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Klidet vikes af p3 den ena lingden till r/.
aln: Kastas iifver hufvudet sn. att dubla
stycket a kommer att gl omkring pannanoch
hufvudet samt flistas vid nacken-med en n3.1.
s sedan den h?ingande delen af kliidet iir lagd
df,runder i sina veck. Diirp& jiimkas el. dragis
hiirnet r sii., att det kommer att sitta ;itt
efter ry'ggen; men hiirnet ,
d tages fram och drages - |(----;--.-.,r
roltist iifver hakan och rnun- lL
J
nen, samt flistas pA andra t
I
sidan med en nAl. Ftirsta I
I
uppfinnerskan haraf larer |
\
ftirmodel. hafva velat tecka crTr
rsansiktet ltir denna ortens
,Fig.s.
starka bl&svindar. Gummorna nyda sammaslags klf,de, menannorledes
plsatt: de llta dubla hijrnen eochf straxt gl ned
under hakan och dlr festas,det tifriga af kladet
rodrages sedan i snygga veck irfver axlarna.

Fig. +.

Io. Z berd.ttade,,att i Lindonu Sokn vid
Knipere by, i Knipaberget, vixer en stor Hedera sylaeslrzs.'ett rart trdd, hvaraf viterl. ej
vd.xer mer dn ett dylikt vildt i Sverge, neml. r,
pt l{innehulle.
rt. I{aIleals-kusmer, dro en hufvudbonad,
den qvinfolken iifveralt i denna orten bruka.
P"J al et hvitt snygt klede, som sl glr omkring
hufvudet och tillbaka iifver hakan. att det lik--ro
nar en hjelm.

Den 8 Sey't.t773.

Srirri i Slirl.

Fru Otterdal'rl.

t. Under resan frin Walda till Sezij fants
invid Landsvigen vid Kleus gird, uti Sandgro:rsparna en myckenhet Sniickeskal, nrer och
mindre med sanden blandade.
z. Nationelle ord pn denna orten: Siier det
lir Flr. Bagge, en gammal Gurnse. Vire
en medilders d:o, Gellbagge. Gimmer
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tacka. Lyre: fenster pn taket. Tarre, ett
rum iifver diiren att ldgga sig p3. Rinne:
det dr Skulla.
3. Sliils Sokns invnnareiiro mdst Skeppare
och Cay'itainer; men l;l/alda Sokns iro Styi'- s
mdn och Matroser. I Sliiy's kyrka ser nlan
ddrfdre icke annat lin Stindspersoner.
Under det att nu karlarna i dessa Soknar
resa till Sjtiss; miste qvinfolken skijta jorden.
Jag sAg dem som voro snygt kliidda, stn och ro
kasta omkring Svapdyngan pA sin &ker; det
1r den dyngan, som bestXr af sijndersmulacl
brlnntorf, sopor och annat bllinde.
S& snart glssen dr ro nr gammall sn reser
han sin sjtiresa; och sedermera stdndigt. Jag rs
hiirde en urletelse i Ulalda,,att Bonden N. N.
skall nu gtira sjiiresa lbr :rtt tjlina sig utlagorna fiir hemrnanet.
De hemmavarandegvinnornaliija sig irnedlertid inhyses-karlar till hj[lps vid jordbruket:,go
dels till att fijrr5tta virbruket allena, dA de
kallas vnrkarlar, dels ock fiir attvarabehjelpelige ifrnn vnfferdag och till Michaelis; hvilke
kallas Somnrarkarlar och hafva maten under
:5
den tiden, samt 30 a 4o d:r S:nts ltjn.
beliigt:t
den
mantal
Saiteri,
pl
Siirii,
ett
_4,
sk6naste holme i denna Skiirgnrd. Har ungeferl. n&got mer dn '1, dels rnil i dianteter.
Kdpt fdr z:ne Ar sedan fdr zr,ooo d:r Silf:ntl
och ftir ro nr sedan for 6,ooo d:0. Innont r;,r
dessa z lren sigas andra 2l,ooo vara Agendomen pnk&stade. Ty utom den skdna byggnaden, fast allena af tre p\ Gi)tehorgsvis; dr
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flker, Stminstonetill I4 tunlandlnyo upptagen,
samt mycken mark rdgd och dikad. Det har
alt skecjt med ortens eget Folk, som fitt z4
a z8 styfver om dagen, d& de hnllit sig mat
r och nratsdckarsjelfve.
Oen ir fruktbar; det visa jordarterna a[
bide sand och lera, som finnas blandademed
sniickeskal:Afven utviser trddv6xten det: Ek,
Ahl,, Lind och Ask hafva hdr rnycken fro-digrohet. Men hiir vf,xer f,fven Tall, som eljest
icke finnes i l{altarud,' salnt den rara Barlint7en, Ta*zs, sorn eljest svflrl' finnes i Sverige
utorn trdgirdar.
Denna-Barlindvdxte her i Vesterskog till stor
De lang'
rr myckenhet,iifver roo:degodasta-mmar.
sti hade ungeferl.7 alnirs hdgd och en stamm
om t l, alns-circumferie r aln fr5n nlarken.
5. Godsel hemtis hit sjtiledesfrhn Giilehorg,
d e i a r z m i l sv i i g ; m i s t S i l l e g r u m s e l l e rS i l l e rrgirs€1, som gdi den kraftigastegddning- Det
iker med b1t, som drar 4o lass,men Tlngen
fciraktas hir, han sdges fiida Snirpegrds, sonr
drar ned sdden till nrarken. Likvlil fins hdrat
en ganska stor mdngd. En hel sjovik hrlller
':. ni itt blifva upplandadderaf.
'
6. F&re,t unilod.t af herde fdr Rdfi'en skull,
men Gdssen g& ensammaoch fria. De dro
straxt efter fOdslenvdltadei krr.rtoch dragna gehjiilpa dem.
nonr hdstesko;hvilken qtnty'alictrc.rs
30 7. Mlilthus var inrittadt nredtlrkplltar till
4 i,rs tXrkande i stnder. P5 den samma dlra
etagen, d?ir tlrkninsen sker, var dlven ett riikhuJ bygdt bakom Sk&rstenspipan. Det var

