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DVARD OLSSON i Bfllstad dr den frflrnste av de v6rm-
lhnningzr, som under senaste flrtiondet flgnat sig flt att

uppspflr"a och insarnla de strodcta resterna av gammal Lrygde-

tradition. D& det frfln slutet av 5.r 1919 bedrivits ett otn-

fattande och framg&ngsrikt upptechningsarbete inom Vhrrn-
land, 5r det ett stort antal samtrare, som varit i verksanlhet
drir under Idngre eiler hortare periotler. Sedan Edvarcl Ols-

sorl vid nyflrstiden 7920 ryc',kts in i arkretet, har han troget

och nitiskt fortsa tt. Hans intressesf6r har vidgats till att

ourfatta folkktilturens otrika sidor. Det lc,kala ornrfirlet for
hans verksamhet har okats. Han borjade i likhet rned cle

flesta andra foXkminnesupptecknare att osa ur sina egna

hf,gkomster, han mflrkte snart, att denna kfrlla krflvde ut-
fyllnaC, och s6r gick han till, de iildre i bygden for att under

sarnspr&k med dem vidga sin erf,arenhet och oka sina sam-

lingar. Hemsocknen blev honom for trfing. Under resor

octr vandringar har han under flrens lopp avverkat stora

delar av Josse och Nordmarks hflrader och 6vetr, fastin
rnera spol'adiskt, trflngt utanfor detta omrfi.de. Omfflnget
och vdrdet av hans samlingar berflttigar honom till att
n;irnnas vid sidan av de 6ldre vflrrnlflndska storsarnlartla,
seurinarieadjunkten Albrekt Segerstedt och rnuseiintenden-
ten Nils Ke5,land.

Det lir inte nflgon slurnp, att Edvard Olsson kornmit att
utfora en betydelsefulX livsgflrning sorn upptecknare av

vdrmlrtndska folkminnen. Sagan stod r,icl hans vagga, hiir-
le [<en till gaurmal tro och sed fodrles och niird es under
han s tidiga barndom. Han har inte behovt utforska en

frflrnmande vflrld. FIan har som m&nga andra av v&ra
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frflrnsta traditionsbeyarare ber6ttat om ett liv, sorn han kflnt
till, och orn md.nniskor, sorn varit hans egna. Hans intrflrlg-
ande i gammal odling har varit en vallfart till fddernas
arbetsplatser borta och hennma, till deras hogtider octr fester.
Till de egna direlita minnena har slutit sig den rika tra-
dition, han fett i ary efter modern, som formedlat over-
gf,ngen frfln lflngesedan svunrla slfll<tled.

Edvard Olsson flr fodd pfl lfigenheten Gruvan i Bfllstad,
Kola socken, den 8 rnaj 1862. Fadel'n, Olof Nilsson, som
var torpare och skorn akare, var fddd i Ovre Elgestacl i
salnma socken flr 1826. Fflderneslflkten lflr vara kflnd frfln
horjan av 1600-talet. Olof Nilssons far liksom troligen
dennes forfeider var hemrnansflgare. Nfigot efter Olofs fddelse
gick hemmanet frfln foretldrarna, och han jrimte flera av
hans sju syskon vflxte upp ))under ytterst knappa omstfln-
digheter vad klflder och isynnerhet fodan angfir. De flesta
av dem gick till Norge sfl snart de kunder>, berflttar Edvard
Olsson i nf,gra biografiska anteckningar i Vflstsvenska F'olk-
nrinnesforeningens arkiv. Han fortsfltter: >>Min fader sarnt
rnin tio flr 6ldre broder Olov har berflttat f'oljande om min
fars och hans syskons barndom. Nrir nrin far var omkring
tio flr gammAl, yar hhr i grflnstrakten till Norge tnycken
fattigdom rfldande. NAgon av de 6ldre syskoneir tog de
ett par av de mindre meC sig ut i de ndrmaste gfirdarr)a, der
de fingo nflgot rnat. De hade ock nred sig en "trflburk",
i den fingo de, pfl somliga stflllen en sked villing, pfl ett
annat stfllle er) sked grot samt nflgon bit brod. Detta hade
de rned sig hem till dem, som voro hemma och kanske intet
fett under dagen. Min farmor var en gfing dnda nede i
Vrinersborg, nredhavzrnde tr,fl gossar, Olov och Anders, sanrt
ett rnindre barn. Gossarna voro rnycket viga samt kunde
gn pfl hflnderna pfl "stockelag" sAmt upp och nedfor trap-
por. Detta tyckte Venersborgarna var ovanligt, de fingo
ock der rnflnga slantar, berflttade far. >>
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OIof Nilsson gifte sig sedermera med Brita Eriksdotter

Mossberg. De var till en borjan bosatta i Ovre Elgestad

och fl5rttade 1858 till Bfi.lstad, >der de broto sig ett litet torp

der de boclde till flr 1900)). Brita Eriksdotter Mossberg,

Etlvard Olssons mor, tillhorde en slflkt, sotn [r kflnd et-

minstone frfln borjan av 1700-talet. Hennes far, Erik Eriks-

son Mossberg, var fodd pfl 1790-talet. Bflde han och haus

hustru Karin hflrstammade frfln Kola socken. Han hade

>tjenat som soldat lflngre ut pfl Dalsland>, innan han blev

soldat for Mosstakan i Jflrnskogs socken. ))Han var med

de soldater som voro utkommenderade att hjelpa till att

grava gota Kanal, varefter han blev sjuk och lflg 18 veckor

i frossan samt dog sedan omhr. 1840.)) Barnen fick tidigt
hjelpa till att skaffa mat i huset. Om ett par aY hans

dottrar, Karin och Maria, berilttas det, >att de drogo smor

och blaggarn pfl en krllke frfrn Jernskog till Kristiania for

att sfllja det cler, vflgen fram och flter cirka 18 gamla mil>.

Brita Eriksdotter, som var fddd 1ti23, hade troligtvis aldrig

fett nflgon skolundervisning. Skriva kunde hon inte, ))men

Iflste sflr gott som nflgon>. Hon hade l:irt sig att lflsa av

faclern. Liksotn sin make Olof Nilsson haCe hon sju syskon,

tre docta som yngre, en utvandrad till Amerika, de ovriga

bosatta i hembygden. Brita Eriksdotter hade i tretton fir
>tjenst som piga> hos Olof Olsson i Solberga, KoIa sockett.

De hon gifte sig och flyttad e dflrifrfln, fick lron er] ko av

husbondefolket. En tid efter sitt giftermfll vistades hon

och hennes man i Norge, bI. a. i Drammen. Hon var in-
tresserad av lflsning; laslusten tillfredsstfllldes m ed bibeln

och psalrnboken >samt nf,gra av de forsta smfl religiosa

tidningar hon fick lfina av bekanta>. Dessutom trflste hon

gflrna, vad hon kom 6ver av folksagor (>aventyrsbocker>).

Liksorn hela den Mossbergsl<a slflkten var hon >rstarkt re-

ligios, troligen ett arv frfln fdrtildrarna)). Pe 1880- och

1890-talet var hon medlem i Kola missionsforening. Hennes

kflrlek till gflngna tider octr henn es gladje att fA berf,tta
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hindrades icke av hennes religiosa sinnelag. fttied s5rsk ilrj
vflrme talar Edvard Olsson orn modern. DSagan <lctr sfinger,
lflg hos heune, liksotn octr< hos hennes syskon, hon frgCc

synnerligen gott rninne, berattade med forkdrlek orn "fore-
-iulen" satrnt om iulen sfrdan den irrades frirr i verlcien,
mflnga folksagor sanrt mycl<et frfln sin barndoln. )i Det
mesta av siua hflghonrster hade hon fr&n sina fdralrtrrar
och en hel del efter >Halvsl6tt-h4arit>, etr) trotiiinarinna i
Solberga, alfln Brita trriksdoi.ter hade piats. trdvarC Ols-
sons rnor dog clen 16 april 1900, ]rans far nfigra &l' senar'e.

ECvard Olsson gick urrder hcirian ny 1870-talet i i"olh-
skola, >s6.d an den var d fi fdr tidenl, sarulrrlanlagt cirka ett
flLr. TilI sitt femtonde flr fictrr han hfllla pfl nreri ))vedskafT-
ning> oeh hade >gillerstockar> i skogen liksonl hans tre
syskon. Den lekt5rr, han hunde anskaffer, var biberln, psalnl."
bohen och almanackan, sedan garnmalt tre av hdrnstenarna
i allrnogens bokforrfld. Till detta hom mojligen ri&gon bon-
bok och dessutom E}<mans postilla. Sedan har han liist
>nflstan zrila de flldre Svensl<a forfattarnes bocker, en stor
del Norska samt utlflndska forfattare)). Den forsta Lrpp-
giften fir naturligtvis tagas med en viss reservation. Liksorn
andra vetgirig* Ia n tbor har Edvarcl Olsson last, vad sorn
komrnit inom riickhflll. Han kunde i sin uppgift tra tillagt,
att han, ilnda frfln det h;ln }:orjade aktivt intnessera sig for
vflra folkminnelt, 16st rfltt betyrXligt av hithorande litteraLur',
i forsta hancl vd,stsvenslia puhrlikationen samt tidskrif"ten
F-olkminnen och F'olktankar, trataburen m. rrt.

Sin mesta tid har EdvarcJ O1sson varit boszltt i B&istad
men i tjugufemflrsflldern vistades han ett par Ar i I{ristienia.
Han har 6gnat sig et iordhrutri och vid sidan harav iiven
varit skotnakare liksorn fadern. Dfl han genorll sitt vrke
kornmit i beroring rned mycket tolh och haft ett gott minne
att lita till, flr det forst&eligt, att hans egna hf,gkornster ar,
flldre tider blivit sfl omfattande. Han iir frf,u erl qirrn rn al
bruksbygC. I n:irheten av hans henr ligger tvfi bruh, Adotfs-
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i ors octr Kopporn, ocla hztn har dhrfor frfln sin tidigaste
barndom fett en inblich i garnmaldzrgs bruhsliv med dess

i viss rnfrn egerlartacl e tradition.
I{flr Viistsveuska lrolkrninnesforeningen (- V. F'. F''.) grun-

dades i Gotehror"g vflren 1919 rned upirgift att, sfl lflngt sig

grlra IAt, genom bygderrras eget folli soka tillvarataga de

kvarlerrande fotrkrninnena, beslot man sig geniust tor att an-
ordn a pristlivlingar i ticiningarna. Med leclning av fr5ge-
lis[or octrr anc]ra anl'isningar hoppades rriar] fA iul rnaterial
fr&n olika hfl}l. Ilen frirsta mera betydande tztvlingen ut-
l3rstes s. e. i F{ancleistitiningens \Ir:ckohrlacl och hade till
frxnne: FIur fir":rcles julem foru i tiden? B1and deltagarna
mztrl<tes Edvarrl O trssoffi, \rars f,orsta hidrag till fureningen s

arnriv clocl< r,:nrdast r:mfattade ar&gra sidor och inte antydde,
att ru]an hrlr'}:arie att gclra rned en tiv cle fram:ldeles rnest

hetydareCe vristsverrska Lxglptechnal"n&. Vff.ren 1920 anclrd-
nade V. F'. F'. e Goteh()rgs ffidgstrola sin fors[a instnlktions-
kurs for samlare. En av }<ur"sutiperidiaternit blev Edvar"d

Olsson. Gerlorn de foreliisni"ngar och dis[<ussicrtrer, han
ffhorde, fick hari insikt i f,oiktraditionens rikeclotm, och han
frlrs'iod, att mycket &v Paans egna rninnen inreelloll betydelse-
funla vd,rden inte endast for kfrnnedomen om hans hem-
soclqen u[an ocksi for clen vetenskapliga torskningen. I{an
fick flr,en begrepp orn h ur uppteckningsarhe{ et horde gfl

titrl. DA ECvarti Olssr:n ilu frterr,:-lnrle till sin h3,gd, vax' han
pfi ftrera sd'tt rustaC zrtt gripa sig an mecl insarnlandet A\r

gamla traditiorler, och lean hade oclis&L f'drtt upprnuntrzlu titri
forLs:utf arbete. IJetta ]<om nran i horjan att utfora efter'

rfld ochr anvisningar frfln V" tr. F: s d fivarztnde r:rCforand.e,
doc:enien tJiidimg Celander" f,]enrle var redan tictrigare livli.gt
iniresserad a'*/ -i uifiraudet och rifr;:mect sfinlmanhrtr:garide
seCer vid sliorden ocla h aCe i Ecivarci Oisson fumnit. en

utmrilrl.,t ruecictrelare, biolm }larr satte in i, l,ill<a f'oitr<minnera

sorn icirst och frzlrnsfi hol"r*e hrlngzrs i dap;er]. [icnvard Ols-
son 93orctr: eil. mainlgd allfi-rcknii]gar ef"t"er r,:ld lllan sii:ilv eil-

-f, ,r_,)
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inrade sig och utfrflgade sedan andra, Kolabor och inflyt-
tade frfln andra socknar. I och med de td.vlinger, som

V. F. F-'. undan for undan igflngsatte, drogs allt flera tra-
ditionsgrupper in i arbetet, och soln deltagare i den ella

efter den andra av dessa tflvlingar utvidgade Edvard Olsson

sitt omrfi"cle mer och rner. Han tillerk6ndes extrapris i eu

allmAn tflvlan for deltagarna i folkminneskursen i Goteborg

1920, i pristflvlan i Gdteborgsposten l92l om Gammaldags
tro och sed rorande groda och boskap, forsta pris i sigen-
och folkvisetflvlan i Gdteborgs Morgonpost 1.922. Fr. o. m.

bdrjan av 1922 kom V. F. F. att disponera en sflrskild
avdelning, Tro, sed och sflgeu, i Handelstidningens Vecko-
btad med flrligen flterkommande tflvlingar. I en allmfln
folknrinnestfivlan hflr 1922 erholl Edvard Olsson extrapris,
i en tflvlan med flera huvudmonrent 1923 tilldelades han
dels fi:irde pris, dels ett specialpris, i tflvlan 1921 ot,er flmnet
Frfln vaggan till graven tillerkflndes han andra pris. Sedan

avdelningen Tro, sed och sflgen nedlagts, anordnade V. F. F.

1924-25 en allmfln tflvlan i Nyo Wermlands-Tidningen,
vari Edvard Olsson vann tredje pris. 1925 tillfoll honom
andra pris i en allmzin tflvlan, som utlysts i tidningen
G6teborgstrakten, och 1927 extra pris i en specialtflvlan i
Handelstidningens Veckoblad. En del andra bidrag utan
samband med tflvling&r, t. ex. svar pfl forfrflgningar, har
Edvard Olsson f,ven overlimnat till V. F. F:s arkiv.

Vid detta uppteckningsarbete hade Edvard Olsson i all-
mflnhet hellit sig inom Kola med nflrmaste omgivning, och

uppgifter frfln andra socknar hade han huvudsakligen er-

hellit av personer, som inflyttat till Kola. I febr. 7926

grundades sfl en dotterorganisation till V. F. F., Institutet
for folkminnesforskning vid Goteborgs hogskola (: I. F''. G. H.),
vilket tack vare sin officiella stflllning erholl anslag av lotteri-
rnedel for systematisk folkminnesinsamlirg i vissa vdst-

sverlska landskap, dzlribland Vfirmland. Till detta landskap
utsflncles redan 1926 sex stipendiater, varvid Institutet i
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storsta mojliga utstrflckning anviinde sig ar, \r. F. F:s pro-
vade upptecknare, €r anordning, som var fullt naturlig, dfl V.
F. F. och I. F'. G. H. hade gemensam ordf., docenten Ce-

land er, och d e V. F. F: s sekreterare och insa m lingsledare
till en borjan fungerade sonl undersokningsledare i Vflrm-
land. En av de vdrmlflndska stipendiaterna blev Edvard
Olsson, som under flr 1926 en tid av cirka tr,fl rnfinader
gjorde uppteckningar i Tocksmark, Skillingmark, Jflrnskog,
K6la, Silbodal, Siilerud, Eda, Brunskog, Karlanda m. fl.
socknar. Aven efter det att de uppteckningar overlflmnats,
som gjordes under dessa insamlingsresor, har Edvard Ols-
son riktat I. F. G. H:s arkiv med material, t. ex. frfln Vdrm-
skog. I nfr.ra forbindelse med detta 1'or Goteborgsinstitu-
tioner bedrivna arbete stflr Edvard Olssons deltagande i ett
par pristflvlingar, som anordnats av docenten Waldemar
Liungman, pfl sin tid sekreterare hos styrelsen for I. F'. G. H.
och f6restiLndare for Vflstsven ska Folkminnesarkivet (-
V. F. F:s och I. F" G. H:s arkiv). Den ena av dessa tflv-
lingar giillde folksagor, den andra folkminnen i allm5nhet.
I de bflda tdvlingarna (1925) forvflrvade Edvard Olsson
pris. De inkomna bidragen inforlivades med den s. k.
Liungmansamlingen i Vflstsvenska Folkminnesarkivet.

Om en folkminnessamlare arbetar inom en och samma
bygd och fortsfltter att uppteckna flr efter flr, kommer slut-
ligen den dug, de hans kflllor borjar sina. Han har ingen-
ting mera att bflra fram ur egen fatabur, och hans sages-

mfrn ir tflmligen fullstflndigt utfrflgade. Aven Edvard Ols-
son har kommit till denna punkt. Nflr detta har hfrnt,
brukar en meddelare tystna. Han har gjort sitt verk. Inte
sfl Edvard Olsson. Den andliga allmogekulturen hade han
ignat mflnga flr, och emedan han inte kunde komma utan-
for bygden, borjade arbetsuppgifterna att trvta. Vid om-
organisationen av Vflrmlands rnuseum i Karlstad fick nu
Edvard Olsson i uppdrag att for museets rflkning uppkopa
flldre allrnogeforemfil i Kola med ornnejd. f)etta arbete
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pflgick en lfingre tid och resulterade i att ett stdrre antal
forernfll av olika slag inforlivades med rnuseets samlingar.
Jflmsicles rned d enna forernfllsinsamling fortsatte Edvard
Olsson, dflr tillfriltre gays, med att uppLeckna f olkminnen.
Han kom ocksf, i for:bindetrse med Etnologiska undersok-
ningen virl Nordiska X{ u seet, och for denna institutions
rflkning hrlr han utarheLat beshrivningar rt-rrande bebyggelse
och heminredning, fisl,re m. n]. Detta arbete upptar frnnu
hans tid. Han har i ianuari detta frr tillerk5"nts tredje pris
i en tiivlan, sorxl anordnats av Etnologiska undersolcningen
i sarnari:ete mecl .trordbrukare-IJngdomens trorhund, octr som.

rorcte >gfll'ci och g&rdsplan>). Gen oilI sin pel'sonkd lr n edom
oc,h sin starka imlevelse i garn matr varmkindsk kultur har
Erlval"ti Olssorl ilven tr-retrfrfTancle arhetsliv och ffra teriell
alimc.ge[,lultur kunlrat r*rdda ett ]:r:t5r6]g]sefullt material et

framtidzr f orsknio g.

De follrminnesuppteckningar, sGr]l Ei varctr O]sson hop-
f'ort, har }<ourrnit till anvhndning vid ett flertal vetensknp-
liga undersokningar. Detta gflller framfor allt hans Lrpp-

teckningar rorande skordehruk och julseder, r,ilha FlilCing
Celanrler tillgodogiort sig i sina arheten h6ron:, t. ex" Fr&n
rni rl so nl rur Llr til I kyndels rn :is s an (V:is tsvensk forn tro ocla fblli-
sed, vol. XV av Gotehorgs "Iubileums6lrl]:!ikationer, tiote-
borg 1923), Nordisk .j*1 I, Jutren i gamrnaldag;s bontlesecl
(Sfhlnn 1928) och i ett antal Llppsatser, bl. a. i Folkrninner]
och Folktankar. [Jppteckningan av Edvard Gisson rorande
jordhruk, hoskapsskotsei rn. trn. har koruumit tiil arlv6ncl-
nrng i \rastsvensk fol'ntro octrl foXksed. I Tro, seci och
szlgen, Folkrninnen utgivna av Dal'id Arill (Gd[e]:org 192+]

trrar Eclvarrl Ol sson istmna L ett par hiCrag (Spihsrm edjan s.

19 .-20, Bergfolk och unclerjordiska, AngXasf;ln,E s. 4X,, N&gra

paskbrev frflri Vilrrntand s. 7 6]. Fol]<iminnesstudier tilizig-
nade Hilding Celander (Gotehorg 1926) inneh&itrer erl sirr{}-

mplnst6ilning av Edvard Olssons rrlaterial i uppsntsem \/aot-
vd"rmlEindsk tno octrr sertr kring det spr)clrt harnet (s.49-

16
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54), redigerad for trycket av fil. mag. Karl Rencke. Vrist-
svenska Folkminnen, Festskrift utgiven av Vdstsvenska
F olkminnesforeningen (Goteborg 1929) inledes av Edvard
Olssons Drag ur folklivet i sydvflstra Vrirmland (s. 5-12).
Edvard Olsson har slutligen flr 1930 publicerat ett tretton-
dedagsspel i Karlstads Husmodersforenings Julmrissotidning
satnt Vflrrnlflndsk folktro, uppteckningar under firen 1928

-29 (s. 165-772 i vflrrnland forr och nu, xxVIII).

De uppteckningar, sorn hfrr nedan framlflgges, ir ute-
slutande htimtade ur Vastsuenska fokminnesforeningens arkiu
och har tillkommit frfln borian av flr 1920 till borjan av
lg27 . Intet av Edvard Olssons material hos Institutet for
folkrninnesforskning vid Goteborgs hogskola eller andra
arkiv har hflr kommit till anviindning. Det oaktat flterstflr
frnnu ett betydande antal uppteckningar, tilthorande Vast-
svenska Folkminnesforeningen, vilka ej medtagits. En del
stoff, t. ex. folksagor, flr av den art, att det enbart lflmpar
sig for direkta fackpublikationer, anuat flterigen, sfisom
itskillign visor, har fln sfl ld"nge knappast nflgot storre vflrde
men kommer att fe det pfl tillrfrckligt lflngt avstflnd frfln
vflr tid. Slutligen han en samlare, som flr efter frr arbetar
i samma bygd, inte undgfl att flterkomma med samma
uppgift. Om dylika meddelanden avser olika socknar, har
de hflr vanligen rnedtagits, eljest inte. Mflnga frfln Edvard
Olsson hflrstamrnande uppgifter i skrifter av Hilding Ce-
lander och andra har omtryckts i sitt sammanhang, medan
ovan nfrmnda bidrag till Tro, sed och sflgen m. fl. puhli-
kationer uteslutits. Det flr utgivarens forhoppning, att vad
som flterstflr otryckt av Edvard Olssons samlingar i Gote-
borg, framdeles skall kunna offentliggoras.

Det lyckligaste sflttet vid framlfiggandet av efterfoljande
uppteckningar hade sflkerligen varit att flterge dem i ord-
ningsfoljd efter accessionsnummer i V. F. F:s fdrvf,rvs-
katalog, och att inorn varje accessionsnummer gA frfln bor-
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jm till slut. DA en enda sida i Edvard Olssons renskrift
ofta lzlmnar uppgifter frfln olika traditionsomrflden, olika
socknar och olika sagesmfln, hade arbetet vid en sfldan

utgivningsrnetod mfrst forses med ett mycket detaljerat re-

gister. Utgivaren har slutligen hestflrnt sig f-or att inordna
det brokiga materialet under vissa huvudrubriker, varige-
nom ett vidlyftigt register kunnat undvikas. Naturligtvis
kan det i rnflnga fall r6.da tvekan om, var en uppgift bflst
bdr placeras, likavfll som ordningsfoljden inom varie parti
ej utan vidare kan avgoras. Skulle materialet t. ex. ro-
rande julseder ha ordnats strflngt kronologiskt eller strflngt
systematiskt, hade detta medfort, att upptecknarens egen

framstrillning totalt sonderbrutits. Detta har visserligen
mflngen gflng varit ofrflrnkomligt, men dtir det gfltt att fe
ett sammanhingande helt av en uppteckning, har denna
fett inflyta. Hflrav foljer, att sarnma socken kan iterkomma
med flera uppteckningar inorn salnma huvudparti. Inom
varje avdelning har materialet ordnats geografiskt, vanligen
med utgfrng frfln Kola.

F'ormen fltergfir i stor utstr'flckning pfl Edvard Olssons

egen framstflllning. Vissa uppgifter har h5r och var sam-
mantr6ngts, en och annan sprflkform rflttats till. Dflr upp-

tecknaren ej citerats, har verbens pluralformer strukits:
sjzilv har Edvard Olsson anvfr"nt fln flertal, fln ental. Ka-
rakteristiska ord och vflndningar har bibehfillits. Dialekt-
forskaren och den, som kdnner folkmfllet i Kola, kan for-
visso framstrilla fltskillign berflttigade anmdrhningar mot
fltergivandet av dialekten. Rikssprflksuttryck har smugit
sig in mitt i allmogesprf;ket, och samma ord upptrtider i
olika fonetisk drflkt. Utgivaren har avsiktligt underlfltit att
normalisera upptecknarens folkmfllstext.

Edvard Olssons sagesmfrn har i allmflnhet inte angivits.
Det flr inte alltid lAtt att avgora, om en uppgift, sflrskilt i
samlingarnas flldre nummer, hflrstammar frfln uppteckna-
ren sjrilv eller nflLgon annan. Skulle det framdeles bli
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mojligt att utge en fortsittning av Edvard Olssons material,
kommer flven d e fornflmsta sagesmflnnen att nflrmare
presentera s.

Det flr en mflrklig gflrning, som Edvard Olsson i stilla
obemflrkthet utfort. De yttre forutsflttningarna kunde synas
smfi.. Han var redan 58 flr gammal, nflr han kom med i
folkminnesarbetet. Han hade en ytterst enkel folkskole-
bildning. Hans redskap var skornakarens syl, inte skriva-
rens penna. Hans iver for den forelagda uppgiften kom
honom att se bort frin hindren, som lflg i hans veg, att
lyfta blicken mot mfi:let, som skymtade i rjflrran. Och han
har fortsatt att vandra hfrn mot detta m6.1, segt, envist,
ofortrutet, som en svensk bonderittling anstfir. Det skim-
rande rnfllet att rfldda f:idernas hfrvd och saga har
han ocksfi nfrtt, si lflngt ett mfll kan nfls ! Men han tycker
sig inte framltle. Han vandrar vidare, och f,nnu nflr afton-
solen sjunker bak skogstopparna i vflster, ser han det hng-
rande mfilet soln sin fllderdoms ljusa stjdrna. Edvard Ols-
son flr en lycklig trlan. Hans sjiil flr brflddad av sokandets
oro och av sokandets glfldje.
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Bonde och fattigman.

Ett gammaldags bondstiille pfl 1860-talet.

Jo dfl, nf,r jag tjtinte i Gravis, ddr var det efter gamrnalt. Gunnarskog.

Ftirst om hdsten si var det till att brdta linet. De hade
mycket lin, och d5. var en uppe klockan ett pi natten, f6r
se det skulle vara gjort, tills det btirjade dagas. >D[ va
liv i bastuga, mi du vete. Diir hade alle lov fl sflge, va
de velle, unner hele brdtesdan. A kom df,r- nin, som ente

hade diir fl gira, den skulle >m6lles> (kullkastades i lin-
agnarna, varefter alla 6ste agnar over honorn och stack
agnar inom klfldelna pi honom). - Se var det trdskningen.
Allt troskades med slaga. De var uppe i ottan och tr6skade
rned ttireljus, de hade tjiira kring ett sndre av lingarn, och
>rdii lyste se gillt>. Ndr trtiskningen var slut - den skulle
vara giord till Lusse - gjorde husbonden en stor och fin
havrenek till varje kreatur, som stod i fiihuset. Pfl jul-
kr,f,llen gav han dem flt djuren, en till vart djur, strdk
clem lings efter lyggen och sade: >At val 6 trivs viiM
kviill 5 dil julekviil. Te e aen jul ltigg hulle pfl ryggen i
ente pi rompa. I den heliga treenighets namn. Amen>.

Lussentorgonen \ar husbonden och karlarna tidigt uppe

- redan klockan tre. De shulle hugga ved. nJuleven
skulle huggas om lussotta, den. De hade en stor varme
pfl vebacken, fl si feck di rnange frukoster, fl Lussesuper
tog de sej. FlEisk i kott e korv va dii koka. De hade si
mocken mat pdL dri stillet, se!> - Efter Lusse b<iriade
bakningen. Var kviill knAdades en eller tv6. stora degar.

