunderkläderna utbyttes 
även mot skjortor och kalsonger av 
bomullstyg eller lärft. Redan i maj 
sprang vi barn ofta barfota.

Hela sommaren sov alla — utom 
far och mor — på vinden, »skulla». 
Vi flyttade »upp» till Kristi himmels
färdsdagen eller åtminstone till 
pingst. — I en del granngårdar fanns 
fristående bodar, där ungdomarna,
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speciellt flickorna, sov under somma
ren. Utflyttningen till dessa »liggas
bodar» skedde ungefär vid samma 
tid, som man flyttade upp till vinden. 
Lillstugor eller s.k. bagarstugor hade 
några gårdar i byn redan före första 
världskriget. I dessa kokade och åt 
man sommartid. Lillstugornas antal 
ökade omkring 1920, och seden att 
flytta ut till dessa fortlever ännu, men 
har minskat under senaste tid.

I min hemby, som inte ligger vid 
landsväg, hade vi längre menförestid 
än i flera andra byar. Därtill bidrog 
även den omständigheten att den var 
belägen invid grunda fjärdar och 
vikar. Ännu sedan marken var nästan 
snölös, körde vi därför med släde så 
länge isarna höll. Nån gång körde vi 
t.o.m. med kärra över isen. — Förr
än menföret på allvar satte in skulle 
vårhöet köras hem.

Byborna hade gemensamma broar 
och ägovägar. Då dessa skulle repare
ras sändes bud runt byn — vanligen 
»åldermansstaka» — med meddelan
de om när arbetet skulle påbörjas. 
Vanligen deltog en person från varje 
gård. Våren hade redan hunnit bli 
sommar, då mamma bakade bröd för 
höbärgningstiden, »höijälsbrö». De
gen knådades ena dagen och bakades 
den andra. Detta bröd som var syrat, 
torkades och förvarades på stänger 
inne i stugan. Det kallades också hål
bröd, »hålabrö». Men också för hö
bärgningstiden bakades osyrat bröd, 
utan hål, »kärvbrö». Kärvbröden för
varades nedstuckna i en sädeslår eller 
ett -kar.

Förberedelser för vårens jordbruks
arbete börjades redan på vintern. 
Ungefär i månadsskiftet febr.—mars 
började utkörning av gödsel till åk

rarna. Gödseln lades vanligen — i 
hopar på tre lass. Blev urinbrunnen, 
»pissbrunn», under fähusgolvet full 
övergödslades rågbrodden under vår
vintern. Den övervintrade rågbrodden 
var ibland på vårarna täckt av »lav 
eller mögel». Detta räfsade vi bort. 
— Den åker, som skulle sås, pinnhar- 
vades så fort det gick för sig om 
våren, vanligen i början av maj, så
vida harvningen inte utförts redan 
föregående höst. Nyodlingar, där hav
re skulle sås, harvade vi aldrig om 
hösten. — »Vi ska byri tjör ut hopa» 
var ett varje vår återkommande ut
tryck. Det innebar, att den gödsel, 
som under vintern körts ut till åkrar
na, kördes ut över tegarna med en 
»vinkflakalådo» och upplades i mind
re hopar. Vanligen tog vi tre hopar 
från ett lass, »vinkflakalass». I all
mänhet deltog både män och kvinnor 
i detta arbete. Sedan följde utbred
ning av gödseln, en uppgift som kvin
nor och barn ofta fick sig anförtrodd. 
Beroende av gödselns och åkerjordens 
beskaffenhet harvades gödseln ned 
med rull- eller fjäderharv eller också 
plöjde vi ned den med gaffelplog. 
»Vi ärjde ned dyndso med aale.»

Efter gödslingen — thomasslagg 
och kalk användes även — följde 
sådd för hand. På högre belägna 
sandjordar inleddes havresådden un
gefär andra veckan i maj. Husbonden 
sådde oftast; så även hemma hos oss. 
Yngsta deltagaren satte ut sånings- 
stickorna. Säden nedmyllades med 
harv (havre) eller gaffelplog (korn). 
Omkring 1920 började man harva ned 
också kornet, då de på orten tillver
kade »Joksholmsarvorna» började 
användas. — Några dagar efter såd
den harvades åkern med pinnharv
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och vältades. Dessförinnan måste 
mull, som kommit på åkerrenarna, 
skottas bort: ett besvärligt arbete, 
tyckte vi pojkar. I senare delen av 
april och i varje fall före 1 maj togs 
sättpotatisen, »sätipäärona», som pla
cerades antingen i fähuset eller i 
framstugan. — Nu användes rätt ofta 
lillstugan för detta ändamål. Efter så- 
ningstiden ägnades omsorg åt ängar
na. Vi plockade bort ris, som dels 
fallit från träden, dels blivit kvar 
efter trädfällning under vintern. Men 
egentligen begav vi oss för att »rensa 
rak» d.v.s. vi räfsade ihop och brän
de gammal säv, som av vårvattnet 
sköljts upp på den gräsbevuxna 
strandängen.

De första såningsmaskinerna togs i 
bruk i början av 1930-talet. Till Vik
tor Östs gård torde den första ha 
anskaffats om man frånser det stats
ägda östensö skolhem, där sånings- 
maskin fanns något år tidigare.

Förrän korna släpptes ut om våren 
skulle gärdesgårdarna ses om. Sär
skilda hagar skulle inhägnas för de 
kor som mjölkade bäst, de s.k. haga- 
kuddona. Ofta användes dock sam
ma beteshagar flera år i följd. För de 
övriga korna, »skogskuddona», var 
betesmarken gemensam för hela byn. 
Dels sökte de föda i skogarna, dels på 
de samägda lötmarkerna, som omgav 
bysamhället. Alla åkrar och övriga 
odlingar var inhägnade. Varje bonde 
hade att underhålla sin andel, som 
var försedd med resp. gårds bomärke. 
Varje vår förrättade ett par tre av 
byns förtroendemän gärdsgårdssyn 
och de försumliga uppmanades full
göra sin skyldighet.

Så länge korna betade i skogarna 
och på lötmarkerna kom de hem till

kvällarna. Sedan strandängarna var 
bärgade fick korna nya betesmarker. 
Ute i ängsmarkerna hade många 
bönder byggt sommarfähus. Till des
sa kom korna om kvällen och där 
hölls de över natten. Till sommarfä
huset for man morgon och kväll för 
att mjölka. I mitt hem hade vi intet 
sommarfähus, utan korna togs hem 
till kvällarna. Sådana var förhållan
dena i östensö by t.o.m. sommaren 
1916, då nyskiftet blev genomfört. 
Sedan dess har varje bonde haft en
skilda betesmarker för sina kor. Efter 
höbärgningen fick korna beta åter- 
växten, »nyvällo», på vallarna. Van
ligen vaktades de där av barn eller en 
äldre kvinna. Under tiden fram till 
1916 betade fåren gemensamt på de 
tidigare nämnda lötmarkerna. De fick 
vara i frihet hela sommaren, och det 
var förenat med åtskilligt besvär att 
få dem åtskilda och hemlockade, när 
hösten var inne.

I de flesta fall skötte kvinnorna om 
mjölkningen och i mitt hem gav mor 
även åt korna strå- och kraftfoder. 
Karlarna »vindade» eller pumpade 
vatten samt skötte utgödslingen. 
Förrän korna släpptes ut om våren 
klipptes deras klövar. Detta var en 
uppgift för karlarna.

I början av juni, då allt var sått 
och satt, ansåg man att försommaren 
började. Den varade till midsomma
ren. Tiden efter midsommaren till slu
tet av juli benämndes högsommar och 
augusti sensommar. Under högsom
maren inföll den ofta regniga frun- 
timmersveckan under vilken rötmå
naden, »röjtmååna», började. Vid 
Larsmäss föll »kaldstein» och då 
skulle man sluta simma för somma
ren. Enligt ett gammalt talesätt skulle
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i. Lagarbete, »tal
ko», på gärde sgår
dar na i Peder söre 
kyrkby. De äldre 
männen synade gär- 
desgåirdarna och be
stämde vad som 
borde repareras. De 
högg likaså gärdsel- 
trudorna. Pojkarna 
släpade gärdslet till 
gårdarna, byggde 
och band fast vid- 
jorna.

4. På kvällen när 
arbetet med gärdes- 
gårdarna var avslu
tat bjöds deltagarna 
på talkomältid.
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5. Bär hus och säv-
lador i Pedersöre. man börja ställa räfsorna i ordning 

för höbärgningen, då man såg det 
första kornaxet på åkern.

Arbetsdagen under sommaren var 
ungefär lika lång som under vårens 
såningstid och lika många måltider 
åts per dag. Speciella sommarrätter 
hade vi inte. Fil och surmjölk före
kom dock oftare än under andra års
tider, och grönsaker började i någon 
mån användas. Rabarber var en om
tyckt sommarmat. Annars förekom 
en gammal tradition. Då man slog 
sista grässkörden för året skulle söt
ost, Host, kokas, då man skurit all 
säd vankades gröt, »sjerogröjt’n», och 
då sista rian var tröskad bjöds på 
välling, »slägovälndji». Då allt var 
tröskat sköljdes ridammet, »ridam- 
be». Man eldade bastun och efter 
bastubesöket dracks kaffe med myc
ket dopp.

Vid bärgning av samägda ängs
marker arbetade man i gemensamt 
arbetslag och vanligen deltog tre per
soner från varje gård. Vid tröskning 
med tröskverk bildades på liknande 
sätt arbetslag.

Först i juni hann vi till trädes- 
åkern. Den skulle under sommarens 
lopp plöjas, dikas, gödslas och harvas. 
Fanns mycket ogräs i den, måste man 
harva många gånger. I trädesåkern 
sådde vi råg under den sedan gam
malt brukliga rågsåningstiden, 20—24 
augusti. Under de senaste decennier
na har trädesbruket minskat, vilket 
haft till följd att största delen av 
rågsådden framskjutits tills efter sä
desskörden och t.o.m. efter potatis
upptagningen.

Efter potatissättningen, då ogräs 
spirat upp, räfsades potatislandet. Då 
blasten, »kååla», syntes myllade man
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på potatisen. Efter en till en och en 
halv vecka senare myllades andra 
gången. Under regniga dagar i hö- 
bärgningstiden var det brukligt att 
rensa potatislandet.

I arbetsprogrammet för sommaren 
var det lämpligast att placera in löv
tagning till foder mellan höbärgning
en och sädesskörden. Ibland togs löv 
av videbuskar, som — tyvärr — rätt 
ofta växte i tegdikena. Största delen 
togs dock genom trädfällning på na
turängarna. Var pappa med högg han 
kull träden och den övriga familjen 
skar lös kvistarna med s.k. lövkassar 
och band dem till kärvar. Sedan löv
kärvarna torkat någon timme, bars 
de till närmaste hölada och placera
des stående ovanpå höet. I samband 
med hökörningen om vintern togs 
»lövet» hem i mån av behov. Det 
torde ha varit vanligt, att man tog 
ca 100 lövkärvar för varje får. I 
mitt hem utfodrades fåren i regel 
med två kärvar på morgonen och 
två på kvällen.

På försommaren bands vanligen 
badkvastar. Då var björkriset mjukt 
och lövet satt bra fast. Vanliga björk
riskvastar bands däremot under sen
sommaren ofta av den eller dem, som 
vaktade korna. Vid denna tid gick 
lövet lättare att stryka bort från riset. 
Kvastarna bands med vidjor, som 
vreds av unga björkplantor. Av 
björkvidjor gjordes även svegar, »slä- 
datygor» och »röukvidjor» samt 
»langband» med vilka korna fästes 
vid fähusväggen i båset. De användes 
främst i sommarfähusen.

Tappning av sav s.k. »björklaka» 
var ett vårnöje för pojkarna. Pap
porna var inte alltid odelat glada 
däråt. I en större björkstam skars en

lodrät skåra, i vars nedre del en 
pinne eller en liten ränna stacks in. 
Nedanför placerades en flaska eller 
burk, vari björklaken uppsamlades. 
Ett enklare sätt var, att man skar av 
en lagom grov kvist och stoppade 
ändan av denna in i flaskan, som 
hängande i kvisten uppsamlade sa- 
ven. Björklaken dracks sådan den 
kom från trädet.

Höbärgningen började 1 1/2—2 
veckor efter midsommaren och räck
te 3 å 4 veckor beroende av väder
leken, ty nästan allt hö torkades på 
marken. Före höbärgningen skulle en 
smed klappa liarna, som med i hett 
vatten uppmjukad rotting bands fast 
vid lieskaftet, »//ärver», räfsorna 
skulle förses med nya tinnar, de 
skulle »tinnas». Slåttermaskinen, hö
släden o. a. redskap skulle ha översyn.

Höbärgningen började på natur
ängarna. Man slog först tåtel, strand
hö och starr för att få mark att torka 
fräknet, som under våta somrar växte 
ute i vattnet och därifrån på olika 
sätt måste släpas upp på land för att 
torka. Därvid användes båtar, slädar 
och »slipor». Så vitt möjligt försökte 
man placera olika hösorter i skilda 
lador. Med avseende å hömängden 
angavs ängarnas storlek efter lador
nas antal: ett, två eller tre laduland. 
— De största ladorna var tre famn 
långa, men i regel smalare. De minsta 
rymde endast ett par tre lass. Dessa 
sistnämnda var kvarlevor från den 
tid, då det var vanligt att höet bars 
med svege till ladan. Efter natur
ängarna kom bärgningsturen till de 
odlade vallarna. Hö som bärgades 
nära gården kördes genast hem. An
nars körde man under vintern hem 
olika sorters hö jämsides.
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De kor som mjölkade mindre eller 
stod i sin fick vanligen sämre hö än 
de som nyligen kalvat, »buri». Häs
tarna utfodrades helst med finvuxet 
»åkerhö». Fåren fick mest strandhö.

I höbärgningsarbetet deltog under 
ifrågavarande tid i min hemgård far 
och två pojkar samt mor, i den mån 
tid blev, sedan hon utfört hemsysslor 
samt skött och mjölkat korna. Tidigt 
på morgonen skulle gräset slås an
tingen med lie eller med slåtterma- 
skin. Vanligen begav vi oss hemifrån 
vid y2l—7-tiden, far ibland tidigare. 
— Men — skulle »svinhår» slås, mås
te man vara tidigt ute, ty lien bet inte 
på detta sedan morgondaggen dunstat 
bort. — Dagsarbetet avslutades vid 
9-tiden. Det var vanligt att pappa och 
min äldre bror slog (med lie), mam
ma och jag räfsade. Mamma och poj
karna bredde även på förmiddagen ut 
höet för att torka. Höstörar före
kom ytterst sparsamt ännu 1910— 
1920, hässjor knappast alls. Då »torr
höet» kördes in, lastade far på lasset, 
som den yngsta deltagaren trampade. 
De övriga räfsade ihop höet eller 
räfsade rent efter lasset. »Kopning» 
med handräfsor var dagens sista ar
bete. I slutet av perioden använde vi 
hästräfsor för vallhöet.

Första måltiden för dagen »måris- 
vaaln» åts, förrän vi begav oss hem
ifrån. Ofta bestod den av uppkokt 
mjölk, vari lagts bitar av kall korn- 
mjölsgröt. »Gröjtstäitse» kallades 
rätten. Morgonmålet bestod ibland av 
»file d stäitse» = bitar av blodbröd 
och kött, kokt i vatten + fil. Under 
slåttertiden åt vi fyra gånger dagligen: 
kl 12 7, 12, 6 e.m. och 9 e.m. Mid
dagsrasten varade från 12 till 1/2 2, 
middagsvilan en dryg timme.

Jag har intet minne av huru myc
ket hö man beräknade per djur och 
vinter, man tog vad man fick och 
ställde djurmängden därefter. I min 
mors ungdom brukade man beräkna 
en skrinda hö per ko efter Marie be- 
bådelsedagen. Vid redogörelsetiden 
användes ungefär dubbla mängden.

Jag har hört berättas att man i 
Pedersöre började köpa höfrö, timo- 
tej och alopekurus i slutet av 1800- 
talet, och strax därefter började slåt- 
termaskinen användas och småning
om hästräfsorna. I min barndom an
vändes inte höstörar i Östensö. Ett 
par bönder gjorde försök med sicka- 
torer, men de försvann rätt snart. — 
Först under 1920-talet vann störarna 
allmännare spridning. Höhässjor har 
endast i undantagsfall förekommit på 
min hemort.

Om höstarna tillvaratogs »sten- 
mossa» eller »steinskrott’n». Den 
skrapades lös med skedar eller gamla 
knivar och användes, då man skulle 
färga ullgarn brunt.

Pedersöreborna har sedan gammalt 
varit kunniga timmermän, och då 
tiden medgav och hemmavarande 
pojkar eller en manhaftig hustru 
fanns, som kunde sköta gården någon 
tid, begav sig husbonden på bortar- 
bete. För jordbrukare passade vin
tern bäst, medan lösfolk, »pyttsare», 
kunde vara borta större delen av året.
I min barndom levde ännu timmer
män, som arbetat i Kronstadt, eller 
deltagit i kajbyggen på Skatudden. 
Annars låg Jakobstad närmast till för 
timmermännen och gör det fortfaran
de. Till Amerika begav sig många, 
men det är en annan historia.

Till höstmånaderna räknas septem
ber, oktober och november. Under
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hösten inföll Mikaelidagen. Till den 
skulle allt vara inbärgat. Mikaelilör- 
dagen, »mittsilmäss» var ungdoms- 
lördag, likaså All helgona, »hälgo- 
mäss», som speciellt var pigornas och 
drängarnas högtid.

Alltefter som hösten framskred 
blev tiden för utearbetet kortare. I 
skymning och mörker morgon och 
kväll utfördes småsysslor på gården 
eller i snickarlidret. — Det så kallade 
mellanmålet föll bort och kvällsvar- 
den, »kvällsvaaTn», åts tidigare och 
givetvis gick man även tidigare till 
sängs.

Då under hösten potatismjöl mal
des, kokade man ibland välling eller 
gröt av potatismjöl. — Pansarovor 
hörde också till höstens såväl delika
tess som »fasa» (för många barn). 
Från min tidigaste barndom har jag 
ett dunkelt minne av att mamma 
kokade något, som kallades rovsåde.

Under den regniga hösten utbyttes 
de tunna sommarkläderna mot tjoc
kare och allt mankön fick i regel nya 
pjäxstövlar varje höst. Kvinnor, små 
och stora, hade pjäxor även om hös
ten och vintern. Från sommarsov
platsen flyttade man inte vid någon 
bestämd tid. Tidpunkten var beroen
de av om hösten var varm eller kall. 
I senare delen av oktober torde det 
ha varit vanligt att i detta avseende 
inrätta sig för vintern.

Under hösten plockade man främst 
lingon men också blåbär till husbe
hov. Det var vanligen barnen som 
plockade. Endast i undantagsfall sål
des bär i mitt hem. Av blåbären ko
kades saft, lingonen stampades i en 
bärbytta eller så. Endast någon en
staka gång plockade vi svamp: riskor 
och fårticka.

Av sädesslagen odlades i mitt hem 
under redogörelseperioden råg, korn 
och havre. Råg, som såtts i vanlig 
tid, mognade i mitten av augusti, 
sedan följde kornet och sist havren. 
Men mognaden var givetvis beroende 
av väderleken under sommaren samt 
jordarten. Vissa havretegar kunde 
därför mogna samtidigt som kornet.

I skördearbetet deltog alla familje
medlemmar. Rågen slogs med lie, 
kornet och havren ibland med lie 
men oftast med slåttermaskinen på 
vilken monterats en hemmagjord 
skördeapparat. Rågskylarna bestod 
vanligen av 20 band, kornskylen av 
åtta och havre»kräntjo» av fyra 
band. Skyllassets storlek var beroen- 
av avståndet till rian. Rågskylarna 
kördes vanligen till rian på en släde, 
emedan rågåkrarna ofta befann sig i 
dess närhet. — Korn och havre trans
porterades med långflake, »lång- 
flaka». Senare började även fyrhju- 
liga kärror användas. De kallades 
»trillor».

Humlen plockades för hand från 
revorna, torkades ibland i bastun och 
vissa år inne i stugan. Den uppbeva
rades sedan i något kärl i sädesboden. 
Familjens egna medlemmar tog upp 
potatis med gräfta, »päärogräfto». 
Första potatisupptagningsmaskinen 
anskaffades till Östensö by i början 
av 1920-talet, före 1924. Potatisblas
ten brändes ofta om hösten, men 
ibland kördes den också hem och 
lades i gödselstaden. Om hösten sål
des den potatis som inte rymdes i 
källaren under stugugolvet. Under 
vinterns lopp såldes sedan potatis i 
mindre poster till kunder i staden.

Lin och hampa har odlats blott 
sporadiskt under 1900-talet.
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En och annan bonde hade ännu 
väderkvarnen i skick, och på den 
maldes främst havre till kreatursfo
der, men i någon mån också råg till 
brödmjöl. Oftast for man med sädes- 
lasset — tre tunnor var ett vanligt 
lass — till en vattenkvarn. De öster
bottniska älvarna är — och var — 
vattenfattiga om höstarna och man 
fick ibland höra sig för om malnings- 
möjligheterna på flera ställen innan 
det lyckades. Till den närmaste kvar
nen var det 5 km från mitt hem, men 
stundom kunde man bli nödsakad att 
köra till kvarnar på inemot ett par 
mils avstånd. Kvarnresan, då det var 
barmark, företogs vanligen med en 
kärra utan resårer, »bolderkärro». 
— Hade man lyckan med sig kunde 
man få vänta i kvarnkammaren tills 
mjölet var malet, men oftast fick 
man göra en ny resa.

På hösten och vintern bakade vi 
hemma ungefär varannan vecka.

Höstplöjningen påbörjades under 
potatisupptagningstiden. Vi plöjde 
alla åkrar utom möjligen dem som 
skulle trädas följande sommar. Na
turligtvis lämnades också de åkrar 
oplöjda, som gräsfrö insåtts i. Åkrar
na plöjdes tidigare med gaffelplog, 
»aale», eller den s.k. träplogen, sena
re med järnplog.

Den första traktorn skaffades till 
orten för ca 40 år sedan. Ägaren 
hade som förtjänstarbete att på hös
tarna plöja åt bönder, som så önska
de. Möjligheten utnyttjades flitigt.

Så länge man tröskade enbart i 
rian varade tröskningstiden ca tre 
veckor med början runt den 20 aug. 
Själva tröskningen började tidigt om 
morgonen, ofta redan vid 4-tiden. 
Ibland tröskade man ur två riar per

dag och satte i dem på nytt. Under 
redogörelseperioden tröskades enbart 
råg med slaga i rian, men i undan
tagsfall en »kornria». Vintertid an
vändes rian för uppbevaring av halm, 
vissa jordbruksredskap och kärror. 
Största delen av halmen användes till 
foder eller strö åt boskapen.

Den ritröskade råghalmen var all
mänt taktäckningsmaterial, särskilt 
för höladorna. Vid försäljning av 
halm utgjorde »ett band» en mått
enhet. Bandet var tre famnar långt 
och rymde 18 kärvar.

Första gången man tröskade med 
tröskverk i min hemby torde ha varit 
1907 eller 1908. Från en grannby 
hade man då hyrt ett lokomobildra- 
get tröskverk. Året efter bildades ett 
andelslag, som köpte tröskverk och 
fotogenmotor. Elektriska motorer 
började användas på 1940-talet. Skör- 
detröskan hör till 1960-talet.

På min hemgård fanns ingen in
hägnad för gödseln från ladugården, 
men däremot för den granrisblandade 
spillningen från stallet. Den oin
hägnade platsen nära fähuset, dit 
gödseln bars kallades helt enkelt 
»dynghope», och den med väggar 
och tak försedda »dynglädo». Gödseln 
från såväl ladugård som stall kördes 
till åkern dels om vintern dels om 
våren.

Jag kan inte erinra mig, att vi på 
något annat sätt iordningställde fä
huset för vintern än att i gluggarna 
stoppades halm. I mitten av september 
— ungefär — började man ha in 
korna i fähuset.

Fåren klipptes om hösten, när de 
togs in efter sommarfriheten, till 
Marie bebådelsedagen och midsom
martiden.
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Höstslakten försiggick i oktober. 
Ett par eller tre får slaktade vi och 
ibland också en ko. Slakten försiggick 
hemma och förrättades av gårdsfol
ket, utom i de fall då slaktdjuret 
såldes, då köparen, slaktaren, utförde 
arbetet.

Det kött vi behöll själv nedsaltades 
i träkärl, »tinor», och saltlaken skulle 
helt täcka köttet. Fårbogarna stektes 
ofta i ugn och förvarades i sädes
boden, där även tinan med saltkött 
hade sin plats. I östensö var det inte 
vanligt att köttet röktes, och korv 
tillverkades inte i hemmen.

Kohudar och ibland också kalv
skinn fördes till ett garveri för att 
garvas. Fårskinnen såldes vanligen.

Under de långa kvällarna i okto
ber och november sysslade manfolket 
med träslöjd. Man tillverkade möb
ler, laggade träkärl, tillverkade slä
dar eller andra redskap. Liknande ar
beten sysslade man även med under 
vinterkvällarna och kalla dagar. 
Kvinnorna kardade och spann.

Vid tiden för Allhelgona hade pigor 
och drängar en eller två veckor le
digt. Det var »lösviko» eller »lösvi- 
kona» och om dem överenskoms re
dan vid städslingen. Som mathjälp 
under ledigheten torde tjänstefolket 
ha fått en eller ett par ostar. All- 
helgonalördagen var pigorna och 
drängarna samt även andra ungdo
mar till staden. En del blev då städs- 
lade för det nya året och fick städs- 
lingspengar, »stässilpänga». Beloppet 
kunde variera, men 5 mark torde ha 
förekommit. Städslingen under 1910 
—1920 försiggick dock vanligare så 
att den påtänkta pigan eller drängen 
söktes upp, där denna bodde, och 
därvid kunde överenskommelse nås.

Till vintern kan man räkna måna
derna december—mars. Märkesdagar 
är jul, nyår, trettondag och Marie 
bebådelsedagen. Fastlagstisdagen, 
»fejtisdan», är också en märkesdag, 
då man äter ärtsoppa och knäck, 
samt kokt mjölk med fastlagsbullar. 
Då bränner man i östensö och flera 
andra pedersörebyar brasor till vilka 
barn samlat ris veckotal i förväg. 
Märkliga perioder under vintern är 
adventstiden och veckan mellan jul 
och nyår. Från det dagen ljusnade 
tills mörkret föll på varade utearbe
tet under vintern och växlade sålunda 
i längd. Men arbete inomhus utfördes 
såväl morgon som kväll.

Om vintern använde männen klä
der av vadmal och kvinnorna kjolar 
och blusar av tjocka ylletyger. Vid 
vistelse ute hade kvinnorna (i syn
nerhet äldre) vadderade »stoppade» 
koftor och karlarna, särskilt vid långa 
körslor, fårskinnspälsar. Riktigt kalla 
dagar hade man filtstövlar. En och 
annan hade »bejlingar».

Så fort snö föll började vi köra 
med släde. Då byttes även sommar
seldonen mot remtyg och loka.

I min barndom var det ännu van
ligt att utfodra korna tre gånger dag
ligen. De fick »båse», hackad och 
fuktad korn- eller havrehalm blandad 
med mjöl. Under mjölkningen fick 
de havremjöl, »släiko», för att de 
skulle stå stilla och slutligen ett fång 
hö omvirat med råghalm, kallad 
»jävä». Morgon och kväll var utfod
ringen ungefär likadan, middagsmålet 
enklare. Till utfodringen kväll och 
morgon hörde även turnips eller po
tatis. — Hackat granris användes som 
strö åt hästarna. Det hackades med 
en granrishacka efter behov av poj-
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kar, där sådana fanns. Granriset var 
lagt i en hop på gårdsplanen, och 
därav togs in i stallet så mycket man 
för var gång hackade.

I min hemby förekom sällan skogs
avverkning utöver eget behov. Man 
fällde träden och körde hem lång
veden, som på vedbacken sågades till 
1/2 famns, ca 90 cm:s. längder, klövs 
och radades in i vedlidret. Det årliga 
vedbehovet var ca 10 gamla famnar 
och därtill sommarved, som bestod av 
i lämpliga längder sågade eller av
huggna käppar. I rian användes al
ved. Den ved vi brände i stugan fin
klövs redan före torkningen. Förrän 
den bars in sågades den av på mitten. 
Höggs någon gång ved, som var av

sedd att säljas, sågades den i 1/2 
famns längder och klabbarna klövs i 
halvor.

Under vårvintern hartades och 
spetsades, »vässtes» gärdsgårdsstörar- 
na »åkergålsstavra». Då klövs även 
gärdslet, »åkergålstrodona». Om vin
tern tog man också ur skogen behöv
ligt timmer och sågstock. Timret 
mättes i famnar (180 cm). Jag har 
inte hört uttrycket yxskaftfamn, men 
hemma brukade vi mäta vedlängder 
med yxan + skaftet. Det blev unge
fär 1/2 famn. Om vintern skaffades 
också hem virke till slädmedar och 
»laggstavar». Virket torkades an
tingen i bastun eller ovanpå takåsar
na inne i stugan.
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Från flera byar i Pedersöre körde 
man om vintern den närmaste vägen 
till Jakobstad. Så var fallet exempel
vis från Edsevö, Kållby, Lepplax och 
Östensö, men även från Pörkenäs, 
som ligger ute vid Bottniska vikens 
strand. Vintervägar fanns även mel
lan de olika byarna och t.o.m. till 
grannsocknarna. Vägarna gick genom 
skogar, över ängar, träsk och fjärdar. 
Över fjärdarna var vägarna utmärkta 
med granrisruskor, de var »stikade».

Vintertid kördes grus — ofta efter 
en vinterväg — till sommarvägarna. 
Isupptagning förekom endast sällan i 
min hemby. Gödsel kördes varje vin
ter till åkrarna. Någon gång lerslogs 
också åkrarna. Gödseln lades i hopar 
om tre lass, leran ett lass i var hop. 
Hö och granris kördes vid behov, 
höet i skrindar. Oxar användes inte 
alls som dragare. I undantagsfall kör
de kvinnorna hö. Sinade brunnen om 
vintern, kördes vatten från en sjö 
eller å i tunnor, vattentunnor. Det 
var männens arbete att köra vatten. 
Vattenbärningen från brunnen till 
köket ombesörjdes vanligen av kvin
norna, men pojkarna och husbonden 
utförde också uppgiften, vanligen 
dock sedan de uppmanats därtill.

Under hösten och den mörkaste 
vintern kardade och spann kvinnor
na. Väven togs vanligen in under 
senvintern. Någon speciell ordnings
följd för vävning av olika slags tyger 
känner jag inte till. Man vävde så
dant tyg, som man för tillfället be
hövde. — Mattor kunde vävas nästan 
när som helst under året, då blott 
tiden medgav.

Olika slags träarbeten utfördes 
hemma samt enkla smidesgöromål. 
Även vardagskläder för sommarbruk

sydde mamma. Skorna tillverkades av 
skomakaren och vinterkläderna och 
söndagsdressen av skräddare. Endast 
en gång under min barndom hade vi 
ett rotehjon hemma, som var sinnes
sjuk och utförde intet arbete. Detta 
torde ha inträffat 1906 eller 1907.

På 1800-talet var det rätt vanligt 
att skomakare och även skräddare 
kom till gårdarna. Jag har intet min
ne av att andra hantverkare än en 
»glasmästare» och en smed skulle ha 
utfört arbete hemma hos oss. Ja, 
målare och murare anlitades natur
ligtvis också ibland. Det var vanligare 
att kunden besökte hantverkaren och 
hos honom beställde det man var i 
behov av. Till hantverkaren fördes 
vanligtvis också de redskap, som be
hövde sättas i skick eller materialet 
till någonting nytt. Tyget fördes till 
en skräddare, skinnet till en skoma
kare, spinnrocken till en rocksvarva
re, liarna och yxorna till en »egg- 
smäd» o.s.v.

Kommentar
Läraren John Nyman föddes i Pedersöre 
år 1901 som son till en bonde. Han har 

besvarat fyra av Etnografiska avdel
ningens frågelistor och erhöll år 1963 

förtjänsttecknet i silver. År 1963 deltog 
han med den nu publicerade uppsatsen 
i en insamlingstävling som berörde ar

betsåret på landsbygden. I den skildrar 
han förhållandena på sin hemgård i 

östensö by i Pedersöre. Avsikten med 
denna utförliga frågelista (n:o 10) var att 

erhålla detaljerade uppgifter om säsong
arbetet på gårdar av olika typ och arbe
tenas anknytning till årstidsrytmen. John 
Nyman är svenskspråkig. Alla fotogra

fier är tagna av Arne Anderson 1924. 
Negativ i Svenska litteratursällskapet.

Hilkka Vilppula
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Farfar och farmor

Stenblocket på gårdstunet 
I juni 1929 var det 100 år sedan bond
gården Eyjarhölar i Myrdalur blev 
upprättad. Denna täcka gård är inte 
äldre än så och kan därför betecknas 
som ett nybygge. Den källa som kan 
åberopas som stöd för denna uppgift 
är ett basaltblock som står fastrotat 
där på tunet med följande huggna 
inskrift: Ölafur Högnason bröt bygd 
här 1829 - G.Ö.

Detta basaltblock utgör ett enkelt 
monument över landnamsmannen på 
stället och samtidigt en säker källa 
angående gårdens ålder. Inskriften 
ristades på uppdrag av Guömundur 
Ölafsson och den som gjorde det var 
Thörarinn Bjarnason på Sandar om
kring år 1970. Ända fram emot 1827 
var detta basaltblock föga urskiljbart 
från dess kamrater, klippblocken 
längs foten av Pétursey, vilka sedan 
århundraden tillbaka rasat ned från 
bergväggarna för att sedan stå fast- 
giodda i vågformiga klungor, orörda 
av människohand.

Utmed bergsluttningarna på Eyjar- 
hölar, där det nu utbreder sig ett 
vackert gårdstun, var tidigare en 
mossbelupen stenig mark. Intill denna 
hade för länge sedan den strida älven 
Klifandi, som kommer från Mvrdals- 
jökeln, haft sitt lopp, brutit ned jord
månen och grävt ur sluttningarna, 
övertäckt slätmarken med basaltgrus

och förstört Pétursey-gårdens betes
marker, t. o. m. helt förött en bond
gård, som låg där intill bergets nord
sida. Omkring är 1820 höll dessa älv
fåror på att gro igen och bönderna 
på Pétursey hade sina lammfallor där.

År 1827 bodde åtta bönder på Pé
tursey, varav en var Ölafur Högna
son. Han påbörjade det året uppföran
det av en ny gård där västerut på 
tunet kring lammfållorna, på det om
råde som kallades »ute i Backarna». 
Byggnadsarbetet pågick i två år. I 
juni 1829 flyttade Ölafur till den nya 
gården, röjde bort stenarna, odlade 
upp erosionsmarken och slätade tu
vorna.

Ingveldurs ungdomsminnen 
Ingveldur föddes på Steinar i Eyja- 
fjöll-bygden år 1793. Inga blev hon 
alltid kallad i sin ungdom, eller Inga 
lilla. Hon var liten och växte trögt 
men var villig och snabb när det 
gällde att springa ärenden, både ute 
och inne. Hon var läraktig och bok- 
synt, vilket dock knappast räknades 
henne till någon förtjänst. Flickebarn 
hade andra uppgifter än att slösa bort 
tiden med »bokstudier», och för sitt 
läsbegär fick hon ofta uppbära före
bråelser och ibland straff. Hennes 
mor lärde henne läsning och kristen
dom. Modern inpräntade i henne, 
liksom i sina övriga barn, att flitigt
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1. Afton i vardags-
rummet, .bastu,,., bedja i levande tro på Gud fader 
på en bondgård. ,
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jolket som arbetar. .
Oljemålning av Aug. kvinna, som höll strängt på sedlighet 
Schwtt i860. j hemmet och var mån om att hålla

alla religiösa bruk i helgd. De hade 
företräde framför alla andra sysslor 
vid sina rätta tidpunkter och varken 
husandakt eller kyrkfärd slopades 
någonsin utan giltigt förfall.

Alla i hemmet hade sina bestämda 
arbetsuppgifter på gården. Jön förde
lade arbetet, och det var klokast för 
var och en att fullgöra sina uppgifter 
på rätt tid. För mindre ärenden och 
arbetshjälp anlitades barnen. De fick

ofta mycket krävande uppgifter, till
sades att skynda på och visades föga 
hänsyn. Inga blev tidigt ansvarig för 
dessa uppgifter, hon var äldst av sys
konen, snabbfotad, villig och rådig. 
På det sättet fick hon snart åtaga sig 
besvärliga ärenden, som andra sökte 
komma undan trots att de var äldre; 
när det brådskade sprang hon ofta 
iväg först av alla för att hämta hem 
hästar, jaga bort betande kreatur från 
slåttermarken eller söka efter sakna
de får. Hennes vaksamhet och prak
tiska förstånd var henne då ofta till 
stor hjälp och hon vandes främst till 
utearbeten och strapatser men blev i
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ullbearbetning tillsammans med kvin
norna. Inomhus fick hon sällan sitta 
i lugn och ro, ty det var många saker 
som måste uträttas; men om hon 
någon gång hade en ledig stund grep 
hon efter en bok, inte stickor, något 
som ansågs vara en stor brist i hennes 
uppförande.

Denna uppfostringsmetod och det 
dryga arbetet hämmade hennes växt, 
men trots det var hon ganska stark, 
så att när hon blev fullvuxen kunde 
kraftiga karlar inte rycka till sig det 
som hon höll fast. När så behövdes 
deltog hon i allt slags karlgöra utom 
arbetet på sjön, trots att hon hade 
stor lust att ro ut på fiske. Hennes 
intresse riktade sig mot fåren och 
hennes tid upptogs mest av vallning 
och fårskötsel. Hon var så snabbfotad 
att det var en lek för henne att hinna 
ifatt bortspringande lamm om så be
hövdes. Hon gick aldrig hemifrån för 
att valla fåren utan att stoppa en bok 
innanför tröjan. Hon var sex år gam
mal när hennes far flyttade till 
Drangshlift, och då fick hon i upp
drag att vakta korna, vilka sökte 
springa iväg till sitt gamla hem, samt 
att valla fåren. Nio år gammal kände 
hon igen alla tackorna i sin fars hjord 
och visste vars och ens namn. Det 
visade sig att vallningen var en lättare 
uppgift för lilla Inga än vad man 
kunnat tro, och på det sättet kom får
skötseln i allt större utsträckning att 
falla på hennes lott, även om hennes 
mor tyckte att hennes kunskaper i 
ullslöjden var bristfälliga.

Med stigande ålder utökades Ingas 
arbetsuppgifter. Hon åtog sig att 
vakta de lammande tackorna på vå
ren, vilket var ett påfrestande arbete

och dödligheten bland lammen bru
kade vara ganska stor. När Inga hade 
övertagit omsorgen om tackorna och 
deras lamm, upphörde lammdödlig
heten till största delen. Själv ansåg 
hon att det var tack vare hennes om
tanke och uppmärksamhet, men and
ra sade att hon hade lyckan med sig 
i detta som allt annat. Hon kände 
igen varje tacka och visste precis när 
de skulle lamma. Sedan lammen skilts 
från sina mödrar fick hon också 
vakta tackorna. Man tyckte att de 
var så lugna hos henne, lugnare än 
hos andra. På vintern, när hon hade 
möjlighet, tog hon med sig åt fåren 
ute på betet antingen en smula salt 
eller »söl» (alg), som hon vant dem 
vid och som de begärligt slickade i 
sig. Tackorna visade sig så lystna efter 
saltet, att de kom springande till hen
ne när hon ropade på dem ute på be
tesmarken, vare sig det var sommar 
eller vinter.

Snart fick hennes far, Jön, vetskap 
om hennes påhitt med saltet och 
»sölen» och förbjöd Inga att slösa 
bort det på tackorna. Inte heller fick 
hon ge klena får av sin mat. Inga 
brydde sig inte om detta förbud utan 
hotade med att ge upp vallningen, 
om man förhindrade henne att be
handla fåren så gott hon kunde. Salt 
fanns det gott om på Drangshliö, ofta 
flera tunnor som hämtats från stran
dade fartyg eller från Vestmannaöar- 
na. Tackorna belönade hennes om
tanke med att hålla sig så lugna på 
betesmarken att vallningen blev en 
lätt uppgift och Inga fick gott om tid 
att läsa i sina böcker. Dem bar hon 
alltid med sig eller förvarade dem i 
hagen, där hon gömde dem mellan ett 
par stenar. Det var inte många som
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gen, när hon skulle vakta fåren. Men 
böcker var hennes käraste nöje. Och 
hon lärde sig innehållet i de flesta 
böcker som fanns på Drangshliö samt 
dem som hon kunde få låna i grann
skapet. Främst var det fråga om upp- 
byggelseböcker, helgonlegender och 
dikter, andliga visor, »rimur» (vers
krönikor) och brottstycken ur anna
ler. Bibeln var hennes huvudläsning, 
och den förvarade hon i en särskild 
stengömma ute i hagen för att det så 
litet som möjligt skulle synas hur fli
tigt hon läste i den. Bibelläsningen 
upptog hennes intresse till den grad 
att ingen bok blev henne lika kär. Det 
kunde sägas att hon lärde sig den från 
början till slut och med så stor nog
grannhet att hon kom ihåg alla per
sonnamn och kunde stava dem utan
till. När Inga blev konfirmerad, be
undrade prästen hennes kunskaper 
och förstånd. Han talade uppmunt
rande till henne och förutspådde 
henne välgång. Hela sitt liv bevarade 
hon dessa ord i sitt minne och de var 
ett stöd för henne.

Helgerån
Drangshliö tillhörde Ytri-Skögars 
kyrksocken och kyrkvägen gick längs 
berget Drangshliöarnupur österut till 
Ytri-Skögar, »Mässtigen» kallades 
den. Alla som hade möjlighet därtill 
gick till kyrkan på helgdagarna. En 
gång sent om hösten, när alla från 
Drangshliö gick till fots till kyrkan 
och man kom förbi där fåren gick 
och betade på sluttningarna i närhe
ten av Mässtigen, så hände det ovan
liga att tackorna sprang tillsammans 
i en klunga och började följa efter 
kyrkfolket. Inga var med i gruppen

och hade hållit på att prata med de 
andra. Fåren hade hört hennes röst 
och sprungit dit. De följde efter grup
pen tills man tillgrep den utvägen att 
gömma Inga inne i folkhopen och 
befalla henne att tiga. Då tappade 
fåren intresset så småningom och 
måste slutligen vända tillbaka. Detta 
fann Jön och hans husfolk vara en 
stor vanära, att fåren följde efter fol
ket till kyrkan och begick helgerån. 
Han förmanade Inga att ta detta som 
en fingervisning om att sluta dalta 
med oskäliga djur och vänja dem vid 
all slags oskick. När man så kom hem 
från kyrkan blev hon bestraffad för 
detta helgerån.

Inga hade svårt att förstå hur de 
stackars tackorna kunde väcka förar
gelse hos kyrkfolket, och hon tänkte 
ofta senare på hur sådant kunde kal
las helgerån.

Hårda prövningstider 
Allt eftersom Inga växte upp blev 
hon satt i svårare arbete. Under vin
terfiskesäsongen rodde man ut på 
fiske från Drangshliö och granngår
darna när väderleken tillät det. De 
lokala förhållandena gjorde fisket 
tämligen arbetsamt. Sjömännen red 
iväg till stranden var morgon före 
gryningen och kom inte hem förrän 
det blivit mörkt om kvällen. Deras 
hästar kallades för »sjöhästar» och 
fick rikligt med foder. Inga väcktes 
samtidigt med sjömännen för att 
hämta hem fiskfångsten som bevarats 
på stranden sedan kvällen innan. Hon 
förde hem den på »sjöhästarna» och 
kom vanligtvis med den vid samma 
tid som de hemmavarande höll på 
att stiga upp. Denna nattliga färd 
var kylig och ledsam. Och aldrig fick
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hon tid att ta sig en blund på dagen. 
Hon måste utfodra fåren och vattna 
dem. Slutligen, fram på kvällen, tog 
hon hästarna ner till stranden igen 
för sjömännen att rida hem på. Dessa 
strandfärder övertogs sedan av hen
nes yngre syskon, efterhand som de 
växte upp och blev i stånd därtill. 
Men Inga fick ofta rycka in för att 
hjälpa dem, och då kom hon inte till 
ro förrän bland de sista på kvällen, 
ofta senast av alla. Enda trösten var 
att lämpligt sjöväder varade sällan 
länge. Det hände dock under en fiske
säsong, att fångsterna var ovanligt

4. Redskap till hd- 
käringsfångst, 1800- 
talet. Nordväs t- 
island.

goda och fisket pågick fram på våren, 
varför Inga måste åtaga sig att ensam 
sköta fåren och vakta tunet. Det blev 
en mycket ansträngande vår för hen
ne, så att hon tappade matlusten och 
var nära att bli helt utmattad. Hennes 
far märkte det och beordrade henne 
att varje morgon insupa en full muss
la av rå levertran ur en kagge som 
stod intill en visthusvägg där på går
den. Inte tyckte hon att tranen var 
välsmakande men hon åtlydde i alla 
fall sin fars hud, och snart föreföll 
det som om drycken gjorde henne 
gott. När lammen skildes från sina 
mödrar fick hon ta hand om mjölk
fåren, och sedan slåttern börjat mjöl
kade hon dem ensam. Ibland kände 
hon det som om dessa uppgifter skulle 
bli henne helt övermäktiga, men 
hon var dock fast besluten att åtlyda 
sina föräldrar efter bästa förmåga. 
Att hon orkade och hann med så 
mycket gjorde henne också modig, 
djärv och rådig. När det var som 
svårast sökte hon hjälp hos den him
melske fadern i sina böner och fick 
därigenom nya krafter. Hon glömde 
aldrig att läsa sin morgonbön medan 
hon klädde på sig och göra kors
tecknet när hon kom ut under bar 
himmel, vilket var en allmän sedvänja 
på den tiden. Hennes mor fick vet
skap om att hon förvarade bibeln 
någonstans utomhus men förbjöd 
henne inte att göra det, inskärpte 
dock att hon inte fick låta den heliga 
boken fara illa. Inga talade om för 
sin mor att bibeln var hennes tro
fasta och bästa följeslagare och för
säkrade att hon inte skulle komma 
att fördärva den.

När tunslåttern var avslutad och 
allt höet hade bärgats hölls det slåtter-
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fest på DrangshliS, då man serverade 
tjock risgrynsgröt med grädde. Det 
var en sällsynt föda, men inga andra 
än slåttermännen fick smaka av den. 
Pigor och ungdomar kom mindre i 
åtnjutande av slåtterfesten. Det hän
de sig en sommar, att det hlev oväder 
den dag som slåtterfestgröten skulle 
utdelas. Slåttermännen fick den ser
verad på sängen. Inga kom då in 
från vallningen, genomvåt och kali, 
och blev nerstoppad vid fotändan i 
sängen hos en av drängarna för att 
hon skulle bli varm. Där låg hon, när 
slåtterfestgröten bars in. Var och en

av drängarna fick en full ask med 
denna läckerhet, men Inga fick ingen
ting. Hur innerligt gärna hon hade 
velat få smaka av den heta gröten, 
som hon fick se drängarna skövla i 
sig, det kom hon aldrig att glömma, 
och hon tänkte på ungdomarna vid 
liknande tillfällen när hon själv hade 
blivit husmor.

När »förnämare» gäster besökte 
Drangshliff, vilket ofta hände, bjöds 
det på vin och man drack så länge 
tiden och förrådet medgav. Dylika 
dagar kunde bli tämligen påfrestande 
för Inga. Hon beordrades att vakta

71



fyjolfur Gudmundsson
I arfar och farmor gästernas hästar och hämta hem rid

hästar åt sin far. Ofta var detta myc
ket besvärligt för henne. Men hon 
tyckte, när det verkligen gällde och 
hon allramest behövde det, att en 
osynlig hand grep in och hjälpte hen
ne ur svårigheterna. Hennes böner 
blev hörda och hon slapp månget 
straff, som väntade henne om något 
gick galet i samband med det arbete 
som hon blev anförtrodd. I drömmen 
uppenbarade sig för henne änglar och 
goda andar, som styrkte och tröstade 
henne. Och stundom tyckte hon sig 
se Frälsaren, vilket var henne en upp
muntran till att aldrig ge upp för de 
hårda arbetskrav och den stränghet 
som hon fick erfara av sin far.

Det ville sig så illa, att en av dräng
arna på DrangshliS råkade stöta på 
Inga där hon satt ute i hagen med sin 
bibel. Hon var då sysselsatt med att 
vakta lammtackorna. Han hotade 
henne med straff och sade att hon 
fuskade med det arbete hon blivit 
anförtrodd. Inga bad honom att inte 
tala om detta, men han lät förstå att 
han skulle varna hennes far för hen
nes svek. På hennes enträgna böner 
lovade han dock att hålla tyst med 
saken, om hon ville klia honom på 
tårna om kvällarna när man gått 
till sängs. Inga ansåg sig inte i stånd 
att lova detta, då hon inte skulle 
kunna hålla det på grund av andra 
kvällssysslor, och därmed skildes de. 
När Inga kom hem denna kväll, frå
gade hennes far om många tackor 
hade lammat under dagen, vilket hon 
upplyste. Då frågade han om lammen 
levde, varpå hon svarade, att två tac
kor hade fått tvillingar den dagen 
och att alla lammen levde. Han frå
gade då om hon hade suttit och läst

i bibeln ute i hagen. Hon svarade, att 
det hade hon gjort och att det var 
hennes enda vila. Hon talade också 
om att drängen hade kommit på 
henne och hotat med straff om hon 
inte lovade att klia honom på tårna 
varje kväll. När Jön hörde detta, 
klappade han Inga på huvudet och 
sade att hon kunde vara lugn, men 
drängen fick en skarp tillrättavisning 
och man skrattade åt det hela.

Inhyseshjonen
Vid denna tid var ett gift par, förut
varande bondfolk, inneboende på 
DrangshliS. De hade nödgats gå från 
gård och grund för sin fattigdoms 
skull men var inte särskilt gamla. De 
arbetade för maten men var miss
nöjda och ansåg sig illa behandlade. 
De framlade ofta sina problem för 
Inga och talade om hur illa de tålde 
de hårda arbetskraven där på gården. 
Inga tyckte synd om dem och sprang 
ofta ärenden åt dem. hon delade ock
så med sig av sin mat till dem. vilket 
dock ingen fick veta om.

Under fastlagstiden hölls gudstjänst 
varje onsdag, och en onsdag gick alla 
från DrangshliS till kyrkan utom 
Inga och inhyseshjonen. Man gav 
Inga nyckeln till skafferiet för att 
hon skulle ha matportionerna färdiga 
när kyrkfolket kom hem, om det 
dröjde så länge. När kyrkfolket hade 
gått, satte gubben sig ned med biskop 
Vidalins onsdagspredikningar och höll 
husandakt. Det tog en lång tid och 
gumman och Inga satt med tårade 
ögon under läsningen.

När andakten var över bad paret 
Inga gå ut till skafferiet för att 
finna fram en läcker matbit åt dem, 
när hon nu hade nyckeln. Hon ville
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var inne och talade om för dem vad 
hon blivit tillsagd. De blev desto ivri
gare och hotade med hård vedergäll
ning om hon inte ville lämna ifrån 
sig skafferinyckeln till dem. Till slut 
tänkte gubben rycka åt sig nyckeln 
med våld. Han överföll då Inga och 
höll fast henne medan käringen sökte 
efter nyckeln. Nyckeln hade Inga 
gömt i sin säng och de hittade den 
inte i hennes fickor. De hotade henne 
nu med ett duktigt kok stryk om hon 
förmenade dem att komma åt maten 
och underlät att göra såsom hon blivit 
tillsagd. Sedan började de rota i hen
nes säng, och trots att Inga sökte 
hindra det så gott hon kunde, lycka
des de hitta nyckeln. Gubben fasthöll 
nu Inga, medan gumman gick för att 
ta för sig ute i skafferiet. När hon 
kom mittemot ytterdörren, kom kyrk
folket just in genom dörren - guds
tjänsten hade blivit inställd på grund 
av förhinder hos prästen. Käringen 
vände då tillbaka in i vardagsrummet, 
slängde nyckeln mot Inga och sade, 
att de nog kunde tänkas låta henne 
sota för det vid lämpligt tillfälle, om 
hon talade om vad som hänt. För in- 
hysingarnas skull talade hon inte om 
saken och räddade dem därmed från 
det straff som hon visste skulle ha 
blivit följden.

Paret ville inte ge upp sina hotelser. 
Inga märkte det och undvek dem, när 
hon var ensam. Så gick tiden fram 
till påsk. Ladugården på DrangshliÖ 
var belägen en god bit nedanför bo
ningshuset, intill en klippa (»drang- 
ur»), som reste sig där på tunet och 
som gården blivit uppkallad efter. 
Där fanns också ett stall, ett högärde 
och en visthusbod.

Inga skötte om korna, och en kväll 
när hon just höll på att avsluta sina 
sysslor i ladugården och det hade bli
vit mörkt och stormigt ute, tyckte 
hon sig höra något rassel utanför 
ladugårdsdörren. Hon var inte mörk
rädd, men visste dock att i Klippan 
hade många älvor sin bostad och att 
en del underliga saker hade inträffat 
där. En gång för länge sedan hade 
också en bondson från DrangshliÖ 
försvunnit in i Klippan. Hon greps av 
en obestämd ängslan och började 
skynda mot utgången, men då såg 
hon att någon uppenbarade sig i dör
ren och hon kände igen inhysesgub- 
ben. Hellre hade hon velat möta en 
representant för älvfolket än gubben 
och hans käring.

Inga flydde in i båset hos en av 
korna medan gubben och hans gum
ma trevade sig in genom ladugårds
dörren. Gubben frågade om Inga var 
där, men hon svarade inte. Då bör
jade gubben framslunga sina hotelser 
och sade att han nu skulle ge henne 
betalt för gammal ost. »Vi skall ge 
dig ett ordentligt kok stryk, din slyna», 
föll gumman honom i talet. De bör
jade nu leta efter Tnga, varvid gum
man stod ute vid dörren medan gub
ben trevade längs båsen. Inga flydde 
från det ena båset till det andra och 
gubben lyckades inte få fatt i henne. 
Han beordrade då käringen att stänga 
dörren och komma emot honom på 
andra sidan, på det sättet måste tösen 
bli inklämd mellan dem. De gick nu 
fram på var sin sida av ladugården, 
men Inga undkom genom att gum
man halkade på en båssten och föll 
pladask ned i gödselrännan. De fort
satte sitt tysta famlande, men gum
man blev dock något mindre vig efter
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i gödselrännan.
I samma veva öppnades ladugårds

dörren. Det var Jon, Ingas far, som 
kom. Han frågade om Inga fanns där 
och varför hon var där ännu. Då blev 
det tyst i ladugården och Inga följde 
med sin far hem. De haspade igen 
dörren efter sig. Jön hade varit ute 
för att se till sin ridhäst, som förva
rades i stallet intill Klippan, och hade

Kommentar
Eyjolfur Guömundsson föddes 1870 och 

dog 1954. Han var den största delen av 
sitt liv bonde på gården Hvoll i Myr- 
dalur på Sydisland och från den trakten 
stammade hans släkt.

På äldre dagar publicerade han boken 
om sin farfar och farmor (Afi og amma, 

1941) som han bygger på sin farmors be
rättelser. Detta är en ovanligt bra folk- 

livsskildring från 1800-talet, som visar 
oss ej endast de yttre omständigheterna 
i folkets liv men också seder och bruk, 
tro och tankegång och övertro bland fol
ket där i trakten. Ur denna bok har 

dessa kapitel hämtats.
Eyjolfur Guömundsson skrev också en 

liknande bok om sin far och mor (Pabbi 
og mamma, 1944) ävensom sin egen bio

grafi (Lengi man til litilla stunda, 1948). 
Han har även författat andra böcker om 

folklivet så som han mindes det.
Eyjolfurs böcker anses som ypperliga 

folklivsskildringar och har redan fått sin 
plats i den isländska klassiska littera

turen på det området.
por Magnusson

då lagt märke till att den yttre dörren 
till ladugården stod öppen. Han tänkte 
se efter om man hade glömt att 
stänga den eller om Inga fortfarande 
befann sig i ladugården. Hon nämnde 
ingenting om inhyseshjonen, men se
nare på kvällen gick hon ned till 
Klippan och låste upp ladugårdsdör
ren åt dem. Senare antydde hon något 
om saken till sin mor ThuriSur och 
följande vår fick paret lämna gården.

Här nedan återges denna artikels två 

första stycken på originalspråket.

Blästeinninn i Eyjarhålatuni 
t junimånuöi 1929 voru 100 år liöin 

frå Jjvi bsendabvliÖ Eyjarhölar i Myrdal 
var fyrst byggt. 1’etta snotra by 1 i å ekki 

lengri sögu og må [jvi heita nvbyli. 

Heimild fyrir pessu er blåkletter, sem 
stendur rötfastur par i tuninu, meö 
åhöggnu letri pessu: filafur Högnason 
reisti hér byggd 1829 — G. Ö.

Blåsteinn pessi er einfaldur minnis- 
varöi landnåmsmannsins par, Ölafs Hög- 

nasonar, og örugg heimild um aldur 
Eyjarhölabtejar. Letriö lét GuÖmundur 
Ölafsson höggva, og géröi paö Porarinn 

Bjarnason å Söndum nålaegt 1870. Allt 
fram um 1817 var blåsteinn pessi litt 

greinanlegur frå félögum sinum, klettu- 
num meöfram rotum Péturseyjar, sem 
öldum saman höföu hruniö par niöur 
iir hörnrum, fjallsins og jarögröiä i byl- 

gjuvöxnum pyrpingum, osnortnir manns- 

hendi.
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Ölöf frä HlöÖum

Mitt barndomshem

Eftersom jag aldrig sett något som 
liknar de förhållanden som rådde i 
mitt föräldrahem tror jag det kan 
bli av någon betydelse för dem som 
senare kommer att syssla med kultur
historia, att jag försöker berätta vad 
jag först och främst minns av seder 
och bruk i vårt hem, för att de ej 
skall gå helt förlorade. Även om det 
varken blir till ära för mig eller mina 
anhöriga, så anser jag mig förpliktad 
att berätta så trovärdigt jag kan och 
vill varken försköna eller förvränga 
sanningen.

Jag föddes 1857 på Vatnsnes i 
Hunavatnssysla. Som jag först minns 
bodde mina föräldrar på en mycket 
liten gård i en liten dalgång. I denna 
trakt fanns det inte mycket kultur, 
och eftersom vi var mera isolerade än 
andra så fanns det inte någon kultur 
som kunde påverka oss. Min mor var 
gift två gånger och hade 16 barn var
av jag var det näst yngsta. Tio av oss 
överlevde barndomsåldern. Nio växte 
upp i hemmet, men en av oss växte 
upp annorstädes på våra föräldrars 
bekostnad. När vi var unga var hem
met mycket fattigt, men sedan för
bättrades ekonomin. Barnen blev 
skickade hemifrån så fort de kunde 
få arbete annorstädes och försörja sig 
själva. - Nu skall jag berätta om åt
skilliga seder och bruk i hemmet.

Min mor rådde över hemmet för

det mesta. Hon var en duktig kvinna, 
modig och beslutsam och hade god 
hälsa. Allting i hemmet följde be
stämda regler. I många år fick ingen 
förändring eller nya seder tränga in 
i vårt hem. Alla skulder betalades så 
fort de krävdes. Det fanns alltid till
räckligt med hö hur sträng vintern 
var. Vi blev aldrig utan bränsle eller 
mat på våren, men man sparade all
ting och använde allt till det yttersta 
och ställde små krav på bekvämlig
heter och nöjen.

Boningshuset på gården var av den 
sämsta sortens torvhus här i landet. 
Vardagsrummet (bastun) var lågt. Det 
fanns ingen träinredning där utom lösa 
bräder i sängarna mot väggen. Säng
arna, sovbänkarna, var gjorda av upp
staplad grästorv med gavel och fram
sida av trä. Det fanns inget bord och 
inga sittplatser förutom sängarna. 
Det fanns en hylla över varje säng, 
där man ställde mataskar, tallrikar 
och annat skräp. I den innersta delen, 
på den ena sidan av rummet, fanns 
ett fönster i taket med två glasrutor, 
men i den främsta delen fanns ett 
fönster med skinn - en blöt foster
hinna hade spants över en sveg och 
den sattes sen i ett runt hål i taket. 
Om en glasruta slogs sönder fick man 
ibland sätta ett fönster av fosterhinna 
där också, för reservglas fanns ej. 
Detta fönster gav relativt litet ljus,
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men om det regnade och blåste så 
lät det mycket i fönstret. Fosterhin
nan slaknade i ringen och slogs fram 
och tillbaka, och till sist hördes en 
smäll och hinnan gick sönder i små- 
remsor. Då tyckte man det plötsligt 
blev alldeles vindstilla även om det 
blåste häftigt. I de flesta av rummen 
fanns dylika fönster av fosterhinna, 
som smällde och lät högt. Det fördes 
ett otroligt oväsen i dessa fönster.

Man använde hästfett eller sältran 
för att få ljus på vintern. En lampa 
av järn eller koppar hängde i stolpen

mellan sängarna, och den gav ett 
svagt ljus i vårt lilla vardagsrum, men 
en enkel lampa av järn användes i in
gången och ladugården. Man stack 
handtaget på lampan in i väggen. Som 
veke användes ängsull, och sen hade 
man ett litet stycke trä för att justera 
ljuset med. Man sköt veken fram i 
snibben på lampan om man tyckte 
den lyste för litet. Grytorna hängde 
över elden i ett speciellt rep av tagel 
som bands över bjälken, och i nedre 
ändan fanns det långa järnkrokar 
som hakades i handtagen på grytan.
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Ölöf fra Hlöftum:
Mitt barndomshem

2. Vardagsrummet, 
»bastun», pä Kel
dur, uppförd 1891.

När man lämnade eldstaden på afto
nen satte man den eldbevarande häl
len - en stor stenhäll - ovanpå askan 
som man först brett över elden. På 
denna häll torkade man våta strum
por över natten. Som bränsle använ
des uteslutande fårgödsel.

Jag har ingenstans i något hem 
sett så få och primitiva husgeråd som 
i vårt. Det fanns inget förvaringsut- 
rymme som kunde låsas. Det som an
sågs speciellt dyrbart eller ömtåligt 
förvarade man under bolstret i säng
arna. Där fanns alla möjliga saker.

Där placerade man pengarna inuti en 
vante eller en strumpa, stickorna, för 
att dessa ej skulle rosta, sockret för 
att det ej skulle bli vått o. dyl. Där 
förvarade man innekläder, strumpor, 
tygbitar för reparationer, skinn för 
skor, garnnystan och allt möjligt. Små 
tunnor för spannmål eller säckar av 
skinn användes för att bära höet i på 
vintern, eftersom en spjällåda för hö 
ej fanns. Det fanns varken spjällåda 
eller bärdon för torv, skottkärra, slä
de, hake eller spade - utom av trä. 
Om rummen läckte när det regnade
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man kogödsel utanpå taket, men 
annars så reparerade man aldrig 
något av husen. När det dröp från 
taket och ner på sängarna, där vi sov, 
så togs alla fårskinn som fanns och 
lades ovanpå sängarna och vi beord
rades att ligga stilla för att vattenpö- 
larna, som samlades i skinnen, ej 
skulle rinna ner i själva sängen. Detta 
tyckte vi var mycket roligt. Man 
gjorde inga nyodlingar eller byggde 
nya hus. Det enda som intresserade 
folk var att samla hö, bereda ull till 
klädesstoff och sköta om fåren.

Innan slåttertiden började var det 
en fast regel att man tillverkade nya 
skor till alla i hemmet, så många som

det behövdes för hela slåttertiden. Då 
reparerades så många kläder som 
möjligt, för att man ej skulle be
höva ta mer tid till det från höbärg- 
ningen än nödvändigt. Man samlade 
ljung och björkved som höggs i små
bitar och brändes till kol för att man 
på dem skulle kunna hetta och skärpa 
liarna. Träkol gjordes på följande 
sätt: Man högg björkstammarna till 
småbitar, grävde en grund och vid 
grop i jorden och tände eld i botten. 
Sedan kastade man träbitarna ovanpå 
tills det blev en stor hög. - Därav 
kommer ordspråket att ej kommer 
alla träbitarna till graven. - Det måste 
vara vindstilla för att allting skulle 
bli lika jämnt förkolat. Vi barn tyckte 
om att gå genom den svarta röken 
som bildades innan elden hann kom
ma upp igenom högen. När det bör
jade brinna skyfflade man det yttersta 
kollagret ovanpå högen tills kolen 
blev svart utanpå. Då slängde man 
blöt grästorv över för att elden skulle 
dö. Man använde träkol istället för 
stenkol.

Vi hade aldrig arbetsfolk, men som 
oftast hade vi en dräng tidvis under 
slåttertiden. Arbetsivern var större 
under höbärgningstiden hos oss än 
jag känner från något annat håll. 
Vanligen arbetade man ivrigt 16-17 
timmar och åt på en mycket kort tid, 
men eljest fick man ingen vila utom 
sovtimmarna. Barnen började delta i 
höarbetet när de var 7-8 år gamla. 
Flickorna slog höet lika ofta som 
pojkarna om så behövdes. De snörde 
det blöta höet för frakt på hästryg
gen, lyfte tunga höbördor på klöv- 
jesadeln, ledde hästkaravanen o. s. v. 
Min mor slog inte hö men hon stod 
ofta mellan måltidsrasterna hos sin
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Olöf frå HlöiNum:
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marken var blöt, för man slog 
aldrig om det var torrt. Då använde 
han två orv och liar växelvis. De 
barn, som ansågs för unga för att ta 
del i höarbetet, var hemma för att 
se efter de yngre, baka flatbröd - 
vilket plattades ut på en sängbräda, 
för att det varken fanns ett bord eller 
en bänk smula sönder torrfisk och 
»bre på«‘ för folket när det var mid
dagstid. Pojkarna lagade maten och 
skötte om barnen lika gärna som vi 
flickor. Våra föräldrar var så pass 
ivriga att låta barnen arbeta att vi 
ej fick kamma håret eller tvätta oss 
utom på söndagarna. Om vi absolut 
ville göra sådant så fick vi göra det 
mens vi åt vår torrfisk. En gång var 
två av oss tillsammans och räfsade hö 
och pratade om dikter mens vi arbe
tade. »Ni borde hellre be era böner», 
sade min far argsint. Han tyckte inte 
så mycket om de sköna konsterna 
och hade andra saker att tänka på. 
Den största delen av vintern var vi 
barn sysslolösa. Ofta så grät jag för 
att jag var ledsen och jag längtade 
efter att få lära mig någon »fåfänga», 
såsom det kallades. »Lek», sade folket 
när vi sade att vi var ledsna och frå
gade vad vi skulle göra. De andra 
lekte men jag längtade och grät och 
ville absolut likna prästens döttrar, 
även om jag ej tordes säga ifrån, för 
att alla tyckte jag var liten och odug
lig-

De vuxna arbetade lika hårt med 
ullberedningen som med höarbetet. 
Bonden kardade och stickade alla de 
stunder han var inomhus. Tänk bara 
vad oerhört snabbt folket stickade! 
Yllevadmalet var grovt och starkt. 
Det vävdes av endast vårull, och som

oftast var både den inre och yttre 
delen av ullen spunnen samman. Se
dan valkades det, så att man ingen
stans kunde se något veck. De flesta 
klädesplaggen var stickade för att 
man ej skulle behöva köpa mer än 
det allra nödvändigaste av vävda ty
ger. Våra kläder var nästan outslitliga 
men sängtäckena var ändå de allra 
starkaste. De höll över en generation. 
De vävdes på så sätt att varptråden 
inte syntes utan endast inslaget. Varp
tråden var därför ofärgad och det 
andra färgat. Huvudfärgerna var 
mörka, indigoblå eller röda - färgade 
med kall kourin, som gav en vacker 
och vanligen rödaktig färg. Likaså 
fanns det grönt, färgat med mossa 
och gult, färgat med olika sorters gräs 
och även färgat med smörblomma - 
men var växterna vissna så fick man 
koka färgen länge. Också förekom det 
tyg med smala ränder med en klar, 
röd färg, om det skulle vara extra 
fint. Dessa sängtäcken var tjocka och 
tunga men mycket starka. Min mor 
kunde väva brickväv och fotväv. 
Bådadera fick jag lära mig. Hon 
kunde ej brodera utom blomstersöm - 
det fick jag också lära mig. Hon syd
de själv våra kläder, allt med ylle
tråd. Skorna syddes med senor, d. v. s. 
själva sömmarna, men kanten med 
ylletråd. Min mor hade också lärt 
sig knyppla, men verktygen härför var 
förlorade så långt jag kan minnas.

Våra sängar var på följande vis: 
Det fanns två bolster i en del 
sängar, i de andra sängarna fanns det 
endast hö på bottnen. Det ena bolst- 
ret hade skinn utanpå men det 
andra ett mycket tjockt vadmal. Kud
darna var av skinn eller vadmal under 
överdraget. Överdraget var antingen
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Olöf fra HlrifSum:
Mitt barndomshem stickat eller av vadmal. Sängtäckena 

var av vadmal men inget täcke var 
fyllt med fjädrar. De flesta kuddarna 
var fyllda med fjädrar men somliga 
med ängsull. Jag minns en liten kudde 
med fjädrar i och överdraget var 
stickat, vitt i början men mörkare 
och hårdare från år till år. På den 
sov jag under hela min barndom.

Mina föräldrars riddon var: Sadel, 
mycket liten med en flossad sits, ett 
överdrag och en rem däröver. Min 
mor hade en pöfi (n. sl. sadel), som 
jag tror var fylld med strandråg. De 
finare pöfar gjordes av ull, d. v. s. 
underdelen. Ovanpå sitsen hade hon 
en kudde och däröver ett sängtäcke 
- men hon ägde inget sadeltäcke. - 
Ovanpå sängtäcket sattes sedan rem
men, en bred rem med sölja och ut- 
styrning för stigbyglarna och bukrem
men, vilken sedan spändes fast. Sedan 
lade man den andra delen av säng
övertäcket löst däröver. Stigbyglarna 
var så pass små att man fick plats 
endast för tårna, och stigbygelremmen 
var så pass kort att kvinnan satt på 
huk ovanpå detta egendomliga rid
don. Naturligtvis satt hon längs efter 
hästryggen och hade knäna uppe vid 
brösten. Min mor ägde aldrig någon 
riddräkt i hela sitt liv. Jag fick en 
damsadel när jag var 15-16 år. Den 
köptes begagnad åt mig. Den var 
punsad, beklädd med mässingsbleck 
med punsade djurbilder och blom
mönster. Den var så djup och vid att 
jag kände mig som ett bär i en tunna 
när jag satt i den. Den räckte ända 
upp till händerna. Dock var jag myc
ket glad åt att rida i en damsadel. 
Jag visste att det ansågs mycket fint 
jämfört med pöfi. I längden så tyckte 
jag dock illa om denna guldfärgade

sadel, även om den blänkte och solen 
sken på renar som sprang ifrån ivriga 
jägare runtomkring på sadeln. Jag 
lurade min syster att köpa den av 
mig. Hon tyckte den var en klenod. 
Den prisades också utav alla.

Min far handlade med samma köp
man alla mina barndoms- och ung
domsår. Han krediterade några daler 
för jämnan och köpmannen prisade 
min far också. Det tyckte bonden om. 
En gång om året red man till handels
platsen. Det var också en lång resa, 
som tog fyra dagar med hästkarava
nen fram och tillbaka. Det enda som 
man sålde var ull och skinn av unga 
lamm. För det köptes allting som 
hemmet behövde av importsaker. 
Förutom spannmål var det i många 
år alltid följande saker: 3 pd. kaffe, 
10 pd. kandisocker, två liter cherry 
- det fick min mor -, 1 pd. fikon som 
gavs till oss barn när folket kom ifrån 
handelsplatsen liksom en kandibit 
och en matsked cherry åt var och 
en av oss. Om något utav barnen 
speciellt förtjänat det, så fick det 
en kniv. - Även köptes 2-3 lod in- 
digofärg, fyra pd. annan färg, en 
almanacka och ett ark grått papper - 
för brev om så behövdes - och sen en 
blå huvudduk åt min mor. Den fanns 
alltid med, men ibland fick en av oss 
systrar den, om den gamla ej var ut
sliten. Dessa saker togs alltid upp ur 
säckarna när man började packa upp, 
men ibland förekom det att det också 
uppenbarade sig en gulfärgad huvud
duk som någon av oss systrar fick. 
Det berodde på oss själva vem som 
fick den som en belöning för duk
tighet och flit. Vi blev alla glada för 
den, vem som än fick den, för vi 
njöt alla utav glädjen av att se denna
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4. En hästkaravan 
framför en mindre 
gård, Melkot i 
Reykjavik. Omkr. 
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5. Bönder på han
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6. Handelsplatsen
?mfö!öf7iZr"«T färggranna duk. hur än vi andra skött
dötrirs minnen. En oss det sista året. Men en gång så 
handelsfartyg ligger ... , , .
pä redden. Foto hände det att ur en av sackarna togs
omkr. 1890. bomullstyg som min äldsta syster

skulle få till förkläde. Då blev jag 
avundsjuk för första gången. En gång 
var jag sjuk när folket red till han- 
delsplatsen. Då tilläts jag beställa 
något för priset av ett lammskinn. 
Jag beställde en handduk. Alla blev 
förvånade över denna dumhet. Men 
jag tyckte om denna handduk, så vit 
och så mjuk den var och som ingen 
i hemmet hade maken till. Jag fick 
låta den ligga ovanpå min säng mens 
jag var sjuk vilket gladde mig mycket. 
Då var jag över 12 år gammal. Året 
då jag konfirmerades fick jag resa till 
handelsplatsen för första gången. Då 
hade jag den största reslängtan jag 
någonsin haft i hela mitt liv. Jag

låg vaken hela natten före, orkade 
naturligtvis inte äta någonting, satte 
mig i min djupa sadel iklädd min 
mors bruddräkt som riddräkt. Den 
var tillverkad av svart vadmal med 
tre sömmar i ryggstycket, med extra 
tyginlägg i själva sömmen. Kjolen 
och tröjan var sydda ihop och de var 
så pass trånga att jag knappast kunde 
andas. Jag var ej van vid trånga klä
der. Jag var vaken nästan hela sex 
dygn och när jag kom hem igen var 
jag nära döden utav trötthet för att 
jag hade vakat så pass länge. De andra 
som var vana vid resor av detta slag, 
sov bland resgodset, när man stanna
de för att vila, och det hade ingen 
inverkan på dem. Jag hade fått ett 
lammskinn att köpa för. Det an
såg jag var tillräckligt. För det köpte 
jag den sak som jag tyckte var den
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7. Ett ämbar för för
varing av mjölkmat, 
»skyr», till vintern. 
1800-talet.

vackraste i handeln, en nålbehållare 
av mässing, målad i alla möjliga fär
ger. Den har jag ännu i min ägo. Jag 
tror jag minns rätt däri att mitt skinn 
värderades till åtta skilling. Efter att 
vi hade konfirmerats fick vi varje år 
ett lammskinn att köpa för från han
delsplatsen och ingen tyckte det var li
tet. Vi flickor fick ej egna får förrän 
vi var 16—17 år. Pojkarna fick får 
mycket tidigare.

Efter denna första resa till handels
platsen ville jag ej dit på många år, 
för jag tyckte ej att den motsvarade 
min förväntan. Min mor reste ofta till 
handelsplatsen tillsammans med sin 
make för att hjälpa honom med häst
karavanen. Ibland tog hon någon av 
pojkarna med, men hon köpte aldrig
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någonting åt sig själv liksom om hon 
suttit hemma.

Min far reste några vårar västerut 
till Snaefellsjökulltrakten för att häm
ta torrfisk. Han tog med sig dit skinn 
och talg och fick torrfisk och torka
de fiskhuvuden istället. Dessa torsk
huvuden var jättestora och fisken 
också. Denna resa tog fjorton dagar, 
kanske tre veckor. Han reste kort 
före slåttertiden och kom hem igen 
lagom för att tillverka kol. Man reste 
ogärna hemifrån utom under dessa 
handelsresor och färder till kyrkan. 
En gång om året reste man för att 
betala arrendet. Det betalades med 
smör, ull och talg.

Det fanns inga baljor i hemmet, 
varken stora eller små. Jag fick först 
se tvål och såpa när jag var nästan 
vuxen. Alla kläder tvättades i varm 
urin som samlades för ändamålet, och 
sedan i vatten. Man bytte skjorta 
varje månad, men underbyxor och 
lakan byttes ytterst sällan, en eller 
två gånger om vintern, och därför så 
var det nästan omöjligt att rengöra 
dessa klädesplagg. Om vintern så 
tvättade man sällan strumporna. Man 
lade dem helt enkelt på hällen över 
elden om de var våta och sedan gnug
gade man ur smutsen på morgonen. 
På somrarna sköljde man smutsiga 
strumpor i bäcken. Man använde ofta 
urin för att tvätta händerna, men 
mjölk, vassla eller tunt »skyr» (n. sl. 
yoghurt) användes för att tvätta an
siktet, vilket ansågs bättre än att an
vända vatten. Man tvättade alla klä
der i en gryta, men nattpottan, som 
var av trä och laggad. användes för 
att tvätta händerna. När man tvätta
de ansiktet använde man en blöt trasa 
- handduk fanns inte - och gnuggade



8. Matask, 1800-
,alet■ den över mitten på ansiktet, och sen

så torkade man med en torr vadmals- 
trasa eller med förklädet. Man tvätta
de sig endast om ansiktet om man 
väntade främmande, vilket sällan 
hände, utom prästen som visiterade 
hemmen årligen, eller om någon av

9. Hornskedar, de många kringströvande hemlösa,
1800-talet.
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som vandrade runtom i socknen, 
stannade på vår gård. Vi barn var 
mera rädda för dessa kringströvande 
än för spöken. - Och sen tvättade vi 
oss också om vi skulle till kyrkan - 
andra resor var det ej tal om. Då 
blev håret kammat så att det blänkte, 
och vi bytte kläder totalt, men så fort 
vi kom hem igen tog vi av oss fin
kläderna och tog på de gamla igen. 
Vi fick ingen mat förrän det hade 
gjorts. Finkläderna lades i en kista, 
de fina skorna sattes på syllen - de 
bars på vägen - för varenda sak hade 
sin egen plats och förvarades alltid på 
ett visst ställe.

Alla åt ur mataskar. De tvättades 
två gånger om året med vattnet som 
det rökta fårköttet kokades i. Det var 
före julen och den första sommarda
gen. Eljest anförtroddes hundarna att 
»rengöra» dem efter varje måltid. 
Asken ställdes på golvet med lite mat 
på botten och hundarna slickade dem 
mycket noga. Sen tog ägaren den, 
blåste ner i den en gång och satte 
den på hyllan. Därmed var det gjort. 
Om det blev så pass hård och tjock 
hinna inuti asken att hunden ej or
kade slicka bort den, så tog de som 
var renligast sin kniv lite då och då 
och skrapade bort hinnan. - Dock 
har ingen av oss fått binnikemask. - 
Våra tallrikar var av trä eller tenn. 
Trätallrikarna svarvades utav tall i 
Strandasysla. De såg prydliga ut. Vi 
hade skedar av horn för att äta med. 
Jag har kvar min ännu. Som jag först 
minns var det enda porslinet hos oss 
en kopp med blå prickar, stor och 
vid överst, men när jag var 7-8 år så 
gav någon mig en porslinskål och där
efter åt jag ur den. Men eftersom 
det var en vacker och sällsynt sak så
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ansågs den lämplig att tvätta sig i och 
kamma håret ur den, och det fick 
jag ganska länge finna mig i. En gam
mal gumma skänkte mig en sked av 
silver. Den fick jag endast mycket 
sällan se men aldrig använda. När 
jag var 7-8 år så gav en flicka mig 
en förgylld kopp som jag tyckte var 
så vacker att jag knappast vågade röra 
den. Den gavs också bort ganska snart 
och då behövde jag ej tänka på den 
mer. - Flickan som gav mig koppen 
frågade om jag inte var intresserad 
av att resa till Reykjavik. Det kunde 
jag ej svara på, jag hade aldrig hört 
talas om denna stad. Hon frågade 
mig om jag kunde dansa. Det visste 
jag heller ej, hade aldrig hört talas 
om det förr. Hon sade att folk i Reyk
javik slog samman huvuden som bag
gar när de var berusade. »Dansar man 
på det viset?» frågade jag blygsamt, 
för jag tyckte att hon visste förskräck
ligt mycket. Då skrattade flickan, 
men jag vågade ej fråga henne mer. 
Dock längtade jag efter det, för hon 
var släkt med prästens döttrar som 
måste veta en hel del och hon tro
ligen också.

Vi barn drack aldrig kaffe. Min far 
drack kaffe i slåttertiden och på hög
tider, min mor och vi barn drack 
mjölk eller inget alls. Till prästen 
gavs kaffe och till några få andra gäs
ter, men de flesta gäster fick mat. 
Det fanns varken kaffekvarn eller 
kaffepanna i hemmet. Kaffebönorna 
smulades sönder i en gryta medelst 
en kullersten och sen lagade man 
kaffe på det viset, att man kokade 
vatten i en kittel och sedan så satte 
man till kaffet.

Vi längtade mycket till julen, och 
även om vi hade litet mat i allmänhet

så fick vi så pass mycket mat då, att 
vi kunde spara på den framemot ny
året. Vi var mest glada för att få 
bröd då. Det var också en stor glädje 
att vakna på juldagen och känna dof
ten av min fars kaffe som han fick 
lite brännvin i och sen få själv, när 
man nyss vaknat, kokt mjölk och 
kandisbit och tio små pannkakor. Det 
fick vi alla och det kunde vi alltid 
vara säkra på att få även om eko
nomin i hemmet var dålig. Dock läng
tade jag mest efter mitt julljus, muss
lan. Vi fick en mussla eller en kam
mussla med veke av ängsull och så 
mycket talg som fick plats i musslan. 
Så tände vi alla och var oerhört gla
da, var och en med sin mussla, och 
lyste upp överallt i varje vrå och le
tade efter om vi möjligen kunde hitta 
något märkvärdigt, en spelbricka, en 
glasbit eller något lika dyrbart, som 
vi kunde ha som leksak. Tänk vad 
ljuset var litet och klart på min muss
la. Jag höll den i handen hela tiden 
och såg på den utomordentligt nöjd 
tills talgen var slut och ljuset dog. Jag 
tycker att jag aldrig har sett ett lika 
klart ljus och jag tyckte aldrig lika 
mycket om mitt vaxljus när prästfrun 
hade börjat ge oss sådana, men för
klaringen är naturligtvis den att då 
hade jag blivit äldre. Dessa vaxljus 
stöptes i en kärna. Man satte smält 
talg i kärnan med varmt vatten un
der. Vekarna hängde ned från en li
ten trästicka som låg tvärsöver kär
nan, många i taget, vilka sedan dop
pades då och då i talgen och torkades 
dessemellan. En man från Skagafjör- 
Surtrakten • har berättat för mig om 
sitt julljus, som gjordes av en strupe. 
Jag har aldrig hört talas om det från 
andra håll. Det tillverkades på så sätt
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trästicka vilken omlindats med en 
linnetrasa eller med ängsull. Sedan 
hällde man smält talg i strupen vilken 
fick stelna. Detta hade den fördelen 
att ljuset ej smälte ner men då och 
då fick man klippa överst av strupen 
eftersom trästickan och talgen brann. 
Nu är denne man mycket känd här i 
landet men han tycker lika mycket 
om minnena av sitt julljus som jag 
om mitt.

Den första sommardagen2 var den 
andra i raden av våra efterlängtade 
dagar. Då gick min mor alltid till får
husen tillsammans med min far för att 
se på fåren och höet, som fanns kvar. 
Då fick varje barn ett helt stycke 
bröd, förutom annat gott. - Ett äkta 
par i socknen gjorde så hela deras

äktenskap igenom - de fick 21 barn, 
varav två gånger tvillingar och fick 
aldrig bidrag av kommunen förrän de 
blivit mycket gamla - att de skänkte 
varann en stor, rund brödkaka som 
sommarpresent. Dylika kakor var 
vanliga som presenter och de ansågs 
vara en fin gåva. - De andra av 
årets högtider tänkte vi inte så myc
ket på. Vi firade nyår lite grand. Då 
var min fars äldsta barn fött, hans 
mest älskade dotter, så han tyckte 
mycket om denna dag och ville ha 
sitt kaffe med brännvin uti. Bränn- 
vinskaffe och varma småpannkakor, 
det tyckte han var livets toppnöje, 
men min mor tyckte mest om att 
tugga på kandisocker.

Den första festen som jag deltog i 
var ett gravöl efter två bönder på 
granngårdar. Då skulle man ha en 
stor fest. Då var jag omkring 12 år
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gammal. Nu såg jag bestick för första 
gången och jag var rädd för den svå
righet som det skulle vålla mig att an
vända dem. Man bredde linnelakan 
på bordet istället för en bordduk och 
gröten serverades i stora tvättfat. Se
dan doppade varje gäst sin hornsked 
i fatet. Jag hörde att prästfrun sade 
- men besticken var hennes och hon 
arrangerade gravölet - att det spelade 
ingen roll hur än det var, för bond
folket förstod sig inte på sånt.

Det mesta av det som jag berättat 
här är mina minnen från min barn
dom. När jag var 9 år, 1866, så flyt
tade vi till en annan gård i samma 
socken. Där fanns det mycket bättre 
boningshus och där lärde vi bättre 
känna andras seder och bruk än i vår 
avsidesliggande dalgång. Också dröj
de det inte länge innan vi ungdomar 
gjorde revolution mot det som rådde 
i hemmet, inledde nya seder och gjor
de slut på många av de gamla. Då 
hade ekonomin förbättrats så pass 
mycket att vi kunde ha råd med fler 
saker. När vi flyttade till denna gård 
hade vardagsrummet aldrig rengjorts, 
dock var det ganska bra och helt be
klätt med panel inuti. Det blev lika
dant några år, men när vi hade börjat 
med nya seder så ville vi rengöra 
golvet liksom en hel del annat. Den

dag, när vi rensade golvet, minns jag 
mycket bra, liksom min glädje på 
kvällen över den vunna segern. Gol
vet var så pass smutsigt att man in
genstans såg golvbrädorna. Men när 
förändringarna började så visade det 
sig att min mor i själva verket var 
mycket renlig av sig. Men det var 
den gamla vanan och det stora ar
betet i hemmet som gjorde att det var 
som det var. På sin ålderdom så var 
hon mycket noga med sin personliga 
renlighet och ibland kunde det vara 
svårt att göra rent i huset så pass bra 
att hon blev nöjd. När vi barn hade 
gjort revolutionen dröjde det inte 
länge innan vi kom på samma kultu
rella nivå som de andra omkring oss. 
Det var visserligen ej någon hög nivå 
och jag visste betydligt mindre i kon- 
firmationsåldern än övriga vuxna jag 
känner till. Så pass illa förberedd för 
livskampen lämnade jag hemmet nit
ton år gammal.

1 Man bredde en vit duk på hustaket 
eller på någon högtliggande plats för att 
de som gjorde höarbetet skulle kunna 
se den och sen gå hem för att äta.

2 Den första sommardagen är alltid tors
dagen mellan den 19 och 25 april. Den 
firas ännu som högtidsdag i Island.

Kommentar
Författarinnan Ölöf Siguröardöttir föd
des på gården Sauöadalså på Vatnsnes 
på Nordisland 1857. Hon var den näst 
yngsta av sexton syskon men föräldrarna 
var relativt fattigt bondfolk och gården 
var bland de mindre i trakten. Fastän

föräldrarna var mycket begåvade, tillät 
den hårda livskampen ingen utbildning 
förutom den hon kunde få i hemmet. 
Hon blev tidigt läskunnig och läste med 
stor iver allt hon kunde få tag i, som 
hade något litterärt värde eller som var
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fanns så gott som endast andaktsböcker 
och psalmböcker samt episka dikter 
(rimur). När hon var nitton år lämnade 
hon hemmet och med prästfruns hjälp 
kunde hon sedan komma till Reykjavik, 
där hon utbildades till barnmorska.

I Reykjavik kom hon i kontakt med 
tidens mest kända diktare och annat 
litterärt folk, vilket hon uppskattade 
högt och vilket kom att prägla hennes 
liv. Där gifte hon sig och flyttade sedan 
till Nordlandet, till gården Hlaöir i Eyja- 
fjöröur. Ölöf och hennes man, Halldör 
GuSmundsson, var alttid fattiga. De 
bodde som husmansfolk på gården men 
hade också några får som de livnärde 
sig av.

Ölöf SigurSardottir var ovanligt begå
vad och på sin fritid diktade hon både 
vers och prosa. Hon blev tidigt känd 
på grund av sina diktalster. Som förfat
tare blev hon känd under namnet Ölöf 
frå HlöÖum (Ölöf från Hlaöir). Hennes 
första diktsamling Nokkur småkvaeöi 
(Några smådikter) utkom 1888, men 
Ritsafn (Samlade verk) utkom 1945.

Ölöf Siguröardottir dog 1933. Hennes 
memoarer, Bernskuheimili mitt (Mitt 
barndomshem) varur följande kapitel 
hämtats, publicerades i tidskriften Eim- 
reiöin 1906 och sedan i Ritsafn 1945.

por Magnusson

Här nedan återges de två första styc
kena på originalspråket.

Af pvi aS ég hef hvergi séö lika 
heimilishåttu og å heimili foreldra minna, 
kemur mér til hugar, aÖ paö kunni aö 
geta haft pyöingu fyrir på, sem men- 
ningarsögu semja, aö ég reyni aö faera i 
fråsögu, paö sem mér er minnisstaeöast 
af håttsemi og högum okkar, svo paö 
ekki glatist. Og pö mér og aettmönnum 
minum verb i litil fraegö aö fråsögu 
minni, på tel ég mér skylt aö segja satt 
og rétt frå og fegra hvorki né ofegra 
sannindin.

Ég faeddist 1857 å Vatnsnesi i Huna- 
vatnssyslu. Pegar ég man fyrst eftir, 
bjuggu foreldrar minir å ofurlitlu koti 
fremst i dalverpi litlu. t pvi byggöarlagi 
var menning mjög litil, og viö enn 
afskekktari en aörir, svo enginn minnsti 
menningargeisli haföi åhrif å okkur. 
Mööir min haföi gifzt tvisvar, eignazt 
16 börn, og var ég nsest pvi yngsta. 10 
uröum viö fulloröin, 9 olust upp heima, 
citt annars staÖar meö fullri meögjöf 
frå foreldrunum. Få ta-k t var mikil, 
meöan börnin voru ung, en allgööur 
efnahagur siöan. Börning voru låtin 
burtu jafnskjött og pau gåtu fengiö vist 
og unniö fyrir sér. Nu skal på frå sagt 
heimilishåttum ymsum, fyrst pegar ég 
man eftir.
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/. Lagbåter på 
Lofot-reise.

Til Lofoten
I regeten skulle julen vare til tretten- 
dedags jul (Knud kjörer julen ud). 
Men fattigmanns jul varte ikke så 
lenge för tranlampen atter kom inn 
i huset til belysning og julematen var 
oppspist. Mennene laget seg nu i 
stand til avreisen til Lofoten, som 
begynte straks over trettenhelgen og 
utöver tjuendehelgen. Alle fiskerbå- 
ter hadde råseil, og alle seilte til Lo
foten med sine rorskarer. Å reise med 
dampskip var den tid ikke brukt av 
fiskerne, men ble betraktet som rik- 
manns- og storkarsaktig.

På reisen delte de seg i lagbåter, 
2-3-4 osv., isaer for å kunne hjelpes 
at å sette opp båtene på lunner om 
kveldene. Hver mann på båten hadde 
en lunne med seg hjemmefra. Helst 
valgte de seg sådanne havner hvor 
det var godt å sette båtene på land.

Kjettingfortöyning, for at båtene 
kunne ligge flott på havnen, og hus 
på båtens bakskott, var den tid ikke 
oppfunnet og brukt. Kjettinger be
gynte å brukes i 1860-årene, og hus 
på båtens bakskott oppfantes og be

gynte å brukes i 70-årene, og da ble 
det ög slutt med bätoppsettingen på 
land, thi da lå båtene flott på havnen 
fortöyet, og mannskapet lå i husene. 
Der ble dertil anskaffet stöpte båt- 
ovner, som sattes i husene, så de fikk 
koke mat og kaffe om bord. Men inne 
i husene var trängt. De fikk kun ligge 
og sitte, ikke stå. - Femböringene 
var de förste som det ble bygd hus 
på, senere på åttringer, ja endog 
mindre båter.

7 t/ t i t t

2. Femböring med 
hus fm bak.skotten.

På de store handelssteder på Lofot- 
veien var oppsatt losjihus for nord- 
faren. De betalte pr. mann for natten 
2 skilling (7 öre). Var der meget folk,

i,.
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måtte soveplassen innskrenkes til 5 
mann på favnen. Hövedsmannen var 
den som tinget hus (nattlosji). Straks 
efter fulgte da bakrumsmannen med 
rytönnen på ryggen (med köyckkerne 
i). De andre bar nu med seg kokekar, 
ved, mel osv. Gjerne koktes nu bland- 
suppe (syresuppe). De syntes at 
blandsuppe, sild og flatbröd var god 
mat å få efter en heldags seilas. De 
mest alminnelige havneplasser var 
Andklakken, Selsöyvik, Stött, Kjer- 
ringöy og Grötöy. Der var oppfört 
sasrskilte kokehus for nordfaren. Men 
også forskjellige andre havneplasser 
ble sökt.

Når der var meget folk, var det 
ingen lett sak å få kokt sin mat i disse 
kokehus. Det gjaldt nu om ikke å 
vaere blyg, men djerv nok til å trenge 
seg frem og tinge ildsmål efter hver- 
andre. Stavaeringene og örlendingene 
hadde ord på seg for å vaere de 
djerveste til å trenge seg frem for å 
få sin grautkok, så helgelenderne 
måtte ofte vente for å få sin bland
suppe kokt, som de syntes fulgte 
minst bryderi med.

I overligge - for motvind eller 
storm - tilbrakte de dagen med å stå 
på kramboden og traktere kjenninger 
og sette til livs en og annen pel og 
halvpel brennevin; så der ble skrål og 
leven ut på dagen og utöver kveldene, 
iscer av stavteringene. Med sine röde 
toppluer og hvite ravelsduks busse- 
ruller var de lette å kjenne fra andre. 
De ville nu gjerne krangle og slåss 
med nordlendingene, de seg imellom 
var samsinte og ville gjerne yte hver- 
andre bistand: men nordlendingene 
var i regelen mindre til å drikke og 
mere fredsommelige. De mest edrue- 
lige og sparsomme innskrenket seg til

å kjöpe av og til en toskillings skål 
varm sirupté og en toskillings kake.

Leden var i den tid ikke oppmerket 
og opplyst med lykter, som nu. Det 
gjaldt å vaere kjent og stö på hver 
holme og skjaer i leden, og under- 
vannsgrunner, ister når mörket og 
skumringen falt på.

Fiskernes sjöhyre var skinnstakk, 
som de kledte på seg over hodet, og 
skinnbukse, - enten av geit eller kalv. 
Men i sytti-årene begynte de å bruke 
tröyer av oljet lerret. De var lettere 
og mindre brysomme å kle av og på, 
men ikke så varme som skinnstak- 
ken. Men oljet lerretbukse begynte 
alminnelig å bli brukt i åtti-årene.

Sjöstövlene kunne opptrekkes like 
under skrevet og kunne nedbrettes 
igjen nedenom kneet til midt på leg- 
gen. Inne i dem bruktes av noen lange 
hoser (nålebandshoser), som rakk opp 
over låret under skrevet, litt lengre 
enn stövlene rakk i oppbrettet stand. 
De trengte så lange stövler når de 
skulle vade og sette båtene på land. 
Men i åtti-årene begynte de å bruke 
kortere stövler (röyserter), som rakk 
til kneet. De trengtes ikke lengre nu 
når de slapp å sette båtene på land, - 
da ble det ög mindre vading. — På 
hodet hadde de brede skinnhatter, 
som var sterke og varaktige, og som 
senere ble avlöst av sydvester.

Lofotkosten var alminneligvis 2 
våg og 2 pund flatbröd, 1 våg eller 
kun 2 pund kake eller kavring av 
samfengt rugmel, 1 bismerpund bon
desmör; av kjött 4 ganglemmer (bog 
ell. lår) av et småfe (sau), litt kokt 
kjött og 25-30 lefser; og en leiekar 
måtte dessuten ha noen talglys og 1 
kanne brennevin, 1 mark bladtobakk 
og til dels en liten gammelost. Den
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Grötöy eller Målöy var de siste 
havner för de reiste over Vestfjorden 
til Öst-Lofoten. Var vseret urolig, ble 
de liggende mange dager; var vteret 
godt, og de så godt fjordvaer, var de 
tidlig under seil. Men mangen en gang 
kunne det vaere godt vaer ved innlan- 
det, men kommen ut på Vestfjorden 
kunne de treffe storm og sjö av mot
vind eller av medvind. I 80-årene be- 
gynte de å telegrafere fra Hennings- 
vaer i Lofoton til Grötöy om morge
nen kl. 8 om vaerforholdene ved Lo- 
fotkysten. Men sjelden ventet de så 
lenge når vaeret var rimelig.

Der ble gjerne skaffet en mann av 
hvert båtlag til mannskap på jektene 
på veien til Lofoten. Jektene var de 
siste som reiste hjemmefra, litt för 
kyndelsmess. De og andre fartöyer 
seilte sjelden lenger öst enn til Helg- 
vaer för de la til å seile over Vest
fjorden. Frisk sydvind og sydvest var 
beste fjordvaer for fartöyene, og spak 
sydost og östenvind var beste vaer 
over fjorden for båtene. Nordost (öst- 
båtning) voldte megen skavlsjö, isaer 
når tungsjö av havet rullet inn, som 
kaltes undersjö.

Når de nu var lykkelig og vel kom

met i rorvaerets keiler (smale sund 
eller viker), var alle mann vel til mote 
og glade over å vaere kommet på gam- 
lebua. Men mange hårde törn inntraff 
forskjellige ganger i Vestfjorden som 
krevde menneskeliv. Jeg skal således 
nevne 25. januar 1893, hvor vteret var 
stille om morgenen og båtene tok til 
å seile. Men da de kom ut på fjorden, 
rök det opp til orkanaktig storm av 
vest, og mange fant sin grav i den 
dype Vestfjord den dag.

Når der nu hang fisk på hjellene, 
som hjemmefolket i Lofoten (skol- 
pen) hadde fisket i dagene over nytt- 
år, var det et godt bevis på at der var 
fisk innenfor skallene, og da ble alle 
modige og naeret et godt håp. De bar 
nu töyet fra båten, kister og tönner 
m. m. opp til rorboden og ordnet seg 
med alt, også inne i rorboden, og for- 
töyet båtene, spente tau over keilene, 
bandt sine båter side om side for og 
bak med påhengte taustropper på 
stavnene, som kunne opplettes når de 
rodde på sjöen ved fiskeplassene.

I fiskevaret
De gamle rorboder var tarvelig ut
styrt med vindu, i tallet 2, sjelden 3, 
av störrelse som små fjösglugger, og 
et skjelett på taket, som kunne lettes 
av og på med en tilfestet stang når
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Fire-bats rorbod.
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4. Rorboder. Ves-
terålen. Lofoten. der ble for meget rök inne. Inven- 
Fot. Wilse 1938. .taret i rorboden var en langbol pa 

hver langvegg, en alen höy fra jord- 
gulvet, hvor hele båtmannskapet had
de felles soveplass side om side. Tvers 
over var fastspikret 3-4 bordstubber 
i én bredde, som tjente til matbord. 
De måtte sitte på köyeklaerne mens de 
spiste. Bare kokken satt fremom bolen 
- i pinen - stod eller satt. Hele gulvet 
i rorboden bestod for det meste av 
jord, bare med 3 eller 4 bord i mid- 
ten; det hele kaltes for pinen.