F.'5*'^
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muradt i fyrkant; med jarndiirr ftjre. Pt muren
it Sk&rstenen var en iipning, for hvilken
hdngde en jiirnlucka. Den sammaf1lldesupp
ellei stijddes upp medelst sin vidhiiftade j:irn'
stnng i Sklrstenen och tepte honom jamt dl s
rijken tog vdgen in uti rijkehuset dir ktittet
hlingde; men geck darifrfln sl snart luckan
Ster nedsliipptes.
I)cn tr Selrt.r773.
Gdseaaholnt. i Tdld H. Directettren' och 'o
Comneendeotren Saklgretas.
r. Gnrden bestAraf ztlnhemmanSdteri,med
som ntlist lro
z4 underliggande
-delar.lJondehemman,
En sldan hemmansdelger
deldta I t/
z4 a 3o'd:r S:nt iSrlig skatt, altefter god-rs
heten, och ett dagsvzirkei vekan. Samteliga
Biinderna skola ocksi k6ra och blrga alla ghrdens 69or, hvilka darftire iro dem tilldeldte
efter deras hemmans storlek. (21/3 icke god'
het, aldeles p5 kronans vis). Men alla Bijn'zo
derna hafva ocks&stadt hemmanenfdr sig och
barn till ev?irdeligbesittning med 3o d:r S:nt
fijr hvar l/n del.
z. Jordrirflnnendr ertraordzlrzairt god, sisont
den :ir i hela norra Halland, ?inda till t/, mil:"
lrit om Rdghuda gistgif,glrd; hvad dct art'
g&r neml. som vid vlgen och hafvet ligger,
nren btinderna dika har icke sin goda jord:
deras &krar ligga driinkte.

:igor voro desto bettre skotte.
Gdseaaholm.s
All marken har varit uppkijrd och blir nu
dfven immerfort ymsom uppktird till lker och
igiinlagd till iing. Men bijnderna beklagade
gjorde derasarbeten
r att dennahushhllsmetoden
desto sv&rarevid gflrden. Detta var brukt nu
i r 6 nr, sedan T. fltt gArden.
3. All Boskapendr af Holliinskt slag, innom
samma tid infdrskrefvenoch efter handenpfrrolagd; men slaget sades hafva sig nAgot fi5rsimradt.
4. Bland Skerredskapen,som d:ir fants af
flera slag ifrAn andra orter; tyktes mig z:ne
plogar fdrtjanauppmiirksamhet.Den ena var
s en"ordinair Hatiinds As-plog, nr€o vAnd-fj6ln
var mycket kArt dock vil vriden; till att ersiitta kirtheten var ldngs under fidlen fastspikad en staf el. stake om 2 alnarshngd, med
samrnavridning som ljtiln ungeferl.; och som
sohangeck ett godt stycke l?ingreut iin $dlen;
sl fullbordade-han fullkoml. torfvornas vlndDen andra var en mycning och Atliiggning.
-snipuger
plog
kei liten ocli
-lngmed en-drdgts
stupadbakit
skacklor. Risterr p{' honom
2soch fastv?illder vid billen aldeles som clalplogens ristl denna sade inspector IIallman' -sig.
tafva lttit gtira till flkerrenens uppkOrandei
stillet f6r gr?ifvande,hvilket p&fundsynesvara
riitt nyttigt.
:!r 5. En inriir-klirnA, sorn nrycketlinclrararbetet, var lreir i girng, inrittad nedinaenliotr,
som brukas vid vattukonster och pumpar. stledes. som ritningen visar:

