Med flaggan i topp
Ur "Karlssönernas Barrud" (Alf G. 2002)

T v: Karlssönernas Barrud (ca 1908). T h: Familjen (ca 1910). Per Adolf, Gustava,
Carl Gustaf, Augusta Charlotta och Johan Oskar.

På exteriörbilden här uppe ser man suddigt tre personer som poserar
framför bostadshuset och flaggan är i topp. Kortet är troligen taget år 1907
eller 1908. Det kanske är någon högtidsdag, eftersom flaggan är hissad
eller också vill man kanske bara fira fotografens närvaro på detta sätt. Den
väl upptrampade gångvägen mellan stugan och ladugården syns rätt så
tydligt och utanför kammarfönstret, intill verandan, står en bekväm
trädgårdssoffa. Där sitter man säkert en och annan varm sommarkväll och
blickar ut över gårdstunet. Till höger ser man då, och känner doften av,
linden och man kan lyssna på binas ivriga surrande i lövkronan, samtidigt
som solens sena strålar silas genom verandans snickarglädje.
Inne i finrummet, med de storblommiga tapeterna, är familjen samlad en
solig sommardag. Klockan är kvart över ett och alla är finklädda, så det
verkar vara söndag. Fotogenlampan i taket har täckts med flugnät av tunt
tyg och på matsalsbordet ligger det en nymanglad linneduk. Augustas
skolfoto ser rätt så oansenligt ut, där det hänger inom glas och ram
alldeles intill det västra fönstret. Fotografen fångar en bild av en familj som
ser lite ansträngt högtidlig ut. Det är ingen vanlig söndagseftermiddag, det
ser man tydligt. Per Adolf sitter nog med händerna knäppta bakom bordet.
Gustava har armarna i kors och Carl har inte riktigt bestämt sig, var han
ska göra av händerna. Augusta och Johan sitter båda med händerna halvt
knäppta. Alla ser ut som om de satt i kyrkan eller i Barruds Bönhus och
önskade att en lång predikan måtte sluta snart.
År 1910 består familjen av fem personer
-

Gustava, 74 år och änka sedan 1889
Carl Gustaf, 45 år och ogift
Johan Oskar, 43 år och gift
Augusta Charlotta, 34 år, född Fransson, från Smedsbol
Per Adolf, 39 år och ogift

Gustavas och Carl Gustafs (d ä) dotter, Ida Lovisa, nu 47 år gammal, hade
utvandrat till Minnesota i Amerika år 1893 tillsammans med yngste sonen
August Edvard, nu 37 år gammal. Även Per Adolf tog Gud i hågen och
prövade på att leva i Minnesota. Han gav sig av 1907, men hans
hemlängtan blev för stark och ett år senare var han tillbaka i Barrud.

Johan och Augusta gifte sig i maj månad 1908 och år 1913 fick de en
dotter, Birgit Gustava. Nu var man en kort tid sex personer i stugan men
det varade inte länge, för Gustava avled ett par månader senare. Hon
hade då levt nästan hela sitt liv på det här stället. Hon och maken Carl
Gustaf köpte hemmanet 1864. Det bestod då av 1/30 mantal och utökades
1887 med 1/40 mantal. Gården omfattade därefter kanppt 40 hektar eller
80 tunnland.
De närmaste tjugo åren (efter 1910) levde den här, något ovanligt
sammansatta, familjen tillsammans i Barrud. Gårdens skötsel var allas
angelägenhet. Det var där man måste producera sitt levebröd, eftersom
självhushållningsgraden fortfarande var relativt hög på landsbygden. I
Barrud, hos Karlssönerna, utvecklades en samarbetsform för arbetet, där
var och en gjorde sitt, efter fallenhet och förmåga. Det fanns en klar gräns
mellan de kvinnliga och de manliga arbetsreviren. Man syns ha klarat sina
sysslor på ett bra sätt utan några egentliga konflikter, kanske tack vare
den inställning som Johan formulerade så här: " Vi har vad vi behöver och
himlavalvet ändå över".

På åkern: Augusta, Per Adolf, Carl och Johan.

Vid ladan: Per Adolf, Arne Fransson, Carl, Johan och Augusta.
(Båda bilderna från omkring 1930).

På nästa sida, en dikt om arbetets nytta.

När var sin syssla sköter
Ur "Karlssönernas Barrud" (Alf G. 2002)
Här följer min dikt, som handlar om alla de "måstar" som präglade livet i
Barrud. Ordet "ska" förekommer där cirka trettio gånger, vilket kan låta
mycket, men det var verkligen mycket som skulle göras.

ARBETETS NYTTA
Timmer från skogen ska hämtas och skrädas,
åkrar ska plöjas och harvas och trädas.
Rovor ska gallras och kålrötter bärgas.
Ullen ska kardas och spinnas och färgas.
Tvätten ska blötläggas, kokas och bykas,
hängas att torka och manglas och strykas.
Rågen ska skäras och bindas och krakas.
Bössan ska laddas och räven bevakas.
Fåren, på våren, befrias från ullen,
höet för vinterbruk samlas på skullen.
Korna mot aftonen hemåt ska lockas,
spinnrocken trampas och garnet ska dockas.
Linet ska bråkas och skäktas och vävas,
gärdsgår´n ska lagas och diken ska grävas.
Hästen ska järnskos och ryktas och selas,
selpinnar täljas, för inget får felas.
Strumpor ska lagas och stoppas och stickas.
Kolet från milan till Röfors ska skickas.
Näten ska bindas och läggas och lagas,
vittjas på morgonen, innan det dagas.
Bina ska skötas och honungen skördas.
Sorken, med alla de medel, ska mördas.
Åkrar befrias från stubbar och stenar,
bäcken ska rensas från nerfallna grenar.
Ässjan ska tändas och smijärnet hettas,
släggan ska hamra och smeden ska svettas.
Kröser ska plockas och rensas och sötas.
Långt före julen ska lutfisken blötas.
Grisen ska slaktas och saltas i laken.
Granspån ska hyvlas och läggas på taken,
yxor ska slipas och slipstensvev dragas.
Frukost och middag och kvällsvard ska lagas.
Soffor ska bäddas och skymningsstund kuras,
råttan till fällan med ostkant ska luras.
Alfa- Laval- separatorn ska vevas,
brädfordring bättras och draghålen drevas.
Luthers postilla och Heliga skriften
finns där till hands under livstidens skiften.
Arbetets nytta ställs aldrig i fråga:
Alla gör sitt, efter bästa förmåga.