En firebåts rorbod var bygd som to 
boder under felles tak, med en för
gång i hver ende, hvor der var plass 
til å henge opp sjöredskapene, garn 
eller line, og en tömret skillevegg 
mellom hver rorbod. Sine matkister 
og kleskister hadde de plassert uten-

for rorboden når der var for lite rom 
å plassere dem inne. Alminnelig var 
10 a 12 mann innlosjert i hver ror
bod; men undertiden var 3 båtmann- 
skap (15 a 18 mann) i én bod. På 
en linebåt (åttring) rodde 5 mann, på 
en garnbåt (femböring) rodde 6 
mann. Der var også én-båts boder 
(men de var få) hvor der var 5 eller 
6 mann innlosjert. Men efter hvert 
som de gamle rorboder ble gamle og 
falleferdige, eller eieren ellers ville 
gjöre en förändring og flytte sin ror
bod naermere sjöen og sette kai foran, 
med vinsj på, var det lettere å ta av 
båten enn transporten var til de gamle 
rorboder som var bygd höyt opp på 
land. Denne förändring til det lettere 
og bekvemmere begyntes allerede i 
1880-årene og fortsattes fremdeles.
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Ildstedet i de gamle rorboder var i den 
eldgamle tid muret av sten; men så 
begynte man å bruke komfyrplater av 
malm med murete sider av teglsten, 
men senere hele stöpte komfyrer av 
malm, hvor hver side sattes sammen 
til en hel ovn.

Det eldgamle ildsted kaltes «flua». 
Den alminnelig brukte kokemat var 
syresuppe og sild og flatbröd, eller 
suppe og hjell-esing (hjellhengt fisk), 
eller saltet stampfisk, og poteter - 
men potetene måtte der nu spares på 
- dels fersk fisk og mölje tillaget av 
flatbröd lagt i suppen, eller hjemme- 
törket byggmel. Gröt ble sjelden kokt, 
kan hende 3 ganger i löpet av vin
teren, thi gröten var en mjöltjuv, sa 
de.

Som matkopper å öse maten i bruk
tes treskåler med skaft, kanne- og 
halvkanne-skåler av leirtöy; tallerken 
av tre eller grovt leirtöy. Med renslig- 
heten, så vel inne som utenfor ror- 
boden, var det ikke så nöye, for de 
gamle syntes ikke det passet for en 
fisker a vasre fin og nöye på småting 
under fiske. Manns-skarnet var lagt 
i dynger i bakken og ved bergknauser, 
ja endog i temmelig naerhet av drikke- 
og kokevannet.

Men tross all denne urenslighet, 
både inne i og utenom rorboden, viste 
der seg sjelden sykdom blant fiskerne.

Ister under vinterfisket var de meget 
tarvelig i sitt matstell og i alt hva 
der gikk til utgift, for å ha mest mulig 
nettoutbytte av sin vinterfangst.

Lofotfisket var det sikreste og mest 
alminnelig sökte fiske av nordlend- 
ingene og helt syd om Stadsbygd. Slo 
Lofotfisket feil - dog sjelden av man
gel på fisk, men av vaerforhindring - 
kunne det bli skralt å leve i manges

hjem. Straks gutten ble konfirmert, 
og mange för, var det visse å begynne 
med lofotfisket, og holde ved hele 
sitt liv igjennom inntil - for noens 
vedkommen - i 70-års alderen; men 
alminnelig var til seksti eller noen år 
over de seksti. For en frisk manns- 
person å vtere hjemme om vinteren 
ble betraktet som en skam, en lat- 
mann, når unntas sasregne forhold. 
En gammel, utslitt fisker har da al
minnelig drevet mellom 40 og 50 lo- 
fotfiskereiser. Kvinnfolkene var ofte 
i mangel av mannfolkhjelp om vin
teren når det gjaldt visse arbeidsstyk- 
ker som kvinnene var ukyndige i, og 
som for dem var vanskelig å utföre, 
men måtte nu allikevel hjelpe seg på 
beste måte til mennene kom hjem fra 
Lofoten.

Skreifisket ble kun drevet ved Lo- 
fotkysten og yttersiden. Det var ikke 
som nu for tiden, ved innlandskysten, 
langs Helgeland og sönnerfor Helge- 
land.

Linefiske
Om morgnene, når det var sjövter, 
var de tidlig på benene - som fiskerne 
også i våre dager - helst når de skulle 
ut med «mårraline», thi fisken bet 
best ved daggry. Til agn bruktes saltet 
sild hjemmefra, eller rogngyta, eller 
«bölting», det er skårne remmer av 
fiskebuken, eller akkar = blekksprut, 
alt efter som det var å erholdes. 
Fisken bet likeså godt da, som den 
gjorde i den senere tid når der bruk
tes fersk sild til agn.

Det var også da bestemt ordinert 
utrorstid om morgenen for trekking 
av nattline, men skiftedes efter års
tiden den 1. og 15. dato i hver må
ned, fra kl. 7.30 til kl. 5 den 14. april.
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Den skiftedes med en halv time hver 
gang, efter den lysere tids innskri- 
den. Den 14. april ble oppsynet hevet, 
så derefter kunne de få ro ut når de 
ville. De mest årvåkne rodde og trakk 
sin line litt over midnatt; men de 
fisket mindre enn de som lot sin line 
stå i sjöen til 4-5-tiden, thi fisken 
bet best i den tid på morgenparten. 
Men det var et fåtall av fiskerbåter 
som drev fiske efter sommermål (14. 
april). Mässen, eller den störste del 
av folket, var enten reist hjem eller 
på Finnmarken. Det fiske som ble 
drevet efter sommermål, ble kalt for 
gytefiske, det betyr at fisken var ut- 
gytt og den störste fisketyngde reist.

Om morgnene i utrorstiden lå line- 
båtene side om side, båt ved båt i ut- 
rorssundene. Der var ög bestemte ut- 
rorsmerker på landsidene: til dem, 
men ikke lenger, thi ellers ble båten 
mulktert av politiet. En halv time 
var alminnelig ventetid, thi de gikk 
til båts alminnelig en halv time för 
signaltiden.

Når signalet var heist, rodde politi- 
båten på land, og fiskerbåtene fort
satte til fiskeplassene hvor de hadde 
sine liner. På Iine-åttringsbåt rodde 5 
mann, på mindre båter 3 eller 4 
mann. På den eldre båttype bruktes 
keiper og hamlebånd som årene ble 
lagt i. Men senere ble hele båttypen 
forandret og vater-bord satt på ripen, 
og toller satt på, som årene lagdes i. 
Dette syntes man var snarere å få i 
stand under roingen i feilslagne til- 
felle, thi de syntes det var om å gjöre 
å komme i lag til trekkingen og iva- 
reta hver sin linepart. Ellers kunne 
de risikere at fisken som var på ved- 
kommendes line, ble tatt av andre. 
Derfor rodde de av alle krefter for

å nå frem. Uheldige kunne de vtere, 
som kom senest. Noen fiskere var vel 
også tilböyelig til å rane fisk fra and
res liner når anledning dertil gaves.

Når linene var så sammenviklet at 
de ikke godt kunne greies på sjöen, 
drog de felles lineparter, og tellet og 
delte fisken på hver båt efter linen. 
Den som satt på skottet og andövet, 
holdt rede på fisketallet; linen måtte 
ordnes når fiskerne kom på land. 
Hver fisk i oddetallet tilfalt den båt 
som drog linen. Når de har trukket 
linene, settes agnete liner igjen i sjöen 
til neste dags trekking.

Når de kom på land, var det å få 
seg en kaffetår og litt mat til. Så bar 
det til båts for å slöye fisken, og siden 
enten å baere og henge på hjell, eller 
å selge og kaste opp på et fiskekjöper- 
fartöy. Og når de var ferdige med 
dette, så bar det til å egne line igjen 
utöver kvelden til neste dag, om det 
ble sjövaer. Först når de var ferdige 
med line-egningen, var de fri det 
dagsstrev. I den travleste fisketid 
kunne ög undertiden li langt utpå 
natt. I den tid da fiskerne hadde agnet 
på boden, var det lett å komme seg 
til egnings. Men i 70-80-årene, når 
små agndampere begynte å före fersk 
sild fra fjordene til fiskevaerene, og 
fiskerne ikke hadde eller ville ha an- 
net enn fersk agn av sild, eller lodde 
fra Finnmarks-fjordene eller Vefsn- 
lodde, da var det undertiden en svaer 
kamp for å få agn når damperne kom 
på havnen. Da stod der folk og ventet 
på hver höyde og holdt utkikk. Var 
det mörkt, lyttet man nöye efter ski- 
pets signalpipe.

I gamle dager spurtes ikke, som nu, 
efter endt fiske om hvor mange tusen 
fisk pr. båt, men om hvor mange
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5. Att ringar ror ut 
på Lofot-havet. Fot. 
Wilse 1928.

6. Fisken slöyes. 
Svolvcer. Lofoten. 
Fot. Wilse 1986.
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7. Fisker ne kjöper 
agn av en agnsild- 
damper.

8. En garnbåt 
trekker garn, med 
en line innviklet i 
garnet.

tönner lever (efter gammelt sagn: 
hvor mange kleppeskaft har de slitt 
ut på den og den båt?). Fisken teltes 
på storhundreder - 120; et enkelt 
hundre kaltes for et «spigarhundre».

Mangen gang var det en trist og 
hård törn for fiskerne når avlands- 
vinden - nordenvinden - og snekave 
rök orkanaktig opp. Da måtte de små 
båter med små seil krysse på vinden, 
med liten avanse. Og det hendte at 
de måtte holde unna vinden og kom 
til andre rorvaer, eller helt innover 
Vestfjorden. Mange ulykker hendte 
undertiden også. Et sagn fra Bogan 
i Vest-Lofoten forteller: En fem- 
manns båt (med line) rodde en dag 
på sjöen, da det kom et troll opp 
gjennom sjöen og stakk hodet opp 
gjennom vannflaten. Det vistes som 
et bart menneskehode. Da tok hö- 
vedsmannen luen av sitt hode og kas
tet til trollet. Og trollet forsvant. Det 
andre år rodde den samme mann også

i Bogan. En dag var de langt ute på 
havet og skulle i lag med andre båter 
sette line. Da kom det samme troll 
opp og sa: «Det durer i vest, og det 
braker i nord. Ro på land du som 
ga meg huvo ifjor». Ja, de rodde og 
kom i land; men fort så rök det opp 
til en orkanaktig storm av nord, og 
mange fant sin grav i det våte den 
dag.

Ja fiskerne i gamle dager var meget 
overtroiske. De trodde meget på 
draugen. Ofte hörte de rop av drau- 
gen når han ventet uvasr. Sjelden var 
det ikke at de banket sine sjövanter 
på en sten - eller som de mente var 
en sten - om kvelden i mörke, og at 
den bakefter rullet i havet. Ja da var 
det selve draugen som de hadde ban
ket og rengjort sine sjövanter på. Og 
mange sagn er også om draugens 
naergåenhet, både ute på fiske og 
hjemme; men i den senere tid for
svant draugen, og ingen har sett og 
hört den.

Garnfiske
De store fembörings garnbåter var 
tungvinte å komme frem på med bare 
årer, og de ga seg nu god tid om mor
genen. De fryktet ikke den ene for 
den andre, som linefolket, og de rod
de först efter at flagget eller utrors-
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signalet var heist. Linefolket sa ofte 
at garnfolket suget vesken godt av 
kaffegruggen för de rodde på sjöen. 
Det skulle hjelpe når linen var inn- 
viklet i deres garn.

På en fembörings garnbåt rodde 6 
mann. De brukte i det minste 6 garn 
pr. mann, 36 garn i lenken, men de 
brukte også flere garn undertiden. I 
heldigste tilfelle kunne de få 500 til 
1.000, ja opp til 2.000 fisk på lenken 
- ja endog mere - så man kunne fiske 
en god lott på ganske kort tid når 
fisket slo til. Men garnfolket fikk 
alminnelig fxrre sjövaersdager enn 
linefolket. I storm vant de ikke å 
trekke sine garn så lenge som line
folket trakk sine liner. Men senere 
begynte de å sette en trille på en jern- 
tapp foran på garnkorten, som ble 
kalt andöver, som holdt garnene leng- 
ere i korten, og kunne således trekke 
garn lenger i storm. Dette begynte 
linefolket også å gjöre på sine line- 
korter, hvilket var til lettelse og gagn 
for dem som satt og andövet.

I den eldre tid bruktes trekavl av 
seljeved til flöyting på garnene, men 
når den ble sjötrukken, måtte den 
ombyttes med nye, törre, og lagdes 
i små hauger på bergknauser til tör- 
rings. Men så ble det gjort försök 
med tre-pel-flasker av skipper og fis
ker Hofstad, Hellesvik i Alstahaug, 
Helgeland. Flaskene ble godt tilkor- 
ket, men de viste seg ikke fullt tjen- 
lige. Hofstad sendte så en modell av 
glasskavl til glassverket for å få den 
stöpt. Kavlene ble senere tilblåst på 
glassverkene i mengder, men de be- 
fantes allikevel ikke hensiktsmessige, 
av den grunn at det nökne glass var 
utsatt for snart å slås sönder. Dette 
ble siden forandret, - de fikk en

masket hue på, og fremdeles brukes 
de i alle störrelser.

I 1890-årene og utöver begynte de 
å bruke smågarn - små torskegarn - 
med små kavler på. Disse smågarn 
ble först brukt av noen småbåtsfis- 
kere som fisket i Lofoten tett ved 
land. De hadde garnene dels flytt med 
neverruller istedenfor kavler, og de 
fisket godt grunnet billig utrustning. 
Så begynte flere og flere å bruke den 
slags kavlede garn, og de fisket godt 
der hvor man ikke kunne få fisk på 
annen redskap. Nu kunne man bruke 
åttringen til garnbåt med 4 mann, og 
nu kunne man ög söke på innerste 
egg efter fisken. Åttringen ble nu om- 
rigget med sneseil, flere og flere år 
efter år.

De förste som begynte med små
garn, fisket godt. Men isaer i 1905 og 
1906 skulle mässen av folket utruste 
seg med smågarn på Lofoten, så der 
ble slik efterspörsel efter tråd at fa- 
brikkene ikke kunne skaffe efter 
ordre. Som fölge derav ble tråden 
både av dårligere kvalitet og dyrere, 
som alt tauverk ble dyrere.

Seilföring
I den gamle tid bruktes råseil på alle 
Nordlandsbåter, ja også på stavae- 
ringsbåter. Men i 1906-07, også litt 
för, begynte litt efter litt sneseil å om
bytte råseil på åttringsbåter, som noen 
år i forveien (fra 80-årene) var gjort 
med femböringen; og det var i fem- 
böringens siste dager de satte to 
master i båten med mesanseil, og 
på formasten sneseil og storseil. Men 
de kunne ikke så godt brukes under 
garntrekkingen i Lofoten som under 
finnmarksfisket og andre seilturer. 
De seilte bedre med sneseil enn råseil.
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9. Femböring som 
er omrigget fr a rå- 
seil. Den har to 
master i båten med 
mesanse il, og på for
masten sneseil og 
srorseil.

10. Attring omrigget 
med sneseil.

11. Fisken på 
hjellen telles.

På den råseilende femböring måtte 
en eller to mann sitte ved årene 
og andöve efter garnene. Men når 
det ble sneseil på femböringen, satte 
de mesanseilet til, og det andövet bå
ten frem efter garnene. I öyemed for 
finnmarkfisket satte de brede, vann- 
tette finkenett utenpå vaterbordene 
- fra stavn til stavn - som ble kalt 
for Vardöriper. De gjorde båten mer 
lastedrektig og vernet mer for sjö- 
skvett når båten var lästet med fisk 
eller annet. Det begynte först å byg
ges i Vardö for loddefisket i Finn
marken, og ble gjort på alle de i fis
ket deltagende småbåter også, og til 
efterligning også på Helgeland.

Sneseil anvendtes nu i alminnelig- 
het også på mindre båter til hjemme- 
bruk efter 1900.

Vi förlåter nu seilomriggingen og 
dens utvikling forelöpig, og vender 
tilbake til fiskernes drift for övrig. 
Enhver kan vel forestille seg fisker- 
flåten seile ut om morgenen i 1860- 
70-årene til sine fiskefelter i Lofoten 
og andre rorvajr, utelukkende bestå
ende av råseilbåter - og senere delvis 
av sneseilbåter - og nu i det 20. år- 
hundre, hvor en helt annen båttype 
er innfört, med sneseil, og hvor mo
torkraft er innsatt, der driver båten 
frem mot vinden, og kan således over- 
flödiggjöre både seil og årer.

Lofotfisket är slutt 
Når sommermål kom, ansås vinter
fisket slutt, i ster for Öst-Lofoten, og 
da var leiekarene fri. Da hadde de 
tjent inn for sine 18-20-25 dalers 
hyre, samme som 72-80-100 kroner 
og alt fritt. Dog senere i tiden betal
tes storhyre med 30 daler = 120 kro
ner og alt fritt. Men i Vest-Lofoten 
fisket de lenge utöver våren, kunne 
hende hele april, og enda lengere i 
Röst. Leiekarshyrene var vel også 
större, eftersom det ble lengere tid, 
og dels kunne leiekarene holde seg 
selv med törmat-kost, som det ble 
tatt hensyn til.

Når de nu var ferdige med fisket, 
o g gjorde seg da ferdig på hjemreise 
(hjemskåra) eller på Finnmark-tur, 
måtte de nu telle fisken på hjellene 
sine. Da stod en mann med et tre- 
stykke, helst avbrukket tönne-bånd, 
og skar med en kniv for hvert tju, 
eller 20-tall, som de varslet om, de 
som stod på hjellen og tellet med en 
stav i hånden. Det som ble skåret i, 
kaltes skårakjevlet.

Der teltes alltid på storhundreder 
(120) for frakten sin del; men fisken
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12. Fisken henges 
pä hjell. Reine, Lo
foten. Fot. Wilse 
1924.

% . :

solgtes efter vekt i Bergen, med fra- 
drag i dörslag (6 mark på vågen).

Når fisken var tellet på hjeliene, 
förte de sine rogn- og levertönner om

bord på sine fraktejekter for å föres 
hjem. Leveren måtte de hente igjen 
fra jekten og brede (smelte) til tran 
og igjen helle på tönner og frakte på

iv 1
V

13. Rogn legges i 
tönner. Lofoten. 
Fot. Wilse 1936.

99



Johan Slåtter0y:
På skreifiske og
markedsferd i Nord-
Norge 1870-1900

14. Stavaer ing sbåt en 
på Lofot-tur.

samme jekt til Bergen sammen med 
rognen, i vårstevnen. Men allerede i 
1800-årene solgtes både fisken til dels, 
og all rognen og leveren i Lofoten 
på litervis til oppkjöpere, og oftest 
til mellommenn som kjöpte for dam- 
periene, som dampet leveren til medi- 
sintran og sendte rognen til Bergen. 
Det ble således efterhånden slutt med 
Bergenshandelen for fiskerne selv.

Nu var brukelig at alle skårer måtte 
plukkes för de reiste hjem av Lo
foten. Det var ungguttene som kaltes 
så i det förste år de var i Lofoten. 
De måtte gjöre hans, det er: holdt 
brennevinsgilde, kokte toddi eller 
punsj, spilte fiolin. Helgelenderne 
plukket sine skårer i slutningen av 
fisket. Men stavasringene brukte å 
gjöre det efter ankomsten til Lofoten, 
för de begynte fisket. Når ungguttene 
hadde gjort sin hans, kunne ingen 
kalle dem skårer lenger. De andre 
på båten og i bulaget skoet hansen, 
det er: deltok i utgiftene.

Hjem fra Lofoten
Inntraff ikke påskehelgen altfor tid- 
lig på vinteren, sluttet nu alminne- 
lig de som skulle reise på Finnmar
ken, isaer hvis det viste seg skralt med 
fisket og der inntraff sydvestlig vind;

og den gode bör benyttet også nord- 
lendingene seg av, de som hörte 
hjemme nordenfor Lofoten. Og som 
oftest inntraff i og omkring påsketi- 
der sydvestlig vind, som ofte kunne 
blåse vel meget, og som kaltes for 
nordlendings-rien.

Undertiden inntraff denne nord- 
lendings-ri - de sydlige vinder - i 
samme tid som sydfarerne (helgelen- 
dingene og de fra forskjellige steder 
sönnenfor Lofoten) skulle seile hjem. 
Men da var de utilfredse og ventet 
med stor lengsel på nordenvinden. De 
kalte en sådan ventetid for en ratatid. 
Der var ikke skikk på noe, sa de ofte. 
Men når vinden kom av fjella - det 
er nordenvind eller nordvest - og den 
var alminnelig i styrke, ikke for sterk, 
da var de ikke sene om å gripe efter 
kistekjörelene og dra til båten og 
pakke sammen alt sitt töy, og tok 
gjerne til å seile på Vestfjorden når 
natten ble i vendingen, sa de. Og ble 
vinden fremdeles föyelig, seilte de så 
vel natten som dagen inntil de kom 
hjem, livor de i hvert enkelt hjem 
ble mottatt med glede. Og i hjem- 
mene hadde vel husmoren ventet også 
med lengsel, og for lenge siden stelt 
til god mat som nu sattes på bordet 
til dem. Og i de naermeste dager efter 
hjemkomsten ble de av naboer og 
kjendinger budt velkommen fra Lo
foten og ofte spurt om hvor godt fiske 
de hadde gjort og om hvor mange 
tönner lever de hadde fisket.

Inntraff det nu en god bris av nor
denvind i noen dögn, var befrakter- 
jektene heller ikke sene om å komme 
hjem. Og efter noen dagers forlöp 
ble det nu den såkalte oppskiping, 
det er: de hentet sine levertönner i 
land for å brede til tran, som atter
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/5. Leveren smeltes

skulle sendes med samme jekt til Ber
gen i vårstevnen.

Den såkalte lysbreding (transmel- 
ting) måtte utföres på törvaersdager. 
De hadde sine stengruver oppmuret 
nede ved sjöhusene ved strandbred
den, som de hadde sine tpnne- og 
halvtönnegryter hegnt over ilden i, litt 
over halvfylt av lever som skulle 
bredes til tran. Tranen ble i 3 sorti
ment - blanktranen ble den förste av 
leveren i tönnene; den brunblakke 
ble flöytet (skummet) av gryten når 
leveren var i oppkok, og den brune 
tran kom når leveren ble brent til 
stenbrent grugge, som ble godt av
presset. Tranen ble helt på nye eike-

16. Befrakterjekt 
pa veg til höststev- 
nen i Bergen.

xwm

tönner og sendt til Bergen, til hver 

sine kjöpmenn.

Der var på noen steder mange så- 
danne ildsteder, isxr når det var flere 
båtlag som skulle brede tran, og hele 
båtmannskapet måtte vxre behjelpe- 
lig. De som ikke var hjemme, måtte 
leie for seg, eftersom de alle hadde 
sin andel deri.

Straks de nu var ferdig med tran- 
bredingen om våren, seilte befrakter- 
jektene til Bergen til vårstevnen, läs
tet med tran og rogn og hva annet 
de hadde å sende til Bergen. Ethvert 
båtlag hadde sin föringsmann med, 
eller én föringsmann hadde flere båt
lag. De ivaretar deres varer i utsalg 
og innkjöp. Hvert båtlag hadde sin 
kjöpmann, eller én kjöpmann hadde 
flere båtlag. Enhver fikk de varer 
han skrev efter, og föringsmannen 
tok dem i förvaring om bord og hjem 
mot en viss godtgjörelse (föringspar- 
ter).

Når jektene nu kom av Bergen, 
med varer og penger og medfulgt 
regning for hver parthaver, så bar 
det til å seile til Lofoten og ta hjell- 
fisken der for å seile til Bergen med 
(höststevnen). Reisen til Lofoten kal
tes for fiskehentingen, eller fiskefer- 
den. Jektens eier måtte selv betale 
sitt mannskap hyre og leie folk i Lo
foten til å ta ned fisk av hjellene i 
lag med sitt mannskap, når det treng- 
tes. Hvert båtlag betalte frakt til jek
tens eier.

Men allerede i 1880-årene var det 
slutt med leverbredingen. Som för 
nevnt begynte nu fiskerne å selge i 
Lofoten straks de kom av sjöen og 
fikk fisken slöyet, både leveren og 
rognen. Og med befrakterjektenes 
antall svant det nu efterhånden inn.
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De som var igjen, kunne ikke gjöre 
mere enn én stevne til Bergen om 
året, nemlig höststevnen, med rund
fisken fra Lofoten, da nu både tra- 
nen, rognen og fisken av hjellene ble 
sendt med dampskip, eller med for- 
skjellige farkoster som ble slept av 
dampskip.

Juksafiske på Finnmarks-kysten 
De som reiste fra Lofoten til Finn
marken, hadde i gamle dager hårde 
turer i åpen båt, isrer för de begynte 
å bruke hus over bakskotten. De 
tjeldet med seilet i fremskotten om 
natten. Storm, frost og snekave inn- 
traff ofte. Jo lenger mot nord, jo 
strengere vinter, om det enn kunne 
vasre vårlig i Lofoten og sydover til 
Helgeland. Og de måtte opp i land 
ved strandbredden og koke sin mat 
og kaffe. De gamle fortalte at det 
hendte de måtte flytte ildsted 3 ganger 
for springfloden för de fikk kokt; 
men senere når de begynte å bruke 
hus på båten, ble det nu bedre i så 
henseende. Alminnelig var det de 
store femböringer de seilte den lange 
og hårde vei på; men det hendte også 
de seilte på åttringer. Men i den se
nere tid, i 1880-årene, reiste Finn- 

,, mark-fiskerne alminnelig med damp-
17. Juksafiske på
Finnmarks haver. skipene fra Lofoten, og fikk da enten 
Hvalfoiger lodde- |eid fiskerbåter oppe i Finnmarken,

Johan Slåtter0y:
På skre ifiske og
markedsfcrd i Nord-
Norge 1870-1900

eller hadde sine egne båter der fra 
för, eller tok sine åttringsbåter med 
på dampskipene, som oftest ble over- 
fylt av fiskere; og med båtreisen til 
Finnmarken ble det således slutt.

De gamle Finnmark-fiskere hadde 
ved hjemkomsten mange hårde törn 
å fortelie om. Der kunne inntreffe 
et godt loddefiske, men samtidig kun
ne også inntreffe et hårdt vasrforhold, 
som oftest storm, frost og snekave. 
Men det gjaldt nu ikke å kure for 
vasret, men fange i land så meget fisk 
som mulig for å få en god lott hjem. 
Det gjaldt nu om å vaere sterk til å 
våke mens juksafisket stod på. De 
gamle fortalte at de våket hele uken 
til de sovnet inn under arbeidet med 
fiskeslöyingen i båten; men da hadde 
de fisket for sine 50 daler pr. mann 
den uken. Noen fisket full last i 
båten, reiste i land og kastet fisken 
i sneskavlen og rodde på fiskefeltet 
igjen, og således holdt de nu på mens 
kreftene rakk til. Men sterk kaffe 
måtte de ha innimellom når de var 
på land med fisken; men de gav seg 
ikke tid til å sove. Kaffen kviknet 
dem opp, sa de. Men kom nu sterk 
kuling og landligge, fikk de nu både 
prikuvere sin fisk som de hadde i 
sneskavlen liggendes, og fikk sove ut, 
alt efter landliggens varighet. Men 
stod godvaeret lenge på, og der fore- 
gikk godt fiske, ytret vel sövnen seg 
ved den minste pause.

Ute på fiskehavet lå båten og reiet 
(gynget) for ström og vind, mens alle 
mann i båten stod og jaget med sine 
håndsnörer, som kaltes juksafiske, og 
drog i heldigste tilfelle fisk mens de 
vant. Ble det nu mislig med fisket 
på den plass de var, heiste de seilet 
og seilte på en annen plass mens hval-
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fisken bleste rök opp av vannet rett 
som det var.

Siden de begynte å bruke hus over 
båtens bakskott, var det mere be- 
kvemt. Nu kunne de koke sin kaffe 
ute på havet og ta seg en sövnlur når 
fisken ikke bet og vaeret var rolig. 
Men gjerne måtte én mann smått 
prove med sitt dypsagn, thi fisken var 
lunefull. Og bet den, måtte de andre 
purres ut av huset. Det gjaldt om ikke 
å forsove seg og forsömme noe.

Men allerede i årene omkring 1895 
kunne man se femböringens båttype, 
også i omrigget stand, fullstendig för
svunnet av fiskerhavet. I dens sted 
kom seilsköyter med 2, 3 og 4 doryer, 
med linefiske for öye. Disse seilsköy
ter ble fra 1900-årene mer og mer 
alminnelig försynt med motorkraft, 
som andre fiskere klaget over i den 
förste tid. De mente at motorlarmen 
skremte fisken, iallfall for Lofotens 
vedkommende. Men selv de ivrigste 
motstandere fikk seg motorer i sine 
båter for å konkurrere med de andre 
ute på fiskehavet, uansett om for- 
tjenesten sluktes av utstyrets utgifter.

I den eldre tid ble juksafisket dre
vet hovedsakelig fra april til midten 
av mai og til dels utgången av mai. 
Det var lite utstyr, og et meget lönn- 
somt fiske. Line var lite brukt, og 
slett ikke så langt utpå havet. De 
som lå bare vårfisket, kom hjem til 
våronna, mens de som drev sommer- 
fiske, kunne komme hjem til olsok. 
De byttet med russen, i fisk og varer, 
så som russerugmel i 9 og 10 punds 
mattesekker, dessuten havregryn og 
töy, av trefang russerboller, osv.

Helgelenderne og de folk som var 
sönnenfor Lofoten, sökte mest til de 
östlige Finnmarks-vaer, isaer Vardö,

mens de nordenfor Lofoten mest 
sökte til de vaer som var vestenfor 
Meharnn. Noen år, når fisket ble slutt 
for Öst-Finnmarken, reiste noen over 
til russe-kysten og fortsatte loddefis- 
ket. Men i 1880-årene, dels för, har 
juksafisket vaert skralt, og ble det nu 
år for år. Den masse hval og lodde 
som för sökte under Finnmarks-kys- 
ten. kom ikke, og således fulgte ingen 
fisk. Mange år måtte fiskerne reise 
hjem med liten eller ingen lott. Folket 
klaget og påstod at årsaken lå deri 
at hvalen ble utryddet av hvalfanger- 
skipene.

Markedsliv
De som sökte Finnmark-fisket, var 
gjerne sådanne folk som intet eller 
lite hadde å vareta hjemme, f. eks. 
gårdbrukernes drenger og hjemme- 
vaerende sönner og löskarer, men 
også andre som så seg utkomme.

Unge gutter ville gjerne komme 
seg så betids hjem at de kunne kom
me på Björnsmarkedet for å ha litt 
moro, og ikke var det så vont der å 
få seg en martnanskjaereste.

Sleipnes- og Stokmarknes-martnan 
var de förste som begyntes med 8 da
gers mellomtid, - når de var ferdig 
med det ene, så kunne de reise på det 
annet.

En mengde handelsfarkoster, isaer 
rå-jakter, helst fra Trondhjem, begav 
seg betids på markedstur for å kom
me i tide til stevnet for å omsette 
sine varer. Disse kaltes av nordlen- 
dingene for bysborgere. De hadde ord 
for å ha held med seg til å få sydlige 
vinder - som ofte inntraff - når de 
skulle nordover til markedsplassene.

Åtte dager efter Stokmarknesmar- 
kedet begyntes Björnsmarkedet.

103



Johan Slåtter0y:
På skreifiske og
markedsferd i Nord-
Norge 1870-1900

18. Bår på veg til 
markedsplassen på 
Bjprn.

Mange byborgere kom ikke lenger 
nordover enn til Björn. Bjprnsmarke- 
det var hvert år i begynnelsen av 
juli. I uken för markedet - torsdag, 
fredag eller lördag — reiste de som 
tenkte å kjöpe nye båter hos ran- 
vaeringene på Björn, thi de var alle- 
rede kommet dit med sine båtlagre, 
og kjöperne måtte passe på för de 
beste båter ble utvalgt og utsolgt. 
Båtprisene var meget lavere i fortiden 
enn nu, f. eks.: en kjeks (föringsbåt) 
kostet 16-18-20 kroner, eller alminne- 
ligst 5 daler, og de större båter stod 
i forhold derefter. Har nu ranvaer- 
ingene gjort et godt vinterfiske i Ost- 
Lofoten, ja så kunne man treffe på 
höyere båtpriser. Men var det derimot 
smått, manglet de pengar og så seg 
nödt til å selge sine båter billig. Det 
gjorde båtkjöperne beregning på. - 
Men senere i tiden, når Rana fikk 
den store bergverksdrift, og dens be
folkning fikk anledning til å tjene 
penger, bygdes båtene i fåtal], og 
prisene ble strammet opp.

Söndagen för markedsdagen kaltes 
for martnanssöndag. Da var det at 
folket mest reiste, helst utpå efter
middagen og kvelden. Ungdomen 
skyndte bare på for å komme seg på 
markedsplassen. Da var det mange 
befolkede båter å se. Ofte inntraff 
norlig vind og ström mot sör. Da fikk 
de tung anror (roing i motvind), de 
som bodde langt söndenfor Björn.

Med det föltes allikevel ikke så tungt 
til Bjprn som på hjemveien fra Björn, 
nei da var de trette og ville ingen 
anror ha.

Når de kom til markedsplassen, var 
der allerede forsamlet en myldrende 
menneskemasse, og en sammensurret 
lyd av forskjellig musikk. Og karu
sellen svingte seg rundt, fullsatt av 
piker og gutter i alle vogner og tre- 
hester, i 5 minutter hver gang, 10 
öre pr. mann. I vognene under karu
sellens vide overdekk satt gjerne gut
ter og piker par om par. Guttene be
talte for pikene, som ofte ba om å bli 
bekostet deri. Når 5 minutter var 
omme, ville Bård Andersen fra 
Trondhjem -eller som han kaltes ved 
ökenavn: Bård Hund - som en tid var 
innehaver av karusellen på Bjönsmar- 
ked, gjerne ha stoppet og med sin 
krökne hånd motta penger av den 
nye besetning. Undertiden kunne en 
eller annen unggutt henge seg fast 
på karusellen under farten. Men da 
lyste Bård Andersens öyne som kry
stall, og han forsökte av all makt å 
få ham vekk.

I den trange gate strömmet en 
myldrende menneskemasse frem og 
tilbake. Forskjellige handlende og 
gjöglere satt i gaten hvor folket i 
saer stoppet opp. Var det tört vaer, 
ble det hvirvel av stöv; var det regn, 
ble det på forskjellige steder i gaten 
å vade i dynd og få tilsölte klaer.

Fra tirsdag fikk alle butikker 
handle, som inntil da måtte holdes 
lukket grunnet politiets bestemmelse. 
Kl. 8 om tirsdagmorgen gikk vakt- 
skuddet - salutten - til signal på at 
nu kom brennevinsbodene opp, og 
handel satt i gang. Ja da ble kallene 
glade, og likeså guttene. Da stakk
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19. Husvcer på 
märkedsplassen: en 
hvelvet bål og et 
seil-telt.

kallene kaggene under armen og rus- 
let av sted for å få dem fylt, og dess- 
uten kjöpe seg en halvpel eller pel 
for å smake på sorten. Ofte ble det 
nu så at för de kom derfra, ble de 
både pratsomme og muntre og ustö 
i sin gang. Guttene tok gjerne pikene 
med seg og gikk på salen over boden, 
Fröseth- eller Selsbaksalen, og plas- 
serte seg ved bordene for å nyde öl 
og vin, eller hva de ville ha, likesom 
den ene kjenningen spanderte på den 
annen. Der var en surrende snakke- 
lyd der inne. Dessuten var der mange 
öl- og vinutsalg, og flere danseboder 
hvor piker og gutter fikk ta seg en 
svingom.

Nede i fjoera stod ranvaeringene og 
falböd sine nye båter og annet trefang 
av forskjeltig slags, og gjerne kjöpte 
de saltet fisk. Sei var de glad i, og 
likte den godt om den var sur.

Den meste del av nybåtene var alle- 
rede utsolgt i uken för markedet, 
men enda kunne en del vaere tilbake, 
og dels kunne en del bli usolgt, som 
ranvaeringene måtte före med seg 
hjem igjen, - det var nu avhengig av 
pengetidene iblandt folk.

Allerede onsdag eftermiddag eller 
kveld begynte mange å reise hjem. 
Men mange var ennu tilbake og 
mente å gjöre en billig handel mot 
slutten. Thi det lydde gjerne så: når 
dölene pakker i hop, selger de for 
godt kjöp. Folk sparte i alminnelighet

penger sammen til markeds for der 
å gjöre sin störste handel og få det 
billigst der. Thi i bygdene omkring 
satt få handelsmenn som konkurrerte 
med hverandre, men på markedet var 
konkurranse nok. Man tok da gjerne 
efter utkomme, störste kvantum av 
hvert til husbehov, såsom kaffe, suk- 
ker, tobakk, mel, töyer osv. Melet 
var pakket i nye tönner, ikke som nu 
i sekker.

Når martnans-folket kom hjem, 
gledet de hjemmevaerende seg, både 
voksne og barn, på å få martnans- 
godt, som pikene tigget guttene om 
på selve markedsplassen. Martnans- 
godt bestod gjerne i det som smakte 
sött og godt i munnen: feit, törr 
kveite (som var 6 skilling marken), 
eller peppermynte, eller söt bakeri- 
vare, og en dram god skjenk osv.

De fölte seg nu gjerne trette og 
öre i hodet en tid efter hjemkomsten, 
isaer ungdomen, som ikke hadde god 
råd til å forspille den glade markeds- 
tid ved å sove. Der var heller ikke 
noen god sovero å få under tjeldene 
på grunn av den store ferdsel og lyd 
av forskjellig slags. Tjeldene var kvel- 
vete båter og seiltelt, som var side 
om side langs hele stranden neden- 
for markedsplassen.

Åtte dager efter Bjprnsmarked var 
marked på Tilrem. Der var også nye 
båter & få kjöpt, men båttypen var 
ikke likedan som i Rana. De båter 
som bygdes i Bindalen. var gode sjö- 
båter. Der bygdes også små og lett
vinte toromskjekser. som var lette å 
ro og gode å seile, men hadde det 
ord på seg i den förste tid at under 
ulykkestilfelle var de intet å berge 
seg på, og på dem gikk mange men- 
neskeliv tapt.
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Til Tilremsmarkedet ble den meste 
ederdun solgt, men også en del på 
Bj0rnsmarkedet. Men efter Tilrems- 
prisene fikk man rette seg senere, 
hos handelsmennene som kjöpte eder
dun.

Kommentar
Fortelleren, Johan Beck Slåtterpy, ble 
födt i 1853 på husmannsplassen Skarvpy, 
ca. 3 km. nordvest for Alstahaug preste- 

gård på Helgeland. I året 1900 overtok 
han husmannsplassen Slåtterpy under 
gården S0r0y i Alstahaug. Her bygde 

han selv hus, av ilanddrevne materialer 
fra en russisk lastebåt som förliste pä 

Helgeland-kysten på reise fra Arkan- 
gelsk til Hull med trelast.

Familien hadde 8 barn (den eldste 
sönn druknet i 1904 på kirkeferd til 
Her0y kirke). Etter hvert som sönnene 
vokste til, ble de med faren på lofotfiske. 
Selv hadde han vaert lofotfisker all sin 
dag.

Johan Slåtterpy har for sin tid vaert 

uvanlig skriveför og har bl. a. fört dag
bok. Den beretning som gjengis her i 
utdrag, er skrevet på hans eldre dager, 

visstnok i årene henimot 1914. Manu
skriptet, som tilhörer Norsk Folkemu- 

seum, er illustrert med forfatterens egne 
tegninger. Den normalisering av tegn- 
setting og rettskrivning som er gjennom- 

fört i beretningen, har bl. a. fört til at 
forfatterens karakteristiske (men aldri 

konsekvent gjennomförte) apokopering 
- og enkelte andre nordlandske eien- 

dommeligheter - må savnes. Men ellers 
er språkföringen hans egen. - Noen 

mindre redaksjonelle forandringer er 
ikke markert i teksten.

Reidar Kjellberg
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Olav Kirkhorn

Minner fra en norsk vestlandsbygd 
på 1880- og 90-talet

Begge mine foreldre var fra Nord
fjord. Min far, Peder Andreas Ras
mussen Kirkhorn, var födt i Hornin- 
dal i 1836. Min mor, Johanne Han- 
sine J0rgensdatter Langeland, kom 
fra Nordfjordeid og var födt i 1838.

Min fars foreldre begynte som bön
der, men endte på en mager og stein- 
full husmannsplass. Farmor, som var 
födt i 1810, levde til hun var 102 år, 
trass i at hun var oppfödd på barke- 
bröd. Hun leste alle sine dager uten 
briller. Min mors foreldre var gård- 
brukerfolk.

I 1864 bygslet mine foreldre plassen 
Rabben Under gården Kirkhorn, og 
der er jeg födt og vokste opp.

Husmanmplassen og familien 
Til plassen hörte ca 20 mål jord, som 
var mager og full av stein. Far over- 
tok plassen helt udyrket, og vesentlig 
med egne hender bröytet han og 
dyrket 8—10 mål. Han betalte 130 
daler kontant för han begynte å rydde 
bruket. Årlig skulle han svare seks 
arbeidsdager og mor tre. Dette var 
aldri effektivt, da bonden stadig 
skyldte far penger for utfört snekker- 
arbeid. Daglönnen var ca 1 ort = 80 
öre, tror jeg. Dertil kosten.

I sommerhalvåret drev min far som 
bygningsmann på forskjellige steder 
fra Ålesund og helt til Lofoten. Han 
reiste som regel straks våronna var

unnagjort. Slåtten måtte besörges av 
kone og barn og med litt leiehjelp. 
All gjödsel ble dradd ut uten hest, 
og alt höy ble båret inn. Litt ekstra- 
hjelp ble nödvendig, men far leide 
alltid av folk han hadde penger til 
gode av - aldri av bonden. Far anså 
håndverket som sitt hovedyrke. Plas
sen fikk hans arbeidskraft når det var 
mulig for andre gjöremål, og den 
dyrkede jord var holdt i god stand. 
— I vinterhalvåret snekret han, og 
hadde da tre, til dels fire, laeregutter. 
Disse betalte en krone måneden i 
«skolepenger». Der ble forarbeidet 
möbler av forskjellig slag.

Mor arbeidet bare noen få ganger 
for bonden, og da var barna så store 
at de kunne rusle omkring selv. Ellers 
var mors arbeid som for alle gifte 
kvinner på den tid: stelle fjös, repa- 
rere klasr och lage mat. Klesvask og 
renhold ble utfört av henne. Dertil 
strikket hun alt som trengtes til hele 
familien. Om vinteren spant og vevde 
hun alt som trengtes til kleer, skjorter 
og undertöy. Ulltöy (undertöy) sydde 
hun for hånd, skjorter likeså, mens 
overtöy ble sydd av en kvinnelig 
skredder som kom i huset gjerne én 
gang om året. Ulltepper og åklasr ble 
vevd av mor. Hun hadde aldri leie
hjelp.

Vi var fire barn, tre gutter og en 
jente.
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net, Sogn og Fjor- 
dane. Fot. Lindal 
1888.

Mine to brödre husker jeg lite til 
fra barndomshjemmet. Da jeg ble 
födt, var min eldste bror (J0rgen) på 
seminaret. Han döde som skolein- 
spektör i Eidsvoll i 1920. Bror nr. 2, 
Rasmus, reiste til Amerika 17 år 
gammel, da jeg var 2 år. I Amerika 
hadde han god framgang. Han var 
innehaver av den eneste forretning i 
Rustad, Minnesota, hvor han solgte 
alt mulig: kolonial, manufaktur, 
sportssaker og landmannsprodukter. 
Han forterte byen jord til kirke og 
skoletomter. Dertil hadde han en 
farm utenfor byen, og i 1920 stiftet 
han sin private bank.

Min söster Johanne var 7 år eldre 
enn jeg og reiste til Amerika straks 
hun var konfirmert. Da jeg besökte

henne i 1950, hadde vi ikke sett hver- 
andre på 57 år. Hun hadde styrt huset 
for min bror til han giftet seg, og 
selv giftet hun seg med byggmester 
Ole Flore, som også stammet fra 
Nordfjord.

Hus og daglig underhold 
Alle hus på plassen var bygd av far 
for egne midler. De var således hans 
eiendom og ble da selvfölgelig holdt 
i orden av ham.

Der var tre hus, ett for beboelse, 
og dessuten eldhus og låve med fjös.

Stuebygningen var ca 60 m2 og 
inneholdt en stor stue, en kove (sene- 
re brukt som kjökken), en liten gang, 
et kammers for alle slags klaer, og et 
kammers for matvarer. I 1897 ble
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etasje. Der var gode kjellere under 
stuen og koven.

Innboet var nokså standardisert, og 
ikke stor forskjell på husmannens og 
bondens utstyr.

I stuen en dobbeltseng, et stort 
bord og langbenk, fire småstoler og 
en lenestol. Det siste var ikke almin- 
nelig, selv på gårdene. Som oppvar- 
ming tjente en stor kokeomn, som 
slukte en masse ved med lite varme- 
effekt. Denne ble i mine guttedager 
byttet ut, og der kom en bra etasje- 
omn. Omnen på kjökkenet ble erstat- 
tet av en komfyr.

Far og mor hadde fellesseng, og jeg 
delte seng med min 7 år eldre söster

til jeg ble 5 år. Om vinteren hendte 
det ikke sjelden at jeg måtte dele seng 
med en eller annen av fars snekker- 
lasrlinger. Dette medförte et par 
ganger at jeg fikk utöy på meg.

Den store stuen var om vintermå- 
nedene snekkerverksted. Der kunne 
da bli plassert opptil fire hövelbenker. 
På kjökkenet fantes fem större og 
mindre gryter, i eldhuset en stor kop- 
perkjele på ca 100 liter, som bruktes 
når der ble brygget til jul. I stuen 
ingen potteplanter. På veggene to 
bibelske bilder, og boksamlingen be
stod av en bibel og Linderots hus- 
postill, som jeg ikke var begeistret 
for. Jeg måtte nemlig lese söndagens 
evangelium för vi gikk i kirken, og 
Linderot skrev side opp og side ned
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frykt. (12 års alder.) Det hendte at 
mens jeg måtte sitte og lese Linderot, 
gikk kamerater utenfor og blistret på 
meg. For å bli fortere ferdig, fant 
jeg det praktisk å ta to blad når jeg 
bladde om; men det måtte omhygge- 
lig forberedes så det ikke ble opp- 
daget. Engang var jeg svaert uheldig 
med å ta to blader, idet jeg derved 
kom ut i neste söndags evangelium.

Kostholdet var svaert enkelt. Til 
frokost flattbröd, spekekjött og gjerne 
kalde poteter. Middag: Gröt med sur- 
melk. Nonsmat (kl. 16): Spekesild, 
flattbröd, nykokte poteter og sur- 
melk. Aftens (ved 21-tiden): Oppvar- 
met gröt fra middagen, oppskåret i 
skiver og värmet i sur melk. Alle 
hadde sin egen, merkede skje, som 
ble vasket en og annen gang. Gafler 
ble ikke brukt. Vi fikk alltid nok av 
den mat som var. Vi kjöpte aldri mel, 
men korn som far malte selv. Kjöpte 
aldri noe hos gårdbrukeren. Vi hadde 
aldri stötte av noen art, og min far 
var en tid bygdens störste skattyter. 
Han hadde da 16 kroner i skatt.

Klaerne ble alltid sydd hjemme av 
en kvinnelig skredder. Undertöy ble 
spunnet, vevd og sydd med hånd av 
min mor.

Sko ble laget av en skomaker som 
reiste fra hus til hus, og det ble brukt 
hjemmegarvet laer.

Vi hadde vanlig tre sett klaer: kir- 
keklcer, som ved hjemkomsten fra 
kirken ble byttet med helgaklazr, der- 
til kom arbeidsklcer. Alle skjorter ble 
sydd for hånd, av husmoren.

Vi avlet de poteter som trengtes, 
litt korn og resten höy. Vi hadde 
mange baerbusker, som min eldste
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bror plantet etter han var blitt laerer. 
Dessuten tre epletraer som aldri bar 
frukt, samt en del kirsebaertraer, som 
var ganske riktbaerende. Vi solgte åt
skillig ripsbaer, og prisen var 5 öre 
literen. — Om sommeren solgte vi 
også litt melk, 10 öre literen. — Så 
langt tilbake jeg husker, hadde vi tre 
kuer og fem til åtte sauer. De var 
alltid velfödde, og det var ikke al- 
minnelig den gang.

Dramatikk i arbeidet 
Til dyrene ble hentet for på idag 
ukjente måter. Fjellslått med opptil 
over en mils transport. Selvfölgelig 
seterslått også. Da far kom i 55 års- 
alderen, fant han ut at det var bedre 
å bryte mer ny jord hjemme enn å 
fare land og strand etter dyreföde, og 
da med henblikk på kommende dager 
da alderen ville hindre fjellslått.

Vi hadde beiterett til alle dyr i 
fellesbeite både i skogen og på fjellet. 
Vedrett i bondens skog etter anvis
ning, men måtte ta brenselet höyt 
oppe og i farlig terreng.

Det var alltid en spennende og 
urofylt tid når vinterveden skulle 
hugges og transporteres så langt ned 
at den kunne kjöres. Når veden var 
felt höyt oppe i fjellet, måtte den 
trekkes frem på et stup hvor den ble 
kastet utfor. Så var det å slite den 
fra hverandre og dra den frem på en 
«löype». Her ble veden (risveden) 
lagt sammen omtrent som et lass, tett 
frem på utforrennet. Så galdt det å 
få «lasset» på glid, og far kastet seg 
da oppå og satt og styrte det hele så 
det ikke skulle fare bort i skogen og 
henge seg opp. Farten ble ikke liten, 
og i de fleste tilfelle gikk lasset helt 
ned til kjörbar vintervei. Jeg satt
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lengst bak i lasset og syntes det var 
veldig moro, for strykende gikk det.

Hösten 1893 gikk det imidlertid 
galt. Når traerne var kvistet, ble stok- 
kene sendt utfor én for én. Vi hadde 
en ganske stor bjerkestokk som skulle 
sendes utfor. Far stod ved forenden 
med en håndspik (spett av tre) for å 
få stokken på rett vei. I det samme 
stokken vippet utfor, slo den bena 
unna far, som ble revet med utfor. 
Jeg stod og så på at han gikk rundt 
to eller tre ganger i lose luften. Jeg 
satte utfor, men hvordan jeg klarte 
å komme helskinnet ned, er meg 
fremdeles en gåte. Da jeg kom ned, 
lå far besvimt og blodig med hodet i 
en snöfonn. Hadde han reist ca 20

cm lenger, ville han ha klövd hodet 
på en spiss stein.

Heldigvis var der naboer som også 
holdt på med vedarbeid 4 till 500 
meter lenger nord, og jeg skrek da 
alt jeg kunne om hjelp. De var hurtig 
på pletten, og vi fikk i fellesskap 
brakt far hjem og i seng. Prestefruen 
ble budsendt og kom og vasket ut 
sårene og forbandt etter beste evne. 
Å sende bud på legen var vanskelig. 
Först måtte en gå to og en halv mil 
(telefon kom senere), og når en så 
kom til Faleide, hvor legen bodde, 
var det ofte at han kunne vtere i Inn- 
vik, Oppstryn eller på en eller annen 
fjellgård. Lege ble derfor ikke bud
sendt. Etter denne hendelse ble det
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umulig for meg å sove. Rett som det 
var måtte jeg opp om natten for å 
undersöke om far pustet. I denne 
tiden var jeg veldig nervös, og da jeg 
senere forlot hjemmet, hadde jeg all
tid en urolig tid om hösten inntil jeg 
fikk brev om at vinterveden var på 
plass.

Om våren hadde vi også et arbeid 
som ikke var uten faremomenter, 
nemlig når seterhöyet skulle hjem. 
Fra seteren var det så bratt att det 
var umulig å kjöre. Vi slo oss da 
sammen to og to naboer, for å kunne 
klare arbeidet.

Höyet ble lagt i meis, som var laget 
av tau og bundet som et stort nett 
med en diameter av naer 2 meter. 
Höyet ble stappet og tråkket så hårdt

som mulig. Det måtte fraktes hjem på 
skaresnö, og vi måtte starte straks det 
var lyst om morgenen hvis der skulle 
vaere håp om å få höyet ned til kjör- 
bart terreng för solen gjorde snöen 
blöt. På bar mark var det vanskelig, 
da terrenget var så fullt av skarpe 
steiner som skar av meisetauet, og 
dels store rötter hvor meisene gjerne 
liengte seg fast. Terrenget skrådde ut 
mot elven, som gikk i en dyp klöft. 
Kom en meis ut av styring, kunne 
den fare på elven og ville da vaere 
tapt.

Meisene måtte slippes én og én et 
begrenset stykke om gängen, så far
ten ikke ble större enn at én mann 
greide å stoppe den. Når alle meisene 
var kommet én etappe, var det å be- 
gynne på nytt, slippe én og én meis 
for å samle dem på et nytt sted. Ter
renget måtte vurderes og tas til hjelp. 
Hvis det var for sent på dagen og 
meiseförerne begynte å slå igjennom 
snöen, var det meget vanskelig å vsre 
snar nok til å fange inn meisene. For 
oss unggutter var jobben med seter
höyet en morsom sportslig begiven
het. Det skaffet spenning og god 
övelse i orienteringslöp. Vi trengte 
ikke dyre sportsplasser for å få herre
dömme over kroppen.

Ökonomi og bincering 
Når far var forholdsvis velstilt, var 
grunnen at han var ansett som en 
spesielt dyktig snekker, og derfor all
tid hadde fullt opp av arbeid. En stor 
hjelp på ökonomien var det også at 
mine foreldre hvert år fikk 50 dollar 
i julepresang av min bror i Amerika. 
Disse penger ble aldri rört, men 
skulle stå til de ikke orket å arbeide 
mer.
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At utvandrere stöttet sine foreldre 
var den gang alminnelig, mens for- 
eldrepliktene opphörte når barnet var 
konfirmert. Jeg fikk gå et 12 ukers 
fortsettelsesskolekurs året etter kon- 
firmasjonen; men de 4 kroner jeg 
hadde spart sammen, måtte jeg bruke 
til skoleböker.

Det var med husmenn som med 
bönder; ökonomien varierte og be
rodde på ektefellenes dyktighet, ar- 
beidsevne og arbeidsvilje. Gårdene i 
Hornindal er jo som regel små, og 
med dåtidens dyrkningsarealer — og 
hjelpemidler — var det meget vanske- 
lig å leve bare av jordbruket. (Smör
prisen var kr. 1,70 pr. kg.) Felles for 
gårdbrukere og husmenn var derfor 
at der trengtes litt fortjeneste ved 
siden av jordarbeidet.

De aller fleste — både bönder og 
husmenn — var ljåsmeder. Om vinte
ren var det hver morgen fra kl. 6 
full musikk rundt omkring av slegger 
som danset på amboltene.

Smiene ble gjerne bygd en 50 meter 
fra den övrige bebyggelse grunnet 
brannfaren.

En flittig ljåsmed klarte gjerne å 
lage en tylvt småljå pr. dag. Prisen 
var 35 öre stykket. Herfra måtte 
trekkes utgifter til jern, stål og kull.

Trekull brente de gjerne selv. De 
för da höyt opp i skogen og hugg 
sammen bjerk til kullbrenning. Det 
ferdige trekull var lett i vekt og 
kunne derfor baeres på ryggen hjem.

En ung mann skulle gjerne pröve 
seg minst ett år på vinterfiske. Det 
hörte likesom med for å kunne vaere 
«fulvoksen» kar. De ble som regel 
med én til to vintre. De fant snart ut 
at det var tryggere å stå i en smie 
eller på et snekkerverksted.

Det ansågs da for å vaere sikrere 
også ökonomisk å vaere bygnings- 
mann. De kunne komme hjem med 
opptil 100 daler for en sommer, og 
400 kroner var mange penger den 
gang. Der kunde kjöpes to hester for 
den sum. En ku ble betalt med 25 til 
30 kroner.

Sosiale skiller
Det hendte at en husmann stod öko
nomisk sterkere enn bonden: men 
likevel kunne selvfölgelig den sosiale 
forskjell merkes. Og ved kirkegang 
var den ikke till å komme forbi.

Plasseringen i kirken var bundet av 
bestemte, uskrevne lover. Embets- 
men, bestillingsnj^nn og prestens 
medhjelpere hadde sine plasser langs 
langveggene i koret. Prestefamilien 
(fruen og barna) hadde en egen inn- 
gjerdet stol til venstre i koret. Der 
måtte ingen andre enn prestefamilien 
og dens gjester sitte.

Bygdens laerere hadde en tilsvaren- 
de »innhegning» på den andre (höyre) 
side, hvor enhver som var laerer 
hadde rett til å sitte. Antakelig for å 
kunne vaere klokkeren behjelpelig 
med sangen, da orgel ikke eksisterte 
dengang. Jeg husker godt min mor 
forsökte seg försiktig frempå da jeg 
var blitt laerer og sa: «Du kan nå 
sette deg opp i laererstolen du nå.»

Det gjorde jeg aldri, men hadde jeg 
hatt syn for hvilken glede jag derved 
hadde skaffet henne, burde jeg visst 
ha gjort som hun önsket.

Fra koret og nedover kom så 
böndene, og der taltes da om L0de- 
mel-stolen, Fannemel-stolen, Tarald- 
set-stolen osv. Lengst bak satt da 
husmennene.

Helt utelukket var det for en mann
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folksiden (höyre side). Jeg husker 
godt at da eldste datter av lensman- 
nen i 1897 kom hjem med sin for- 
lovede, og han satte seg ved siden av 
henne i kirken, så vakte det både 
oppsikt og alvorlig kritikk. «De måtte 
da vel kunne vaere fra hverandre i 
Guds Hus.» Når de så dertil gikk arm 
i arm på veiene, så var skandalen 
fullstendig: «De ville agere byfolk.»

Bygden var inndelt i gravlag. Det 
var en viss sirkel med passe mange 
oppsittere som hörte sammen. Alle 
som bodde innenfor nevnte område, 
hörte til og ble bedt både i gravöl og 
bryllup. Ved begravelser skulle to til 
tre mann av gravlaget kaste opp

graven. To som var snekkerkyndige, 
lagde kisten, og en som var flink ti! 
å brygge öl, skulle brygge til grav 
ölet. Ölbrygging kunne som regel en 
eller annen i hvert hus. All hjelp ble 
ytet gratis. Naermeste naboer skulle 
dertil yte melk og flöte etter sedvane. 
Også uten betaling.

Juleselskapeligheten var vesentlig 
beregnet på slekten. Til barnedåp ble 
også naermeste granner bedt. Om det 
var bönder eller husmenn spilte ingen 
rolle.

Ungdommens fornöyelser 
Andre bearlag kjenner jeg ikke til. 
Dog kunne det hende i jula at ung
dom ba sammen venner og venninner 
til dansemoro; men stand og bopel
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for de utvalgte var likegyldig. Slekt- 
skap spilte derimot en viss rolle. En 
avgjörende rolle spilte det at den som 
skulle bli bedt, kunne danse. Ved 
slike höve var traktementet nokså 
enkelt, men ölbollen gikk jo rundt, 
når en ble varm av dansen. Lengst 
inne i bygden eksisterte nok bearlag 
der det gikk mer livlig for seg. Men 
vi som bodde fremme i bygden, nser 
presten, lensmannen og klokkeren, 
var gjerne mer forsiktige.

Ellers bestod fornöyelsene vesentlig 
i at ungdommen en og annen sön- 
dagskveld tinget seg en «dansestove». 
De yngste ble da sendt på bygda for 
å underrette om hva som skulle före
gå, og der kom som regel rikelig av 
danselystne. Det begynte gjerne ved 
9-tiden, når jentene var ferdige med 
fjösstellet, og det hendte nok der ble 
danset til de skulle hjem og stelle 
dyrene neste morgen. Ingen bevert- 
ning, og sjelden var der noen som 
hadde drukket. Var noen «påvirket», 
nektet jentene å danse med dem.

Hver sommer ble der holdt «setre- 
helg» på de större setrene. Ungdom
men ba til seg venner og yngre slekt- 
ninger, og vi gikk til seters lördag 
kveld. Disse festligheter begynte ikke 
för litt ut på sommeren, slik at de 
kunne ha slått seterhöyet så gjestene 
hadde noe å ligge på.

Det hele var basert på dans, og 
utpå kvelden om lördagen begynte 
moroa. Der var fast danseplass ute på 
setervollen. Var det godvser, ble det 
gjerne danset til 4—5-tiden söndag 
morgen. Da galdt det å finne seg en 
liggeplass på fjöstrevet og finne seg 
til rette i höyet. De mer voksne og 
modige karer som hadde «fast fölge», 
tok gjerne jenten med seg og lå sam-

men med henne. Alle lå i sine klaer, 
da der ikke fantes sengkter. Man tok 
av jåkken og bredde over hodet, og 
dermed var forberedelsene til natten 
gjort.

Alminnelig var det at jentene den- 
gang brukte «storeplagg». Dette bruk
tes mot kulde og regn, og så ut om- 
trent som de luretepper som brukes 
i våre dager. Heldig var da den ung- 
gutten som kunne finne seg en jente 
med et stort storeplagg når de skulle 
legge seg. Det var fint å skjule seg 
under, og det ble mye leven med å 
gå rundt og titte under plaggene for 
å se hvem som lå sammen.

Der ble da «hvilt» til langt ut på 
söndagen. Til söndag middag ble all
tid servert römmegröt. Hver sörget 
for sine gjester. Etter middagen ble 
der danset igjen til ca 19-tiden. Da 
var det å spise igjen, og så begynne 
på hjemveien. Men ennå var ikke 
setrehelgen slutt. Nå ble der danset 
på en eller annen gård til mandag 
morgen.

Setereierne skiftet om å holde 
spillemann og hjemme-«dansestove». 
Det ble besörget ett år av hver.

En og annen av guttene kunne nok 
ha brennevinsflaske i lommen, og 
hjemmebrygg kunne der til dels vaere 
rikelig av. Dette medförte naturligvis 
at enkelte kunne bli litt glade, men 
det var ikke alminnelig at gjestene 
ble beruset. Litt verre kunne det bli 
siste natten hvis der var öl i danse- 
huset.

Pä nattefrieri
Nattelöperi var der en del av, men 
det holdt på å «dö ut» i min ungdom. 
Det foregikk da om lördagskveldene 
etter alminnelig leggetid. Jentene lå
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svaert ofte for åpne dörer, og det var 
vel ikke uten beregning. Der hvor 
det var en eller kanskje to ettertrak- 
tede jenter, kunne trafikken bli gan- 
ske stor om lördagsnettene, og der 
var fedre som hadde åtskillig bryderi 
med å få dörene stengt slik at det 
hjalp.

Nattelöperne var utrolig oppfinn- 
somme når det galdt å komme inn 
der de fant låste dörer. Var de så 
heldige å finne kjellerdören åpen, var 
det jo bare å gå opp kjellerveien. 
Husbonden fant da kanskje på å sette 
en avskjasring fylt med vann på kjel- 
lerluken, og når så kavaleren ved å 
åpne luken fikk seg en god dusj, ble 
det moro over hele bygden, og uhyre 
flaut for den som var blitt gjennom- 
blöt. Det fikk han siden höre mange 
fantord om, f. eks. «Du blei rein- 
vaska laurdagskvelden».

At den utbredte nattelöping ikke 
bevirket uekte barn, kom av at når 
uheld hendte, tok ungdommen sitt 
ansvar og giftet seg för barnet kom. 
Jeg vet det hendte at jordmoren 
måtte hentes för bryllupet var slutt, 
og det forekom en enkelt gang at 
barnet ble döpt på bryllupsdagen til 
foreldrene.

En sokneprest som ved hver förste 
barnedåp undersökte vielsesdagen, og 
tok foreldrene fatt hvis der ikke var 
”lovlig” tid mellom de nevnte höy- 
tideligheter, ble veldig upopulter, med 
betydelig tilbakegang i kirkesökning- 
en.

Det var alminnelig at man ikke 
låste inngangsdörene i min ungdom. 
Grunnen var at tyveri nesten var 
ukjent. Mange steder hadde ikke 
låsbare utdörer, men det ble etter- 
hånden mer og mer alminnelig å an-

skaffe lås, mest av hensyn til om- 
streiferne, som begynte å bli nokså 
plagsomme.

Barnets verden
Å skrive om seg selv smaker meg jo 
lite, men på en direkte oppfordring 
får jeg pröve å gjöre det så objektivt 
som mulig.

Det förste jeg husker fra barne- 
årene, er at jeg stod på gulvet og for
synte meg av mors bryster (2 år). 
Grunnen til at jeg minns det, er at 
far ertet meg, og jeg fölte meg veldig 
krenket. Det neste jeg husker, var at 
min nesteldste bror, som reiste til 
Amerika samme år, kilte meg slik at 
jeg holdt på å få krampe.

Mitt neste barndomsminne skriver 
seg fra treogethalvt-års alderen. Far 
var utenbygds på bygningsarbeid, og 
min 7 år eldre söster var barnepike i 
prestegården, så mor og jeg var alene 
hjemme. En av våre kuer var blitt 
borte, og mor måtte få tak i folk som 
kunne bli med henne og finne dyret. 
Jeg kunne ikke vaere med, og ved 
5-tiden om morgenen tok hun meg 
opp av sengen og bar meg til naer- 
meste nabo og la meg der. En stund 
etter at de var reist til skogs, våknet 
jeg, men kunne ikke fatte situasjo- 
nen, skjönt mor hadde orientert meg 
kvelden i forveien. Jag löp hjem, men 
der var lukket og låst. Så bar det til 
prestegården for å finne min söster. 
Der var ingen oppe ennå og dörene 
låst. Jeg var naermest hysterisk av 
fortvilelse da jeg kom tilbake til na- 
boen, hvor de holdt på å stå opp. Sent 
på kvelden måtte jeg hjem igjen i håp 
om at mor måtte vtere kommet, men 
der var ingen. Det var begynt å 
mörkne, og jeg fölte meg forferdelig
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ensom og redd. Fra denne begivenhet 
var jeg mörkredd, og det var jeg 
plaget av helt til konfirmasjonsalde- 
ren. (Kua ble funnet med brukket 
ben, måtte släktes og parteres for å 
kunne bli båret hjem.)

Da jeg var blitt fem år, skulle min 
söster laere mig å lese, men det fore- 
kom meg å vaere den rene tortur. På 
skolen bruktes dengang Pontoppidans 
förklaring, og min söster slet hardt 
med å pugge alle svarene. Når hun 
leste höyt og jeg ofte kunne svarene 
för henne, tydet mor det slik at jeg 
måtte vaere ualminnelig begavet.

Elleve år gammel var jeg for förste 
gang på bispevisitas. Under eksamina- 
sjonen spurte biskop Hvoslef: ”Hvor 
er Guds rike?” Ingen svarte. Spörs
målet ble gjentatt, og langt om lenge 
våget jeg meg til å svare: «Guds rike 
er inne i oss». Da kom biskopen bort 
til meg, la en hånd på skulderen min 
og sa: «Det er riktig det, gutten min, 
Guds rike er inne i hver enkelt av 
oss.»

Denne storbedrift kunne min mor 
aldri glemme.

Skole og konfirmasjon 
Skolen i vår krets var todelt. Det vil 
si at alle barna i småskolen (7—10 år) 
ble undervist for seg, samlet i én 
skolestue, og på tilsvarende måte 
elevene i storskolen (10—14 år). 
Hvert barn hadde 16 ukers skolegang 
i året.

Men vi hadde også en annen skole: 
«Fri-skulen i Hornindal». - Da 
klokker og stortingsmann Knut Kirk
horn döde i 1885, ble Edv. Liljedal 
fra Sogn ansatt som laerer. En stor 
del av kretsen ville ha en annen mann, 
og som protest leide opponentene

eget lokale og fikk tak i den senere så 
kjente skolemann Haakon Aasvejen. 
Han hadde opprinnelig tenkt å holde 
skole for konfirmert ungdom; men en 
del av folkeskolens elever gikk også 
over på friskolen, og stridens bölger 
gikk höyt innen bygden.

Aasvejen var venstremann og mål- 
mann, og da det snart gikk det ord at 
han også var fritenker, kom det reli
giöse moment til å virke med åtskillig 
tyngde. Den davaerende sokneprest 
Krogh var höyremann, avholdsmann 
og riksmålsmann, og gikk til angrep 
på friskolen fordi den ikke var kriste- 
lig nok, var målskole og mye annet 
ondt. Og så var det avisene kalte »kri
gen i Hornindal» i full gang. Det var 
ikke bare fine midler som ble brukt 
i striden. Således fikk soknepresten en 
juleaften sendende en flaske brenne- 
vin med en mindre fin fölgeskrivelse.

For oss som var barn i denne tiden, 
ble det en ond tid. At der ofte kunne 
bli et spent forhold mellom naboer, 
kunne vaere leit nok. Verre var det at 
det også kunne ramme de enkelte 
hjem. Spesielt hadde kvinnene van- 
skelig for å forlate «prestepartiet», 
selv om mannen hadde gjort det. (De 
var ikke sikre på at Vårherre skjönte 
landsmål.)

Presten var en bra mann, men tem- 
melig sta, og mente seg berettiget til 
å bestemme over menighetens me
ning. Aasvejen var også en bra mann 
og intelligensmessig helt overlegen. 
Da en del av Aasvej-partiet skaffet 
seg «rent flag» istedenfor unions- 
flagget, syntes mange at nå står ikke 
verden lenge.

Utenom friminuttene i skolen, da 
vi kunne slå ball eller leke «siste par 
ut», var lek nesten ukjent. I 9-10
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års alder måtte guttene bort og gjete 
om sommeren, — jeg tror det ble 
betalt med 80 öre uken og kosten.

Som avslutning på skoletiden kom 
konfirmasjonen, som foregikk i all 
stillhet. På selve konfirmasjonsdagen 
måtte konfirmanten holde seg hjem- 
me. Ikke oppsöke kamerater, ikke ta 
imot besök, men holde seg alene og 
tenke over dagens höytidelige löfte. 
Konfirmanten fikk alt nytt av sko og 
klaer, men ingen presanger. Det 
hendte at barn med få kunnskaper — 
og det ville alltid bety: små evner — 
ble vist tilbake, og måtte ha ett år 
mer skolegang. Dette vakte alltid sorg 
i hjemmet og bitterhet mot presten, 
kanskje også mot laereren.

Ten-åring på arbeid 
Personlig måtte jeg ikke ut og arbeide 
for andre för jeg var konfirmert, men 
mine to eldre brödre måtte ut og 
gjete fra 9 års alderen. Da hadde de 
en ond tid. Maten var lite bra, og de 
måtte se på at bondens egne barn 
hadde det bedre. Det var dette som 
berget meg fra å bli bortsatt som 
gjetergutt. Mor ville ikke at jeg som 
var den yngste, skulle oppleve det 
samme. Som yngste barn fikk jeg 
vsere hjemme til jeg var konfirmert. 
Om vinteren gikk jeg på fortsettelses- 
skolen, og fra april til oktober året 
etter var jeg gårdsgutt hos presten.

På prestegården hadde jeg vanlig 
gårdsarbeid og måtte også snekre en 
del husgeråd samt reparere alle red
skaper. Våronna gjorde jeg helt 
alene, plöyde, harvet og sådde, samt 
lesset, kjörte ut og spredde all gjöd- 
sel. I slåttonna hadde jeg hjelp av to 
piker. Der var meget udyrket mark 
å slå med «kortljå». Alle vi tjenere

spiste på kjökkenet, men på gårdene 
spiste alle ved samme bord. Böndene 
gikk alltid selv med på arbeid, men 
ikke presten.

Hos presten hadde jeg kost og losji. 
men kosten var mager. Lönnen for 
sommerhalvåret var 65 kroner. 
Pengene rakk nesten til et vinterkurs 
på amtskolen.

Sommeren etter var jeg skyssgutt 
på et större hotell. Her hadde jeg ut- 
merket både mat og vaerelse og tjente 
120 kroner. Pengeforbruket den som- 
mer var kr. 1,20.

Nye muligheter?
Interessene var jo sterkt konsentrert 
om spörsmålet: Hva skal en slå inn 
på? For en husmannsgutt var det i 
grunnen bare tre muligheter: bli ar- 
beidsmann, reise til Amerika, eller gå 
på seminaret.

Jeg, og mange med meg, valgte 
seminaret, fordi utdannelsen var så 
kort at det gikk an å låne seg fram.

Noe som gjorde et sterkt — og 
bestemmende — inntrykk var at min 
eldste bror, som var blitt lserer, kom 
hjem i feriene med stivströken snipp 
og blankpussede sko. Slik måtte jeg 
også kunne bli. Når dertil kom at 
han ble bedt til prestens når bygdens 
laerere var der, ved bispe- og proste- 
visitas, var i grunnen loddet kastet.

Vanskeligheten ville naturligvis bli 
å skaffe penger. Min mor forsökte å 
få far til å låne meg det nödvendige, 
men det var tvert nei med den be- 
grunnelse at de andre tre barna hadde 
greid seg selv, det skulle også jeg 
gjöre. Der skulle ikke gjöres forskjell.

Så ble det å dra på bygden og be 
om kausjonister, og det ble min hittil 
tyngste gang. Der skulle skaffes åtte
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kausjonister til et lån på 800 kroner. 
Jeg skjönte jo siden at far sa nei fordi 
han hadde nektet min söster reise- 
penger da hun skulle til Amerika. 
Grunnen til at han nektet dengang, 
var nok at han håpet på den måte å 
hindre hennes Amerika-reise. En on
kel av oss fikk höre dette og ga far 
en skrape og lånte min söster 225 
kroner, som trengtes den gang. Hun 
betalte det tilbake innen förste nyttår. 
Dette ante jeg ikke för jeg i 1950 
besökte henne i U.S.A.

Over nyttår 1901 begynte jeg på 
Elverum seminar. De andre 71 elever 
hadde gått der fra skoleårets begyn
nelse, og for meg holdt det hardt 
med å komme etter. I slutten av mai 
var hele karen kaputt. Öynene sviktet 
totalt, og legen sa jeg måtte slutte og 
söke öyenspesialist. Imidlertid: takket 
vaere gode briller og en sommer med 
hvile, kunne jeg ta fatt på ny. Om 
hösten fikk jeg et stipend som dek- 
ket utgiftene til skolepenger, og som- 
rneren 1902 kunne jeg reise hjem med 
mine eksamenspapirer — 19 år gam- 
mel. Dertil kom at jeg hadde fått et 
to års vikariat ved Hamar offentlige 
skole for döve, og den som var lykke- 
lig og takknemlig det var jeg, og ikke 
mindre far og mor. Far syntes at i 
slik heldig situasjon måtte han span- 
dere 30 kroner så jeg kunne möte opp 
på skolen i ny dress.

Forbi
Far hadde flere ganger försökt å få

kjöpe plassen, og var villig til å be- 
tale åtskillig over dagspris. Bonden 
satt i trange ökonomiske kår, men lot 
seg ikke friste. Han hade selv åtte 
barn, så der ville bli bruk for all den 
jord som kunne skaffes. Min mor var 
derfor sterkt interessert i at datter til 
bonden og jeg skulle bli gift, det 
skulle vasre en lettvint handel. Men 
jeg var höyst uenig, antakelig datte- 
ren også. Der var ingen hindring for 
en husmannssönn å bli gift med en 
gårdbrukerdatter, og en husmanns- 
datter måtte gjerne gifte seg med en 
gårdbruker, hvis hun var et arbeid- 
somt og bra menneske.

Da alle barna var reist ut og blitt 
selvhjulpne, pakket far og mor sine 
nödvendigste eiendeler og dro til 
Amerika til nesteldste sönn, Rasmus, 
som i mange år gjentatte ganger had
de anmodet dem om å tilbringe sin 
ålderdom hos ham. Det var i 1905, 
og de naermet seg da 70 år. Hadde 
jeg ikke vaert bundet av rekruttsko- 
len, var jeg blitt med.

Hovedbrukets eier var så rimelig at 
mine foreldre fikk tilbakebetalt det 
de hadde betalt i bygselpenger, 520 
kroner, trass i at han måtte låne 
pengene, og neppe hadde noen juri
disk plikt i den anledning. — Nå er 
en del av plassens dyrkede areal ut
lagt til kulturbeite. Husene ble ståen
de noen få år. Grunneieren kjöpte 
senere uthusene, og ville gjerne kjöpe 
beboelseshuset også, men han turde 
ikke stifte mer gjeld.
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Kommentar
Fortelleren, Olav Kirkhorn, ble födt på 
husmannsplassen Rabben under gården 
Kirkhorn i Hornindal i Nordfjord den 
26. november 1882.

Sommeren 1902, vel 19 år gammel, 
tok han eksamen ved lsererskolen på 
Elverum, og i de to fölgende år vikarier- 
te han som lasrer ved Hamar offentlige 
skole for döve. I 1904 fikk han stilling 
som hjelpelserer ved Kristiania kommu- 
nale tvangsskole for gutter (Geitemyra 
skole), og i 1911 virket han som förste- 
laerer ved skolen. Derpå gikk han over 
til hjelpeskolen i Kristiania/Oslo, hvor 
han ble tilsynsleerer i 1929. Han tok av- 
skjed i 1949.

Beretningen er skrevet for Norsk 
Folkemuseum i slutten av 1950-årene. 
Den offentliggjöres her i noe forkortet 
skikkelse og med en försiktig omgruppe
ring av stoffet. Rettskrivningen er i alt 
vesentlig forfatterens egen.

Reidar Kjellberg
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I arbetarrörelsens tjänst

Min far hette Gustav Alfred Karls
son och arbetade på Almedals Fabri
ker som tillverkade linnevaror. Fab
riken var belägen i Örgryte, en kom
mun som sedan flera år är samman
slagen med Göteborg. Far var infödd 
Mölndalsbo. Min farfar och farmor, 
även de födda i Mölndal, har jag inte 
så många minnen från, då farfar dog 
tidigt. Hans föräldrar var säkerligen 
bönder men genom att använda myc
ket sprit samt även diverse andra 
manipulationer fick de lämna sitt 
ställe. Efter farfars död började far
mor arbeta på en textilfabrik och 
slutade vid 70 års ålder.

Min mor var uppväxt i Göteborg 
men var från Orust. Hennes far var 
åkarepojk och körde vid hamnen. 
Hennes mor arbetade som kalksmäc- 
ka på byggena. Detta yrke bestod i 
att piska kalken och göra den i ord
ning för att sedan bäras upp på ställ
ningen till muraren. Detta arbete var 
säkerligen mycket hårt.

Skall man av det framförda draga 
några slutsatser av sina förfäders liv, 
blir det att de släpat och slitit i alla 
sina dagar för andra med en liten 
lön. De lämnade inget efter sig mer 
än sina älskade barn.

Barndomshemmet och skolan
Far var född 1865 och började på
fabriken vid 12 års ålder och stanna

de i samma företag i 58 år. I 40 år 
var han anställd som förman i förbe
redningen av linet. Detta arbete var 
utsatt för mycket damm och var 
smutsigt. Det fanns inga fläktanord- 
ningar som nu. Men han har säker
ligen trivts med jobbet, eftersom han 
stannade där under alla år. Han er
höll silvermedalj efter 30 år för lång
varig och trogen tjänst. När han läm
nade sin tjänst vid 70 års ålder fick 
han en pension av företaget på 25 kr 
i månaden. Fars inkomster var, när 
jag började förstå mig på pengar och 
därmed även på fattigdom, 15 kr i 
veckan. Sedan fick han 18 kr i vec
kan, men ändå var det inte lätt för 
mor att få debet och kredit att gå 
ihop samtidigt som vi var tio perso
ner som skulle äta och klädas på 
denna inkomst. Vi betalade i hyra 5 
kr i månaden för rum och kök.

Mor hette Vilhelmina och var född 
1871. Det var en trägen och hjälpsam 
mor. Hon var kvick i sina händer, 
kunde sticka, virka, stoppa, laga klä
der och spara som ingen annan, men 
det kunde behövas då vi var åtta sys
kon, två pojkar och sex flickor, en 
bror dog som ung. Som ett bevis på 
mors flinka händer kommer jag ihåg 
en dag när jag kom från skolan och 
strumporna var så dåliga att de ej 
gick att laga. Hon tog då strumporna 
och klippte av dem på benet och stic
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kade till nya fötter tills jag följande 
dag skulle gå till skolan. Hur många 
timmar mor fick sova en sådan natt 
vet jag inte men säkert var det inte 
många. Jag kan inte påminna mig, 
trots att vi var så många som skulle 
dela brödet, att vi fick svälta. Mor 
brukade baka tunnbröd i öppen ugn, 
cirka 70 kakor i veckan, och vilket 
gott bröd, eller också var det för man 
som alla ungar brukade vara hungrig 
jämt.

Från hemmet i Mölndal till arbets
platsen var det cirka 7 kilometer som 
far fick gå morgon och kväll, då inga 
kommunikationer fanns. Han började 
sitt dagliga arbete kl. 6.30 fm. och 
slutade kl. 6 em. och var i hemmet 
omkring 7.30. Sedan han intagit sitt 
enda mål lagad mat om dagen, fick 
han sätta igång med att laga våra 
tofflor och skor. Vi hade inte råd att 
gå till skomakarn. Detta jobb höll 
han på med så länge vi var små. Han 
blev med tiden en riktigt bra lappsko
makare.

Jag har tänkt många gånger sedan 
jag blivit vuxen hur det kunde vara 
möjligt att efter en så lång arbetsdag 
sätta igång med att laga skor eller, 
som mor gjorde, sticka ett par strum
por på en natt. Det måste ha varit en 
stor glädje och kärlek till sina barn 
för att kunna göra så stora uppoff
ringar. Det hade ju varit en rättvis 
sak om de kunnat få en längre och 
tryggare ålderdom än vad de fick 
efter ett så hårt och strävsamt liv. 
Mor lämnade oss vid 66 års ålder och 
far levde tills han var 77 år.

Som förut är sagt var vi åtta sys
kon. Jag var den förstfödde, född 
den 3/6 1893. Jag fick därför bidraga 
med tillsynen av mina mindre syskon.

Jag kommer ihåg när mor, som var 
mycket sträng men även snäll, bad 
mig vagga, då hon hade arbete som 
måste göras. Detta arbete tyckte jag 
var mycket tråkigt, särskilt när man 
hörde sina lekkamrater ute på gården 
i sin fulla lekyra.

Åren gick och man började växa 
till sig. Man fick byxor med gylf. och 
man skulle börja skolan. Jag började 
när jag var sju år och fick en gammal 
fröken till lärarinna.

Jag kommer ihåg att min Itist för 
skolan var inte stor, och jag önskade 
varje dag att lärarinnan skulle vara 
sjuk, så man fick gå hem till mamma 
igen. Det var ju ingen vacker önskan, 
men jag tror hon var för gammal att 
lära barn. Vi fick på den tiden myc
ket hemläxa i skolan och då särskilt 
i religion, ett ämne som lärarinnan 
hade förkärlek till. Det hände ofta 
att vi fick fyra psalmverser, några 
stycken ur Lilla Katekesen samt som 
omväxling bibelhistoria, och detta 
skulle vi kunna utantill vid dagens 
förhör annars blev det smörj av en 
kraftig rotting som fanns i varje skol
klass på den tiden. Lärare och lära
rinnor trodde säkert att det fastnade 
bättre om de använde en sådan. 
Det var inte så lätt att få en ostörd 
vrå i hemmet. Mamma hann inte 
hjälpa oss så mycket, och pappa or
kade inte efter dagens hårda arbete. 
Därför blev det som det blev, en 
massa stryk av rottingen. Det var inte 
så märkvärdigt att man önskade lära
rinnan alla möjliga sjukdomar.

Vi var många barn i klassen. Jag 
tror vi var 34 flickor och pojkar, de 
allra flesta från fattiga arbetarehem. 
Det var flera av barnen som saknade 
sin far eller hade en far som var ar-
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åkersgatan i Möln- betslös eller sjuk. I sådana fall ut- 
Carlsson växte upp delades i skolan tva till tre kakor
och även bodde sina gr0yt bröd två dagar i veckan. Var 
första år som gift.
Foto Mölndals- barnen riktigt fattiga erhöll pojkarna 
Posten. en kostym samt flickorna en klänning

om året. Detta var en form av social
hjälp som det dåvarande samhället 
kostade på sig till de fattiga skolbar
nen. Brödet som utdelades till barnen 
skedde på skolgården inför de andras 
åsyn.

Under sommarmånaderna, när vi 
hade ledigt från skolan, sökte vi barn 
något arbete för att kunna bidraga 
till hemmet. Jag var ett par sommar
månader och gick vall för en bonde. 
Lönen blev mat och 5 kr för hela 
sommaren. Jag och mina syskon var 
med och rensade rovor för 25 öre

raden. Raderna var cirka 100 meter 
långa, så det blev en rad om dagen.

Skolåren gick trots alla svårigheter 
och min skolgång slutade fyra måna
der innan jag fyllt 13 är. Anledningen 
till att jag slutade tidigare var att jag 
fått arbete. Mor behövde så väl lite 
ekonomisk hjälp. Under min skoltid 
gick jag för tre lärarinnor och en 
lärare. I regel tyckte jag alla ämnen 
var tråkiga utom sång. Men jag 
klarade alltid min årsexamen och fick 
rätt bra betyg.

I den fastighet där vi växte upp 
fanns tretton familjer. Av dessa hade 
tre familjer 25 barn tillsammans, och 
i hela fastigheten fanns cirka 30 barn 
i skolåldern på en gång. I regel var 
grannsämjan god, men det hände väl
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ibland att de olika mammorna kom i 
luven på varandra, i regel då om 
barnen. Det gick snart över och så 
var de goda vänner igen. På lördagar
na gick gubbarna in till varandra och 
avsmakade varandras starkvaror. I 
min tidiga barndom kostade en liter 
brännvin 90 öre. Sedan gick priset 
upp till 1.35, som stod sig i många 
år. När gubbarna smakat tillräckligt 
blev de ganska starka, så man slutade 
i regel med att draga fingerkrok eller 
bryta arm. I de flesta fall var gub
barna eniga och höll ihop, åtmin
stone så länge det fanns att dricka.

Den lägenhet som jag och mina 
syskon växte upp i bestod av rum och 
kök med en gemensam golvyta av 22 
kvm, med två fönster åt gatan på 
rummet samt ett fönster på köket.
1 detta fönster kunde inte solen kom
ma in för en stor stoppmur som var
2 meter hög och 1 1/2 meter från 
fönstret. Även rummet var solfattigt 
beroende på att en stor park var 
belägen på andra sidan gatan.

Inredningen i vår lägenhet var en
kel, inget vatten och avlopp. Elekt
riskt ljus installerades först 1906, då 
med en lampa som placerades så att 
den skulle kunna upplysa såväl rum
met som köket. Något skafferi fanns 
inte, endast ett litet skåp som såväl 
porslin, mat och kokkärl skulle för
varas i. Möbleringen av vår lägenhet 
var också enkel, men vi tyckte den 
var trevlig. Rummets möbler bestod 
av en tvåmanssäng, en soffa, bord, 
fyra stolar, skänk, byrå samt en bord
bänk. Denna kunde användas om 
natten som sängplats för två. Vidare 
fanns en utdragssäng för två. Möb
lerna i köket bestod av träsoffa samt 
bord och stolar.

I denna mörka och solfattiga lä
genhet är vi födda och uppväxta alla 
med en ovanligt god hälsa. I hemmet 
trivdes vi alla trots den stora trång
boddheten, och jag tyckte vi hade så 
fint och hemtrevligt när mamma var
je fredag som var städdag låg och 
knäskurade i rummet och köket. Det 
fanns inga linoleummattor på den 
tiden, utan man hade bara trägolvet 
med några vävda gångmattor på.

Sex av mina syskon är gifta och 
har hem och lyckliga äktenskap. Vi 
är samtliga bosatta i Mölndal. Vi 
träffas ibland alla på en gång, och 
då blir det stående samtalsämnet vårt 
gemensamma barndomshem.

Industriarbete
Jag slutade skolan på våren 1906 och 
fick omedelbart anställning på en 
textilfabrik i Mölndal med namnet 
Götafors. Denna fabrik tillverkade 
bomullsgarn och det var omkring 200 
anställda män och kvinnor. Mitt 
första arbete på nämnda industri var 
att stå och packa små pappersrör som 
användes vid skiftning av spolar på 
spinnmaskinerna. Dessa spinnmaski
ner kallades för mullstolar. Vi bör
jade vår arbetsdag kl. 6 fm. och slu
tade kl. 6 em. med en halvtimmes 
frukostrast samt en timmes middags
rast. Alla arbetskamraterna var bra, 
om man undantar det skämt som alla 
nybörjare får vara med om. Det bru
kar bestå i att man får gå till mästan 
eller förman för att hämta några 
grejer som är alldeles ovidkommande 
för arbetet.

Min första avlöning efter 12 dagars 
arbete, en vecka stod inne, fick jag 
för 60 tim. arbete 3 kr. Trots att det 
var en så liten summa såg jag på mor
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2. Almeduhls fabri- ...
/cer i Göteborg. Foto hur glad hon blev när hon oppnade
a. Jonas on. Histo- nlj[j första penningkuvert för utfört
riska museet i
Göteborg. arbete. När jag varit på arbetsplatsen

ett par månader framhöll mina ar
betskamrater att jag hade för lite be
talt och att jag borde gå ner till 
spinnmästan och begära mer betalt. 
Mästan var en mycket snäll och bra 
människa, så jag fattade humör och 
gick ner och knackade på och kom 
in. Med darrande ben och med mös
san i hand framställde jag min begä
ran om en högre lön. Han såg på mig 
och lovade se på saken. Det var för
sta gången jag stod inför en arbets
givare. Och jag måste erkänna att 
jag var mycket glad när jag stod 
utanför kontorets dörr. Avlöningsdag 
var fredag, och när jag fick min av
löning och öppnade påsen visade det 
sig att jag fått 10 öre i förhöjning i 
veckan och min lön steg till 3.10. Det 
var ingen stor förhöjning jag fått, 
men jag blev mycket glad ändå, ty

jag fick behålla den slanten själv. 
Den blev lagom att besöka kinemato- 
grafen, som kostade 35 öre för äldre 
och 10 öre för barn.

Jag stannade på denna arbetsplats 
ett år, och lönen hade under tiden 
stigit till 5 kr. i veckan. En gång när 
jag fick en sådan avlöning och mor 
öppnade penningpåsen kastade hon i 
sin glädje femman i spisen och stod 
med påsen i handen. Detta misstag 
var svårt för mor som gråt hela kväl
len och fick en sömnlös natt. Jag 
kommer ihåg hur vi barn sökte trösta 
mor så gott vi kunde, men femman 
var borta och kunde inte ersättas.

På våren 1907 började jag på sam
ma arbetsplats som far var anställd 
nämligen Almedahls A.B., där jag 
började som häckleskötare. Detta ar
bete bestod i att göra lagom stora lin
lockar och sedan placera dem i häck- 
lan som rensade linet från skaver och 
ogräs. Detta arbete var mycket dam-
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migt, så man såg knappt sina arbets
kamrater på nära håll. På denna ar
betsplats erhöll jag 9 kr i veckan, 
alltså en bra förhöjning. Arbetstiden 
var densamma eller 60 tim. i veckan. 
Den största olägenheten med denna 
arbetsplats var att man fick gå den 
långa vägen till och från jobbet. Men 
i slutet på 1907 började Göteborgs 
spårvägar att trafikera mellan Göte
borg och Mölndal. Då gick det bättre 
när man kunde åka till jobbet mot en 
avgift av 5 öre, en taxa som gällde 
före kl. 8 fm. Jag stannade på denna 
arbetsplats till 1910, då jag började 
på pappersbruket i Mölndal. Men 
innan jag övergår att skildra förhål
landen på denna arbetsplats, skall vi 
uppehålla oss vid en sak som säker
ligen gav mig och många andra för 
all framtid intresse för den allt mer 
spirande arbetarrörelsen.

Storstrejken
Under åren 1906—1909 bildades ett 
flertal fackföreningar över hela lan
det. Samtliga förbund kunde uppvisa 
ett stigande intresse genom medlems
anslutning. Samtidigt ökades arbeta
res krav om högre löner och männi
skovärdiga arbetsförhållanden. Ar
betsgivare, som förut varit de enda 
som bestämde vad en arbetares lön 
skulle vara för utfört arbete, började 
även de att organisera sig genom an
slutning till Sv. Arbetsgivareförening
en. Man förstod att det skulle kom
ma till en utlösning vid något till
fälle. Detta tillfälle kom 1909 då den 
stora kraftmätningen mellan kapital 
och arbete utspelades. Jag var då an
ställd på Almedahls fabriker, men jag 
hade inte mig bekant huruvida det 
fanns någon facklig organisation. Jag

blev aldrig tillfrågad om medlemskap. 
Det är möjligt att de ansåg mig för 
ung för anslutning till fackförening
en. De fackliga striderna började re
dan lite smått 1908 med lokala strej
ker. På en del platser där strid på
gick tog arbetsgivare in strejkbrytare 
som utförde arbete, när de organise
rade arbetare var i strid. Detta var 
förhållandet nere i Malmö, där 
hamnarbetare var i strejk. En massa 
tvivelaktiga element utförde detta 
judasarbete. Dessa människor var in
hysta på en båt i hamnen, jag tror 
den hade namnet Lumplena. De 
handlingar som utfördes av dessa 
svartfötter kunde helt naturligt inte 
ses med blida ögon. Flera små upp
träden uppstod, och det kulminerade 
när en bomb blev placerad på den 
båt där de logerade var inhysta. Den
na händelse utspelades på natten, och 
om jag inte minns fel blev en person 
dödligt skadad. Det blev tre unga 
socialister anhållna och dömda till 
långvarigt frihetsstraff. Under tiden 
striden pågick i Malmö uppstod även 
strid vid hamnen i Göteborg. Även 
där uppträdde strejkbrytare. Folk 
samlades i tusental varje kväll för att 
se på dessa judassöner. Polis och mili
tär sökte rensa alla gator inom hamn
området och föste dem upp mot 
Järntorget. Flera personer blev ska
dade då polisen drog blankt.

Med dessa händelser som bakgrund 
kom storstrejken 1909, som började 
med en mindre lokal strejk. Jag tror 
det även denna gång var hamnarbe
tare som började. Det blev några 
mindre förhandlingssammanträden, 
men arbetsgivare ville inte gå med på 
några medgivanden förrän arbetare 
återupptagit arbetet, i annat fall
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J. Järntorget i 
Göteborg. Demon
strationer i samband 
med storstrejken 
1909. Foto i Histo
riska museet i Göte
borg.

skulle de svara med en storlockout, 
vilket innebar att de skulle kasta ut 
en massa medarbetare som inte hade 
med striden att göra. LO tillställde 
Sv. Arbetsgivareföreningen en skri
velse med anmaning att återtaga sitt 
hot om en storlockout, i annat fall 
kommer de att proklamera om stor
strejk som svar på arbetsgivares 
stridsåtgärder. Arbetsgivare vidhöll 
sin inställning och kastade ut textil
industrin, pappersindustrin, massa- 
och träindustrin m.fl. Detta var i 
början på juni och LO:s storstrejk 
kom strax efter med en del andra 
grupper som kommunikationen, typo
grafer m.fl, Den arbetsplats jag då 
arbetade på tillhörde textilindustrin,

så vi tillhörde de lockoutade. Vi sam
lades till möte där vi fick tillfälle att 
höra rapporter från den fackliga led
ningen samt en uppmaning till alla 
som ej tillhörde sin organisation att 
bliva medlemmar. Vid detta möte 
begärde undertecknad sitt inträde i 
Almedahls fackförening med anslut
ning till Textilarbetareförbundet. Vi 
deltog alla i striden med ett friskt 
humör med förhoppning om att en 
stor seger skulle vara möjlig för ar
betarklassen, och vi unga sjöng våra 
kampsånger var vi träffades. Men det 
blev inte någon stor seger för den 
svenska arbetarklassen. Inte heller 
kapitalisterna kunde tillskriva sig nå
gon seger, trots att de mobiliserat
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hela det borgerliga samhällets polis 
och militärgarde.

I Mölndal, där jag var bosatt, kun
de jag följa och deltaga i händelserna 
mera än där jag arbetade. Det ordna
des med ett flertal stora möten, där 
mycket folk samlades. Det var en 
dansbana och folk dansade och hade 
roligt. Branting besökte Mölndal vid 
ett par av dessa folkmöten, och stäm
ningen var det inget fel på. Det var 
nog detta som irriterade arbetsgivare, 
så de sände dit poliser, trots att det 
var full ordning och vi själva hade 
ordnat med ordningsmän. Just detta 
var anledning till att demonstrationer 
började och mötesdeltagarna blev 
skingrade. Detta var början till alla 
kravaller som sedan följde. Vid ett 
tillfälle hade en folksamling upp
stått. Polisen hade fått förstärkning 
av ridande knektar från Kviberg, som 
jagade folkmassan genom gatorna 
tills vi kom till en plats som ägdes av 
en privat person som gav löfte om att 
vi fick stanna där. Det kan tilläggas 
att platsen var en rågåker. Vid ett 
annat tillfälle uppstod kravaller vid 
spårvägens ändstation, där folk sam
lats mitt på spåret för att hindra en 
vagns avgång. Vagnen kördes av en 
strejkbrytare, och i den borgerliga 
pressen kunde man läsa att arbetare 
skulle vält vagnen vilket var fel. 
Ingen strejkande rörde vagnen. Inter
mezzot blev känt för polisen och de 
kom med dragna sablar och sprängde 
folkmassan. En eftermiddag uppstod 
på torget ett svårt uppträde, direkt 
framprovocerat av polis och militär. 
Vid detta tillfälle blev tre av de strej
kande tagna av polisen som uppvig
lare och de fick vidkännas stora böter 
samt fläckade betyg vid sin arbets

plats. Bötesbeloppet insamlades av de 
strejkande.

Det skulle vara mycket att berätta 
från denna första och största kraft
mätning mellan kapital och arbete, 
men det får räcka med dessa små 
glimtar. Solidariteten var det inget fel 
på, men man måste förstå svårig
heten att föra en strid utan understöd. 
Under de första veckorna fick vi 
några kronor, själv fick jag 1.50 i 
understöd. Sedan var det slut. Man 
började se mörkt på läget och flera 
röster höjdes för en återgång till 
arbetet, men på vad sätt skulle detta 
ske. Efter några korta underhand
lingar beslutades om återgång till 
arbetet, men det blev inte alla som 
kom in. Den dagen när arbetet skulle 
börja stod arbetsgivarn vid porten, 
och de som han ej önskade fick stan
na utanför. På den arbetsplats jag 
själv arbetade fick ingen från Möln
dal komma tillbaka. Arbetsgivarn 
meddelade att han inte önskade några 
arbetare från Hjalmar Brantings sam
hälle. Att jag fick stanna berodde 
säkerligen på att far var förman i 
företaget.

Striden var slut, arbetet kom igång, 
men det var ingen arbetsglädje med 
tanke på alla kamrater som fick stan
na utanför arbetsplatsen. De hade 
inget understöd och på arbetsplatsen 
hade de fått ett stämplat betyg, vilket 
innebar att inga arbesgivare skulle 
antaga dem i sin tjänst. Det värsta 
var att alla våra fackliga organisa
tioner, som fört en sådan strid utan 
några stridskassor, blev nästan upp
lösta, dels därför att en hel del av de 
kamrater som ej fick igen sin anställ
ning just var de som stod i ledningen 
för fackföreningen som styrelseleda-
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4. Förstamaj-
demonstration av mot eller uppbordsman. Inga nya
ungsocialister i 
Mölndal. Bland de
monstranterna be
finner sig också 
Ernst Carlsson. En

krafter vågade upptaga de avgåendes 
jobb av rädsla för repressalier. Men 
helt nere var inte rörelsen. Det fanns

av deltagarna håller fortfarande krafter som inbetalade 
Stormklockan i . .rj ... • ,,
handen. Foto i sina avgifter och holl sina moten i all
Folkrörelsearkivet i 
Mölndal.

tysthet. När sedan ett par år gått och 
striden började glömmas och nya
krafter kom in i industrin, då föddes
åter tanken på organisation. I slutet 
på 1911—12 bildades många fackför
eningar och andra återupptog sitt 
arbete. Det blev alltså ingen seger för 
arbetsgivare som de tänkt sig kunna 
vinna genom att svälta ut arbetare, 
trakassera dem och till slut ställa dem
utan arbete och utan möjlighet till 
försörjning. Den största segern gjor
des av den svenska arbetareklassen

genom de lärdomar som man fick 
under striden och som skapade en 
hel del ideellt intresserade socialister, 
som följde striden och såg de meto
der som användes mot värnlösa arbe
tare. Ja då svor säkerligen mången 
jänta och grabb att upptaga striden 
mot det kapitalistiska samhället, som 
inte drog sig för att utkommendera 
militär för att försvara sina person
liga vinstintressen.

Under striden, som pågick 10—12 
veckor anordnade Soc.Dem. ung
domsklubben och Verdandilogen ett 
flertal agitationsmöten, där alla unga 
som varit med i striden ingick som 
medlemmar. Det var då en plikt att 
vara nykter, ty en arbetarklass som 
använde sig av sprit var inte svår att
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5. Basar i gamla 
Folkets Hus, anord
nad av nykterhets
logen Verdandi, som 
i stort sett bestod av 
samma medlemmar 
som Socialdemokra
tiska ungdomsklub
ben. Foto 1910. 
Folkrörelsearkivet i 
Mölndal.

besegra. Det var enligt min mening 
en bland de roligaste perioder som 
jag varit med om sedan jag kom med 
i organisationerna. Verdandi avhöll 
sina möten på tisdagarna och ung
domsklubben på torsdagarna. Loka
lerna var fulla av medlemmar och 
man diskuterade alla möjliga frågor 
som man trodde arbetarklassen kunde 
behöva taga ställning till. Man sjöng 
våra kampsånger och aldrig har man 
hört Internationalen och Arbetets 
Söner sjungas med en sådan glöd och 
känsla som det då gjordes.

Om vi nu lämnar det historiska 
året 1909, så börjar vi 1910 med att 
omtala att Mölndals Arb.kommun 
bildades det året. Tanken på att bilda 
en arb. kommun föddes då vi som 
ungdomsklubbister var ute och agi

terade för uppslutning till en kom
munalstämma där val av kommunal
nämnd skulle företagas. Efter en 
mycket hetsig debatt samt röstning 
visade det sig att vi fått ett mandat, 
och då lovade vi att återkomma. Vi 
började med att bilda arb.kommunen, 
och sedan vi fått den allmänna röst
rätten som jag tror infördes år 1919 
har arbetare haft majoritet i Möln
dals kommunala förvaltning.

AB Papyrus
I början på denna berättelse har jag 
omtalat att jag slutade på Almedahl 
och började på AB Papyrus i Möln
dal, ett finpappersbruk som ligger 
vid strömmen till Mölndalån och har 
tio stora pappersmaskiner. Jag var 
inte fyllda 18 år, varför jag fick ar-
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6. Fest i Folkets 
Park i Mölndal.
Högt uppe på stegen 
upp till utsiktstornet 
står Ernst Carlsson i 
ljus hatt. Foto i 
Folkrörelsearkivet i 
Mölndal.
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7. Maskin av gam
mal modell för glätt- 
ning av papper, s.k. 
kalander, AB Papy
rus i Mölndal. Foto 
Wezäta Studio, 
Göteborg.
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beta tre månader som dagarbetare. 
När jag fyllde 18 år kom jag helt in 
i industrin och överfördes till glätt- 
ningsavdelningen där det gällde att 
glätta det papper som kom från pap
persmaskin. Detta jobb var mycket 
hårt och framför allt mycket ansvars
fullt, ty det gällde att passa fingrarna 
vid papperets förande mellan valsar
na. Det var många kamrater som 
hade stympade fingrar. Jag klarade 
mig fast jag vid flera tillfällen kände 
sugningen.

Arbetstiden var på den tiden från 
kl. 7 fm. till kl. 7 em. och nattskiftet 
från 7 em. till 7 fm. Skiftena var allt
så 12 timmar med 72 timmars arbets
vecka. Den matsäck som vi alltid med
förde fick vi ofta bära hem då vi ej 
kunnat få tid att äta. Detta gällde när 
vi körde tunt och dåligt papper. För 
en sådan arbetsvecka var inkomsten 
22 kr. Det är inte många som varit 
med om en sådan arbetstid men det 
finns ännu en del gamla pappersar- 
betare som kan omtala hur det var. 
Ingen som inte varit med om det kan 
förstå hur det kändes i kroppen efter 
en nattvecka på 72 timmars arbete. 
Man var tung i huvudet och hade en 
svår frossa även om det var riktigt 
sommarvarmt. Det värsta var att man 
inte fick någon sömn så det räckte 
för det tunga arbetet. När man kom 
hem på morgonen och fått en kopp 
kaffe skulle man gå till vila. Lägen
heten bestod i regel av ett rum och 
kök. Sängplatsen blev i rummet och 
dörren till köket stängdes. Barnen 
fick inte leka eller skrika, för då var 
man rädd att far skulle vakna. Där 
låg man och hörde hur frugan agade 
och tjatade på barnen så man kunde 
inte somna. Ibland var man så trött

så man somnade inte för det. Dagen 
gick och man låg och vred sig med 
tanke på att nytt nattskift snart 
skulle börja och man såg natten med 
fasa. Efter sex års arbete på detta sätt 
blev jag själv mycket nervös och 
nere, men så kom ljusningen genom 
8-timmarslagen, till stor glädje för 
alla som trälat på detta onaturliga 
arbetssätt.

Första världskriget
1914 var ett år som går till historien 
ur flera synpunkter. Jag skall här ur 
minnet försöka redogöra för några. 
Den största och ruskigaste var när ett 
skott avlossades nere i Serbien, där 
en människa dödades och detta sedan 
kunde få en hel värld att gå ut i krig 
trots alla vackra tal från socialister 
i alla land. Hur kunde detta ske? Det 
är oförklarligt. Även vi här i landet 
fick då vara med, fast inte på slag
fältet. Så blev vårt folk kallade till 
samling. Den 2 aug. ringde kyrk
klockorna runt Sveriges land och ma
nade till samling under fanorna, och 
folket kom för inryckning. Ingen 
kunde fatta innebörden i det hela, 
allt gick så fort. Sedan blev folket 
utplacerat runt våra kuster utan både 
uniform, gevär och ammunition. Det
ta krig varade till 1918. Då var sven
ska folket utsvultet och fullständigt 
nere i brist på mat. Den borgliga 
regering som då satt vid landets styre 
med Hammarskjöld som statsminister 
— inom arbetarkretsar gick han un
der namnet Hungerskjöld — visade 
med sin politik att de inte kunde 
sköta planhushållningen på samma 
sätt som under sista kriget, då man 
inte behövde svälta även om det var 
knappt ibland. Den mat som fanns
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inom landet sändes i första hand till 
Tyskland, och våra herrar kapitalister 
förtjänade stora pengar på livsmedel 
som den svenska arbetaren behövt för 
undvikande av undernäring. Kosten 
i de flesta arbetarhemmen bestod av 
ruttna kålrötter och paltbröd, inget 
smör, ingen potatis, ingen mjölk, lite 
bröd, lite socker, inget kaffe. All mat 
samt kläder var på kort. När man då 
kom till butiken för att hämta sin 
ranson fanns det inget att köpa. Så 
verkade den tidens ransonering. En 
följd av detta system blev att folk 
i tusental insjuknade i spanska sjukan 
och dog. Det var mest ungdom som 
fick släppa till livet i brist på kraftig 
och närande mat.

Ibland tänker man tillbaka till den 
tiden när man gick i sitt skiftesjobb 
och arbetade 72 tim. i veckan på så
dan kost. Jag påminner mig en gång 
efter ett dagskift. När jag kom hem 
stod det en tallrik med sagogrynsgröt 
på bordet. Min hustru hade under 
dagen varit i flera butiker för att 
skaffa mat, men det enda som gick 
att uppbringa var dessa gryn som man 
fick äta utan mjölk. Man fick lägga 
sig omedelbart så man hann att som
na innan man blev hungrig.

Men vi hade även trevliga saker 
under 1914. Jag tänker då på det 
stora bondetåget. Bönder brukar inte 
deltaga i några demonstrationer, men 
det lyckades för direktörer och stor
patroner att få med sig bönderna i ett 
tåg som gick genom Stockholm, och 
sedan genom en deputation uppvak
tade kungen för att få hans stöd för 
ett ökat militäranslag. De borgliga 
bedrev en väldig propaganda på 
landsbygden, där man såg ryska såg- 
filare och all sorts farliga människor.

I samband med denna propaganda in
samlade man pengar till folkbåten 
eller som den kallades F-båten. När 
denna båt blev färdigbyggd visade det 
sig att den redan var omodern. Arbe
tarepartiet svarade på denna hets
kampanj genom att anordna ett ar- 
betartåg, och om jag inte minns fel 
var det på Ladugårdsgärde 50.000 
människor samlade under de röda 
dukarna när Hjalmar Branting tala
de. Ett ganska unikt förhållande i vår 
historia är att vi under 1914 hade 
två riksdagsmannaval. Den valda 
riksdagen upplöstes, och nya val pro
klamerades. Det var säkerligen även 
nu militärfrågan som var orsaken. 
Jag vill minnas att det var Karl Staaff 
som var statsminister då, men blev 
utslagen av Trygger eller Lindman. 
I den senare valrörelsen deltog arbe
tarpartiet med egna kandidater på ett 
flertal ställen ute i landet. I Mölndal 
gick vi till val med egen kandidat. 
Från Mölndal planlades agitationen 
och leddes av kretsstyrelsen som var 
förlagd dit. Undertecknad fick på 
valdagen uppgiften att åka till Ytter- 
by där det fanns en stor herrgård 
med många torpare som vi trodde 
skulle rösta på arbetarpartiet, men 
vid sammanräkningen visade det sig 
att vi endast erhållit en röst.

En sak hände till under 1914 — 
jag hade nära på glömt det - näm
ligen att jag ingick äktenskap. Vi 
hade på våra klubbmöten behandlat 
många frågor däribland kyrkans skil
jande från staten, och prästerna ha
tade vi ju alla för de hatade arbetar
rörelsen. När vi då skulle viga oss 
måste detta ske borgerligt, men det 
var mycket svårt att övertala någon 
om det rätta i vår inställning. Jag och
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jäntan var överens om sättet, och det 
var ju vi som skulle vigas och då så. 
Jag tillskrev kronofogden, som var 
bosatt i Göteborg, och frågade om 
han ville viga oss och det ville han 
gärna. Efter, vigseln frågade mig en 
gammal faster, som var motståndare 
till borgerlig vigsel, hur många år jag 
gift mig på. Denna hennes uppfatt
ning var ganska allmän på den tiden. 
Jag och min fruga har aldrig ångrat 
denna vår handling. Vi har levat ett 
lyckligt äktenskap tillsammans, även 
om det ibland har varit lite bekym
mersamt. I samband med att jag bil
dade hem ingick jag som medlem i 
Kooperativa Handelsföreningen Re
form, där jag blev invald som revisor 
och sedan som styrelseledamot.

Kriget fortsatte och ingick nu på 
sitt tredje år, då vissa krafter inom 
ungdomsförbundet kallade till en 
fredskonferens i Stockholm för att 
försöka få fram en fredsopinion och 
få ett slut på kriget. Konferensen, 
som avhölls i tysthet utan någon stor 
propaganda för sig, hade samlat om
bud från hela landet. Den kom ändå 
till polisens kännedom. Efter den
samma blev det husrannsakan bland 
de ledande på konferensen samt 
bland ombuden. Vi känner alla väl 
till hur våra vänner Zäta Höglund, 
Eric Hedén samt Ivan Oljelund blev 
dömda till flera års fängelse för sin 
medverkan vid nämnda konferens. 
Från Mölndal hade vi två ombud vid 
konferensen, och när de vid hem
komsten skulle avlägga rapport låste 
vi lokalen, släckte ljuset samt brände 
handlingarna efter rapportens avläm
nande för att ej skada våra häktade 
kamrater.

1917 var nog det svåraste nödåret

under hela kriget. Det var inte nog 
att man sände ut maten till andra 
länder, det blev även missväxt genom 
mycket regn. Det blev hungerdemon
strationer ordnade över landet. En så
dan gick av stapeln en fredag där cir
ka 2.000 kvinnor och barn deltog med 
standar och vimplar med krav om 
mera mat. Vid denna demonstration 
utsågs en kommitté som skulle upp
vakta livsmedelsnämnden och anhöll 
om svar till på lördag. Då ej något 
svar ingick stormades samtliga buti
ker på alla livsmedel som fanns. 
Många av de som deltog i kupperna 
betalade sina varor, men många smet 
från det hela utan att betala. Ett fler
tal personer blev kallade till polisen 
för deras medverkan, och de blev 
också dömda till stora bötesbelopp. 
Det tillsattes en kommitté med nam
net 1917 års arbetskommitté som 
hade till uppdrag att anskaffa advoka
ter till de anklagade samt insamling 
av pengar att betala de böter som de 
blev dömda att betala. Jag fick upp
draget att vara kommitténs ordf.

Under åren 1916—17 var det en 
mycket stark opposition inom det 
socialdemokratiska partiet. Det var 
närmast Soc.Ungdomsförbundet som 
låg bakom och arbetade på att partiet 
skulle föra en mera radikal politik, 
och tidningen Stormklockan, som var 
ungdomsförbundets tidning, kritisera
de partiets inställning i nummer efter 
nummer. Det var många kända män 
som förde oppositionens talan. Det 
visade sig till slut att det inte gick alt 
förena själarna. Partiet framlade en 
resolution för antagande eller för
kastande. Det ordnades med möten 
över hela landet. På ett sådant möte 
i Mölndal gick debatten högt en hel
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8. Fyra kämpar är 
ute för att propagera 
för ungsocialister
nas tidning Storm
klockan. Ernst 
Carlsson 2:a fr. 
höger.

4

I

lördagsnatt. När debatten var slut kl. 
2 på natten och votering skulle verk
ställas, visade det sig att det var lika 
många röster på varje, varför ord
föranden uppmanade de närvarande 
att de som önskar gå till vänster re
dan kan göra det i lokalen, och de 
som godkänner partiets arbete stan
nar på höger sida. Det visade sig då 
att 72 röster lades för partiet och 71 
för oppositionen. Efter detta möte 
bildades en vänsterkommun i Möln
dal, och senare bildades också ett 
vänsterparti. Vi känner alla till att 
det nya partiet inte fick så lång livs
längd, så någon inverkan på arbetare
partiet förmärktes inte.

Kriget började nu lida mot sitt slut,

och fred var i sikte efter att ha på
gått i fyra år. Det var en stor och 
allmän glädje i arbetarkretsar när 
fredsbudet blev bekant, och man svor 
en helig ed: aldrig mera krig! Man 
hade lidit så ont under dessa fyra år, 
så man kunde inte tänka sig ett nytt 
elände inom oöverskådlig tid.

Den ryska revolutionen satte sina 
spår runt hela världen, så även här. 
Även om vi inte gick i revolutions- 
tankar så ansågs nog tiden inne för 
ett genomgripande reformförslag. Så
lunda krävdes lag om 8 tim. arbets
dag, allmän rösträtt m.m. Dessa krav 
blev av riksdagen godkända och där
med blev också den borgerliga poli
tiken dömd.
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Kooperationen
Jag har förut meddelat att jag blev 
invald i styrelsen för Koop. Handels
förening Reform. På den tiden fick 
styrelseledamöterna vara med i bu
tiken om kvällarna, då man var ledig 
från sitt jobb, för att väga upp soc
ker, mjöl, gryn och potatis. Detta för 
att underlätta arbetet för biträdena 
på dagen. Man räknade ut att man 
sparade in ett biträde på så sätt. Men 
vi fick även vara med vid expediering 
och då särskilt på fredagskvällarna. 
Då var den verkliga rusningen i bu
tiken. Då fick man se man och hust
ru följas åt för att göra veckans in
köp. I regel hade man en stor korg 
med en grepe på, och så bar man 
korgen emellan sig. På den tiden var 
det inte tal om hemsändning av va
rorna. Man ville spara så mycket som 
möjligt på den betalade personalen, 
för att utdelningen skulle bli större 
vid årets slut. När föreningen höll 
sitt årsmöte kom medlemmarna man- 
grant. Föreningen bjöd på kaffe, och 
årets vinst utdelades på mötet. I regel 
utdelades 5—6 % som återbäring och 
alla var nöjda med årets resultat.

Föreningen hade två butiker i 
Mölndal och frågan om att öppna 
den tredje stod på dagordningen. När 
dä frågan var klar och personal skul
le anställas beslutade styrelsen att 
anställa en månadskarl som även 
kunde deltaga i expediering av kun
der. Jag blev tillfrågad huruvida inte 
jag kunde taga jobbet då jag var kun
nig vid expediering samt kände kun
derna. Det senare var på den tiden 
en mycket viktig faktor i arbetet. Jag 
lovade tänka på saken, och efter någ
ra dagars betänketid lovade jag för
söka. Jag slutade därför inte på pap

persbruket utan fick sex månaders 
permission. Det blev en ny bana man 
kom in på, men det blev inte någon 
sinekur. Det talades om vid anställ
ningen att det gällde en månadskaris 
arbete, men man fick vara både karl 
och häst. Alla varor som kom med 
järnväg fick jag hämta, och alla varor 
som skulle gå ut till de andra butiker
na samt till kunderna fick jag ombe
sörja med min dragkärra. Under ti
den man tog igen sig fick man del
taga i att expediera kunder. Någon 
ordnad arbetstid var det inte fråga 
om, utan man fick arbeta så länge 
man orkade. Lönen fastställdes till 
45 kr. per vecka. Denna lön fastställ
des inte på det arbete som utfördes 
utan på vad styrelsegubbarna som var 
textil- och pappersarbetare hade i lön. 
Min lön fick alltså inte vara större än 
deras, hellre något lägre. Man skulle 
vid sidan av jobbet vara agitator för 
rörelsen. Jag minns hur vi biträden 
tävlade om bästa årsresultat. Vid ett 
sådant tillfälle inskrev jag 67 nya 
medlemmar på ett år, som säkerligen 
var ett rekord.

De handelsanställdas fackförening 
Under min verksamhet på den nya 
banan kom man i kontakt med nya 
människor och kolleger, som hade 
det minst lika svårt som vi. Tanken 
kom då om bildandet av en organisa
tion för de handelsanställda i Möln
dal. När jag vidtalat några kamrater 
kallade jag till möte, där frågan om 
bildandet av en fackförening behand
lades. Sju personer hade hörsammat 
kallelsen, och dessa beslutade att bil
da en förening och ingick som med
lemmar i okt. 1924. Därmed var Avd. 
82 i Mölndal bildad med anslutning
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till Sv. Handelsarbetareförbundet. 
Undertecknad som var fackligt orga
niserad i Pappers avd. 63 i Mölndal 
begärde övergång till den nya avd. 
och blev dess första ordförande. Jag 
har själv under hela tiden tillhört 
styrelsen, tidvis som ordförande eller 
som kassör. Det visade sig att avdel
ningens livslängd inte blev långvarig. 
Den nerlade sin verksamhet redan 
1925 i brist på intresse men återupp
togs igen redan 1926. Från nämnda 
år har avdelningen varit i arbete och 
började sitt arbete med att göra upp 
ett avtal med Kooperativa Handels
föreningen Reform i Mölndal. Detta 
avtal medförde mycket stora föränd
ringar såväl när det gäller löner som 
allmänna bestämmelser. Arbetstiden 
blev med detta avtal ordnad och vi 
fick 8 timmars arbetsdag samt ersätt
ning för övertid. Avdelningens med
lemsantal representerades av ett fler
tal olika yrkesgrupper med helt skilda 
intressen och avtal. Men det har 
endast varit en mening i avdelningens 
arbete att stödja varandra för upp
nående av bästa möjliga resultat för 
varje grupp. I avdelningens arbete 
har aldrig förekommit några politiska 
debatter mellan medlemmarna med 
olika partiböcker, och detta har sä
kerligen bidragit till det goda arbetet 
och kamratskapet som alltid varit det 
bästa inom avdelningen. Avdelningen 
har i sin agitation använt sig av alla 
de medel som stått till buds, men det 
har ändå inte varit så lätt att kunna 
övertyga den stora massan av han- 
delsanställda att bliva medlemmar. 
Mölndals hela affärsverksamhet, om 
man fråntager de sista årens utveck
ling, har varit en typisk småhandlar- 
stad med en eller två anställda. Av

dessa har säkert en varit släkt med 
innehavaren, och var ur den syn
punkten inte villig att gå in i en fack
förening.

Avdelningen har under de gångna 
åren bidragit med att göra upp avtal 
för grupper där arbetsgivarn hade 
svårt att förstå att han ensam inte 
hade rätten att bestämma över löner 
och allmänna bestämmelser som 
skulle vara rådande för sin personal. 
Vi skall här omtala ett sådant fall, 
det finns säkert många sådana. Avd. 
tillställde arbetsgivarn ett förslag till 
avtal som vi önskade svar på inom 
en viss tid. Det kom inget svar. Avd. 
gjorde en ny framställning om för
handling. Då fick vi svar att arbets
givaren inte hade något att diskutera 
med oss utan ville själv bestämma 
över dessa saker. Vi tillställde då ar
betsgivarn en ny skrivelse, där vi 
framhöll avdelningens rätt att föra 
sina medlemmars talan vid under
handlingar, och om dessa ej kommer 
till stånd inom en vecka ser vi oss 
nödsakade att tillgripa andra medel 
som inte kommer att bli så trevliga 
för arbetsgivarn. Med detta hot föll 
arbetsgivarn till föga och gick med 
på underhandlingar. Vid dessa för
handlingar, som kom till stånd hem
ma hos arbetsgivarn i hans bostad, 
hade han dukat ett stort bord med 
pilsner och stora cigarrer. Jag vet inte 
om han gjort detta för att mjuka upp 
underhandlingskommittén eller om 
det var gästvänlighet. I vilket fall så 
kom underhandlingen igång, och vi 
gjorde upp ett bra avtal för de an
ställda. Efter denna underhandling 
blev arbetsgivarn förstående för orga
nisationens arbete och uppgifter, och 
vi har aldrig behövt använda något
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mera hot om bojkott. I regel har av
delningens arbete alltid vunnit för
ståelse hos samtliga arbetsgivare och 
affärsmän, och resultatet av detta har 
säkerligen båda parterna vunnit på. 
Avd. har inte behövt använda sig av 
strejkvapnet under de 30 åren som 
den verkat, utan samtliga resultat har 
uppnåtts genom underhandling.

Som konsumföreståndare 
Om man har anlag för sitt yrke och 
har intresse för detsamma kan man 
även avancera inom detta jobb. Det 
är inte ovanligt att pojkar och flickor 
efter några år som biträden blir före
ståndare och får en egen butik där de 
får styra och ställa efter bästa för
måga. En sådan uppgift fick under
tecknad år 1925, då jag fick befatt
ning som butiksföreståndare i en ny
öppnad butik som tillhörde Handels
föreningen Reform. Till detta nya 
jobb ingick bostad, varför jag fick 
gå i författning att försälja min ny
uppförda villa, som jag flyttade in i 
1924. Det var ganska intressant att 
börja med att få inköpa varor själv, 
göra upp affärer på egen hand. Jag 
fick ansvara för skyltningen, fördela 
arbetet med de anställda och ordna 
med butiken efter bästa förmåga. 
Man skaffade sig under denna tid 
förtroende hos kunderna. Var det 
några problem skulle man tala vid 
föreståndaren i butiken. Jag vill som 
exempel nämna att jag vid en boskill
nad fick vara med som godeman, 
samt vid ett flertal bouppteckningar 
hjälpt till som värderingsman. Sådana 
uppdrag och många andra fick man 
i egenskap av butiksföreståndare om 
man hade kundernas förtroende. Alla 
dessa uppgifter sökte man klara så

gott man kunde. Det skapade en god 
reklam för sin butik. Jag tyckte alltid 
att kunderna var snälla och trevliga, 
och den jäkt som nu finns i butikerna 
fanns inte då. Kunderna väntade all
tid tills tur var utan nummerbrickor, 
och i många fall fick barn och äldre 
gå före i tur. Det var en helt annan 
anda bland kunderna på den tiden, 
och inköpen verkställdes i regel en
dast en gång i veckan och nästan all
tid på bestämd dag.

Den butik jag hade då var en s.k. 
gruppbutik med speceri, mjölk och 
charkuterivaror. Varje söndag fick 
man upp två timmar och sälja mjölk. 
Till charkuterijobbet hörde att man 
skulle inköpa två eller tre grisar i 
veckan, som man skulle stycka och 
salta. Varje torsdag skulle man göra 
korv. Jag fick ett recept på god och 
s.k. hemlagad korv. Jag började tidigt 
på morgonen och höll på långt fram 
på kvällen innan jag blev färdig, men 
då hade jag tillverkat cirka 125 kg 
korv samt genom min frugas hjälp 
kokat allt ister till smult. På fredag 
morgon stod folk utanför butiken för 
att få inköpa hemlagad korv. Jag höll 
på med detta arbete till 1928, då jag 
fick ny butik med endast speceri
varor. Arbetet i butikerna har under 
tiderna förändrats mycket. Kontakten 
med kunderna som fanns förut har 
helt försvunnit, och det ideella intres
se som personalen hade tidigare för 
rörelsen är numera inte så stort. Or
saken är att den kooperativa rörelsen 
vuxit ut till stora enheter mot förut, 
då det fanns en konsumbutik i varje 
samhälle med sin egen styrelse. Det 
fanns i Mölndal två kooperativa för
eningar i arbete, nämligen ”Reform” 
och ”Aktiv”. År 1934 sammanslogs
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9. Den tidigare 
konsumbutiken i 
Kikås, där Ernst 
Carlsson var före
ståndare. I samband 
med konsumentför
eningarnas centrali
sering av sina affä
rer till ett fåtal större 
enheter, övertogs 
denna butik av ICA 
och drives nu av en 
fd. konsumföre- 
ståndare. Mölndals 
foto 1973.
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dessa föreningar till en konsumtions
förening, och jag fick förflyttning till 
annan butik belägen i Krokslätt. 
Efter några år där fick jag förflytt
ning till en butik i Kållered, ett sam
hälle söder om Mölndal. Till denna 
butik hörde även mjölk och charku- 
terivaror. Jag stannade i denna butik 
till 1939, då Konsum Mölndal sam- 
manslogs med Göteborgs Konsum
tionsförening. I den sammanslagning
en begärde undertecknad förflyttning 
till något av firmans lager. Denna 
min begäran beviljades och jag kom 
till husgerådslagret i Göteborg. Då 
fick jag lämna mina kära kunder, 
som jag alltid har haft ett gott sam
arbete med, och börja ägna mig åt 
andra uppgifter. Detta arbete har jag 
fortsatt med och kommer väl att 
stanna så länge jag har krafter till 
arbete.

Folkets Hus-föreningen 
Vi har saknat Folkets Hus i Mölndal 
sedan 1912 då vårt Folkets Hus gick 
ifrån oss. Anledningen till detta vai 
att vi inte kunde klara räntor och 
amorteringar. Alla fackliga organisa
tioner var nerlagda som en följd av 
storstrejken 1909. Vi har därför varit 
hänvisade till andra lokaler där det 
inte finnes några bekvämligheter av 
något slag utan är kallt och dragigt. 
Sådant skapar inte några trevliga 
möten. Mölndals Fackliga Central 
kallade intresserade kamrater till 
möte under år 1930, där frågan om 
bildandet utav en Folkets Hus-för
ening skulle behandlas. Efter en 
stunds debatt i frågan beslutade 
mötet att bilda en sådan förening. 
Styrelse valdes och till föreningens 
ordförande valdes undertecknad. Jag 
har innehaft nämnda uppdrag sedan
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föreningen bildades och hade tänkt 
behålla detsamma tills vi fick vårt 
Folkets Hus färdigt, men det verkar 
som om det inte skulle lyckas, då jag 
beslutat avgå till nästa årsmöte. Det 
hade ju varit roligt om man hade 
kunnat lösa frågan under sin med
verkan i styrelsen, men det har inte 
varit möjligt av flera orsaker, där
ibland ekonomifrågan.

10. Två år sedan 
dessa minnen ned
tecknats tog Ernst 
Carlsson (i mitten) 
det första spadtaget 
till Folkets hus
bygget. Huset stod 
färdigt 1959, ett år 
före Ernst Carlssons 
död. Hans porträtt i 
olja hänger nu på 
en hedersplats i 
byggnaden. Foto i 
Folkrörelsearkivet i 
Mölndal.

Kommunalpolitiskt engagemang och 
nykterhetsarbete
Jag har alltid från min ungdom varit 
intresserad av den fackliga rörelsen, 
men jag har vid sidan av detta arbete 
ändå hunnit att vara med i det kom
munala arbetet. Jag var stadsfullmäk
tige från 1922—1934 och tillhörde 
även drätselkammaren under samma 
tid, men jag avsade mig detta upp

drag i brist på tid och intresse. Under 
kriget satt jag som ledamot i Möln
dals kristidsnämnd. En fråga som 
alltid har intresserat mig är nykter- 
hetsfrågan. Jag har tidigare omtalat 
att jag ingick som medlem i Nykter- 
hetsorganisationen Verdandi och har 
sedan 1909 varit medlem av avd. 446 
Mölndals Framtid, där jag verkat i 
45 år och har erhållit flera diplom 
för långvarigt och ideellt arbete. 
Inom nämnda organisation, som be
driver ett storslaget fostringsarbete 
genom sin ungdomsverksamhet, har 
under åren skapats fram många kraf
ter som i dag beträder ansvarsfulla 
poster inom vår förvaltnings och 
arbetarrörelses olika funktioner.

Under den tid som jag verkat inom 
de olika organisationerna, har jag 
sökt verka på alla områden som jag
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ansett kunna gagna arbetareklassen 
och deras intressen. Men ett område 
som jag lämnat åt andra att syssla 
med är religionen. Själv har jag inte 
haft något intresse för denna form av 
upplysning, men har därmed inte på 
något sätt motarbetat deras syftemål 
utan har i många fall haft ett gott 
samarbete med dessa, särskilt i nyk- 
terhetsfrågan. Samma förhållande är 
det med idrottsrörelsen. Även här har 
andra krafter fått utföra arbetet. Det 
enda man gör för idrotten är att tippa 
några rader varje vecka på fotbolls- 
tipset, samt någon gång höra refe
ratet från idrottsevenemang, som 
Vasalopp eller andra liknande presta
tioner. Det kan tilläggas när det gäl
ler idrottsrörelsen att den i arbetar
rörelsens barndom inte sågs med blida 
ögon, därför att den drog intresset 
från det fackliga och politiska arbe
tet, och i många fall fick en medlem

Kommentar
Ernst Carlssons levnadsminnen är ett av 

resultaten av den handelsundersökning 
Nordiska museet startade 1954 i sam

arbete med Svenska handelsarbetareför- 
bundet. Liksom vid museets tidigare yr- 

kesundersökningar skedde materialin
samlingen i form av en pristävling som 

gick ut på att vederbörande skulle ned
teckna sina minnen inte bara från sin 

arbetsmiljö utan även från uppväxttiden, 
hemmiljön och fritidsverksamheten. Det 

betonades särskilt att vad man begärde 

var enkla, okonstlade beskrivningar och 

att inget avseende skulle fästas vid skriv
stil och formuleringsförmåga. Var och 

en fick uttrycka sig precis som han ville, 

men vissa anvisningar om vad som borde 

uppmärksammas gavs som ledning.
Denna uppteckning, som tidigare inte 

varit publicerad, har här återgivits i det 

närmaste oförkortad. I de tidigare av

kritik därför att han besökt en fot
bollsmatch istället för att gå på fack
föreningsmötet. Inom arbetarrörelsen 
har denna uppfattning dess bättre 
ändrats, ty man måste i dag erkänna 
att även denna ungdomsrörelse ska
par goda och intresserade människor 
som är villiga att deltaga i allt kultu
rellt uppbyggnadsarbete.

Jag har här sökt att i korta ordalag 
skildra en arbetares kamp på olika 
områden, dels från födelsen i upp
växtåren, i skolan, när det första ar
betet började, när man kom in i ar
betarrörelsen och vad man sökt att 
utföra. Det har varit ett mycket in
tressant arbete, och jag skulle inte 
vil ia ha det ogjort. Man har skaffat 
sig en massa vänner, dels inom för
eningslivet och vidare inom sin an
ställning i Konsum. Utan alla dessa 
vackra minnen skulle säkerligen livet 
varit betydligt tommare och fattigare.

snitten har dispositionen stramats till. I 

övrigt har endast några smärre språk

justeringar skett. Felaktiga sakuppgifter 
har inte ändrats. Så t. ex. minns förf. 

fel i skildringen av de två riksdagsman- 
navalen 1914 på sid. 134. Sedan Hjalmar 
Hammarskjöld efter borggårdskrisen i 
februari tillträtt som statsminister upp
löstes riksdagen och nyval till andra 

kammaren ägde rum, vilket stärkte rege

ringens ställning. Det ordinarie andra- 

kammarvalet på hösten samma år, be

tydde oförändrad position för de rege- 
ringsvänliga men framgång för social
demokraterna och tillbakagång för libe

ralerna.

Förutom dessa uppteckningar besva
rade Ernst Carlsson även Nordiska mu
seets frågelista om möbelanskaffning 
1960. Han avled den 5 nov. samma år.

Ernst-Folke Lindberg
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Lilly Fritz

Vid spisen och tvättbaljan

Jag har alltid känt stor vördnad för 
mina hederliga, strävsamma, nu av
lidna föräldrar. Vill här skriva ner 
allt jag minns, hört och vet även om 
mitt eget liv från år som gått. Är 
själv gammal och sjuklig, men minnet 
finns kvar.

Min farmor träffade en tysk affärs
man när hon var omkring 40 år. Far
mor hade en plats i familj. Det blev 
aldrig något äktenskap mellan dem. 
Han övergav min farmor, blev ensam 
med en son som blev uppfostrad hos 
en faster till honom.

Min mor var från Ragnhildsborg 
utanför Södertälje. Min morfar var 
kusk åt en greve, hade själv litet 
jordbruk. De var sex stycken. De 
var fattiga. Mor fick aldrig gå i nå
gon skola. Barnen fick hjälpa till på 
åker och äng. Mor fick alltid öppna 
grindarna när greven kom åkande. 
De fick även hjälpa till med hem
arbete redan vid 5—6 års ålder. Bar
nen fick klistra papper på tändsticks
askar, så leka var det inte tal om. 
Mor talade även om att när hon fick 
ett par nya skor en gång så gömde 
hon dem i en byrålåda. Hon gick 
mycket barfota. De hade bara en 
liten stuga — kök med liten kam
mare, åtta personer i en kall och 
dragig stuga vid sjön.

Så blev min mormor sjuk i lungor
na och avled. Då var min mor 14

år. Hon talade om att hon tvättade 
mors kläder, lade dem i ett knyte 
och sökte arbete i Södertälje stad. 
Hon hade två platser innan hon gifte 
sig, en i ett bageri, där hon lärde sig 
baka södertäljekringlor, en hos en 
familj Otto Nordenskjöld, han som 
flög till Nordpolen.

Så träffades min mor och far när 
dom var i 17-årsäldern. Far var född 
1863, mor 1866. De flyttade till 
Stockholm och gifte sig 1885. På 20 
år fick de tio barn. Ibland dem var 
jag, född den 5 augusti 1894. Min 
mor födde alla barnen hemma, am
made oss allihop.

Vi bodde då på Söder vid Yttersta 
Tvärgränd. I ett stort enkelrum var 
vi nio personer. Det var dåligt med 
arbete. När mor var i grossess med 
mig hade far inget arbete, så jag 
blev mycket klen och sjuklig. Mor 
har talat om att jag grät natt och 
dag, hade engelska sjukan, fick ont i 
ögonen, höll på att bli blind, om ej 
mor skötit om mig så väl på alla vis. 
Hon kokte ägg och lade varma ägg
vitor på ögonlocken. Jag kunde ej 
gå och fick ej tänder förrän jag var 
två år gammal. Kunde ej vara ute, 
var klen tills jag var sex år. Då fick 
jag lunginflammation. Det var inget 
hopp att kunna klara den, men jag 
segrade igenom krisen, så läkaren, 
som kom hem, sade till mor att jag
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kunde växa upp och bli hennes duk
tigaste flicka. Fick alltid en slant av 
doktorn när han gick. Han tände en 
cigarr i köket.

Den tiden var vi nyinflyttade från 
Stockholm till Södertälje, för far 
hade fått arbete på en jutevävsfabrik 
där. Jag tror far började sitt arbete 
tidigt. Jag såg honom sällan. Vi fick 
nog lägga oss tidigt.

Vi bodde i ett fyrfamiljshus, Skogs
parken 10, omodernt, en vedspis och 
ett fotogenkök. Vi var väl 7—8 per
soner i ett rum. Jag fick alltid ligga 
i egen säng. Mitt emot huset var en 
tallskog som jag lekte i sen jag så 
småningom blev stark.

Det var ordning och reda i värt 
hem. Vi fick växa i varandras kläder. 
Vi hade så litet kläder så när mor 
skulle tvätta våra linnen, så fick vi 
taga på oss ett exra linne, som vi 
fick ha en dag i tur efter varandra, 
för mor tvättade varje dag. Mor syd
de lite nytt ibland. Åt sig själv fick 
hon sy en kjol vart tionde år. Hon 
hade aldrig någon hatt. Det var en 
halsduk och en schal att vara klädd 
i. Mor talade om för mig en gång att 
när mina systrar gick i skolan i Sö
dertälje var deras enda skor utslitna, 
så mor gick till skolan och bad om 
hjälp med skor. Det kom en person 
hem för att undersöka saken Mor 
hade en symaskin, som han tyckte 
var onödig. Så hade hon fått av sin 
svärmor ett vitt hemvävt sängtäcke, 
som han tyckte var onödigt. Mor blev 
ledsen och gråt, men barnen fick 
skor. Hade hon haft smutsigt och 
slarvigt i hemmet så hade det kanske 
varit bättre.

Mor var i farten jämt. Hörde talas 
om att hon var oppe i ottan, 4—5

på morgonen, bar ut tvätt och vat
ten, för det var ju många som skulle 
ha rent och ombyten. Sedan när hon 
tvättade större tvätt i tvättstugan, då 
kom det andra fruar dit för att träffa 
mor, för hon var för det mesta glad
lynt och rolig.

Mor bakade alltid rågbröd. Så 
minns jag när Frälsningsarmén kom 
ifrån Stockholm med båt. Då såldes 
södertäljekringlor. Mor var även där 
och hade bakat kringlor hemma, som 
hon sen sålde vid båten. Ibland fick 
jag följa med när det var möten och 
musik förbi kanalen en plats bort.

År 1900 föddes min syster Sigrid. 
Min äldsta syster Viola fick hjälpa till 
hemma, för även mamma och två 
andra systrar Hillevi och Judit, fick 
arbeta ibland i den fabrik som min 
far arbetade i. Mina systrar fick gå 
och handla mat. På vintern åkte dom 
kälke till affären. Då fick dom en 
strut karameller. Det var allt godis vi 
fick. Mor tala ej om att vi hade 
födelse- och namnsdagar, minns en
dast en julgran, inga julklappar.

Två bröder och en syster dog i Sö
dertälje. Bröderna fick strupsjuka. 
Jag minns en bror, Nils hette han. 
Han var hes och ville gå in till en 
granne som hade en son. Det var väl 
i början av sjukdomen. Sen minns 
jag inget mer. Det gick fort. Två 
systrar fick difteri men klarade det.

Så sökte min far arbete i Stock
holm hos en grosshandlare Hallman 
(Papper och bindgarn). På lagret 
först, sedan ut med en stor skottkärra 
på Stockholms gator och gränder till 
affärer med varor. Han blev mycket 
omtyckt. Han var där en tid för att 
pröva arbetet. Efter några månader, 
det var 1901, flyttade vi till Stock-

144



vi!*r »>•l'\#S - I a

1. Hornsgatan vid 
Maria kyrka. Såväl 
dragkärror som 
hästanspända kärror 
var ett vanligt 
inslag i gatubilden. 
Foto i Stockholms 
Stadsmuseum.

holm till en lägenhet på Brännkyrka
gatan 58, 2 tr. — omodernt, vc på 
gården, vatten och slask i en för
stuga. I köket fanns det rum för en 
kökssoffa för Hillevi och Judit. Jag 
kan förstå nu efteråt att min äldsta
syster, som var 17 år då, låg i någon 
sorts tältsäng i köket, för vi var ju 
sju personer. Emellan rum och kok 
var det rum för en stor byrå och en 
garderob. Sen låg mor och far och vi 
två mindre barn i rummet.

Likadant som i Södertälje fick min 
äldsta syster vara hemma och hjälpa 
till. De andra två, 13 och 15 år 
gamla, fick arbeta. Hillevi på en tri-

kåfabrik och Judit i ett hem. De fick 
hjälpa till så gott dom kunde. Sen 
började även Judit på samma fabrik.

År 1902 började jag skolan i Tan- 
tolunden. Maria folkskola hette den. 
Då var jag fyllda åtta år. Då hade 
jag blivit mycket bättre till hälsan. 
Kom så väl ihåg när jag första 
gången gick till skolan. En lång trä
bro ovanför tobaksland. Nedanför 
var det litet högt, men det var trä
räcke, så man ej kunde ramla ner. 
Så hade vi Tantolunden intill. Det 
var mycket nytt för mig att börja 
skolan. Jag var så tyst och blyg. En 
skolfröken som bestämde över oss.
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2. Parti av Tanto-
himlen 1906. Fo(o jag minns en examen. Mor hade sytt
i Stockholms Stads
museum. en röd klänning med vita små pric

kar. Ett två centimeters brett hår
band. Jag kände mig så högtidlig.

När jag var tio år fick jag plats på 
eftermiddagen i ett hem mitt över 
gatan intill Maria saluhall. Frun var 
klen efter en förlossning, hade en 
liten dotter. Där hos fru Karlsson 
var jag två å tre timmar varje dag, 
ej söndagar. Fick gå ärenden, skala 
potatis, duka köksbordet till maken 
kom från arbetet, röra i grytan. Så 
fick jag middag varje dag, några 
kronor då och då. Sen fick jag diska, 
skura knivar och sopa golvet. Så fick 
jag smak för hem och matlagning. 
Sen flyttade fru Karlsson till Horns
gatan 46 1 tr., men jag fortsatte efter 
skolans slut hos henne.

År 1905 flyttade vi själva till Vol
mar Yxkullsgatan 11 2 tr. över går
den, en tvårumslägenhet. Då skulle

mor ha en liten igen. En dotter till 
föddes hemma dagen efter inflytt
ningen. Då skulle min äldsta syster 
gifta sig. Min syster och svåger fick 
det stora rummet, så de måste pas
sera över det rum som vi sov i för 
at komma till sitt. Min gifta syster 
hade tidig morgonstädning och mina 
två andra systrar låg i kökssoffan 
som vanligt.

Min lillasyster avled efter 16 dagar 
— hon fick gulsot — men i alla fall 
sörjde jag henne och gråt många 
gånger. Jag minns när jag drog barn
vagnen i köket hos fru Karlsson, då 
stod jag där och gråt i smyg ibland.

Men allting har en övergång. Vi 
var i alla fall fyra stycken som skulle 
sova i det minsta rummet. Så hände 
det sig att min mor och far tog hand 
om en kusin till oss, en pojke som 
hette Harry. Då blev vi fem stycken 
i alla fall. Han var ett år gammal. Då
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var det jag som ibland måste bära 
honom till Adolf-Fredrikstorg för 
han skulle få luft, men detta var nog 
ej bra för min långa rygg.

Då jag var tolv år hjälpte jag till 
hemma och var barnvakt åt min bror 
och så hade jag läxorna. På den ti
den slutade man kl. I i skolan, så 
det blev några timmar hos fru Karls
son mellan 3 och 6 em. Sen var jag 
även och gick ärenden snett över 
gatan åt en fru Montelin, antagligen 
nygift. Frun hade plats, men ibland 
var hon hemma. Min mor fick alla 
de slantar jag tjänade.

Ibland blev mammas hembakade 
bröd slut sista dagarna i veckan. Då 
gick jag opp tidigt, för i bageriet på 
S:t Paulsgatan fick man köpa bröd 
sen dagen förut. Det var läng kö, så 
man var där före sex på morgonen.

En gång, jag var i 11—12-årsål- 
dern, fick jag följa med min syster 
och svåger till Fjäderholmarna en 
söndagsmorgon. Min svåger hade en 
arbetskamrat som ägde en roddbåt. 
Vi hade lite mat med oss och kokte 
kaffe på primuskök. Det var så lugnt 
och stilla. Det var en stor upplevelse 
att få en sådan sjöresa och få vara 
ute i en skogsbacke en hel söndag.

Så flyttade min gifta syster och 
svåger till Ölandsgatan. Mamma och 
pappa hade ej råd att ha lägenheten 
kvar då, utan vi flyttade till Bränn
kyrkagatan 94, n.b. över gården. Vat
ten och slask inne, som väl var, och 
vc på gården. Men den lägenheten 
var fuktig, så mor fick någon sorts 
astma.

Far slet och knoga med sina tunga 
kärror kring gator och gränder och 
branta backar, men så fick han en 
annan man till hjälp. Längre fram

blev det en lastbil. Far var väldigt 
stark, inget onödigt fett pä hans se
niga kropp och lång och ståtlig var 
han. Jag var lik min far både i ut
seende och karaktär, för jag blev 
längst av alla syskonen.

Jag minns att far och jag gick näs
tan varje söndag till Ebeneserkyrkan 
medan mor städa och gjorde i ord
ning maten. Så var det nykterhets
möten som jag besökte ibland med 
far och mor. Gick ibland till Ans- 
gariikyrkan, några hus ifrån där vi 
bodde, gick opp på läktaren och lyss
nade på den vackra sången. Man har 
ju ej fått höra vidare musik och sång. 
I skolan hade vi en sångfröken, så 
där fick jag lära mig andra stämman. 
En gång stannade jag pä Hornsgatan 
där jag hörde härlig musik från ett 
fönster, det var piano. Jag lyssnade 
en lång stund. Än i dag älskar jag 
musik och sång.

Så blev jag 14 år. På grund av att 
jag började skolan så sent som 8 år 
fyllda, så var det bara jag i klassen 
som fick sluta. Då hade jag både 
läsning, aftonskola och arbete hos en 
fröken Sally Olson på Hornsgatan 42 
1 tr. Hon gav pianolektioner för både 
små och stora. Jag var där till kl. 8 
varje morgon utom söndagar. Jag 
skulle sopa och damma och handla 
hem mat till kl. 9, då eleverna kom, 
bära vatten och slask, städa förstugan 
och diska. För detta hade jag sex 
kronor i månaden. Det nötte jag nog 
skor för, men mor fick de pengarna.

Min mor hade svårt att fä ihop till 
min konfirmation. Jag fick en svart 
tvådelad klänning och en blå kort 
jacka. Jag minns att mor gråt. Det 
var 1909. I flera somrar använde jag 
den svarta kjolen till söndagar när
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3. Hornsgatan II6 
med Manhems had-
och tvättinrättning, jag var ledig med en blus till som jag 
Foto i Stockholms ficjj av mor. Den var vit- och skär-
Stadsmuseum.

randig. Man kände sig så fin. Så fick 
jag en blå bomullsklänning av min 
moster som var barnsköterska, så 
det var att tvätta och stryka varje 
vecka. Jag hade uppsatt hår. Flätade 
många smala flätor. Vad nöjen angår 
ingen dans, ingen bio. Var en gång

med min syster på en bio på Horns
gatan.

Livet går vidare. Jag är nu stora 
flickan, slutar med alla småarbeten, 
fick jungfruplats på heltid, åtta kro
nor i månaden, fri mat och husrum i 
en köksalkov, egen garderob. Det var 
hos fru Montelin, som jag förut gått 
ärenden hos, när jag gick i skolan.
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En stor trerumslägenhet 5 tr. upp. 
Prästgårdsgatan 15 A, ingen hiss. 
Frun arbetade, inga småbarn, mest 
trägolv, höga fönster, ingen värme 
eller varmvatten på den tiden. Atta 
kronor skulle räcka till skor och klä
der och nöjen. Man hade inga laster 
av något slag. Man hade inte ens 
särskilda nattlinnen. Bada gjorde 
man i Manhems bad på Hornsgatan 
intill Hornskroken, för dit flyttade 
mina föräldrar, Hornskroken 1. Jag 
vantrivdes hos Montelins. Jag ville ha 
en plats där matmor fanns hemma 
om dagarna, så jag slutade efter tre 
månader.

