


































































































































































































Det dröjde icke länge för än vi voro i Skåne; Kristianstad kommo vi till då klockan 
var sju, vi spanade efter att möta eller eljest träffa någon bekant, men det var för
gäfves, vi sågo oss om i staden en stund innan det fortsattes mot Hörby, men då måste 
för första gången på hela resan lyktorna tändas, vi paserade Orup o. Widarp sedan 
direkt till Bilens och Assars hem i Storaharie, Fornhög, som det numera benämdes 
och då var klockan 10 på qvällen, då resan var fullbordad, liksom mina anteckningar 
i öfrigt äro. 

Norrhviddinge den 22 april 1929 

Per Persson 

Denna bok önskar jag att min son Assar L. Persson skall förvara såsom ett enkelt 
minne från mig o·ch den långa bilturen vi gjorde 1922. 

REGISTER 

Efter att jag har börjat mina anteckningar på denna boks första sida med saker 
och händelser som rört militära förhållande vill jag ävenledes på denna sista sidan 
afsluta dem med något i den vägen, då jag vill meddela namnen på skvadroner och 
kompanier som voro förlagda på denna ort - nordvästra Skånes regementen - vilka 
nu äro ett minne blott: 

Skånska Husarregementet: 

Lif Skvadron 
Sandby Skvadron 
Silfåkra Skvadron 
Koleberga Skvadron 
Bjärre Härads Skvadron 
Fleninge Skvadron 
Fjärestads Skvadron 
Landskrona Skvadron 
Hoby Skvadron 
Arie Skvadron 

Norra Skånska Infanteriregementet: 

Lif Kompani 
Norra Åsbo Kompani 
Wästra Göinge Kompani 
Gärds Kompani 
Frosta Kompani 
Rönnebergs Kompani 
Luggede Kompani 
Onsjö Kompani 

Å Nordiska Museet och Skansen i Stockholm, hos Professor Andreas Lindblom, 
har förestående anteckningsbok varit bortlånat i tre månaders tid för Etnologiska 
undersökningar, vilka företagits af Sigurd Erixon samt signerat af S. 0. Jansson, 
samt återlämnat i godt skick då det på samma gång på det hjertligaste tackats för 
lånet och upplyste mig om att afskrift gjorts af sidorna 17-26, 35-70, 119-141, 
159-160, 169-173, 190--203 intygas af Norrhviddinge den 14 Februari 1930.

Per Persson 

Denna bok har nu gått i arv till folkskollärare Helge Assarsson, Stora Harrie, son 
till Assar L. Persson. - Boken har tryckts och utgivits i ett antal exemplar 1964. 
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