Så träffade jag portvaktsfrun för 
huset Prästgårdsgatan 15 A och 15 B. 
Jag fick veta genom henne att i det 
andra huset var det ett herrskap som 
önskade ensamjungfru, så jag gick 
dit. Hon antog mig genast. Fru Lin- 
derblad var namnet. En något mindre 
trerumslägenhet än hos Montelins. Så 
var frun hemma om dagarna. Maken 
var kamrer. Men jag visste ej att fru 
Linderblad var i grossess. Jag börja
de den 1 augusti 1909. I slutet av 
mars månad nedkom hon med sitt 
flickebarn. Det ägde rum hemma. 
Hennes make och jag blev väckta kl. 
2 på natten. Så kom barnmorskan.

Fru Linderblad var dalkulla. 
Herrns far hade en speceri- och kött
affär i hörnet av Bellmansgatan och 
Hornsgatan. Jag fick mycket god 
mat. Hon var duktig att baka. Hon 
var perfekt, men hon hade städdille. 
En gång i månaden så gott som stor
rengöring. Alla tavlor skulle tagas 
ned. Det var ett putsande och fejan
de varje vecka. I köket drog hon med 
pekfingret på dörrkanterna. Spisen 
måste vara lika blank jämnt, så jag

frös hellre än jag gned pä spisen varje 
dag. Det skall väl vara måtta på allt 
här i världen. Varje söndagsmorgon 
skulle korkmattan i salen tvättas med 
skummjölk. Jag fick ligga pä knä och 
tvätta mattor så ofta ibland så mina 
strumpor fastnade på knäna. Sä all 
denna barntvätt som skulle kokas och 
strykas. När frun skulle byta blöjor 
skulle blöjorna läggas i ett stort fat, 
som skulle ställas ovanpå en kastrull 
med hett vatten. Jag måste öppna 
dörren då det kom besök till frun. 
Kvickt av med köksförklädet, på med 
ett litet förkläde under tiden jag 
skulle öppna dörren.

Visst trivdes jag, för även jag var 
ju mycket noga och ville ha ordning 
och reda. Viljan fanns — men orken. 
Jag var ju 175 cm lång med tunn 
benstomme och hade bara varit frisk 
i sju år.

Mitt herrskap hade skaffat en 20- 
årig prästdotter tills frun kom opp 
efter sin förlossning. Flickan skulle 
väl praktisera förstod jag efteråt. 
Hon kom resande men hon kunde 
ingeting, kunde inte ens steka en 
biff. Frun önskade ugnstekt gädda 
en gång. Jag hade varit ute och 
handlat. Under tiden hade hemhjäl
pen lagat till fisken. När jag kom 
hem ville min fru tala med mig. Vad 
jag fick höra var att hon lagt fisken 
orensad i en långpanna och givit frun 
att äta. när den var färdigstekt. Hon 
var så upprörd. Flickan kom på en 
fredag och fyra dagar efter fick hon 
resa hem igen. Jag fick övertaga för
troendet. Jag klarade av alltsammans 
och fick det största beröm av både 
herrn och frun för matlagningen. Jag 
fick tio kronor i månaden för jag 
klarade av allt så fint.
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Till sommaren hyrde mitt herrskap 
ett litet sommarnöje vid Mälaren. 
Grönvik hette bryggan. Det var att 
bära vatten från sjön för disk och 
tvätt. Herrn fick bära vatten från en 
brunn längre bort. Jag låg i köket. 
Så var det ett stort rum. Trägolv 
överallt. När jag hade knäskurat 
rumsgolvet varje vecka och det hade 
torkat skulle det sopas mycket noga. 
Så babytvätt varje dag, bar tvätten 
till båtbryggan för att skölja den. Det 
var jämnt knog.

Jag skulle fylla 16 år 1910. Mötte 
en gång två män, när jag kom bä
rande på mina hinkar. När de kom 
närmare mig, säger en av dem: »Titta 
här kommer Grönviks skönhet.» Jag 
var ej van vid sådana komplimanger. 
Jag rodnade förstås men gick vidare.

När jag var ledig for jag alltid hem 
till mina föräldrar på en båt som 
hette Idun. Den lade till vid Munk
bron. Sista båten gick kl. 10 därifrån 
till Grönvik. Det tog bara en halv
timme. En söndag stannade ej båten 
vid Grönvik. Det var bara jag som 
skulle av där. Det var bara två håll
platser kvar till Nockebybro, sista 
stället. Jag tänkte då får jag gå den 
biten tillbaka, men styrmannen bad 
om ursäkt och erbjöd sig att följa 
mig dit jag skulle. Det var en mycket 
blyg, och ståtlig yngling på 22 år. Jag 
tackade för erbjudandet, fick veta att 
det hade han och maskinisten kom
mit överens om för att han skulle bli 
bekant med mig. Jag fäste mig vid 
denne man därför att han ej var 
framfusig eller fräck på något vis, så 
han fick veta vem jag var, arbetares 
barn båda två. Han var diskret och 
jag var likadan.

Men den som var orolig det var

min matmor. Det tog väl en halv
timme att gå hem, men hon kom 
aldrig ut i köket. Jag lade mig och 
tänkte ut en ursäkt att dom glömde 
lägga till vid Grönvik och att jag fick 
sällskap med en annan flicka. Jag 
kunde ej säga som det var. Man var 
ju aldrig i sällskap med varken poj
kar eller flickor. Kände en flicka som 
hette Astrid. Hon hade även en plats 
och var granne i samma hus där 
mina föräldrar bodde.

Sen flyttade vi in till stan igen. Jag 
sade upp min plats. Det var de ej 
glada för. Det blev för ansträngande 
för mig. Min mor kom dit och talade 
med henne. Jag var där ett år, fick 
sen höra att det var ingen jungfru 
som var där mer än åtta dagar.

Så fick jag tillfällig plats, bara 14 
dagar i samma hus. Under tiden hade 
mina föräldrar flyttat till Hornskro
ken 1 1 tr. Det var en trerumslägen
het utan tambur, varken gas, vatten 
eller slask. En vattenledning och vc 
fanns på gården. Men södersol var 
det, även en stor garderob, som fick 
delas av alla som bodde där. Min 
äldre syster och svåger, som gifte sig, 
fick stora rummet, mor och far ett 
mindre hörnrum. De måste gå genom 
min systers rum. Sen var ett litet 
rum, det kunde ej vara mer än 2 1/2 
meter i fyrkant, med en kökssoffa, 
en byrå, ett litet bord framför fönst
ret, en s.k. kommod med handfat, en 
stol, allt inpå varandra. I köket fick 
ej kökssoffan rum. I köket fick en
dast matbord, en skänk och två stolar 
rum och en vedlår med två vatten
hinkar. Det var ingång till stora rum
met från förstugan. I köket fanns en 
hylla med krokar för kläder och hat
tar. I det lilla rummet bodde Judit,
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4. En mälarbåt i 
närheten av 
Nockeby. Foto i 
Stockholms Stads
museum.

5. But hryggan vid 
Munkbron. Foto i 
Stockholms Stads
museum.
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6. Hornskroken 
1908. Foto i Stock
holms Stud s museum. en av mina två systrar, som delade 

kökssoffan förut under alla åren. Sys
ter Hillevi, som gifte sig, hade en 
portvaktsplats i Stadsgårdens nya hus, 
och syster Judit fick arbete på tele
grafverket. Så gifte sig även hon. Då 
hyrde mor ut lilla rummet till ung
karlar.

Ingen var storrummad av sig, men 
visst var det knogigt för mor och far, 
detta bärande av vatten och slask 
och hugga ved, elda med ved och kol 
i köksspisen. Det fanns ingen tvätt
stuga men mor tvättade i köket, hade 
ej råd att sända bort den. Mor flyt
tade köksbordet in i ett rum, ställde 
en stor tvättbalja på två köksstolar. 
Hon kokte lutvatten i en stor järn
gryta och hällde på det heta vattnet

för att stå över natten. Mamma hade 
alltid vit och fin tvätt. Så bars tvätten 
ned i hinkar till gården för den måste 
ju sköljas och hängas där. Så kunde 
ju bara göras från tidig vår till sena 
hösten så länge kläderna kunde tor
kas ute. Det fanns ju heller ingen 
vind. Så skulle ju de manglas. Då fick 
far följa med och vara till hjälp.

Under tiden hade jag sökt en annan 
plats hos änkefru Wadstein, Horns
gatan 104 1 tr. Tre rum och stort 
kök med värmeledning, men diskplåt 
att skura med sand och mässings
vatten. Började där den 1 oktober 
1910. Lönen var tolv kronor i må
naden. Fick lära mig att steka en hel 
gås, göra den helt i ordning. Fru 
Wadstein var född i Skåne, hade en
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7. Mange In i Man-
hems tvättinrätt- son som var affärsman. Han var gift 
ning. Foto i Stock-
holms Stadsmuseum, och bodde pa samma gata. De kom 

ofta och hälsade på. Det blev te och 
smörgås. Men så hämtade sonen hen
ne till middag ibland. Då fick jag bli 
ledig. Då gick jag hem till mina för
äldrar.

Brev växlades ibland med vännen 
från båten. Han bodde i Annero i 
Nockeby och gjorde sista mötet vid 
Göta livgarde. Han hette Robert Zet
terberg och var född den 18 decem
ber 1897. Så fick min vän arbete på 
Lilla Essingen, Primus skulle byggas. 
Han var mycket stark, hade varit i en 
atletklubb, som han tillhörde och trä
nade ofta, hade även uppträtt en tid. 
Så slutade han med det. Det räckte 
med det tunga byggnadsarbetet. Utan

att jag visste om det gick han hem 
till min mor och far för att hyra det 
lilla rummet. På det viset kom vi att 
träffas oftare.

När jag varit ett år hos fru Wad- 
stein fick hon hjärnblödning, fick två 
sjuksystrar i hemmet som turades om 
att vaka och sköta henne natt och 
dag. Jag låg i matsalen. Hon kryade 
på sig så småningom men blev aldrig 
helt återställd. Jag måste följa henne 
ut på någon promenad ibland. Sen 
dess var det jag som fick handla all 
mat, och laga den kunde jag, vanlig 
husmanskost.

Innan fru Wadstein blev sjuk var 
jag mer ledig. Då följde jag med 
mina föräldrar, syster och svåger 
och min yngsta syster till Tantolun-
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8. Musikpavil
jongen i Tanto- 
lunden 1906. Foto 
i Stockholms 
Stadsmuseum.

9. Berättaren vid 
18 ars aider.
Foto 1920.

den, när det var musik från en pa
viljong en gång i veckan. En gång 
hade min mor gjort i ordning en 
klädkorg med mat och kaffe och 
porslin. Kaffepannan var väl inlindad 
i mycket papper och filt för att hålla 
kaffet varmt. Ingen sprit men vi var

I

glada och nöjda ändå. Musiken vara
de i två timmar. Det var många fa
miljer som gjorde likadant och hade 
även sprit med.

Det var min sista plats som jag 
hade hos fru Wadstein, 2 1/2 år. Jag 
var förlovad med min vän Robert, 
och jag kan på heder och samvete 
erkänna att det var inget sexuellt för
hållande mellan oss. Han var mycket 
lugn och blyg till sin natur och även 
jag. Jag var ej mycket upplyst. Ingen 
upplysning fick jag av mina systrar 
och föräldrar. Hade jag fått det hade 
mycket varit annorlunda. Efter för
lovningen 1912 på midsommarafton 
var jag oskuld, men så småningom 
när vi träffades någon gång, för jag 
måste hjälpa min matmor i säng och 
ge henne te klockan 8 på kvällarna. 
Sen fick jag ej vara ledig. Då kom 
min fästman till mig på lördagskväl
larna. Jag var då fyllda 18 år.
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Det var ingen stormande förälskel
se. Jag var mycket passiv, förstod ej 
faran. Han var ju sex år äldre och 
hade bröder att tala med. Efter åtta 
månader blev jag i grossess. Aldrig 
drack vi sprit av något slag, en kopp 
kaffe i all enkelhet. Inget uteliv av 
något slag. Varken han eller jag hade 
den läggningen.

Den 1 april 1913 flyttade jag hem 
till mor och far, fick hyra hörnrum
met. Vi tog ut lysning och gifte oss 
borgerligt den 14 juni. Men något 
festligt var det inte. När vi for ifrån 
borgmästarn och steg av spårvagnen 
vid Ringvägen så gick jag in till Hed
ströms bageri, Hornsgatan 104, och 
köpte för 75 öre kaffebröd. Min 
brudstass bestod av min svarta kjol 
och en ljusgrön enfärgad bomulls- 
blus för fem kronor. Ingen bjudning. 
Min svärmor kom hem till oss en 
gång med två stycken röda filtar, fick 
ett täcke av mina föräldrar, av min 
äldsta syster ett halvt dussin kaffe
skedar, men det fick vi till julen. Av 
en annan syster fick jag två kyprade 
lakan, så mitt linneförråd bestod av 
fyra stycken lakan, sex stycken hand
dukar, några örngott. Sen tog vi på 
avbetalning en utdragssoffa klädd 
med tyg, fick en byrå och en gammal 
skänk av mor. Så handlade jag för 
min sista lön ett nattkärl, en stek
panna, en kastrull och några andra 
småsaker så pengarna tog slut. Efter 
en tid köpte jag på avbetalning en 
Singer symaskin som jag ännu kan sy 
på.

Jag var ej sjuk, hjälpte min mor 
att städa, bära vatten och slask och 
handla. Jag tog allt som det kom, och 
när vår Gösta var på väg att födas 
följde min mor med i bil till BB. Jag

var ej rädd, har alltid varit modig, 
så efter fem timmar var jag en mor. 
Han var född den 18 november 1913. 
Han var pigg och kry. Han kunde gå 
vid ett års ålder och talade som andra 
barn i den åldern, men så blev han 
hastigt sjuk en natt. Vi tog hem 
läkare. Då var han redan medvetslös. 
Det var brusten blindtarm. Han ope
rerades ändå, men avled efteråt. Jag 
var då sedan tre månader i grossess 
igen.

Vill även tala om min sons begrav
ning. Man hade ju inga pengar. Jag 
hade faktiskt fått ett par vigselringar, 
det var ju billigt då, men dem belåna
de jag. Mina föräldrar betalade kis
tan. Min svärmor lånade oss sina 
guldringar, som vi sedan måste lösa 
igen. Men mina egna fick vi aldrig 
råd med att lösa ut.

Min make arbetade då i Uppsala, 
var hjälpare åt en hissmontör där, så 
han hade fast anställning hos firman 
Graham Brothers hissfirma. Han 
hade 17 kronor i veckan att leva på, 
hyra rum och respengar hem ibland, 
en veckolön som jag och min son 
också skulle leva på, och tio kronor 
i månaden till hyra.

Jag kunde hushålla på tio kronor i 
veckan när jag var nygift. Jag hand
lade en stor kasse mat för fem kro
nor. Sillen kostade 35 öre kilo. Sen 
räckte fem kronor till nästa avlö
ningsdag. Det var enkel husmanskost, 
ej öl och sprit, inga främmande på 
mat. Det kunde ej få förekomma. 
Jag bakade rågsiktsbröd och vete
bröd.

Så var det dags för mig den 10 
juni 1915 att vandra till Södra BB. 
Min make följde mig kl. 6 på mor
gonen. Kl. 7 hade jag en dotter. Den
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1 juli flyttade vi till Aspudden. Där 
var det vatten och slask inne och 
torrklosett, ei värme. Men det var på 
nedre botten så det fuktade. Vi fick 
se en annons i en port — det fanns 
lite varstans i Aspudden på den tiden. 
Då sade vi upp vår lägenhet och flyt
tade till Jarlagatan 37 2 tr.

Min make var utkallad till Oscar- 
Fredriksborg flera månader tidvis sen 
1914. Jag hade sex kronor i veckan 
att leva på för mig och mitt barn. 
När vi bodde i Hornskroken räckte 
ej de sex kronorna i veckan. Det 
skulle ju vara ved och kol och foto
gen, kunde ej betala de tio kronor till 
hyra mor skulle ha. Jag visste ej att 
det fanns socialbyrå, hörde talas om 
en förening. Jag gick dit. Jag fick 50 
kronor. Jag gav mor 30 kronor för 
tre månaders hyra. Sen köpte jag en 
ylletröja och damasker åt min son, 
men sen blev han ju sjuk och dog. De 
fick min dotter använda sen.

Jag minns att när min make blev 
utkallad på Aspudden måste han be
låna på pantbanken vid Hornstull. 
Han gick hela vägen med vår syma
skin på axlarna. Det tog över halv
timmen. Han var ju mycket stark.

Det var ju ransoneringskort på 
matvaror. Man fick stå i köer långt 
ut på gatan om det var utdelning på 
en bit fläsk. Jag gjorde deg av råg
mjöl och skar det i små bitar som 
jag rostade i ugnspannan och malde 
grovt på kaffekvarn. Det blev gott 
kaffe. Det var mer hälsosamt än allt 
annat. När det fanns saltströmming 
fick den ligga i vatten, så den nästan 
blev som färsk. Man fick lära sig att 
ha tålamod och fantasi.

Sen tog mobiliseringen slut. Vi flyt
tade över till Ekstigen 2 3 tr. Det var

en varm lägenhet. Min make var nu 
hissmontör i Stockholm. Ibland var 
det nattarbete. Aldrig semester, ej 
betalt för helgdagar. Det var smutsigt 
arbete, så det måste vara blåställ som 
måste tvättas efter 14 dagars använd
ning. Ibland tvättade jag en hel var- 
dagskostym på en lördag, hängde den 
på gården. Den var torr till på sön
dag. Då lagade jag den, om det var 
något trasigt och pressade den. Jag vet 
ej ens om det fanns någon kemisk 
tvättinrättning. Inte hade vi så många 
plagg att välja på i garderoben. Man 
fick handla på avbetalning, en kos
tym på 10—15 år att vara snygg i.

En gång tog jag itu med att sprätta 
sönder en gammal överrock. Sen 
borstade jag alla sömmar fria från 
damm och trådar, för min make 
hjälpte till med maten så jag fick 
ägna mig åt att sy på min maskin. 
När den blev färdig efter några da
gar, då blev jag glad över att den 
blev så lyckad. Jag stickade för vin
tern aviga och räta strumpskaft, för 
det var kallt i byggen på vintern.

När vi hade stortvätt bar vi kläd
korgar till skogen nära vägen och 
hängde vår tvätt. Vi fick inget stulet. 
Ibland satt vi kvar en timme och 
vilade oss. Det var tungt att bära 
våta kläder. På vintern fick man 
hänga på en torkvind, och på sina 
vindskontor fick man hänga den dag
liga tvätten när man hade småbarn.

Jag förde bok över utgifterna år 
ut och år in, men min make tittade 
aldrig på vad jag skrev. Han fick 75 
öre om dagen med sig. Hans resa 
kostade 20 öre. Så fick han med sig 
sex limpskivor med ost och ett annat 
pålägg. Till frukost åt han tre smör
gåsar och köpte en kopp kaffe på ett
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café. Kaffe kostade 10 öre. Till mid
dag kl. 1 köpte han en tallrik soppa 
och åt resten av smörgåsarna. Sop
pan kostade 25 öre. Han rökte alltid 
ett halvt paket cigarretter i veckan. 
Vi köpte en Stockholmstidning, nå
gon gång en Allers familjetidning. 
Ingen lyx på något vis, aldrig en tea
ter inne i staden. Några gånger gick 
vi till Västbergaparken, billigt inträ
de. Det enda vanliga nöjet var att 
koka kaffe och gå ut i en skogsbacke 
någonstans och njuta av lugnet och 
tillvaron.

Det fanns inget badhus i Aspud
den, så varje lördag värmde vi vatten 
på spisen och borstade varandra på 
ryggen. Vi stod på rena skurtrasor. 
Så doppade vi handdukar i ljummet 
vatten och torkade bort tvållödder. 
Detta var lördagsnöjet. Vi drack en 
kopp kaffe och lade oss att sova. Vi 
var alltid i säng före kl. 10 varje 
kväll. Barn kan ju vakna 4—5 om 
morgnarna, så det blev alltid en lång 
dag. Ibland fick jag sitta oppe på 
kvällen och laga något plagg och sy 
i lösa knappar.

När min dotter var 17 månader 
tog jag hand om ett fosterbarn. Från 
1917 t.o.m. 1920 hade jag tre stycken. 
Första barnet, Tore, kom ut på lan
det till en familj. Sen en flicka som 
hette Ann-Marie, som modern läm
nade bort i ett för allt. Sen lilla Ing
rid, som jag måste lämna ifrån mig 
på grund av sjukdom.

År 1919 fick jag spanska sjukan. 
Min make och fyraåriga dotter Majh 
fick den lindrigt, men jag fick 40 
graders feber och lungsäcksinflamma- 
tion. Kom till Maria sjukhus i 14 
dagar. Jag var då två månader i 
grossess, men det blev missfall när

jag kom hem. Om ett år fick jag 
spanska sjukan igen, svår luftrörska
tarr, kom till Åsö sjukhus i 14 dagar. 
Då hade jag det tredje fosterbarnet 
om hand, men då måste modern 
hämta det. Jag blev ju bättre men 
var ej stark. Min rygg började vara 
klen, hade värk ibland. Så fick jag 
hastiga hugg i hjärtat så jag vek mig 
dubbel, men sökte ingen läkare. Jag 
köpte acetylsalicylsyrepulver som jag 
tog i lingon. Det måste till sist bli 
varje dag för att kunna sköta mitt 
hem.

Jag fick arbete i tre månader som 
extra i Vinterviken för att stoppa 
dynamit för hand i pergamentspap
per, sittande arbete. Då hade min 
mor hand om min flicka. Nästa som
mar började jag med att inkassera 
livförsäkringar i Tryggs bolag, men 
jag orkade ej med att skriva nya för
säkringar. Det måste man för att få 
vara kvar, hela Aspudden och till 
Fridhem ibland. Det var för arbet
samt.

Så om ett år fick jag spanska sju
kan för tredje gången, mycket svårt 
i halsen. Man förstod ej att det kun
de bli följdsjukdomar. Det var inga 
upplysningar i tidningar och råd som 
det är nu.

Efter någon tid sökte jag arbete i 
Barnängens bomullsväveri inom av- 
syningen av lakansväv och flanell, 
taga bort tråd som man sen fick med 
en stålkam skrapa ihop igen. Men jag 
var ej kry. Jag tog mitt pulver varje 
dag. Utav dem fick jag diarré. Jag 
förstod ej då att magen ej tålde vid 
att äta pulver varje dag. Jag slutade 
efter 14 månaders arbete. Det var 
1925. Det tog en timme dit och en 
timme hem till Aspudden. Sen hade
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man ju hemmet, make och barn. Sen 
jag slutade där såg jag till en pojke 
som var en fem år. Han skulle ha 
mat och tillsyn för tio kronor i vec
kan. Det var bara en månad.

Jag blev bekant med en fru Erika 
Dalgren som bodde i samma förstuga. 
De hade även ett rum och kök. Det 
var man och hustru och två barn som 
gick i skolan och en bror till fru 
Dalgren som låg i köket. Hon kalla
des Riken. Vi blev de bästa vänner 
under 35 års tid. Hon arbetade i 
hjälphus hos rika människor. Hon 
hade en stor städning i domänstyrel
sen vid Munkbron i många år. Hon 
var 15 år äldre än mig. Hon var 
mycket trött och överansträngd. Hon 
kunde först gå till sin stora städning 
på 20 st. rum och förstuga, därifrån 
till andra familjer och tvätta stor
tvätt. Hon talade om för mig att hon 
var så slut och trött att hon måste 
lägga sig på en bänk i tvättstugan och 
vila en timme. Hon förstörde sig to
talt med åren.

Varje år skulle det vara storren
göring i domänstyrelsens hus. Då fick 
jag följa med Riken till hennes av
delning på 18 st. stora rum. Vi var 
fyra fruar som arbetade sex timmar 
under en vecka, ibland längre. Vi 
fick en krona timmen. Det var högt 
i taket, genomgjutna mattor på gol
vet som ej var fernissade. Vi fick stå 
pä höga stegar och damma stora bru
na kuvert som ej fick flyttas utan 
dammas på varje sida där de stod 
packade intill varandra. Stora höga 
fönster. Alla mattor skulle knäskuras. 
Vi unnade oss en kvarts kafferast med 
smörgåsar till. Alla bord och stolar 
skulle tvättas. Det gjorde Riken själv 
för det var ju lättast, gjorde rent

karaffiner och glas. På ett år blev det 
ingrott. Så all denna cigarrök. Riken 
hann ju bara slängtvätta varje mor
gon och damma och sköta alla vat
tenbrickorna. Vi var alldeles slut i 
armar och ben. Min rygg blev totalt 
förstörd. Det var ju efter sen jag 
hade haft spanska sjukan.

Vi bodde 12 år i Aspudden, flytta
de den 1 juli till en villa i Liseberg 
som var till uthyrning en bit ifrån en 
syster och svåger och mina föräldrar. 
Jag var då i grossess och fick en son 
som hette Rune, född den 11 decem
ber 1927. Det var tolv år mellan bar
nen. Han var så glad och pigg på alla 
vis, en riktig solstråle. Min make 
hade arbete vid samma firma och 
min far arbetade kvar hos gross- 
handlarfirman Hallmans. Ovanpå oss 
fanns en liten tvårumslägenhet. Där 
hyrde min kusin Harry med fru och 
dotter. Det var roligt att ha nära 
släkt intill.

Efter ett år var det dags att flytta 
igen, till Parkudden en bit därifrån. 
Ett rum och kök med värme i ny
byggd länga med biograf intill. Min 
make skulle sköta eldning och städa 
biografen, för den hyrdes ut ibland 
till föreningar. Sen intill, vägg i vägg 
med vår bostad, var det rum för 
möten och för dem som ville hyra 
för att fira större fester. Då blev det 
ju inget vidare lugnt på något vis. 
Vi blev störda av alla fester från alla 
föreningar, och det var även sprit- 
fester. För detta arbete hade vi en
dast fri bostad och värme. Vi delade 
på telefon och lyse. Vi blev alldeles 
överansträngda, dåligt med sömnen 
och vår son var ju liten. Jag var ej 
stark och min make hade ju sitt ar
bete i staden som hissmontör. Vi sade
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10. Berättaren ståen
de i mitten med 
sin man Robert 
sittande framför 
och omgiven av två 
svågrar och en 
systerson. Flickan 
längst t. v. är dottern 
Mqjh. Foto 1927.

opp den platsen, packade och flyttade 
till Annero i Nockeby. Där bodde 
min makes mor och styvfar.

Min svärmor och svärfar flyttade 
till Annero 1889. Då var min make 
bara 1 1/2 år gammal. Det var så att 
min svärfar skulle göra i ordning en 
brunn på tomten, men han förkylde 
sig och fick lunginflammation och 
dog. Så blev hon ensam med sex 
barn. Hennes namn var Anna Zetter
berg. Det var två gamla omoderna 
villor på tomten och en brygga i sjön. 
Min svärmor var ogift i sex år, innan 
hon gifte om sig med en snickare 
Johansson, som sedan byggde en 
bättre villa på tomten.

Min svärmor åtog sig främmande 
tvätt, till och med från regementen i

Stockholm. Hon tvättade även på 
vintern när barnen var små. Mor 
Anna var stark som en karl och det 
var även hennes söner, alla var dom 
arbetsvilliga. Min make tala om att 
när det kom tvätt från regementen 
fick pojkarna tömma alla fickor. Där 
kunde det finnas näsdukar och även 
några slantar. När tvätten skulle tor
kas fick två pojkar elda i spisen i den 
lilla stugan vid sjön. Så var det fullt 
med kläder upphängda. Så fick dom 
turas om och sova och elda vissa tim
mar på natten, för alla pojkarna fick 
lägga sig när det börja mörkna på 
eftermiddagen. När tvätt skulle sköl
jas i en vak på isen, så hade hon en 
hink med hett vatten i, som hon 
doppade händerna i ibland. Det var
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11. Berättarens för
äldrar. Fadern var
da 60 ar och 
modern 57. 
Foto 1923. även ett uthus där det fanns en 

mangel. Så hade hon även annan 
privattvätt, som hon sedan själv bar 
in till Kungsholmen hela vägen från 
Annero. Hon hade även en gris, höns 
och kycklingar som gick och picka 
runt omkring. På vintern hade hon 
den större stugan själv. Sen hyrde 
hon ut den på sommaren och hade 
sjöstugan själv. Med tiden hade hon 
fruktträd, äpplen, plommon, päron, 
krusbär och hallon. Men förmögen 
blev hon inte.

Vi bodde två somrar och en vinter 
i den stora stugan, 600 kronor om 
året, så med eldning och respengar 
för min dotter och make blev det 
inget billigt. Så då var det dags att 
flytta igen till en modern enrums

lägenhet med matrum och badrum på 
Tavastgatan 31 2 tr. med hiss. Det 
var 1931. Jag hade aldrig sett på den 
lägenheten, då hade jag aldrig hyrt 
den. Mycket litet kök. Vår dotter var 
16 år då och arbetade, så vi var fyra 
personer. Lägenheter fanns det ju, så 
det var att flytta igen till en stor 
enrumslägenhet med sovalkov, kapp
rum, hall, bad, större kök och mat
rum. Den kostade 1.400 om året och 
det var den värd, men min make 
hade fått för sig att han skulle ha en 
liten Ängbyvilla. Han hade en arbets
kamrat som hade en villa i Ängby. 
Jag ångrar mig än i dag att jag gav 
efter för hans önskan. Det blev en 
mindre lägenhet än den vi lämnade. 
En liten enplans tvårumslägenhet 
blev det. Han gjorde mycket själv 
och fick även hjälp av kamrater. 
Min make var duktig att både lägga 
golven och måla och tapetsera och 
även cementa alla golven i källaren, 
men med det hade han hjälp.

Sommaren 1933 dog min fader, 69 
är gammal. Han som alltid varit 
frisk. Året därpå dog min svärmor, 
73 år gammal. Mamma hade telefon 
i Hornskroken. Vi hade det ej i Asp
udden. I Ängby beställde jag telefon 
1935, så min make kunde ringa hem 
och tala om, om han skulle arbeta 
över någon kväll ibland. Man blev ju 
orolig när tiden gick och man inget 
visste. Mina nerver började bli dåliga.

Under tiden vi byggde stugan och 
han hade vänner som hjälpte till med 
grunden och källaren och murningen, 
då måste ju arbetarna ha mat. Då 
gick hela lönen åt för varje vecka. 
Då fick vi uppskov med skatten. När 
väggarna skulle resas på stugan var 
det tio män som var med. Alla skulle
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12. En sida i 
familjealbumet. ha mat. En stek på två kilo gick åt. 

Jag själv fick ingenting, men man 
fick ta något annat. Jag satt aldrig 
med vid det dukade bordet utomhus.

Min make hade 76 kr. i veckan. På 
det betalade han sin fackförenings- 
avgift, 4 kr. i veckan. Han fick be
hålla 15 kr. i veckan, därav 5 kr. i
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respengar på bussen från Ängby, sen 
tian till kaffe och någon soppa. Så 
var man efter på skatten. Då drogs 
det av 15 kr. i veckan. De 42 kr, 
som var kvar skulle räcka till mat, 
lyse och gas, kol till värmepannan 
och kläder. Ibland fick han lite ac
kord, men vi hade inga pengar att 
spara. Jag bokförde som vanligt. Min 
make planerade aldrig i förväg över 
saker och ting. Det har jag måst göra 
även med papper och penna. Jag fick 
ingen uppmuntran att jag var duktig 
att hushålla, så vi passade egentligen 
ej så bra ihop. Vi kom överens om 
att skiljas den 1 jan. 1937.

Jag fick en mörk lägenhet på Hjär- 
negatan 6, ingen sol. Det var ont om 
lägenheter. Jag vågade ej ta en mo
dern med bad eller hiss, men det 
hade jag behövt. Min son längtade 
till Ängby och sina lekkamrater, så 
jag ordnade att han fick komma till 
en koloni. Min dotter hade flyttat till 
sin fästman, så jag hade ingen hjälp. 
Min son skulle börja skolan igen den 
22 augusti.

Genom annons i tidningen kom jag 
över ett rum och kök i andra hand. 
Det var i en tvårumslägenhet. Den 
beboddes av en fru som var änka 
med vuxen son och en inneboende. 
Hon hette fru Vidmark, men var själv 
sjuklig och måste komma in på Sab- 
batsbergs vårdhem. Då flyttade båda 
ungkarlarna ihop i det ena rummet, 
så jag fick ett rum och kök för mig 
själv. Där fanns värmeledning. Jag 
skulle städa deras rum också. Så de
lade vi på lyse och telefon och 700 
om året i hyra. Det var på Götgatan 
97 1 tr. Sen åtog jag mig att tvätta 
strumpor och näsdukar och ibland 
pressa ett par byxor. Jag fick tio öre

paret för strumporna, fem öre styck 
för näsdukarna och 1.50 för press
ning av byxorna. Så måste jag ha 
hand om förstugan. Det ingick i hy
ran. Inte var det bra för min värkan
de rygg, men min son trivdes och det 
var huvudsaken. Han var ofta i År- 
staskogen och lekte och sprang. Han 
var då tio år gammal. Så fick han en 
cykel av far. Den blev han väldigt 
glad för. Min dotter gifte sig samma 
år. Hon arbetade på en kexfabrik i 
Gamla stan.

När jag bodde på Götgatan 97 
hade jag varje dag utom söndagar ett 
arbete hos ett gift par på samma 
gata. Båda arbetade hela dagarna. 
Frun hade ej tid att intressera sig för 
matbekymmer, så herrn i huset ring
de mig när jag kommit till platsen 
varje dag, och vi två bestämde vad 
jag skulle handla och laga för mat till 
middagen. Så skulle jag städa en stor 
enrumslägenhet, bädda sängar, ha 
dukat och i ordning till herrskapet 
kom hem, stoppa strumpor och tvätta 
veckotvätt, stryka kläder. För allt 
detta fick jag 50 kronor i månaden 
för nio timmars arbete. Jag var där 
i två månader. De ville ha mig kvar. 
Jag stod ej ut längre.

Våren 1938 träffade jag en grann
fru som städade förstugan. Hon tala
de om för mig att hon hade ett som
marställe i Rydboholm. Ovanpå deras 
lägenhet fanns ett rum till uthyrning 
för 30 kronor för tre månader. Jag 
tänkte på min son, sade opp min 
lägenhet, fick ställa in mina möbler 
i min grannes vindskontor. Jag pac
kade ordentligt för de skulle sedan 
tagas ner igen för nästa flyttning den 
1 oktober, för jag ville ha en annan 
lägenhet för mig själv. Grannfrun
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13. Skräddar-
mastare Ernst fntz. |,a(ie Dagens Nyheter, så jag tittade 

i den tidningen om lägenhet. Fick för 
mig att jag skulle hyra ut rum och 
på det viset bo gratis.

Det fanns en trerumslägenhet på 
Högbergsgatan 30 1 tr. över gården. 
Jag for med båten in till Stockholm 
kl. sex på morgonen, träffade en 
vicevärd och bestämde mig för den. 
Jag ville klara mig själv, förstod ej 
att jag kunde få hjälp från de sociala 
myndigheterna när jag inte var frisk. 
Skulle ej ha hyrt denna arbetssamma 
och omoderna lägenhet. När jag så 
småningom fick upplysning att jag 
kunde gå till sociala byrån på Ersta- 
gatan 36 och få hjälp, då blev ju be
kymren lite lättare.

Men nog blev det arbetsamt att ha 
uthyrt. Det fanns ju korkmattor 
överallt, men av de ungdomar som 
hyrde rum var en del ej renliga av 
sig. Ej gick dom och bada, för laka
nen var smutsiga på åtta dagar, hand
dukar likaså, så det var att byta inne
boende ofta.

Jag bodde kvar cirka tre år. Jag 
fick taga reda på mycket smuts efter 
föregående hyresgäster. Min son var 
12 år. Det blev en tvårumslägenhet 
ledig i samma förstuga, så min son 
fick ett ensamt litet rum. Han fick 
ej dela rum med mig för att han var 
en pojke. Men denna lägenhet måste 
helt och hållet repareras. Det tog en 
månad.

Min son hade nu konfirmerats, 
hade en plats inom Svenska Handels
banken som springpojke inomhus. 
Han tyckte ej att det var något ar
bete. När han var elva år hade han 
kommit överens med en god vän att 
taga värvning vid pansarregementet 
i Strängnäs. De hade fina betyg, men 
Rune tyckte ej om militärlivet och 
någon polis ville han ej bli. Efter tre 
år var han hemma igen. Arbete fanns 
det alltid.

Under tiden min son var i Sträng
näs sökte jag ett arbete hos en skräd
dar på Götgatan 17. Jag ville gå till 
och från, men där behövdes en kvin
na som lagade hans mat, svarade i 
telefon och städa och damma, gå och 
handla mat, sybehör, kemisk tvätt, 
så det blev heldagsarbete. Min gamla 
rygg hängde med, men jag måste ju 
vila mig där. Han var så glad för 
den hjälp han fick. Han ville ha mig 
kvar, så jag flyttade dit. Det var bara 
en tvårumslägenhet med verkstaden 
i stora rummet. Värdinnan i huset
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14. Brudparet
Fru: 1944. trodde att vi var fästfolk och ford

rade att vi skulle vara gifta, men det 
var ingenting av kärlek mellan oss 
utan vi var goda vänner. Han var 
tolv år äldre än mig, en arbetsmyra 
av högsta grad, hade prostatabesvär 
och jag hade mina besvär. Jag ville 
vara honom till hjälp. Vi gifte oss i 
alla fall för att vara värdinnan till 
lags. Jag har aldrig fått erfara så 
mycket tacksamhet och så mycket 
vänlighet i hela mitt liv som jag fick 
utav honom, så stor förståelse för att 
jag måste vila min gamla värkande 
rygg varje dag. Bägge två ökade vi 
i vikt tio kilo var. Vi trivdes tillsam
mans. Vi gick på bio varje lördags
kväll, men endast på Söder.

Han var mycket duktig i sitt arbe
te, omtyckt av människor i Nyköping 
där han haft större rörelse en tid. 
Han hade haft en mycket sjuklig 
hustru och fem barn. Hans far tving
ade honom att lära sig sy när han var

tolv år. Han gifte sig ung, satt i kö
ket och sydde och barnen omkring. 
Så var han helnykterist.

Det började bli dåligt med bra 
tyger i affärerna, så många kunder 
ville vända sina kostymer som det 
var prima tyger i. Så det var för mig 
att sprätta sönder dem, borsta och 
skrapa alla sömmar. Överrockar syd
des om till kappor, kostymer syddes 
om till dräkter åt deras fruar. Dom 
blev så tacksamma och glada. Min 
make tog ej betalt för sprättningen 
som jag gjorde. Att sy en kostym tog 
fyra dagar. Det tog han 70 kronor 
för. Arbetstiden kunde vara från sju 
på morgonen till tio på kvällarna om 
vintrarna. Så både han och jag fick 
slita för kronorna. Men det gick ej 
längre än fem år. Då var han tvungen 
att åka till Södersjukhuset för att 
operera sig för prostata. Han var för 
utarbetad och klen. Han hade sans i 
tre dagar men klarade ej krisen utan 
avled den 30 oktober 1948, 69 år 
gammal.

Hans barn kom resande från Ny
köping till begravningen, så jag hade 
frukost i ordning åt dem. Så reste de 
hem efter begravningen.

Vi hade fört bok över utgifter och 
inkomster varje dag. Någon skatt 
räckte det ej till. Han betalade 50 kr 
i månaden för sin förra fru, betalade 
för mig på sjukhus och vilohem och 
läkare och medicin. När jag blev 
änka fanns det 2.000 kr på en spar
banksbok, som jag måste börja taga 
ut på till räkningar, hyra och mat.

Nu fick jag tänka på mig själv. Jag 
var totalt slut i nerver och rygg. Hör
de talas om en specialist på Söder
sjukhuset för ryggar och beställde tid. 
När jag kom dit fick jag kläda av mig
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naken, fick vända mig runtom, och 
han yttrade då: »Ja, den här ryggen 
vill väl helst ligga raklång.» Det var 
allt, ingen medicin, men han ordnade 
förtidspension. Jag fyllde då 60 år. 
Att det fanns chiropraktorer fick jag 
reda på efteråt. Det kostade då bara 
8 kr för varje gång. Det gjorde under
verk, men på grund av att min rygg är 
så lång och så snedväxt, så var den 
svår att bota.

Jag bodde kvar på Götgatan till 
1955. Det var en mycket kall och ar
betsam lägenhet. Jag flyttade till 
Kungsholmsgatan 64, modernt med 
bad och pentry. Det var lite konstigt 
att bara vara sig själv, göra som jag 
ville, äta och sova ensam. Det har jag 
lärt mig att värdera. Det går utmärkt. 
Men den här lägenheten var mitt emot 
elektricitetsverket. Det var rökigt och 
otrevligt. Jag flyttade till S:t Eriksga
tan 55 3 tr åt gatan. Jag kände ej till 
hur mycket trafik det var där. Det var 
aldrig lugnt om nätterna, flera olycks
händelser på dagen, som jag ej orkade 
med. Så var det dags att flytta igen 
till Söder på Slipgatan 1 5 tr med bal
kong. Där var åtta familjer på varje 
plan, så det var ganska påfrestande, 
när barnen lekte och rasade och skrek 
i förstugan. Men den dam som bodde 
där förut talade ej om för mig att det 
var slagsmål varje fredagskväll vägg i 
vägg där jag sov, så det var ej roligt, 
kunde ej somna. Det var maken som 
slog sin fru, stjälpte omkull möbler, 
så jag hade verkligen otur, och vär
dinnan sade ej upp dem. Även andra 
grannar klagade på dem.

Nu var jag tvungen att gå till Socia
la byrån och be om hemhjälp, orkade 
ej med golv och tvätt. Jag skulle ha 
gått för länge sen, så har jag ej blivit

så utsliten. Men den härliga balkong
en var en stor tröst. För första gången 
i mitt liv fick jag ägna mig åt blom
mor. Har aldrig haft det så härligt, 
men för grannens skull var jag tvung
en att flytta. Jag fick se en annons i 
DN att en dam ville ha lägenhet i 
Stockholm för sitt arbetes skull och 
jag ringde. Det var intill Huddinge 
station, men även där var det åtta fa
miljer i förstugan, annars var det bra 
på alla vis. Men så träffade jag en 
dam som bodde vid Kvarnbergsplan 
och ville byta sin liknande lägenhet, 
och då passade jag på. Vi kom över
ens om att byta. Hon ville bo nere i 
city, där hon hade sina bekanta. Det 
förlorade jag ej på, jag stortrivs här. 
Jag har bott här nu i sju år. När jag 
flyttade hit var huset bara tre år gam
malt. Här är det bara tre dörrar i för
stugan med min. Intill huset ligger en 
skogsbacke med granar och tallar, lek
park för barn. Efter 10 år får man full 
reparation, så det skall jag få nu på 
vårkanten. I mitt rumsfönster har jag 
pelargonier. Jag har ljus kokvrå, kyl
skåp, elspis, stort badrum, goda utrym
men, så här vill jag bo kvar tills jag 
dör. Har hemsamarit tre gånger i vec
kan, två timmar gången. Har läkare i 
huset intill och även en Kipplers mat
butik. Helt nyligen har vi fått en häl
sokostaffär nere i city. Jag har varit 
99 procent vegetarian i tolv år. När 
jag slutade med värktabletter och 
övergick till annan kost försvann min 
äggvita och mina diarréer. Det är 
mycket att vara glad för. Så går jag 
även till en chiropraktor här i Hud
dinge för att få lindring. Helt bra kan 
jag aldrig bli, men behandlingen gör 
stor nytta. Sen har jag fått nästan 
fria taxifärder, kostar tre kronor in-
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15. Lilly Fritz i 
sin lägenhet i 
Huddinge 1967.

f m’

om tremilsgränsen. Kan taga mig ner 
till porten ensam till taxi utanför, så 
nog är det skillnad vad samhället gör 
mycket för sjuka och handikappade 
nu, fast jag ej kan vara med på allt 
det som förekommer.

Men livet har gått vidare. Nu är

det 1971. Jag gladde mig alltid åt allt 
jag kunde uträtta och vara till nytta 
och glädje för andra. För mig har 
hemmet varit allt. Dans och uteliv 
och nattsudd låg ej för mig, någon 
gång en bio. En stor vän av naturen 
var jag, av det lilla jag fick erfara.

Kommentar
1 Nordiska museets rika samling upp
teckningar av personer ute i landet 
kan man urskilja två huvudgrupper. 
Den ena utgöres av svar på utsända

frågelistor i vissa bestämda ämnen, 
som vederbörande har att punkt för 
punkt besvara. Den andra gruppen ut
göres av yrkes- och folkrörelseunder-
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16. Sid. 23 i Lilly 
Fritz nedtecknade 
minnen, återfinns 
tut sid. 154-155 
här i boken.
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sökningar, i vilka deltagarna uppma
nas att skriva ner sina minnen fritt, 
endast vägledda av vissa stolpar som 
anger vad museet anser vara av intres
se. Vid sidan av dessa två huvudgrup
per finns en tredje mindre grupp av 
uppteckningar, gjorda av personer 
som, delvis under inflytande av muse
ets tidigare publicerade minnen, helt 
spontant nedtecknat sina levnadsöden 
och erbjudit dem till Nordiska museet. 
Två sådana minnen har redan publi
cerats i museets pocketserie Normus. 
Till denna grupp hör också Lilly Fritz. 
Hennes minnen återges här i någon 
förkortning. De långa sjukdomsskild- 
ringarna har skurits ner avsevärt och

de många allmänna reflexionerna 
kring gammal och ny livsföring har 
utelämnats helt. Eftersom fru Fritz 
utan ändringar skrivit ner sina minnen 
som tankarna kommit, innehåller 
skildringen många upprepningar, och 
den kronologiska ramen bryts av epi
soder som hör hemma i annat sam
manhang. För underlättande av läs
ningen har det varit nödvändigt att 
strama till dispositionen. Stavning och 
interpunktion har normaliserats. I öv
rigt har stilen bibehållits så långt det 
varit möjligt. Fru Fritz lever fortfa
rande och har sedan dessa minnen 
nedskrivits ännu en gång flyttat till 
ny bostad.

Ernst-Folke Lindberg
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Nordiska museet under år 1972

Rörande allmänna principer för mu
seets verksamhet hänvisas till Nor
diska museet under år 1969 i Fata
buren 1970, då årsredogörelsen erhöll 
en ny utformning.

Planerings- och utredningsarbete 
Planering av och förarbeten för mu
seets 100-årsiubileum 1973 har i hög 
grad engagerat avdelningarnas per
sonal och inneburit en onormal ar
betsbelastning, som dock burits med 
jämnmod tack vare entusiasm för 
uppgiften.

En arbetsgrupp under beteckningen 
JUG 100 har sålunda varit sysselsatt 
med planer på en jubileumsutställning 
under namnet Känn dig själv — 
svenskens 100 år avsedd att öppnas 
på museets födelsedag den 24 oktober 
1973. Planeringsarbetet har icke varit 
utan besvärligheter. Med utgångs
punkt frän beskedet att Kungl. Liv- 
rustkammaren under förra hälften av 
1973 skulle komma att överflytta till 
nya iordningställda lokaler i Stock
holms slott, avsågs att inrymma jubi
leumsutställningen i södra delen av 
hallplanet, som Livrustkammaren dis
ponerar för utställningsändamål. 
Långt framskridna planer på jubile
umsutställningens idémässiga och tek
niska utformning måste tyvärr plöts
ligt övergivas då Livrustkammarens 
överflyttning av ekonomiska skäl för

klarades måste ställas på framtiden. 
Som följd härav föddes tanken att 
förlägga utställningen till lokaler 
utanför museibyggnaden, nämligen 
till den under färdigställande varande 
östra delen av det s.k. Kulturhuset 
vid Sergels torg, en tanke som syn
nerligen välvilligt upptogs av de när
mast berörda kommunala instanser
na. Rätt snart kom emellertid be
skedet att byggnadens iordningstäl
lande för kulturella aktiviteter av 
kostnadsskäl tillsvidare måste inhibe- 
ras. Det återstod därför till sist för 
jubileumsutställningsgruppen att fin
na en utväg att i en mera komprime
rad form presentera den tänkta ut
ställningen i museets egna lokaler. 
Det blir utrymmena runt om Livrust
kammarens utställning i södra delen 
av hallplanet.

Jämsides med denna arbetsgrupp 
har arbetat en annan, kallad Sekel
gruppen, vars uppgift varit att pla
nera och förbereda andra aktiviteter 
under jubileumsåret, såsom aktuella 
utställningar av mindre format, ve
tenskapliga symposier och panelde
batter med deltagande av museikol- 
leger fran de nordiska länderna samt 
icke minst högtidlighållandet av 
själva jubileumsdagen. En betydelse
full uppgift har också varit att söka 
skapa ekonomiska förutsättningar för 
planernas förverkligande genom an
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departementet samt från svenska och 
internordiska fonder och stiftelser för 
kulturella ändamål.

En sociologisk-museologisk under
sökning med temat Hur når bud
skapet fram har planerats att genom
föras under våren 1973 i den då 
öppnade basutställningen Svensk Bo
stad I. För ändamålet har Nämnden 
för samhällsinformation beviljat mu
seet ett anslag på 72.000 kronor. 
Vidare har förarbeten gjorts för en 
framtidsstudie i museologi, företagen 
med s.k. delfiteknik och planerad att 
äga rum under första halvåret 1973.

Ytterligare en arbetsgrupp har haft 
till uppgift att utreda riktlinjerna för 
Nordiska museets insamlingsverk
samhet under de närmaste tio åren. 
Gruppens förslag kommer att utgöra 
underlaget för ett symposium som
maren 1973, då de kulturhistoriska 
museernas föremålsinsamling skall 
diskuteras.

Europarådet, som vart tredje år 
arrangerar internationella utställning
ar, har för utställningar i Belgien 
1974 som tema beslutat Arts et Tra
ditions populaires. Det svenska ut
bildningsdepartementet har i denna 
angelägenhet hänvänt sig till Nordis
ka museet, som bland sina tjänste
män utsett en representant vid ett 
initialsammanträde i Bryssel. Därvid 
beslöts att en utställning skulle be
handla äktenskapsseder i olika länder 
— ett mycket lämpligt tema för 
Sveriges del, eftersom Nordiska mu
seet 1968 producerade en utställning 
kring just detta ämne. Deltagarna 
från Danmark, Finland, Island, Nor
ge och Sverige enades vid mötet om 
att försöka skapa en gemensam nor

disk utställning. Idén mottogs posi
tivt såväl i Bryssel som i det svenska 
utbildningsdepartementet.

Ett annat ganska vidlyftigt projekt 
har i hög grad under året engagerat 
framför allt föremålsavdelningarnas 
chefer och dem underställd personal, 
nämligen det s.k. Julitaprojektet. Är 
1971 färdigställde museet en utbygg- 
nadsplan för den museet tillhöriga 
Julita gård i Södermanland, inne
bärande förslag till ett centralt före- 
målsmagasin jämte ett anslutande 
lantbruksmuseum (se Fataburen 1971, 
s. 251). Kungl. Maj.t uppdrog med 
anledning härav den 27 juli 1972 åt 
Kungl. Byggnadsstyrelsen att för 1,5 
milj. kronor i samråd med museets 
nämnd projektera nybyggnad för 
dessa ändamål. Avdelningen Bostads- 
skicks byggnadssektion har på styres
mannens uppdrag företrätt museet i 
byggnadsstyrelsens projektgrupp samt 
vid de kontakter med myndigheter 
som museet haft att taga i mark- och 
försörjningsfrågor m.m.

Textilavdelningens chef har arbetat 
vidare med att finna en lösning på 
den slutliga placeringen av Hedvig 
Ulfsparres betydande textilsamling 
enligt ett 1969 framlagt förslag att 
museet skulle övertaga samlingen och 
placera densamma i Gävleborgs län 
som filial och som centrum för veten
skaplig textilforskning (se Fataburen 
1971, s. 235 ff).

Undersökningsverksamhet 
Kulturhistoriska undersökningen, som 
är museets instrument för fältarbetet, 
har i stort sett kunnat fullfölja sitt 
årsprogram trots att dess tjänstemän 
i viss utsträckning har måst taga del 
i planeringen av jubileumsåret.
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I Falun har inletts en undersök
ning, som avser att belysa och doku
mentera karakteristisk bebyggelse så
väl som levnads-, arbets- och boende- 
förhållanden. De inledande arbetena 
utgjordes i första hand av förbere
dande inventeringar och arkivkon
troller samt planering av det fortsatta 
arbetet.

Hushållsinventeringarna, varom ta
lats i föregående årsberättelse, har 
under året inletts med fyra hushåll i 
Stockholm: ett tillhörande en 96-årig 
änkefru, ett annat ett ungt akademi
kerpar, ett tredje ett 70-årigt par i 
Hjorthagen och slutligen som fjärde 
hushåll en pensionerad typograf med 
hemmafru.

Att torka jäst bröd och därigenom 
få det hårt och hållbart är unikt för 
Sverige och Finland. Långt in på 
1900-talet har härt bröd bakats i 
hemmen. Numera förekommer en
bart fabriksmässig tillverkning. I av
sikt att dokumentera denna svenska 
specialitet gjordes under våren och 
hösten en utförlig undersökning, var
vid sammanlagt tio bagerier och fab
riker i Dalarna och Uppland besöktes 
under fyra veckor. Tre av dessa är 
familjebagerier med tillverkning i 
liten skala, de övriga är bolagsbild- 
ningar med mera omfattande produk
tion.

Samarbetet med landsantikvarierna 
har under året fortsatt med bebyggel- 
sedokumenterande undersökningar i 
Torshälla och Malmköping. En un
dersökning av liv och arbete på 
Tyresö slott innan museet övertog 
detsamma har genomförts.

Dokumentation av mindre kara
mell- och konfektyrfabriker har på
börjats. Det är en bransch, där de

små familjeföretagen många gånger 
lyckats överleva tack vare att till
verkningen bygger på en rad hant
verksmässiga moment, som svårligen 
kan rationaliseras. Godsaker är en 
icke betydelselös vara i livsmedels
handeln. Här i landet ätes snask för 
en miljard kronor om året, jämfört 
med att dagligvarumarknaden om
sätter cirka 22 miljarder. Undersök
ningen har delvis skett i samarbete 
med avdelningen Näringsliv.

En undersökning om turism från 
etnologisk synpunkt påbörjades i juni 
med tyngdpunkt på kulturkontakten 
mellan turister och fastboende samt 
pa folkkulturens sekundära använd
ning, t.ex. som exotisk krydda i tu
ristreklamen.

Fältarbetet bland samerna har be
drivits från samesektionen vid avdel
ningen Näringsliv. Sålunda har bl.a. 
studerats lappmarknaden i Jokk
mokk, renforskningsstationen utanför 
Gällivare samt samerna i Kaitum.

Beträffande frågelistverksamheten 
har frågelistan om krukväxter och 
snittblommor, som distribuerades 
förra året, givit över 200 svar. Listan 
har gett ett gott resultat med många 
utmärkta exempel på blommornas 
roll i heminredningen såväl som i de 
mänskliga relationerna. På frågelistan 
om gåramålare har inkommit 54 svar. 
Under året har utsänts två frågelistor, 
en om hässjestolpar och en om hårt 
bröd. Kulturhistoriska undersökning
ens fasta meddelarstab omfattar ca 
500 personer över hela landet. En 
redogörelse för meddelarstabens sam
mansättning geografiskt och socialt 
har lämnats i Meddelanden från Kul
turhistoriska undersökningen 1969, 
nr 94.
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Näringslivsavdelningen har under 
året tillförts ca 7.300 föremål. Mest 
omfattande är köpet av den kände 
sportfiskeskribenten Olle Törnbloms 
samling av sportfiskeredskap, främst 
flugor och beten. Till förvärvet hörde 
också ett fackbibliotek. Samlingen 
av förpackningar har utökats bl.a. 
med hel- och halvfabrikat av plåt- 
och glasförpackningar. Lantbruks- 
samlingen har tillförts en del moder
na redskap för husdjursskötsel, en 
modell av Galenius mjölkningsma
skin, en piskmaskin för mjölsäckar 
samt prov på liar och skaror från 
Igelfors år 1972 nedlagda liefabrik, 
icke mindre än ca 300 nummer. Som 
gåva av Samfundet Nordiska museets 
Vänner har mottagits en roddbåt från 
Transtrand i Dalarna, byggd 1802. 
Samlingen av folktroföremål har er
hållit ett intressant förvärv, nämligen 
två fosterkistor, små trälådor med 
rester av organiskt material från en 
kyrkmur i Småland.' Den lapska sek
tionen har inköpt ett antal exempel 
på nutida samiskt konsthantverk, för
värvade vid en resa till Jokkmokk, 
Mertajärvi, Kautokeino, Kiruna och 
Kaitum.

Avdelningen Bostadsskick har kun
nat tillföra samlingarna omkring 500 
föremål, de flesta vardagliga ting från 
detta århundrade med goda prove
niensuppgifter. Därtill kommer vissa 
kompletteringar av äldre material 
samt föremål som är speciellt intres
santa vad gäller formutveckling, pro
duktionsteknik eller personhistoria. 
Av äldre föremål märkes främst ett 
fint arbetat senbarockskrin i alrot 
med infällda speglar och försett med 
ägarstämpel, som anger att det ingått

i inventariet på Drottningholms slott 
under Lovisa Ulrikas tid. En miniatyr
byrå i rokoko med alrotsfaner och 
gustavianska beslag hör likaledes till 
de intressanta förvärven. Förutom 
enklare 1900-talsmöbler har kunnat 
tillföras ytterligare delar av den in
teriör, som ritades av Gunnar Asp
lund och utfördes av David Blomberg 
för utställningen i Paris 1925 och 
som där erhöll guldmedalj. Den tidi
gare förvärvade länstolen har sålunda 
kompletterats med skrivbordet och 
två stolar. Samlingen av husgeråd har 
kompletterats med bl.a. nyare svenskt 
servisgods av porslin samt kökskärl 
av emaljerad stålplåt från AB Carl 
Lund i Malmö, huvudsakligen från 
1900-talets första fjärdedel. Komplet
terande delar har skänkts av den ser
vis i fornnordisk stil, ritad av August 
Malmström för Gustavsbergs pors
linsfabrik, som konstnären själv 1887 
gav i lysningspresent åt lektor Nils 
Linder och hans blivande hustru, 
skriftställarinnan Gurli Linder. Sam
lingarna av äldre glas har tillförts en 
pokal med lock, försedd med adliga 
ätten Gyllenpalms vapen. Den har 
tillkommit mellan åren 1750 och 
1780, möjligen vid Kosta.

Genom mångåriga kontakter med 
konstnär Sven Arne Gillgren vid 
Guldsmeds AB, som slog larm när 
stora delar av firmans arkiv var på 
väg till soptippen, kunde museet över
taga kultur- och konsthistoriskt oer
sättligt material från GAB och C.G. 
Hallberg — de två största tillverkarna 
i Sverige av guld- och silvervaror 
under industrialismen. Museet äger 
15 oljemålningar utförda av August 
Strindberg. Tack vare en testamenta- 
risk gåva har samlingen nu utökats
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sommaren 1873, nämligen Tall, Seg
lare, Klippa och hav samt en strand
bild. Två exempel på naiv konst — 
folkkonst i ordets rätta bemärkelse — 
har tillförts museet: konstnären Sven 
Hagmans Begravningen 1969 och 
Kampanjmöte på Frälsningsarmén i 
Lidköping 1971. Konstnären har do
kumenterat dessa sina verk i brev.

Allmänhetens ökade intresse för 
antikviteter har medfört tillverkning 
i allt större skala av förfalskade hus- 
geråd och möbler. Från studiesyn
punkt har det visat sig nödvändigt att 
komplettera museets ganska magra 
förråd av dylika. Under året har för
denskull inköpts tre karakteristiska 
silverförfalskningar, samtliga försed
da med falska stämplar.

Textilavdelningens förvärv uppgick 
till 1.610 föremål, utgörande huvud
sakligen gåvor. Huvuddelen av in
samlingen faller på 1800- och 1900- 
talen med ett fåtal förvärv från tidi
gare tid. De kvantitativt mest bety
dande förvärven ligger på framför 
allt två grupper. Det ena, från Warn- 
halls snörmakerifirma, som upphörde 
i april 1972, består av ca 650 snör- 
makeriprover mestadels med benäm
ningar, som varit brukliga i yrket. 
Hela samlingen utgör en mycket vär
defull dokumentation av ett yrke, 
som hade en högkonjunktur vid 
1800-talets slut. Det andra är en sam
ling om 200 prover pä tyger, som till
verkats vid svenska textilfabriker 
1969-1970 med fullständig redovis
ning av alla produktionsdata, ett in
samlingsarbete som utförts av fack
redaktören i tidskriften Textilbran
schen Gunvor Björkman. Samlingen 
ger ett facit, som kommer att vara till

stor hjälp när museet längre fram får 
de miljödokumenterade heminred- 
ningstextilierna. Huvuddelen av 
dräktförvärven ligger på de senaste 
decennierna.

Bibliotekets katalogiserade samling 
har under året ökat med ca 42 hyll
meter. Med en räkning av tidskrifts- 
årgångar, enskilda arbeten och bro
schyrer som jämställda enheter utgör 
den katalogiserade accessionen 2.865 
band och häften. Till arkivet har för
värvats genom inköp en stor karta 
över Sparreholms herrgård, Söder
manland. Den är daterad 1763 och 
svagt akvarellerad i grått och rosa. 
Namn på egendomens beten, ängar 
och enskilda hus finnes utsatta samt 
träden utförligt markerade. I övrigt 
har arkivet mottagit en mångfald 
värdefulla gåvor.

Förvaring, vårcl och konservering 
Museets samling av norska kyrkliga 
föremål, inalles ett 70-tal objekt, de 
flesta medeltida och av hög klass, har 
som långtidslån överförts till Norge 
med placering i Universitetets Old- 
saksamling i Oslo. Upprinnelsen till 
överföringen var den begäran om lån 
som kommit frän Oslo för utställ
ningen Middelalderkunst fra Norge i 
andre land. I anslutning härtill beslöt 
Nordiska museet efter samråd med 
Nationalmuseum och Statens Histo
riska museum att hela samlingen av 
norska kyrkliga föremål, alltså även 
de efterreformatoriska, skulle över
föras till Norge och stanna där. Från 
längtidslånet har undantagits ett fåtal 
föremål som är utställda i Sverige, 
bl.a. skulpturen Djävulen från Voss 
(utst. i Nordiska museet, Nordisk 
folkkonst), helgonbilderna S:t Olav
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från Fresvik och S:t Paulus från 
Gausdal (dep. och utst. i National
museum).

Av de medeltida föremål som ut
lånades för utställningen Middelalder- 
kunst fra Norge i andre lande fick tre 
kvarstanna för konservering innan de 
återföres till Sverige. Det gäller en 
medeltida träskål i drakform, som 
fått lager av senare övermålningar 
avlägsnade, vidare de båda gotiska 
skulpturerna S:t Olav och S:t Paulus. 
Förundersökningarna inför den stun
dande konserveringen har varit om
fattande och inneburit röntgenfoto
grafering, färganalys m.m. och dis
kussioner om lämpligaste förfarings
sätt har förts mellan representanter 
för berörda institutioner. Konserve- 
ringsanstalten vid Oldsaksamlingen 
i Oslo anses för närvarande ha de 
bästa förutsättningarna att handhava 
dessa föremål.

Den 16 juni brann Ravlundagården 
på Skansen ned till grunden. Ingen
ting av inre lösöre, deponerade från 
museet, kunde räddas. Förlusten var 
så mycket större som så gott som 
samtliga inventarier utgjorde en en
het. De hade följt gården vid flytt
ningen till Skansen 1912 och gav en 
utomordentligt klar bild av inredning
en i en skånsk 1700-talsgård. Den 
sammanlagda summan av det för
lorade lösöret uppgick i dagens läge 
till ca 175.000 kronor, fördelade på 
340 föremål.

I samband med omgruppering av 
textilsamlingarna inom och utom 
museibyggnaden har' konserverings- 
personalen tagits i anspråk för visst 
utvecklingsarbete av förvaringsmeto
der och för kontroll av förvarings
metoder. Översyn av den textila in

redningen i de kulturhistoriska mil
jöerna i museets gårdar och på Skan
sen kräver årligen betydande arbets
insatser. Den livliga studieverksamhet 
som nu särskilt riktar sig mot museets 
folkdräktsmaterial har inneburit en 
stor arbetsinsats, då icke mindre än 
1.275 föremål tagits fram och sedan 
åter insorterats.

Bearbetning och forskning 
För att genomföra en arkivalisk fä
bodinventering, i första hand grundad 
på museets eget material, seminarie- 
uppsatser etc. har ekonomiskt bidrag 
från Olle Engkvists fond och Stiftel
sen J. C. Kempes minne erhållits, 
varigenom det varit möjligt att för 
uppgiften anställa en extra arbets
kraft. Tanken på inventeringen upp
stod pä grund av riksantikvarieämbe
tets remissvar till riksdagens bered
ningsutskott 1970 angående bevaran
det av fäbodkulturen i Sverige 
(motion AK 1970:482). Då en dylik 
inventering skulle ha stort värde bl.a. 
som prioriteringsinstrument vid an
sökningar om AMS-medel för upp
rustning, fann museet det av vikt att 
en inventering gjordes. Det under 
många är pågående utarbetandet av 
realgrupperade översikter landskaps- 
vis av museets föremålsbestånd har 
fortsatt med Dalania. Endast Skåne 
återstår nu. Det inom sektionen Före- 
målsregistrering, som administrativt 
tillhör avdelningen Näringsliv, utar
betade systemet för användning av 
automatisk databehandling vid regi
strering av museiföremål tillämpas 
numera vid ett flertal andra musei- 
institutioner i landet.

Med anledning av museets planer 
på att till Julita gård förlägga och
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lantbrukshistoria, varvid Julita gård 
skulle visas för allmänheten som 
exempel på stordrift av växtodling 
och djurhållning i Mellansverige, har 
inletts ett forskningsprojekt som av
ser att i samarbete med olika veten
skapsgrenar, såsom kulturgeografi, 
ekonomisk historia, botanik, söka 
åskådliggöra ekologiska förhållanden 
på platsen.

Den märkliga stolen i museet med 
inv.nr 7.579 från Sauherrad i Tele
mark, Norge, har undersökts med 
hänsyn till dess tillkomsttid. Den är 
daterad 1571 och riktigheten av detta 
årtal har betvivlats. Redan 1937 gjor
des en kontroll av årsringarna sedan 
borrprov tagits. Resultatet blev då 
att årtalet kunde tänkas rimligt. Sto
lens dekor i gripdjurstil och dess me
deltida karaktär har gjort att man 
trots detta ställt sig tvivlande. Den 
C-14-analys, som nu utförts vid labo
ratoriet för radioaktiv datering gav 
utslag för 1460 ± 160 år. Såväl borr
provet som C-14-analysen ger i stort 
sett samma datering.

På Nääs slott i Västergötland har 
museet medverkat vid tillkomsten av 
en permanent utställning om den in
ternationellt berömda utbildningen i 
träslöjd vid Näss slöjdseminarium, nu 
nedlagd.

Museet har erhållit ett anslag på 
20.000 kronor från Statens Humanis
tiska forskningsråd för anlitande av 
expertis vid pågående bearbetning av 
Berchska samlingen frän 1700-talét. 
Förarbeten har gjorts för en dräkt
nomenklatur och för utvecklingen av 
en metod för uppmätningsritning av 
dräktplagg.

Redigeringar av materialet från

undersökningarna i Nora 1969—1971, 
Kungälv 1970, Bofors 1971, Simris
hamn 1970—1972 och herrgårdsun- 
dersökningen i Örebro län 1968— 
1969 har slutförts. Det färdigredige- 
rade materialet tillförs som vanligt 
museets arkiv. Under året har sam
manlagt 503 accessioner gjorts, av vil
ka 380 utgör svar på frågelistor och 
resten fria uppteckningar och memoa
rer. Antalet accederade sidor är 2.620, 
teckningar 29 och fotografier 421. 
Arbetet i samband med forsknings
projektet Norrlands tidiga bebyggelse 
(NTB) har fortskridit i överensstäm
melse med de riktlinjer som presen
terades i årsredogörelserna 1970 och 
1971. Excerpering av jakt- och fiske- 
material i ULMA och i museets eget 
arkiv har slutförts och bildmaterialet 
kopierats.

Uppordningen och förtecknandet 
av framlidne professor Sigurd Erixons 
arkivalier har fortsatt. Den 1969 på
började enkla uppställningsförteck- 
ningen har till större delen färdig
ställts i koncept.

Nordiska museets gårdar 
Arbetet för den museala tillsynen av 
museets gårdar har präglats av stats
makternas behov av lämpliga bered
skapsarbeten och önskemål om tidi- 
gareläggning av planerade underhålls- 
och nybyggnadsarbeten. Förutom 
normalt underhåll och reparationer 
har flera stora arbeten utförts, fram
för allt vid Julita gård.

Härkeberga i Uppland 
Gården har varit tillgänglig för besök 
efter hänvändelse till fru Linnéa 
Karlsson. Med bidrag från Konung 
Gustaf VI Adolfs 80-årsfond för
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svensk kultur har omläggningen med 
vassrör av gärdens tak kunnat fort
sättas.

Julita gård i Södermanland 
Museet, herrgårdens byggnader och 
Nybble fattigstuga har hållits öppna 
för allmänheten under tiden 11 maj— 
3 september samt söndagarna 10, 17 
och 24 september.

I museet har visats två tillfälliga 
utställningar, dels en grafikutställ
ning 20.5—18.6 med konstnärerna 
Sven Hellquist, Julita, Georg Käll- 
kvist, Torshälla, och Hans Lindh, Es
kilstuna, dels utställningen Ur sven
ska trädgårdar 1.7—31.8. I Stora 
husets galleri hölls en kammarmusik
konsert den 27 maj.

Årets midsommarfirande arrange
rades av Julita GOIF. Ca 8.000 be
talande personer deltog. Spelmans- 
stämma och folklekar attraherade en 
betydande publik. I parken uppfördes 
av ABF-teatern i Katrineholm »Prin
sessan på ärten» med ca 400 åskå
dare.

En vatten- och avloppsanslutning 
till kommunens ledningsnät har 
åstadkommits med anslag på 540.000 
kronor från AMS, färdigt i septem
ber 1972.

Som en fortsättning av föregående 
beredskapsarbete har med start i ok
tober företagits en vetenskaplig un
dersökning av lämningarna efter Ju
lita kloster. Till denna undersökning 
har länsarbetsnämnden i Söderman
lands län lämnat ett anslag på 
245.000 kronor. I samband med dessa 
undersökningar av lämningar efter 
klostret har fotografier och ritningar 
från undersökta områden samman
ställts. Fynd har katalogiserats för

vidare befordran till Statens Histo
riska museum. Mark och material
prover har tillvaratagits för analys.

I september gjordes på byggnads
styrelsens bekostnad en arkeologisk 
provundersökning vid jämåldersgrav- 
fältet i Hästhagen, ca 3.000 nr mark
yta av området för den planerade ny
byggnaden för centralmagasin och 
lantbruksmuseum.

Matsgården i Dalarna 
Gården har varit tillgänglig för besök 
efter hänvändelse till herr Givars 
Anders Andersson. Med bidrag från 
Konung Gustaf VI Adolfs 80-årsfond 
för svensk kultur har omläggningen 
av gårdens tak slutförts.

Under en vecka i juli genomgicks 
gårdens inventarier. Skador av rost 
och insektsangrepp behandlades. I 
samarbete med Givars Anders An
dersson kollationerades föremålen 
mot huvudliggaren. På grund av 
stöldrisk plockades vissa begärliga fö
remål undan, andra fästes på plats.

Svindersvik i Nacka 
Svindersvik har hållits öppen för all
mänheten lördagar och söndagar 11.5 
—17.9 samt onsdagar 17.5—16.8.

I paviljongen höll Nacka orkester
förening den 19.6 en konsert.

Den nya Värmdöleden som berör 
parken har öppnats. Vägverket har 
härvid utfört återställningsarbete och 
viss nyplantering. Mark- och skogs- 
vårdsarbeten har fortsatt i parken 
med hjälp av skogsvårdsstyrelsen och 
med anslag från arbetsmarknads
styrelsen.

Tyresö slott i Södermanland 
Tyresö slott har varit öppet för all-
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mänheten under lördagar och sön
dagar 11.5—17.9 samt onsdagar un
der tiden 7.5—16.8.

Parken med Fiskarholmen har un
der sommarhalvåret livligt frekvente
rats framför allt av barnfamiljer från 
närbelägna tätorter. I årets midsom- 
marfirande i parken — arrangerat av 
Tyresö ■ fritidsnämnd — deltog ca 
1.500 personer. I samarbete med 
Tyresö kulturnämnd har i slottet hål
lits tre konserter. Teaterbåten Arena, 
förtöjd vid slottets brygga, har givit 
en teaterföreställning.

Älvkarleby kraftverk har förberett 
och delvis genomfört spänningsom- 
läggning av elförsörjningen.

Silversamligen har inventerats och 
värderats. På grund av stöldrisk har 
en stor del av samlingen tagits in till 
museet.

Yttre och inre renovering av Prins
villan har gjorts med anslag från 
AMS på 320.000 kr. Yttre renove
ring av Smedjan har slutförts med 
anslag från AMS på 50.000 kr. Reno- 
veringsarbetet har följts av en antik
varisk kontroll, varvid fotografier och 
uppmätningar, som beskriver Prins
villans och Smedjans byggnadshisto
ria, har insamlats.

Undervisning
Den akademiska undervisningen i 
folklivsforskning, som bedrives i sam
arbete med Stockholms universitet, 
har alltjämt lockat ett stort antal ele
ver. I motsats till den minskning i 
elevantal som utmärkt flertalet uni- 
versitetsämnen har den ökade till
strömningen till folklivsforskning 
fortsatt. Vårterminen 1972 inskrevs 
för ett betyg 172 och höstterminen 
236 studerande, för två betyg 135

resp 110, för tre betyg 107 resp 98 
studerande. Antalet registrerade för 
nya doktorsexamen var höstterminen 
21 samt doktorander enligt äldre ord
ning tre. Ämnets benämning ändra
des fr.o.m. 1 juli från Nordisk och 
jämförande folklivsforskning till Et
nologi, särskilt europeisk.

Under året har 19.615 elever erhål
lit undervisning i museet. Dessa för
delar sig på 907 grupper, av vilka 543 
utgjorts av grupper från Stockholms 
kommuns skolor, 257 från skolor 
utanför samt 100 vuxengrupper. För
utom dessa har museet besökts av 
691 grupper om sammanlagt 10.457 
personer, som under ledning av egna 
lärare eller guider bedrivit undervis
ning. I dessa kategorier ingår även 
den textila undervisningen. Gruppar
betet för femte årskursen vid Stock
holms kommunala skolor har fort
satts efter i stort sett samma linjer 
som under tidigare är liksom även de 
lektionsformer som fr.o.m. hösten 
1970 pågått i alltmer ökad omfatt
ning. Besöken för femte årskursen 
samt för högstadiet har omfattat 
8.798 elever. Undervisningsavdelning- 
en har liksom tidigare även handhaft 
undervisningen på Skansen för fjärde 
och sjätte årskurserna från Stock
holms skolor. Föreläsningar och kur
ser för vuxenpublik har hållits i stor 
utsträckning, vanligtvis i anslutning 
till museets utställningar, samt spe
ciella visningar för pensionärer.

Marshall Lagerquist

En utförlig årsredogörelse, upprättad 

avdelningsvis, finnes i stencilerad och 

häftad upplaga tillgänglig vid Nordiska 

museets bokförmedling, varifrån den 

kan rekvireras mot en expeditionsavgift 
av fem kronor.
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NORDISKA MUSEETS NÄMND

Nämnden har under året haft följande 
ledamöter: riksdagsledamot stadskassör 
Rune Carlstein, ordf., professor Erik 

Anners, styresmannen Hans Hansson 

(t31.8.1972), riksarkivarie Åke Krom- 
now, överintendent Åke Meyerson, för

fattare Birger Norman och bankdirektör

TJÄNSTETILLSÄTTNINGAR M.M.

Nämnden beslöt vid sammanträde den 

26.10 enhälligt förorda stadsantikvarien 
vid Stockholms stadsmuseum fil. lic. Ha

rald Hvarfner att fr.o.m. den 1.2.1973 
t.v. vara styresman vid museet. Kungl, 

Maj:t fastställde detta beslut den 10.11. 
Förste bibliotekarien Sam Owen Jans

Lars-Erik Thunholm. Den 22.9 förordna
de Kungl. Maj:t t.f. styresmannen Mar

shall Lagerquist att tills vidare, intill dess 

tjänsten som styresman blivit i vederbör
lig ordning återbesatt dock längst intill 

utgången av maj 1973, vara ledamot av 
nämnden.

son avgick med pension den 31.3. Till 

ny chef för avd. Bibliotek och arkiv ut
nämnde nämnden förste arkivarien Sten 

Lundwall. Till hans efterträdare som för

ste arkivarie och föreståndare för arkiv
sektionen utnämndes intendenten Rut 

Liedgren.

SAMFUNDET NORDISKA MUSEETS VÄNNER

Samfundets styrelse har under året ut

gjorts av H.K.H. Prins Bertil, ordf., fri
herre J. Nordenfalk, v.ordf., direktör 

Rolf Arfwedson, skattmäst., friherrin
nan Susan af Ugglas, f. Lewenhaupt, fri
herre Carl von Plomgren, direktör Gillis 

Tempelman och byggnadsingenjör Len

nart Hegert, de båda sistnämnda som

BESÖKSSTATISTIK

Nordiska museet hade 1972 141.685 
besökare, därav 30.402 i grupper (1.751 

st.). Motsvarande siffror 1971 var 

139.175, därav 30.655 i 1.569 grupper.

UTSTÄLLNINGAR 

Tillfälliga utställningar 
Fortsättning från föregående år 

Tröja och väst till vardag och fest — 

hela året.
Hem och hantverk — hela året.

Svenskt krukmakeri — hela året. 

Rödfärg — 16.1.

suppleanter. Såsom sekreterare funge

rar styresmannen. Inköpsnämnden har 
bestått av H.K.H. Prins Bertil, direktör 
Arfwedson och museets styresman. Sam

fundets medlemsantal utgjorde vid årets 
slut 144. Samfundets årsmöte hölls den 

16 maj i Ekshäradsgården på Skansen.

Svindersvik hade under året 2.531 be

sökare, Tyresö slott 5.126, Julita: Stora 
Huset 10.799, museet 17.998, Härkeber- 

ga ca 1.900, Matsgården ca 350.

Nya utställningar

Rött på vitt. Broderier insamlade från 
gårdar i Järvsö 27.1—17.9. Textilhal

len. Producenter: Intendenten Wint- 

zell och fil.stud. Berit Eldvik.
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A. T. Gellerstedts stockholmsbilder 
från det senare 1800-talet 10.2—3.4. 
Salen för tillf. utst. Producenter: 
Förste arkivarien Liedgren och inten
denten Colling.

Plåt-pack 9.3—9.4. Torget. I samarbete 
med tidningen Fri köpenskap. Produ
cent: Fil.kand. Åsa Nordlund.

Strindberg på Nordiska museet. Kultur
historikern—samhällskritikern 4.5—26. 
11. Salen för tillf. utst. Producent: 
Intendenten Conradson. Utställnings- 
arkitekt: Konstnären Olle Kåks.

Blommande slum — stad som försvin
ner 13.6—27.8. Torget. Fotoutställ
ning om stadsdelen Erikslund i Upp
sala. Producent och fotografi: Per 
Hellsten. Kontakt: Intendenten Con
radson.

Isländska handskrifter 21.9—19.11. Ut- 
bytesplatsen i avd. Nordisk folkkonst. 
Producent: Intendenten Granlund.

Danielsgården i Bingsfö i akvareller, 
teckningar och modell av Barbro 
Kvarnfält, 26.12—- . Torget. Pro
ducent: Barbro Kvarnfält. Kontakt: 
Lajla Benedy.

Utställning på Julita
Ur svenska trädgårdar 1.7—31.8. Pro

ducent: Intendenten Szabö.
Utställningar på Skansen
Från herrarbete till Dalaförening 20.5— 

18.6. Folkets hus. Producent: Förste 
intendenten Rosander.

V andringsutställningar
Fortsättning från föregående år
Lort-Sverige?: Hälsingborg, Östersund, 

Luleå, Södertälje och Hultsfred.
Plast — igår, idag, imorgon: Falun, 

Sundsvall, Mora, Kristianstad och 
Gävle.

Att knyppla: Hudiksvall, Östersund, 
Sundsvall, Umeå, Järvsjö, Edsbyn, 
Ljusdal, Västerås och Örebro.

Laxfiske i Älvkarleby: Uppsala.
Arbetarminnen. Distr. av Riksutställ

ningar.
Storstrejken 1909. Distr. av Riksutställ

ningar.

Ny vandringsutställning
Sportfiske, ur Olle Törnbloms samling

ar. Producent: Intendenten Szabö. 
Älvkarleby, Karlstad och Malmö.

PUBLICERING
Frän Nordiska museet har utgivits:
Fataburen. Nordiska museets och Skan

sens årsbok. 304 s.
I serien Nordiska museets handlingar.
Nr 79 Nils Månsson Mandelgren, av 

Åke Stavenow. Utg. av Elisabet Sta- 
venow-Hidemark. 187 s.

Nr 77 Folkdräkter ur Nordiska museets 
samlingar, av Anna-Maja Nylén. 2 
uppl. 184 s.

Glesbygd — tätbygd. En konferensrap
port. Red. av Sigfrid Leander. 64 s.

Vägledning genom Nordiska museets 
samlingar. 25 uppl. 32 s.

A guide to Nordiska museet. 12th ed. 
32 s.

Fiihrer durch die Sammlungen des Nor
diska museet. 6 Aufl. 32 s.

Isländska handskrifter från Köpenhamn, 
av Peter Springborg med tillägg Ur 
Nordiska museets isländska samling, 
av Lis Granlund. 26 s.

Böcker från Nordiska museet, 7 s.
Bibliografiska meddelanden från Nor

diska museets bibliotek. Nr 30—33 
(stenciltr.). 128 s.

Meddelanden från Kulturhistoriska un
dersökningen. Nr 96 (stenciltr.). 24 s.
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Nordiska museets årsredogörelse 1971, 
upprättad avdelningsvis (stenciltr.).
24 s.

Utbyggnadsplan för Julita gård. Upp
rättad av Nordiska museet 1971 
(stenciltr.). 32 bl., 14 vikta skissbi.

1 samarbete med Föreningen för svensk 
kulturhistoria och Folklivsarkivet i 
Lund har museet utgivit 4 häften av 
tidskriften Rig. 148 s.

Bibliotekarien A ppelgren:
Västgötsk hembygdsforskning under åren 

1740—1820. Skara. 120 s.

Fil. lic. Kerstin G.son Berg:
Mathållningen 1970. Ett exempel på 

Nordiska museets aktuella frågelist- 
verksamhet, i Fataburen, s. 201—222.

Intendenten Bjurman:
Barn på farfars tid (tills, med Stig Unge 

och Cecilia Levan-Torudd), 21 s. (Ver- 
dandis barnböcker 12.)

Förr i världen (tills, med Helena Hen- 
schen), i textbok till Skol-TV-pro- 
gram för årskurs 3. 20 s.

Oskar, Gerda, Johan, Fredrik. Fyra ar
tiklar i Kamratposten med anledning 
av KP:s 90-årsjubileum.

Intendenten Granlund:
Ring brosch kedja. Bonniers förlag. 96 s.
Ur Nordiska museets isländska sam

ling, i Isländska handskrifter från 
Köpenhamn, s. 24—25.

Intendenten Hidemark:
Utgivit Åke Stavenow, Nils Månsson 

Mandelgren. 187 s. (Nordiska mu
seets handlingar nr 79.)

Minnesord över föreningens förre ord
förande [Åke Stavenow] eller ett brev 
till dess nuvarande, i Svensk hem
slöjd 1971, s. 7—9.

Kring Svensk bostad — ett utställnings- 
projekt (tills, med Ove Hidemark), i 
Fataburen, s. 119—136.

Förste bibliotekarien Jansson:
Redigerat (tills, med förste biblioteka

rien Lundwall) Bibliografiska medde
landen från Nordiska museets biblio
tek.

Intendenten Kjellström:
The migrations from nomad to urban 

districts in northern Sweden (Jukkas- 
järvi and Gällivare), i Circumpolar 
problems, ed. by Gösta Berg. Oxford, 
s. 85—97.

SnÖscootern, i Fjällklubbsnytt nr 3, s. 
4—5.

Intendenten Conradson:
Strindberg å la Kåks, i Form, årg. 68, 

s. 184—187.
Artiklar under rubriken Gamla ting, i 

Svensk Damtidning.

Intendenten Danielson:
Recension: Ellen Andersen, Folkdragter 

i Nationalmuseet. Khvn 1971. — Petr 
Gogatyrev, The functions of folk cos
tume in Moravian Slovakia. Haag, 
Paris 1971. — Anna-Maja Nylén, 
Folkdräkter. Sthlm 1971, i Nord-Nytt, 
s. 50—53.

Förste intendenten Lager quist:
Hans Hansson 1907—1972, i Fataburen, 

s. 265—266.
Artikel i Hemslöjden.
Redigerat (tills, med professorerna G. 

Berg och S. Svensson) Rig.

Förste arkivarien Liedgren:
Saga 5 och Manligheten 4. Två stugor 

på Björkholmen, i Aktuellt från För
eningen Marinmusei Vänner i Karls
krona 1971, s. 57—71.

Emaus’ hälsobrunn, i Västmanlands 
Läns Tidnings julnummer.
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Förste bibliotekarien Lundwall:
Strindberg, Nordiska museet och Vil

helm Carlheim-Gyllensköld, i Fatabu
ren, s. 75—96.

Redigerat (tills, med förste biblioteka
rien Jansson) Bibliografiska medde
landen från Nordiska museets biblio
tek.

Intendenten Medelius:
Nordiska museet och skolan, i Fatabu
ren, s. 137—152.

Intendenten Nodermann-Hedqvist:
Artur Hazelius’ norske samling — Ar

thur Hazelius’ collection of Norwe
gian items, i Middelalderskunst fra 
Norge i andre land — Norwegian me
dieval art abroad. Oslo, s. 105—106.

Bildredaktör för Sten Carlsson, Att byta 
samhällsklass. Sveriges Radios förlag.

Förste intendenten Nylén:
Hemslöjd. Den svenska hemslöjden in

till 1800-tales slut. 3 uppl. Lund. 424 s.
Folkdräkter ur Nordiska museets sam

lingar. 2 uppl. 184 s. (Nordiska mu
seets Handlingar nr 77.)

Nordiska museet — kulturhistoriskt cen
tralmuseum, i Fataburen, s. 235— 
250.

Artiklar i Hemslöjden.
Recensioner: Nils-Arvid Bringéus (utg.), 

Mat och miljö. Lund 1970 — Aagot 
Noss, Johannes Flintoes draktakvarel- 
ler. Oslo 1970, i Rig, årg. 55, s. 101 
— 102.

Recension: Inga Arnö-Berg, Serviser från 
Gustavsberg. ICA-förlaget. Örebro 
1971, i Rig, årg. 55, s. 69—70.

Intendenten Olsson:
Om kulturhistorisk dokumentation med 

exempel från Öregrund och Östham
mar (tills, med intendenterna Nyström 
och Österman), i Fataburen, s. 177— 
200.

Förste intendenten Rosander:
En leksandssågare i Stockholm. Ur en 

kassabok från 1840-talet. 24 s. (Da
larnas museums serie av småskrifter, 
3. Falun.)

Nordiska museets föremålsinsamling i 
går — i dag — i morgon, i Fatabu
ren, s. 153—176.

En varggård i Häggenås, i Jakten i Jämt
land och Härjedalen. 21, s. 21—24.

Assistenten Rosengren:
Undersökning av spisbrödsbagerier, i 

Meddelanden från Kulturhistoriska un
dersökningen, nr 96, s. 4—23.

Intendenten Szabö:
Föremålsstudiernas betydelse inom etno

login, i Rig, årg. 55, s. 37—54.
Die Ziehschaufel in Skandinavien, i Eth- 

nologia Scandinavica, s. 15—40.
Recension: Sune Jonsson, Minnebok över 

den svenska bonden, LT:s förlag. 
Sthlm 1971, i Rig, årg. 55, s. 27— 
28.

Intendenten Nyman:
De sista fäbodarna, i Svenska turistför

eningens årsskrift, s. 172—185.

Intendenten Nyström:
Om kulturhistorisk dokumentation med 

exempel från Öregrund och Östham
mar (tills, med intendenterna Olsson 
och Österman), i Fataburen, s. 177— 
200.

Intendenten IVintzell:
Så var barnen klädda. Från kolt till 

täckjacka. Natur och Kultur. 164 s.

Intendenten Österman:
Om kulturhistorisk dokumentation med 

exempel från Öregrund och Östham
mar (tills, med Bengt Nyström och 
Marianne Olsson), i Fataburen, s. 177 
—200.
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T.f. styresman
Fil. dr Marshall Lagerquist

AVD. 1 NÄRINGSLIV
Förste intendent fil. dr docent Göran 

Rosander, 70
Intendent fil. lic. Anders Nyman, 56, 

64
Intendent fil. kand. Eric Hedqvist (tj. 

led.) 65
Intendent fil. dr Måtyås Szabo, 67, 71
Intendent fil. lic. Birgitta Conradson, 

f. Carlestam, 69
Intendent fil. kand. Lajla Benedy, f. 

Walter (deltid), 64
E. amanuens fil. kand. Margareta Lun

din, 72
Kansliskrivare Hedda Sandström, f. Ge- 

ber, 66, 71

Lapska sektionen
Intendent fil. lic. Rolf Kjellström (part. 

tj.led.), 67

Föremålsregistreringen
Intendent fil. kand. Göran Bergengren, 

62, 64
Assistent Mona Palmé, f. Löthgren, 46, 

66
Märkerska Anna Sjöbom, 08
Fil. lic. Kerstin G:son Berg (1/2-tid), 67

AVD. 2 BOSTADSSKICK
Förste intendent fil. lic. Kersti Holm

quist, f. Wallér, 49, 70

Museisektionen
Intendent fil. dr docent Elisabet Hide- 

mark, f. Stavenow, 56, 70
Intendent fil. lic. Maj Nodermann-Hed- 

qvist, 64
Intendent fil. lic. Eva Lis Bjurman, f. 

Nprgaard, 62, 64
Intendent fil. kand. Inger Bonge-Ber- 

gengren, 60, 70

Intendent fil. lic. Lis Granlund, f. Ro
senberg, 68, 70

Kansliskrivare Britta Bingley, f. Berg- 
quist (1/2-tid), 64, 68 

Kansliskrivare Annika Tyrfelt (1/2-tid), 
71, 72

Magasinslaget
Förrådsmästare Nils Nilsson, 30, 65 
Förrådsförman Arne Karlsson, 42, 67 
Förrådsförman Bertil Granqvist, 47, 67

Rustinästarlaget
Rustmästare Elof Carlsson, 38, 68 
Möbelkonservator Carl-Axel Holm, 45,

67
Målningskonservator Manne Göransson, 

64, 72
Tapetserarmästare Åke Lindholm, 39,

68

För båda lagen gemensam personal 
Hantverkare Tage Johansson, 50, 61 
Hantverkare Anthe Olsson, 59, 61 
Förrådsman Per-Olof Wallgren, 60, 67 
Museibiträde Nelly Andersson, 68, 70 
E. hantverkare Dag Holmberg, 70 
Hantverkare Björn Sohlberg, 72 
Hantverkare Bernt Sundberg, 72

Sektionen för Nordiska museets gårdar 
Intendent fil. lic. Christian Axel-Nils- 

son, 60, 63

AVD. 3 TEXTIL 
Flandläggande personal 
Förste intendent fil. dr docent Anna- 

Maja Nylén, 38, 61
Intendent fil. kand. Sofia Danielson, f. 

Andersson, 65, 71
Intendent fil. kand. Inga Wintzell, f.

Wikland (tj.led. deltid), 50, 71 
Intendent fil. lic. Ingrid Bergman, 71 
Kansliskrivare Else Pihl, f. Wener (1/2- 

tid), 65
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T extilkonserveringen 
Konservator textilkonstnärinnan HKS 

Marie-Louise Dagel, f. Wulfcrona (tj. 
led. 1/2-tid), 52, 65

Textilkonservator vävlärarinnan Ingrid 
Wahlström, f. Welin, 64, 72 

E. konserveringsassistent textilkonstnä
rinnan HKS Inger Nyman (1/2-tid), 71

T extilvården
Museiassistent Karin Hanses, 27, 71 
Museiassistent Lisa Eriksson, f. Wallan- 

der, 63, 71
E. museiassistent Karin Pers, f. Eriks

son (deltid), 69

KULTURHISTORISKA UNDERSÖK
NINGEN
Förste intendent fil. dr Marshall Lager- 

quist (t.f. styresman), 36, 58 
Intendent fil. lic. Marianne Olsson, f. 

Hagstroem (t.f. förste intendent), 48, 
60

Intendent fil. dr Bengt G. T. Nyström, 
65, 68

Intendent fil. kand. Annika Österman, f. 
Berggren, 62, 64

Byråassistent arkitekt HKS Bertil Wet
ter, 53, 71

Assistent fil. kand. Birger Grape, 60, 65 
Assistent fil. kand. Annette Rosengren, 

71, 72
Förste ritare Brita von Knorring, f.

Standertskjöld, 65, 70 
Avd. registrator Ingrid Boethius, f. 

Kronning, 65, 70
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KULTURHISTORISKA AVDELNINGEN

Nyanläggningar
Återuppförandet av krogen »Stora 
Gungan» i Stadskvarteret har fort
gått under året. Arbetet sker i Ar
betsmarknadsstyrelsens regi.

Genom förmedling av Svenska 
Lantarbetareförbundet har lotterime
del utgått till uppförande av en ut
husbyggnad och en jordkällare vid 
Statarlängan. Anläggningarna upp
föres som kopior av dem som hörde 
till längan på dess plats vid Berga 
säteri. Arbetet har påbörjats under 
hösten 1972 och beräknas vara slut
fört under 1973.

Den 16 juni brann Ravlundagården 
ned fullständigt. Sedan dess har ett 
intensivt arbete pågått för att finna 
en ersättare för den brunna anlägg
ningen.

Underhållsarbeten
Det planmässiga underhållet av kul
turhistoriska byggnader har varit om
fattande under året. Arbeten har ut
förts enligt nedanstående förteckning:

Bageriet i Stadskvarteret. Bakugn
en jämte skorstenen har helt ned- 
tagits och åter uppmurats. För att 
underlätta en utvidgning av bageri
verksamheten har ugnen försetts med 
gasuppvärmning, vilket kunnat ske 
utan att ugnens utseende förändrats.

Dessutom har en skrubb bakom 
ugnen borttagits för att ge publiken 
möjlighet till genomströmning i 
huset.

Cirkus. Den år 1970 påbörjade re
noveringen av skulpturgruppen på 
taket har under året fullföljts vid Sjö
historiska museets konserveringsan- 
stalt och Qvadrigan uppsattes den 21 
september åter på Cirkus’ tak.

I samband härmed har skifferbe
läggning och plåttak förnyats på det 
förhöjda mittparti, som bär upp 
Qvadrigan.

Djurgårdslusthuset. Bjälklag och 
golv utbytt på verandorna. Nya bar
riärer uppförda. Taket över östra 
verandan försett med ny plåt. Utvän- 
diga målningsarbeten har utförts.

Finngården. Återuppsättandet av 
Rökstugan har fullföljts under året 
med undantag för ugnen.

Främmestadskvarnen. Halmtaket 
har helt omlagts. Det låg ursprungli
gen bundet på helt öppen läkt på 
samma sätt som i Ravlundagården. 
Branden i Ravlunda visade alltför 
tydligt hur brandfarlig denna taktyp 
är. Därför beslöts att halmtak i fort
sättningen skulle läggas med ett 
brandisolerande underskikt.

Främmestadskvarnens tak har där
för lagts i flera skikt på den gamla
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med undersidan målad i halmliknan- 
de färg och däröver 5 cm gullfiber, 
tunn plast som skyddar gullfibern 
mot väta, reglar och läkt i vilka hal
men bundits med galvaniserad stål
tråd. Denna täckning blir ca 15 cm 
tjockare än det ursprungliga taket. 
Den förändringen kan svårligen helt 
döljas, men får accepteras med hän
syn till det förbättrade brandskyddet. 
Ett hus med halmtak lagt på detta 
sätt bör ha goda möjligheter att klara 
sig även om halmtäckningen skulle 
brinna.

Fröstorp. Reparationer av skiffer
beläggning och plåtdetaljer på taket.

Garveriet. Återställandet efter vå
rens brandskada har fortgått under 
hösten. Den västra långväggens ytter- 
skikt hade kolat till ett djup av mel
lan 1 och 5 mm. Ett försök att sand- 
blästra bort kolet gav en alltför ut
slätad och onaturlig yta åt träet. Där
för bilades hela väggen på nytt. Samt
liga fönsterbågar och -karmar till 
västra sidan av huset har nytillver- 
kats. Samma sidas två översta stock
varv har bytts ut och arbetet pågår 
att komplettera och ersätta taklaget.

Guldsmedshuset. Gjutugnen i bot
tenvåningen har ommurats och för
setts med ny rost.

Hornborgastugan. I stugan har ny 
mittås och nya sparrar inlagts och 
taket lagts med ny halm på brand- 
skyddsskikt. På halmen skall här se
dan läggas torv. Skorstenens karakte
ristiska, yttre spjäll har förnyats. 
Ladudelens taklag har reparerats och 
täckts med halm med brandskydds- 
skikt under.

Kyrkbåten återfördes den 22 mars 
till Nordiska museet för att t.v. för

varas i magasin i avvaktan på en 
eventuell senare placering inom mu
seet. Båthuset har rivits. Dess place
ring intill Nåsloftet har åstadkommit 
rötskador.

Moragården. Fähuset har nedtagits 
och en kopia av detta börjat timras.

Novilla. Samtliga fasader och yttre 
snickerier har ommålats i enlighet 
med färgprover från den genomgri
pande renoveringen 1955. Fasader, 
räcken och barriärer har renoverats i 
samband härmed.

Oktorpsgården. Halmtaken har 
omlagts med brandskydd på östra log
längan, på stallängans södra sida och 
på västra halvan av dess nordsida.

Seglora kyrka. Det elektriska vär
mesystemet har försetts med termo
statreglering.

Skogaholms herrgård. Dekorations- 
måleriet på manbyggnadens baldakin 
har förnyats.

Virserumsboden. Skadat timmer 
har bytts ut. Taket har försetts med 
nya åsar och torvtäckningen utbytts 
mot täckning med takved, så som ta
ket var täckt före flyttningen till 
Skansen 1900.

Väla skola. Skolhusets ytterdörr 
har ommålats. Båsinredningen har 
återuppsatts i uthusets stalldel och 
golv och innertak inlagts där och i 
brygghuset.

Öppethållande, aktiviteter 
Under tiden januari—april har fem 
kulturhistoriska byggnader hållits 
öppna på vardagarna och tio på sön
dagarna klockan 11.00—15.00. I maj 
månad utökades antalet till elva på 
vardagarna och sjutton på söndagar
na. Under sommarsäsongen juni—au
gusti, har tjugutre kulturhistoriska
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anläggningar hållits öppna för besö
kare kl. 11.00—17.00, vissa dock 
stängda mellan kl. 12.00 och 13.00. 
Från och med september månad hölls 
fem byggnader öppna på vardagarna, 
söndagarna i september sexton och 
därefter elva mellan kl. 11.00—15.(K).

Glashyttan och Krukmakeriet har 
liksom tidigare år varit utarrendera
de och har med undantag av den 
kallaste perioden av året varit i verk
samhet och tillgängliga för besök dag
ligen.

Under vinterhalvåret har dessutom 
samtliga anläggningar hållits till
gängliga efter besökarnas önskan ge
nom regelbundna turer dagligen kl.
12.00, 13.00 och 14.00. Varje söndag 
har ”Fröken Skansen” lett dessa tu
rer. Från och med mitten av maj 
fram till och med augusti har ”Frö
ken Skansen” svarat för guidningar- 
na varje timma mellan kl. 11.00 och
17.00.

Som tidigare har det varit avdel
ningens strävan att i samarbete med 
programavdelningen söka levandegö
ra de olika miljöerna genom att låta 
besökarna uppleva så många aktivi
teter som möjligt i pch kring hus och 
gårdar. Sålunda har under samman
lagt åtta sommarlördagar presente
rats programpunkten »I gårdar och 
gränder>\ vilken också återkom i 
pågot mindre format under söndagar
na i mars, april, oktober och novem
ber. För samproduktionerna mellan 
kulturhistoriska avdelningen och pro
gramavdelningen redovisas närmare 
under denna senare avdelnings redo
görelse.

Genom medverkan av Skansens 
Borgerskap har det vid tjugofem till
fällen under året varit möjligt att upp

leva verkstäderna i Stadskvarteret i 
full verksamhet. Detta gäller särskilt 
de båda hantverksdagarna i maj och 
september, julmarknadsdagarna, de 
ovan anförda programdagarna »I går
dar och gränder» samt hantverkssön- 
dagarna under våren och hösten.

Under sommaren har Oktorpsgår- 
den fungerat som en levande bond
gård med kor, häst, grisar och höns.

Som vanligt har ett stort antal 
hemsysslor och hantverk som väv
ning, spinning, kardning, nålbindning, 
ystning, smörkärning, korgflätning 
etc. visats i ett flertal gårdar under 
sommaren. Detta gäller i särskilt hög 
grad de hantverk med dalaanknyt
ning som presenterades under »Dala
veckan» i maj. Liksom föregående år 
har lin odlats.

Folkets Hus, som enligt av styrelsen 
fastställda bestämmelser, är tillgäng
ligt för uthyrning, har använts ett 
flertal gånger.

Till julmarknaden hade som vanligt 
ett stort antal hus smyckats och bord 
dukats på traditionellt vis.

Skansens kulturhistoriska miljöer 
har ett 70-tal gånger under året ut
nyttjats för filmning och fotografe
ring samt för radio- och TV-inspel- 
ningar.

Klädkammaren
Den ökade aktiviteten på Skansen av
speglar sig i Klädkammarens arbete. 
Den har under året försett flera vär
dar, värdinnor och guider med kläder 
än tidigare. Detsamma gäller Kläd
kammarens medverkan vid den ut
ökade programverksamheten.

Föresatsen att rusta upp folk- 
dräktsbeståndet har fullföljts. Nysöm
naden under året har huvudsakligen
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dräkter. I samband med allmogebröl
lopet under Dalaveckan komplettera
des åtskilliga dräkter från Floda sn. 
För att kunna variera dräkterna på 
Skansen i större utsträckning än tidi
gare har folkdräktsdelar från skilda 
landsändar anskaffats. Ca 150 över
delar till kvinnliga folkdräkter från 
10 olika socknar har t. ex. fram
ställts.

Genom Klädkammarens försorg 
har sex 1700-talsrockar sytts upp som 
exakta kopior, för att användas vid 
Bellmansdagar och andra 1700-tals- 
evenemang pa Skansen. Ett dussin 
damdräkter i eleganta material från 
samma tid har också anskaffats dels 
med tanke pä Skogaholmskonserter- 
na. Ett antal mycket arbetade 1840- 
talsklänningar har även sytts upp för 
dessa konserter.

Då Skansens interiörer från sekel
skiftet fått utökad vaktpersonal har 
även kvinnliga vardagsplagg sytts 
upp. dä originalklänningarna oftast 
är alltför festbetonade.

Klädkammaren har kunnat glädja 
sig åt ett ovanligt stort antal gåvor 
under året. Huvudsakligen har det 
rört sig om eleganta damklänningar, 
uniformer och barnkläder från sekel
skiftet. Men Klädkammaren har ock
så tagit emot många värdefulla inred- 
ningstextilier.

Uthyrningen av kläder till utom
stående har skett i ungefär samma 
omfattning som tidigare. Dräkter har 
lånats ut till museer, ideella förening
ar, konserter och militära parader.

Klädkammaren sammanställde i 
juli en dräktparad med brudklädslar 
som tema för »Gammelvala» i Brun
skog, Värmland. Samma parad visa

des i Rädda Barnens och De Blindas 
regi på Skansen i september.

De kulturhistoriska byggnadernas 
textila vård har ombesörjts av Kläd
kammaren. Några textilier har kopie
rats för att kunna ersätta tidigare 
original.

Biologiska museet
Biologiska museet har under året hål
lits öppet dagligen från kl. 10.00 till 
skymningen (dock senast kl. 17.00).

Undervisning
De kulturhistoriska anläggningarna 
har liksom tidigare utnyttjats för så
väl elementär som kvalificerad un
dervisning. Nordiska museets under- 
visningsavdelning har under året haft 
visningar för bl.a. Stockholms stads 
skolors årskurs 4 och 6 den 20 janu
ari—1 juni och den 10 oktober—7 
december i Stadskvarteret, Delsbo- 
gården, Skogaholms herrgård, Sol
dattorpet, Oktorpsgården och Älvros- 
gården. För ett stort antal klasser har 
dessutom hållits visningar av Skan
sens julbord.

Bland övriga kurser och studiebe
sök kan följande nämnas: Stockholms 
läns hemslöjdsförenings växtfärg- 
ningskurs. en korgflätningskurs i pri
vat regi. Studiefrämjandets halmkurs, 
Handarbetets Vänners yrkeskurs för 
blivande textilkonsulenter. Grundsko
lan för konstnärlig utbildning. Gra
fiska yrkesskolorna, Tekniska hög
skolans avdelning för formlära, Nyc- 
kelviksskolan. Seminariet för huslig 
utbildning. Kursverksamheten,
Konstfackskolan m.fl.

Liksom under tidigare år har stu
derande i ämnet folklivsforskning vid 
Stockholms och Uppsala universitet
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haft en del av sin undervisning för
lagd till Skansen.

I övrigt har avdelningen givit hand
ledning och visningar för in- och ut
ländska grupper.

Personal
Avdelningens föreståndare har varit 
förste intendenten Arne Biörnstad. 
Övriga tjänstemän har varit intenden
ten Ingemar Liman, kansliskrivaren 
Berit Hertzberg och förste reparatö
ren Per Maijgren.
Fil.kand. Christina Westherg har un
der året varit tillfälligt anställd vid 
avdelningen.

På Klädkammaren har under året 
tjänstgjort intendenten Ann Resare 
som konsult, assistenten Maj-Britt 
Hemlin, biträdet Maria Kings-Eriks- 
son, sömmerskan Ann-Marie Skiöld, 
sömmerskan Berit Lindén, praktikan
ten Eva Thulin (januari—maj) samt 
tvätterskan Gerd Eriksson. Under 
året har dessutom fyra personer ge
nom Arbetsmarknadsstyrelsen hänvi
sats till tjänstgöring vid Klädkamma
ren.

I Biologiska museet har tjänstgjort 
kassörskan Marta Arvind med fru 
Gertrud Beijer som tillfällig vikarie 
(juni—december).

ZOOLOGISKA AVDELNINGEN 

Anläggningar
Tidigare påbörjade om- och nybygg
nader har under året delvis färdig
ställts.

Moderniseringen och utökningen 
av djuranläggningarna har medfört 
en påtaglig förbättring av djurens all
männa hälsotillstånd genom större 
möjligheter för motion och utevistel
se. Hagarna har ofta inretts på så
dant sätt att djurens miljökrav så 
långt möjligt tillgodosetts. Förbätt
ringarna av anläggningarna har rönt 
en påtaglig uppskattning från allmän
hetens sida, inte minst genom möjlig
heterna att se djuren i en trivsam och 
i viss mån naturlig miljö.

Det nya tropikhusets färdigställan
de har fortskridit, ehuru i långsam 
takt. Det var vid årets utgång ännu 
inte klart för inflyttning. Rymliga 
inomhusutrymmen med stor takhöjd 
för tre grupper av apor är under upp
förande, nämligen för schimpanser,

larer och rhesus-makaker. Tillhöran
de utomhusutrymmen i form av ap- 
berg, belägna i en södersluttning, 
iordningstiilles. Rika möjligheter för 
klättring såväl inomhus som utomhus 
förbereds och anordnas på sådant 
sätt, att svagare individer skall kunna 
undkomma förföljare.

Den nya visenthagen med en yta 
av ca 3.500 m2 blev under året i det 
närmaste färdigställd, ehuru djuren 
inte flyttas över dit förrän i början 
av 1973. Utformningen av hagen har 
av skilda anledningar kommit att av
vika något från den planerade, varför 
bl.a. med hänsyn till risken för att 
besökare skulle kunna skadas av vi- 
senterna. elektriskt stängsel monte
rats runt anläggningen. Då det stun
dom kan vara nödvändigt att isolera 
enskilda djur, har genom en smidig 
anordning möjligheter getts att till
fälligt avgränsa en del av hagen.

Visenter är känsliga för parasitan-
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grepp och noggrann rengöring i hus 
och hagar är därför en nödvändighet. 
Detta är inte möjligt i gräsbevuxna 
anläggningar, varför hagen grusbe- 
lagts.

Den nya anläggningen för vargar 
om ca 2.000 m" färdigställdes och 
togs i bruk under sommaren. Hagen 
är långsträckt och grottor finns vid 
båda kortsidorna. Den i öster belägna 
utgöres av Skansens tidigare varg
grotta.

Vargarna har genom hagens stor
lek erhållit goda möjligheter för 
motion. De har också ökat påtagligt 
i hull och vikt.

Varganläggningen avgränsas åt syd
väst av en hög betongmur och åt 
övriga sidor av ett ca 5 m högt nät
stängsel, vilket överst är försett med 
tjocka plastplattor till hinder mot 
rymningar.

Allmänheten kan bese anläggning
en från ett högre plan invid betong
muren. På grund av områdets topo
grafi har det inte varit möjligt att 
anordna publikutrymmet på annat 
sätt, vilket får anses olyckligt för så
väl djur som åskådare. Djuren oroas 
påtagligt av att se människor närma 
sig på ett högre plan och från åskå
daresynpunkt kommer djuren inte till 
sin rätt. Bidragande till djurens oro 
har otvivelaktigt varit, att åskådare i 
obevakade ögonblick kastat stenar 
efter dem. Sedan publikutrymmet as
falterats, finns emellertid inga stenar 
tillgängliga i närheten av varganlägg
ningen och detta har förbättrat för
hållandena.

Den nya anläggningen för lodjur 
om ca 2.000 nr färdigställdes under 
1972, ehuru djuren inte flyttas över 
dit förrän i början av 1973. Anlägg

ningen ligger invid varghagen och 
alltså liksom denna i en nordslutt
ning. De båda hagarna har ungefär 
samma utformning och även lodjurs- 
anläggningen omgärdas sålunda av 
betongmur och nät-plast-stängsel. 
Invid lodjursanläggningen finds en 
speciell åskådareplats med tak. Mar
ken i såväl varg- som lodjurshagen är 
till större delen gräsbevuxen, vilket 
ger ett tilltalande intryck. Ett flertal 
träd, såsom ekar och tallar finns i 
hagarna. I de fall dessa träd växer i 
närheten av betongmuren ellef sta
ketet, har de i lodjurshagen blocke
rats genom plaströr runt stammarna 
för att förhindra rymningar.

För att motverka tidigare nämnda 
olägenheter méd publikutrymme på 
ett högre plan och i viss mån också 
hagens placering i ett nordläge, har 
ett berg med talrika soliga liggplatser 
och skrymslen byggts upp i lodjurs
hagen. Publiken har därvid möjlighet 
att se djuren i jämnhöjd med barriä
ren. I övrigt finns grottor i en sär
skild anläggning i lodjurshagen? östra 
del.

Förarbeten för utökning av älg
hagen har igångsatts under året och 
diskussioner upptagits angående för
bättringar av en del andra djuran
läggningar.

Djurbeståndet
Omdaningar och moderniseringar av 
Skansens djuranläggningar har krävt 
en reducering av antalet djur och 
djurarter. Skansens djurbestånd ut
gjordes vid utgången av året av föl
jande djur.
Rhesusapor 10 st
Makaker 50 ”
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Indiska
elefanter

Visenter

1,4 (en hane, fyra 
honor)

(Gobi f. 1958, Noi f. 
0,2 1964)
1,3 (Stor-Ulf f. Skansen 

13/5 1965, Stolla f. 
Skansen 13/6 1957, 
Av-Lena f, Avesta 
28 8 1969, Stompan 
f. Skansen 3/2 1971)

Gotländska (gammal behornad
utegångsfår 1,7 ras)
Älgar M
Kronhjortar 1,1
Dovhjortar 1,5
Renar 3.7
Getter 1,3
Dvärggetter 1,3
Fjällkor 0,2
Vildsvin 1,4
Isbjörnar 1,4 (Rasmus <J f. Skan

sen 3 12 1952, Nor- 
sel 9 f. Skansen 
8/12 1951, Glader 9
f. Skansen 14/12 
1959, Mick $ f. 
Skansen 13/12 1965, 
Snötass 9 f. Skansen 
6/12 1970)

Brun- 2,3 + 3 årsungar
björnar (Kardemumma S f.

Skansen 29/12 1951, 
Flux $ f. Jokk
mokk dec. 1962, 
Flax 9 f. Jokk
mokk dec. 1962, 
Kåra 9 f. Danmark 
1956, Trulsa 9 f. 
Tomelilla dec. 1962, 
Tripp. Trapp. Trull 
f. Skansen 19 12 
1971. moder Flax)

Järvar 5,2 
Grävlingar 2 st

6.3
2.3
1.3
6,1
ett okänt antal 
11 st

5 ”
2 ”

27 ' 
2 
3

0,1
1,1

3 st

1

Lodjur 
Vargar 
Sjölejon 
Gråsälar 
Igelkottar 
Marsvin 
Spetsbergs- 

gäss
Fjällgäss 
Vitkindade 

gäss
Tamgäss 
Gravänder 
Brunänder 
Viggar 
Humbolt- 

pingviner 
Gultofs- 

pingviner 
Kungs-

pingviner 2 ”
Påfåglar 4,2 
Vita storkar 1 st 
Ormvråkar 3 ”
Fjällvråkar 2 ”
Berguvar 3 ”
Fjällugglor 0,2 
Hyacintaror 1 st 
Amazon

papegojor 5 ”
Dvärghöns 7,8 
Land

sköldpaddor 5 st 
Vatten

sköldpaddor 6 ”.
Dessutom häékar ett 50-tal hägrar 

i frihet intill Skansens fågelburar och 
ett stort antal gräsänder häckar eller 
uppehåller sig pä Skansen-området.

Ett antal födslar har under året 
skett bland djuren.

Bland rhesusaporna och makaker- 
na har ett oräknat antal födslar skett. 

Under tiden juni—juli 1972 föddes
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kort efter födelsen, men övriga till
växte normalt.

Bland renarna skedde fyra födslar, 
nämligen den 7/5, 18 5, 22/5 och 4/6 
1972. Samtliga kalvar överlevde och 
utvecklades väl.

En vildsvinssugga födde den 22/5 
1972 (ovanligt sent på året) 4 grisar 
(5 9 9 $ ). varav en dog efter kort 
tid (hjärtmissbildning). Samma sugga 
har under en följd av år fött en kull 
grisar, men regelbundet bitit ihjäl 
dem omedelbart efter födelsen. I 
samband med födseln 1972 behand
lades suggan med ett hormonprepa
rat (cyntocinon) genom sprayning i 
nosen. Effekten blev omedelbar och 
suggan tog väl hand om de nyfödda 
ungarna.

Isbjörnshonan Glader födde 14 12 
1972 en unge av honkön vägande 
0,48 kg. Honan tog sig inte an ungen, 
varför denna omhändertogs för arti
ficiell uppfödning. Den dog emeller
tid efter några dagar i lunginflamma
tion. Parning bland isbjörnarna iakt
togs den 11 4 1972.

En lodjurshona födde den 18 6 
1972 tre ungar, av vilka två (5 9) 
överlevde och utvecklades väl.

Två par spetsbergsgäss häckade 
under året, men kullarna förstördes 
av räv.

Skansen har en ansenlig flock av 
vitkindade gäss, vilka flyger fritt och 
på hösten flyttar söderut. Flocken 
återkom till Skansen den 14 4 1972. 
Två par skred till häckning, som 
vanligt på stugtaken väl skyddade 
mot rävangrepp. Kläckning skedde 
den 4 6 resp. 26 6 1972 med 5 ungar 
i varje kull.

Fjällugglorna värpte ett antal ägg

under maj 1972, men då hane saknas 
(har inte gått att anskaffa), var äggen 
obefruktade.

Skansen har sedan länge haft två 
varghonor av okänt ursprung. I sam
band med färdigställandet av den nya 
varganläggningen införskaffades en 
varghane och en varghona, infångade 
i norra Finland samt dessutom en 
yngre varghona av svenskt ursprung. 
Avsikten har varit att skaffa en varg
stam av nordiskt ursprung. Snart vi
sade det sig på grund av stridigheter 
omöjligt att hysa samliga vargar i 
anläggningen, varför blott det finska 
paret hålls där.

Sedan elefanten Barnbinas död har 
en viss osämja rått bland Skansen
elefanterna, varför en, nämligen Fa
tima måste avyttras under året. Hon 
försåldes till Danmark. Vid ilast
ningen i järnvägsvagn måste lugnan
de medel ges och därvid prövades 
plegicilsirap, dock utan nämnvärd 
effekt. Medlet Rompun (10%-ig lös
ning) tillgreps då. Sedan elefanten 
kommenderats att lägga sig på sidan 
skedde injektion i en mängd av 37 ml 
bakom ena örat. En påtaglig effekt 
erhölls och ilastning kunde därefter 
ske utan större svårigheter. Fatima 
beräknades väga omkring 4.500 kg.

Vintertid har ganska regelbundet 
uppträtt hårlösa fläckar på olika de
lar av kroppen hos rhesus och maka- 
ker. Under åren har flera olika be
handlingsmetoder prövats, dock utan 
nämnvärt resultat. Vintern 1971—72 
gavs zinksulfat, inblandat i välling 
i en beräknad mängd av 25 mg per 
apa och dag. Efter några månader 
hade de hårlösa fläckarna helt för
svunnit och aporna var normalt be
hårade.
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Zoologiska avdelningens förestånda
re, Kai Curry-Lindahl, var under året 
tjänstledig för FN-uppdrag och be
fattningen uppehölls av professor 
Karl Borg med docent Nils Olof 
Lindgren som ersättare. Som avdel
ningens sekreterare tjänstgjorde fru 
Maj Wählin.

Förmanssysslan har innehafts av 
Tore Glemmefors och som vice för
män har fungerat Sven Borg och Åke

Nordh, de senare dessutom med när
maste tillsynen över elefanter, visen- 
ter och Lill-Skansen.

Förste djurvårdare har varit Ro
land Ackelman, Torsten Cellvander, 
Henry Mähl, Helmut Pinter, Ingvar 
Nylund och Anders Wiklund. Djur
vårdare har varit Bernt Malmqvist, 
Ingrid Hansen och Mats Berg. Till
fällig arbetskraft har dessutom an
litats vid avdelningen, bl.a. småvär- 
dinnor för Lill-Skansen.

PROGRAMAVDELNINGEN

Årets första program, Skansenloppet 
på skidor, genomfördes den 22 ja
nuari trots dålig snötillgång.

För skolungdomens vintersportlov 
den 13—19 februari ordnades ett pro
gram i samarbete med Svenska Kor- 
porationsidrottsförbundet med rebus
jakt, skidtävlingar m. m.

Vårens övriga idrottsevenemang, 
Sleipners terräng, OK-dagarna och 
Svenska Dagbladets stafett, ägde rum 
den 16 april, 6 och 7 maj samt den 
14 maj.

Den 29 och 30 april samt den 1 
maj anordnades »Vårgalopp på Skan
sen» av Sällskapet Stallbröderna och 
Stallfåglarna. I programmet medver
kade bl.a. Käbi Laretei, Kårsdraget, 
Lasse Berghagen, Lasse Lönndahl 
och Sören Christensens orkester.

Traditionen med studentsång och 
vårtal på Valborgsmässoaftonen full
följdes även detta år. Talet till våren 
hölls av ledaren för studentorkestern 
Kårsdraget, P.O. Håkansson. Diri
gent för Stockholms Studentsångar- 
förbund var Lars Blohm.

Årets första »Skansen visar»-pro-

gram anordnades den 7 maj med ak
tiviteter i Stadskvarterets verkstäder 
och hantverk i olika gårdar. Samma 
dag hölls också ett sångprogram på 
Solliden med anledning av »Kör
sångens dag».

»Folknykerhetens dag» på Kristi 
Himmelsfärdsdag den 11 maj arran
gerades av De Kristna Samfundens 
Nykterhetsrörelse i Stockholm med 
omnejd. Tal hölls av kommunalrådet 
Lars Danarö och avdelningsdirektör 
Daniel Wiklund. Vårbasar, konsert 
av Frälsningsarméns 7:e kår, debatt 
kring alkohol- och narkotikafrågor 
samt en sång- och musikgudstjänst i 
Seglora kyrka var några av program
inslagen. Rytmiska koraler spelades 
i klockstaplarna och vid Seglora 
kyrka av Sundbybergs Stadsmusikan
ter.

Norges dag firades traditionsenligt 
den 17 maj med barntåg och festtal 
av ordföranden i Det Norske Sam
fund, Olav Imshaug och statsrådet 
Olav Gjärevall, Oslo samt sång av 
operasångaren Björn Haugan.

Den 19—26 maj anordnades en
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tur-, turist- och näringsliv i Dalarna 
samt Dalaföreningen i Stockholm. 
Programmet omfattade utställningar, 
demonstrationer, försäljning av hant
verk, hemslöjd och konsthantverk, 
turistinformation, filmvisningar och 
folkdansuppvisningar.

Vid festprogrammet på pingstafto
nen den 20 maj hölls tal av lands
hövding Gösta Elfving och docent 
Nils Erik Btehrendtz. I det rikhaltiga 
programmet medverkade bl.a. Rune 
Lindström, Busk Margit Jonsson, 
Dalaföreningens i Stockholm spel
manslag och folkdanslag, Dalarnes 
Hembygdsrings bygdedansgrupp samt 
dalaspelmän och en föreställning av 
Skinnarspelet »Den underbara päl
sen» av Rune Lindström med bl.a. 
Per Grunden och Harriet Forssell 
samt Arne Domnérus orkester. Vida
re visades buföring till Fäbodvallen, 
»Dalarapsodi», skinnmode och dräkt
parad av Moradräkter. Jularbo gille 
spelade tillsammans med statsrådet 
Bengt O. Norling som gäst.

Pingstdagens huvudarrangemang 
var ett allmogebröllop genomfört en
ligt ännu levande tradition i Dala- 
Floda.

Dalaföreningens 70-årsjubileum 
högtidlighölls med tal av vice ord
föranden Gustav Mörk på annandag 
pingst. Utställningen »Från Herrar
bete till Dalaförening» i Folkets Hus 
var iordningställd i samarbete med 
Nordiska museet.

Lördagen den 27 maj anordnades 
av Lions Club, Djurgården, ett pro
gram kallat »Mors dags-afton», med 
bl.a. »Kvitt eller dubbelt» på Solliden 
med Nils-Erik Baehrendtz som pro
gramledare.

Söndagen den 28 maj anordnades 
en utställning i Parisersalongen, 
Gubbhyllan, med anledning av 75- 
årsdagen av Andrés polarfärd med 
ballongen »Örnen».

Fredagen den 2 juni hölls på Sol
liden finalen i sång- och musiktäv
lingen »Ungdom med ton». Tävlings- 
ledare var Oskar Fröjd.

Den 4—18 juni arrangerades i 
Bragehallen i samarbete med Natur
vårdsverket, Stockholms kommun
styrelses Informationskommitté och 
Rikskommittén Häll Sverige Rent en 
utställning kallad »Håll Sverige 
Rent». Utställningen anordnades i 
anslutning till miljövårdskonferensen 
i Stockholm. Miljövårdsdagarna på 
Skansen invigdes söndagen den 4 juni 
av H.K.H. Kronprinsen.

Samma dag, den 4 juni, arrangera
des även Svenska Ungdomsringens 
årliga festprogram med folkdansupp
visningar med många hundra deltaga
re på olika håll av Skansen och ett 
program på Solliden.

I Oktorpsgården pågick även un
der samma tid (4—18 juni) en utställ
ning om grisens historia, »Gris i 
trångmål», anordnad av Verkstads- 
gruppen, Birkagården.

Svenska Flaggans dag firades tradi
tionsenligt med flaggutdelning av 
H.M. Konungen, sång av Rolf Björ
ling och Stockholms sångarförbund 
under ledning av Hilding Asker, kon
sert av Regionmusiken i Stockholm 
under ledning av Marc de la Berg 
samt folkdansuppvisning av Svenska 
Ungdomsringen.

Den 7 juni var årsavslutningsdag 
för Stockholms kommunala musik
skolor med en serie konserter av 
större och mindre ensembler på olika
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håll av Skansen. Dagen avslutades 
med en festkonsert på Sol liden av 
kör, stråkar och blåsare under led
ning av dirigenterna Jan Forsmark, 
Uno Hurtigh och Birger Källén.

Stockholms Musikförening anord
nade den 8 juni en konsert med stor- 
bandsjazz på Solliden och den 10 juni 
programmet »Takt och ton till tusen» 
med musik av större och mindre en
sembler på Solliden, Bollnästorget, 
m. fl. platser.

Hälsinglands Turistförening arran
gerade söndagen den 11 juni ett pro
gram med hambotävling, forbönder 
och festprogram på Solliden med bl.a. 
familjen Öst.

Lördagen den 17 juni arrangerades 
av lOGT-NTO en dag med mottot 
»Miljö för gemenskap». På kvällen 
hölls ett underhållningsprogram med 
bl. a. Family Four och med Pekka 
Langer som programvärd.

Söndagen den 18 juni hölls den år
ligen återkommande SL-dagen, arran
gerad av Storstockholms Lokaltrafiks 
fritidsråd. Programmet innehöll bl.a. 
utställningar, idrottstävlingar, musik
gissning med Rolf Björling som täv- 
lingsledare och ett festprogram på 
Solliden med tal av SL-styrelsens ord
förande Bertil Jonberger. På kvällen 
gavs ett program pä Solliden kallat 
»Rytm och romantik» innehållande 
konsert av storbandsjazz och fram
trädande av sångerskan Britt Malm- 
kjell samt Björlingskvartetten.

Midsommarfirandet den 23—24 ju
ni inleddes på traditionellt sätt med 
majstångsresning på Tingsvallen, 
konserter av Stockholms Spårvägs- 
mäns Musikkår under ledning av 
Marc de la Berg, lekar och lång
dans. Den 24 och 25 juni framfördes

ett midsommarprogram kallat »I 
Midsommartid» med Mia Marianne 
och Per Filip, Skansens folkdanslag, 
ringleksbarn och spelmän i regi av 
Else Fisher.

I samband med ett flottbesök i 
Stockholm av den sovjetiska Öster- 
sjöflottan framträdde tisdagen den 
27 juni en sång- och dansgrupp ur 
besättningen på Sollidenscenen.

Frälsningsarméns ärliga musikguds
tjänst hölls måndagen den 3 juli med 
tal av general Erik Wickberg.

Lördagen den 8 juli och söndagen 
den 9 juli uppfördes på Solliden 
sångspelet »Värmlänningarna» av 
F. A. Dahlgren av teatersällskapet 
»Wermlänningarne» från Arvika. På 
lördagen framträdde även Jössehä- 
ringarnas folkdanslag och på sön
dagen konserterade Värmländska 
KFUM-kören från Karlstad.

Ett program med anknytning till 
Uppland med Kjell Danielsson som 
programvärd anordnades söndagen 
den 23 juli i samarbete med Tierps 
kommuns turistnämnd.

Lördagen den 29 juli gjorde den 
holländska barncirkusen Santelli ett 
gästframträdande på Solliden.

Bellmansdagen firades söndagen 
den 30 juli. I Nya Balderslunden ser
verades helstekt lamm och trubadu
rerna Pierre Ström och Torgny 
Björk underhöll med sång. På planen 
framför Skogaholms herrgård dansa
des franchise under ledning av Erik 
Bergh, i Bergsmansgårdens trädgård 
sjöngs Bellmanssånger av sällskapet 
»Stormstakarna», i Skogaholms herr
gård framfördes ett promenaddiver- 
tissement kallat »I Kungens park 
1790» av sånggruppen Fonofon. »Hö
ga Besöket», ett Bellmansdivertisse-
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Sollidens scen av Den Bacchanaliska 
Teatern, sällskapet Par Bricole.

Svensk-amerikanarnas dag firades 
söndagen den 6 augusti med ett fest
program på Solliden. Generalkonsul 
Tore Tallroth hälsningstalade, gre
vinnan Estelle Bernadotte överlämna
de »Den gyllene plaketten» till årets 
svensk-amerikan, Gerhard T. Rooth, 
SAS manskör samt Sveriges och 
USA:s Jenny Lind-stipendiater, Anita 
Soldh och Krystyn Maria Hanson 
sjöng.

Den 12 och 13 augusti ägde spel- 
mansstämma rum på Skansen, arran
gerad av Stockholms Spelmansgille.

Lördagen den 19 augusti hölls ett 
program på Solliden om »Bondkomik 
i ord och toner» med Uno »Myggan» 
Ericson som programvärd.

Stockholms Fackliga Centralorga
nisations årliga folkfest ägde rum 
söndagen den 20 augusti. Talare var 
statsminister Olof Palme. I festpro
grammet på Solliden ingick även en 
konsert av Stockholms Filharmoniska 
orkester under ledning av Styrbjörn 
Lindedahl och med Rut Jakobsson 
och Tonny Landy som solister. Öv
riga medverkande var Pia Rylander 
med trio samt Daugava Volkstanz- 
gruppe från Lettland.

Barnens dag anordnades lördagen 
den 26 och söndagen den 27 augusti.
I programmet ingick lekar, tävlingar 
och glada upptåg för barnen, talang
tävlingen »Nya ansikten» samt under
hållning på Solliden med Stig Järrel 
och Bosse Parnevik.

Pensionärernas dag anordnades av 
Stockholms kommuns fritidsverksam
het för pensionärer den 2 september

med underhållning av olika slag. Tal 
hölls av borgarrådet Sören Carlson.

Kyrkornas dag arrangerades även 
detta år gemensamt av Stiftsrådet i 
Stockholms stift och Frikyrkorådet 
den 3 september med gudstjänster, 
stugmöten, gårdsmöten och väckelse
möten under dagen. Ett program på 
Solliden om människan i nutid »Om
kring oss» leddes av Hasse Nordström 
och deltagare var bl.a. Alvar Arenlid 
och Ludvig Jönsson. På Solliden hölls 
ett sångprogram under ledning av 
Kjell Lönnå, »Sjung upp» med del
tagande av bl.a. Shalom Singers. Ett 
program kring och för ungdom i alla 
åldrar, »Sensommarkväll» med bl.a. 
Jan Sparring, Ingemar Ström och 
Amazing Brass avslutade dagen.

De Blindas dag arrangerade i år 
sitt program i samarbete med Stock
holms östra lokalförening av Rädda 
Barnen lördagen den 9 och söndagen 
den 10 september. Operans balettelev
skola och solister dansade pä Sol
lidens scen på lördagen och i sön
dagens underhållningsprogram på 
Solliden medverkade Lill Lindfors, 
Rolf Bengtsson, Rolf Björling och 
Stig Järrel.

Söndagen den 17 september anord
nades ett program på Solliden kallat 
»Familjen och hunden» med en 
hundutställning arrangerad av Sven
ska Terrierklubben. Presentatör var 
Pekka Langer.

Programmet »Skansen visar» på 
söndagen den 24 september bjöd som 
vanligt på aktiviteter och underhåll
ning i gårdar och gränder i Stads
kvarteret och i övriga kulturhisto
riska hus och byggnader. WÅLF- 
kvartetten medverkade i Stadskvar
teret. Samma dag arrangerade Röda
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Korset en auktion på Sollidenscenen 
med Lennart Swahn och Karl-Erik 
Eriksson som auktionsutropare, och 
på Bollnästorget och i Folkets Hus 
anordnade tidningen LAND ett pro
gram med underhållning av bl.a. 
Gunde Johansson och Anders Fugel- 
stad.

»Korpens dag» arrangerades den 1 
oktober av Stockholms Korporations- 
idrottsförbund med olika idrottsakti
viteter, konditionstestning, m.m. för 
allmänheten samt ett festprogram på 
Solliden med tal av generaldirektör 
Bror Rexed och landstingsrådet Wil
helm Forsberg, sång av Stockholms 
Allmänna Sångförening och musik av 
Sveriges Jazzband.

Den 7 oktober anordnades en fri- 
märksutställning i Posthuset.

Stockholms Trafiksäkerhetsför- 
ening, Stockholms Läns Trafiksäker- 
hetsförening. Stockholmsavdelningen 
av Riksföreningen för Trafik- och 
Polioskadade, Leg. optiker i Stock
holms Län samt Trafiksäkerhetsver- 
ket anordnade söndagen den 15 okto
ber ett program kring trafiksäker
hetsfrågor kallat »Se och ses». Ut
ställningar, trafikpromenad, syntest 
och festprogram på Solliden ingick i 
arrangemanget. Talare på Solliden 
var Trafiksäkerhetsverkets direktör, 
Per-Olov Tjällgren, och ordföranden 
i Stockholms Trafiksäkerhetskommit- 
té, Harry Rådö.

Söndagen den 22 oktober anordna
de Stockholms Sparhank sin sedvan
liga familjesöndag med bl.a. familje- 
promenad. barnkalas och pensionärs- 
träff.

Från mitten av juni till slutet av 
augusti har nedanstående seriepro

gram ägt rum under veckans olika 
dagar.

På måndagarna har för fjortonde 
året i följd och under ledning av 
musikdirektör Karl-Erik Andersson 
givits 8 st Skogaholmskonserter un
der tiden 19 6—14 8. »Liten kvälls- 
musik i herrgårdsmiljö» bestod lik
som tidigare av verk från 17- och 
1800-talen och de medverkande upp
trädde i kostym. Följande solister och 
ensembler medverkade: Gunilla von 
Bahr, Einar Bergh, Erik Bergh, Lars 
Billengren, Hans Brinck, Bengt 
Christiansson, Barbro Dahlman, Jan 
Eyron, Inger Grudin-Brandt, Krys- 
tyn Maria Hanson, Claes Heilmans 
trio, Herrgårdskvartetten, Anders 
Kimby, Josef Köstlinger, Inger Lind- 
holm-Bark, Solweig Lindström, Ilona 
Maros, Musica Sveciae, Gunnar Nils
son, Kjell Nilsson, Prescha Novovi§, 
Ann-Catrin Palme, Hubert Rein- 
holdsson, Lennart Rönnlund, Anita 
Soldh, Pia Stenius, Tommy Swan- 
ström, Bo Sydow och Sonja Söder- 
qvist.

På tisdagarna återkom, efter ett 
par års uppehåll, popprogrammet 
»Oppopoppa». Det sändes direkt i 
P3 9 gånger under tiden 4/7—29/8 
och spelades samtidigt in av TV 2 för 
sändning på fredagarna. Programvär
dar var Claes af Geijerstam och Kisa 
Magnusson, husband var Lasse Sa
muelssons Alarm och dessutom med
verkade i varje program sångkören 
Dolls. Bland de medverkande artis
terna och grupperna kan nämnas: 
Robert Karl Oskar Broberg, Tony 
Christie, Leslie Duncan, Hoola Ban- 
doola Band, Fläsket Brinner, Tommy 
Körberg, Thomas Ledin, M. A. 
Numminen, Tom Paxton, »Peps»
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Persson, Savage Rose, Solar Plexus, 
Bernt Staf, Tasavallan Presidentti 
samt Jerry Williams.

På onsdagarna direktsändes 11 
gånger under tiden 14 juni—23 au
gusti programmet »Auktion!» i TV 1. 
I programmet utauktionerades skänk
ta föremål till förmån för Radiohjäl
pen. Auktionsutropare var Karl-Erik 
Eriksson, Högvalta och sakkunnig bi- 
sittare var Lena Larsson. TV-tittare 
hade möjlighet att tack vare en för
handsvisning i TV under veckan del
ta i budgivningen per telefon.

»Happy Jazz på Skansen» med Ove 
Linds kvintett anordnades för fjärde 
året i följd på torsdagarna under ti
den 29'6—24 8. Programvärd var Leif 
»Smoke rings» Andersson. Ove Linds 
kvintett bestod av Lars Erstrand, 
vibrafon, Arne Wilhelmsson, bas, 
Rolf Larsson, piano, Egil Johansen, 
trummor och Ove Lind, klarinett. 
Följande gästsolister medverkade: 
Jan Allan, Rolf Berg, Georg »Jojjen» 
Björklund, Richard Boone, Bosse 
Broberg, Chris Dane, Roffe Ericson, 
Dexter Gordon, Anders Lindskog, 
Bjarne Nerem, Gunnar »Silja-bloo» 
Nilsson, Torgny Nilsson, Nannie Por
res, Bernie Privin, Arne Ryskog, 
Alice »Babs» Sjöblom, Clark Terry, 
Jesper Thilo samt Nicke Vöhrman.

»Skansenträff med Lasse Holm
quist» hette ett direktsänt radiopro
gram i P 3 med Lasse Holmquist som 
programvärd. Programmet sändes 10 
gånger under tiden 16 juni—25 au
gusti. Varje program hade ett musi
kaliskt tema och i programmet upp
trädde även »tyckare» för och emot 
kvällens musiktema. Sånggruppen 
Dolls och Jan Boquists orkester med
verkade i varje program och gästar

tister var: Olle Adolphson, Laila An
dersson, Lily Berglund, Rolf Björ
ling, Britt-Inger Bergström, »Chris
tians», Lasse Dahlquist, Artur Eriks
son, Carl-Axel Hallgren, Merit Hem- 
mingson, Rolf Jupither, Margareta 
Kjellberg, Lennart Kjellgren, Kvin
tetten Ohlsson, Lena Marie, Lill 
Lindfors, Lars Lönndahl, Magdebur- 
garna. Moonlighters, Gunnar »Silja- 
bloo» Nilsson. Marie Selander, Björn 
Skifs, Skansens spelmanslag, Björn 
Ståbi, Jeja Sundström, Elisabeth Sö
derström, Margit Teimar, Kjell West- 
ling samt Cornelis Vreeswijk. »Tycka
re» i de olika programmen var bl.a. 
Carl-Eiwar Carlsson, Arne Domné- 
rus, Nils Fläcke, Oscar Hedlund, 
Peter Himmelstrand, Rolf Leanders- 
son, Lars Resberg, Jurgen Schildt, 
Leif Söderström, m.fl.

På lördagarna anordnades under 
tiden 1/7—19/8 ett serieprogram kal
lat »Dixieland och blues» med olika 
orkestrar som dels inledde program
met med en konsert, dels spelade till 
dans under kvällen. Medverkande var 
Albrekts Swing band. Cave Stompers, 
Dixie Group -62, Gugge Hedrenius’ 
orkester. Jazz Doctors, Kustbandet, 
Purple Rose Orchestra, Sumpens 
Double Swingsters, samt Zeke’s Dixie 
Wolfgang.

»I gårdar och gränder», en dag 
med hantverk och aktiviteter i Stads
kvarteret och i Skansens hus och 
gårdar och med underhållning av 
vandrande musikanter, hölls varje 
lördag under tiden 1 juli till 19 au
gusti.

Gratis dans på Bollnästorget för 
allmänheten har varit anordnad ons
dagar, fredagar och lördagar under 
maj månad, samt onsdagar t.o.m sön-
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dagar under juni, juli och augusti. 
För dansmusiken svarade Axel Ande
reds kapell, »Bamses», dvs Bosse Pet
terssons orkester, samt »Magdebur- 
garna». På dansbanan vid Sollidster- 
rassen har dans anordnats på fre
dagarna till Thore Swaneruds orkes
ter i anslutning till programmet 
»Skansenträff med Lasse Holmquist». 
På dansbanan på Galejan har dans 
anordnats endast på Valborgsmässo
aftonen den 30 april till Leif Kron- 
lunds orkester samt den 30 augusti i 
samband med en TV-inspelning av 
Thore Ehrlings storband.

Skansens folkdanslag och spelmän 
har under tiden maj t.o.m augusti 
dagligen visat folkdanser, resp. spelat 
folkmusik och ringleksbarnen har 
uppträtt under juni och augusti alla 
lör- och söndagar samt även under 
söndagarna i september. För dans
laget har svarat rustmästare Nils 
Nilsson och ringleksbarnen har letts 
av Astrid Selking och Thorbjörn At- 
tersand. Axel Myrman har svarat för 
spelmännen. Folkdanslaget har även 
gjort dagliga uppvisningar på restau
rang Solliden under sommaren.

Gästande folkdanslag under som
maren har varit: Dalarnes Hembygds- 
rings bygdedansgrupp, Dalaförening
ens i Stockholm folkdanslag, Dauga
va Volkstanzgruppe från Lettland, 
Gagnefs folkdanslag, IOGT-NTO 
folkdanslag, Jössehäringarnas folk
danslag, Karlsruhe Volkstanzkreis, 
Spårvägens folkdanslag, Strömsbergs 
folkdansgille, Våmhus lilla ungdoms- 
danslag, samt Västbergaringens folk
danslag.

Bland övriga arrangemang under 
sommaren kan nämnas demonstra
tion av biodling vid Vaktstugan un

der juni, juli och augusti samt den 
9 och 10 september. Arrangör har 
varit Sveriges Biodlares riksförbund 
och avsikten har varit att belysa 
binas stora betydelse för naturvården 
och öka intresset för svensk biodling. 
Invigning skedde den 30 maj av 
Skansenchefen Nils Erik Bashrendtz.

Julmarknaden ägde rum tre sön
dagar i följd, nämligen den 26 no
vember, den 3 och 10 december, med 
de traditionella arrangemangen. Auk- 
tionsförrättare var i år Hilding Bielk- 
hammar från Ringarum de två första 
söndagarna och Pekka Langer den 
sista söndagen. I Delsbogården berät
tade »Lill-Stintan», Birgit Leander, 
historier från Hälsingland, Hai & 
Topsy och Douglas Heffer underhöll 
i Stadskvarteret och i gårdarna och 
i Väla skola läste Tant Lillemor sagor 
för barn. I Seglora kyrka musicerade 
ungdomar från olika distrikt av 
Stockholms kommunala musikskola.

Skansens stjärngossar, i år med
lemmar ur Stockholms Gosskör un
der ledning av musikdirektör Roland 
Nilsson, har uppträtt i olika gårdar 
under sön- och helgdagar fr.o.m. An
nandag Jul t.o.m. Trettondagen och 
den 7 januari.

I Seglora kyrka har högmässa hål
lits varje sön- och helgdag, varvid 
huvudsakligen präster från Stock
holms stift officierat. Fr.o.m. den 18 
maj t.o.m. den 31 augusti har i sam
arbete med Stockholms kyrkobrödra- 
kår aftonbön hållits varje dag. An
svaret för genomförandet av dessa 
aftonböner har åvilat kantor Gustaf 
Hellblom och klockare Haquin Tider- 
man. I medeltal har 55 personer del
tagit i aftonbönerna per kväll. 71 
vigslar har under året ägt rum i kyr-
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upplåtits 6 söndagar för eftermid- 
dagsgudstjänster i Stockholms frikyr
koråds regi, som också svarat för 
konventiklar i Bollnässtugan den 11, 
18 och 25 juni och samtliga söndagar 
i juli och augusti.

Stockholms Parkteater gästspelade 
med tre pjäser under sommaren, 
nämligen den 3 juni »Ebberöds 
bank» av Axel Breidal och Axel 
Frische, den 11 juni »Allemans rätt», 
en revy om bruk och missbruk av vår 
natur av och med Fria Teatern samt 
den 6 augusti »Babels torn» av Lajös 
Szecsi, en revy på minst tio språk 
med sång och musik av Invandrar- 
teatern.

För barnen har under sommaren 
spelats Kasperteater på Bollnästorget 
fr.o.m. den 30 april t.o.m. den 31 ok
tober. Kasper har varit Ulf Håkan 
Jansson. På Orsakullen har spelats 
»Noaks Ark» av Per Edström, ett 
barnprogram där barnen själva får 
vara med och spela djur, under tiden 
1 maj t.o.m. 1 oktober. Gubben, resp. 
Gumman Noak har spelats av Ulf 
Hakan Jansson och Ing-Margret 
Lackne resp. Britt Örnehed. I Brage- 
hallen har under tiden 5 juli t.o.m. 
31 juli spelats en pjäs av Siv Wider
berg kallad »Klara, färdiga, 
spring ...» i regi av Leif Sundberg, 
och fr. o. m. den 1 augusti t. o. m. den 
26 augusti »Storstadskarusellen» av 
Cannie Möller i Vi-teaterns produk
tion.

Fr.o.m. den 2 september t.o.m. den 
1 oktober har Stockholms Stadstea
ter gästspelat i Bragehallen med en 
pjäs av Gustaf af Geijerstam kallad 
»Lars-Anders, Jan-Anders och deras

barn» i regi av Lars Edström och 
med musik av Bengt Ernryd.

Ett mindre antal interna arrange
mang har hållits på Skansen. Sålunda 
har Pensionärernas förening i Stock
holm haft sin sedvanliga dag den 18 
maj. Sveriges Ingenjörsförening har 
anordnat ett program i samband med 
sin kongress den 20 juni och den 8 
oktober anordnade Volvo-Bilia en fa- 
miljesöndag på Skansen med bl.a. 
underhållning av studentorkestern 
Kärsdraget på Solliden och en fot
bollsmatch pä Tingsvallen med Skan
senchefen Nils Erik Brehrendtz som 
domare.

Utöver de tidigare nämnda artist
erna, körerna, musikkårerna och en
semblerna har även medverkat Bor
länge skolors musikkår, Ebba Falcks 
barnbalett, Falu Musikskolas biåsor
kester och Falu stadspipare. Hasse 
Funck och Minifunckarna, Berit He- 
deby, »Herr T och hans speleman», 
Härnösands musikskolas paradorkes
ter, Insjöns ungdomsspelmanslag, Jo- 
kerteatret från Köpenhamn, Ludvika 
Musikkår, Mora musikkår och hög- 
stadiekör, Mora lilla spelmanslag, 
Norrtäljebaletten, Näckens Show
band, Pelle Näver, Rättviks lilla spel
manslag, Jörgen Rörby, Sandvikens 
Storband, Sibley High School Choir, 
Stig Sjödin, Jan Sparring, Spåmans 
orkester från Rättvik. Säters stads
musikanter. The Symphonic Wind 
Orchestra från New Jersey, USA, 
Vätterstads ABF:s orkester och Si
gurd Ågrens biåsoktett.

Personal
Olle Björklund har under tiden 15 

maj—31 augusti varit anställd som 
programvärd på Skansen.
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Skansens guideverksamhet har 
skötts av följande guider: Britt-Marie 
Öhlin, Birgitta Persson, Edithe Cur- 
ry-Lindahl, Suzanne Wikström och 
Cecilia Östman. Ingen »Fröken Skan
sen» har utsetts i år. I informations- 
kiosken har dessutom Beatrice Öhrn- 
berg arbetat på halvtid. Som semes
tervikarie har Britt-Marie Remmets, 
ordinarie guide förra sommaren, ar
betat en månad.

Tiden 13 maj-31 augusti utgick tu
rer för allmänheten från Bollnästor
get dagligen kl. 11.00, 12.00. 13.00. 
14.00, 15.00, 16.00 och 17.00. Tiden 
1-12 maj och 1-30 september utgick 
turerna från Seglora kyrka kl. 12.00. 
13.00 och 14.00. Samtliga turer har 
varit kostnadsfria och utförts på 
svenska, engelska, tyska och franska. 
Guiderna har dessutom tjänstgjort i 
två informationskiosker samt haft ett

stort antal beställda turer mot extra 
avgift. Två guider har arbetat 1-12 
maj, fem guider 13 maj-31 augusti 
och en guide under september.

För anordnandet av ovan relatera
de program har närmast svarat inten
dent Margareta Tullander, assistent 
Kristina Gareby och intendent Sten 
Blomquist. Fru Britt Stern har svarat 
för reklam och PR-verksamhet.

Alla program med kulturhistorisk 
anknytning, såsom allmogebröllopet, 
Bellmansfesten, »I gårdar och grän
der», m.m., har genomförts i sam
arbete med kulturhistoriska avdel
ningen.

Fru Anna-Greta Rickan har före
stått varulagret för julmarknaden och 
souvenirförsäljningen, en verksamhet 
som sorterar under programavdel
ningen.

Nils Erik Bahrendtz
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Folket i Norden 
berättar

Elling i Vendsyssel — Kontiolahti i Nordkarelen — Myrdalur på Syd- 
island — Alstahaug på Helgeland — Almedal i Örgryte . . .

För att fånga vårt öra skall ett ortnamn vara främmande nog att ha 
det obekantas lockelse och nog bekant för att ändå angå oss. Samma 
villkor gäller för berättelser om andra människor och andra tider — 
balans mellan välbekant och okänt fordras för att vårt intresse skall 
väckas.

I detta avseende är vi nordbor lyckligt lottade. Gemensamma kultur
traditioner ger oss förutsättning att leva med vidsträckta intresseområden 
i rum och tid.

I föreliggande skrift presenteras tio olika folklivsskildringar från olika 
tider och platser inom Norden. Nästan alla är hämtade ur olika museers 
samlingar av uppteckningsmaterial. Tio olika personer berättar om sig 
själva och sina livsförhållanden. Ehuru från de mest olikartade miljöer 
har de många gemensamma drag som gör att läsaren hela tiden har 
lagom nära till igenkännandets glädje.
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