De bakade sfl mycket den tiden. 15 i 16 >sprtit> (spett) havre-
br6d bakades. Det var sfl diir sextio kakor pfl varje >sprotn.
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Se bakade man >blannbro>, hrilften reg och hdlften havre.
Ett >spflr> gjordes i vart br6d, sfl att det vid brytningen
gick sonder i fyra delar (spArstycke). Av den nya rflgen
bakades d6r aldrig forrfln till julen, men de skulle det a\r

deu bakas till limpa. De bakade, sfl det rflckte till )vaffer>.
Av jullimpan (vorter) g6rndes i rfigbingen, tills ploganden
borjade. )De skulle den flntlien fram. De va som e hogti
de forstfls.> Bahningen borjade vid tvfl-tretiden pfl mor-
gonen. Nflr rXet borjade >grflnne> i dagen, togs spinn-
rockarna frarn. Pe forejulen spanns blfinor. Varie spin-
nerska hade sin >hzirvekeppe> pfl vdggen. Den, som hade
storsta ,k.ppan)) och det jri*naste garnet, fick mesta be-
rommet. ))De va jrinte, som yrL rask te e gfrre gagn de!))
Efter j*t spanns lin. Den >gutt>, soln de forst kom in pfl
nyflret, var: >spflnekflll>. Var han lf,ng och fin, hade fint
hflr o. s. v., sfiL spanrl ifrntorna under flret en >lfing trfid>
(rnycket lingarn) och fint; var han klumpig och rufsig, hlev
det sflmre alltigenour; var han lf,ng, blev flven linet lflngt
det flret.

Pe forejulen korn varje dag flera, sonr gictr och tiggde.
Matmor gar. alla rr&got (ordnat fattigunderstod fanns inte):
en halv palt och en hackekorv, lite ister eller talg, men
det var, sorn orn det blivit mer rnat i huset, iu mer hon
gav hort.

De gamle rzikrrade tre veckor frfin Knut till hyndelsmiiss,
dd'refter tre veckor till mattesmfr.ss, en mflnad dflrifrfln och
till >vaffer>r. Om askonsdagen var forsta dagen pf, firet,
som det skulle sovas >unda> (middag). De fick dA dven
askonsdagstrrakor, som varit gornda sedan j ulbaket, och
askonsdagsvflllirrg. Det krrik, de fick Se, nfrr de korn upp
efter >uridan)), skulle de hli lika under det komrnande flret.
En hflst var rnycket bra; fick de forst se en skata, blev
de listiga och ))om sej)). En gurlrma i trda slflppte en ask-
onsdagsrniddag ut alla svinen pfl gflrdsplanen. De, som
sovit, fick forst se sviuen och blev som svin heia flret.
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Fattigvfird.

1850-1870-irer] var det mflnga missvflxtflr i Vflstvdrrn- Kota.

land. Brod av sfldor och barh var inte sflllsynt. De arbets-
l6sa fattiga, som inte kunde pfl nigot vis forsoria sig sjfllva,
utackorderades till hemmans5gare inom socknen. Troligen
f'orsta februari var det, som det kallades, ))dorektion> i
sockenstugan, ddr de, som tflnkte att ta nflgot >rotehj orr,
hade att infinna sig for att underbjuda varandra e de hjon,
de tflnkte ta for flret. Tvfl fot havre och tvf,. riksdaler i
penningar f6r mflnad, var kanshe medelbetalningen per hjon.
tror somliga rnindre en fbt lravre och en riksdaler i
mflnaden. Sedana srnf,brukare, som inte pfir lfrngt nflr i<.uncle

foda sig sjfllva, inropade ofta nflgot hjon for att f& havren
och pengarnA. Och en havre, sorn ofta var av allra sdrnsta
beskaffenhet. Hjonens tillvaro och underheil kan man fore-
stfllla sig, men en och annan hit mat hos dern, som hade
nflgot rnera dflrav, bidrog till att lir,et kunde uppehflllas.

De var nos inte ;fffil1;Til dem, sorn >geck e Krita.

ba>. Se fanns det ock en s. k. >stfltarkong>, en gammal
f. d. soldat eller annan gubbe, sorn hade till uppgift att jaga
utom socknen utsocknes tiggare. Nog sfl sorglustigt var att
se och hora, nzlr han >>for> med nfigon gamnral k6ring,
ropande och hotande med rlen grova kortliilJlpen. DKongen>
underholls i socknen p& sfl \,is, att han flck mat, r,art han
kom. Om natten lflg han pfl nfrgot av Ce storre hond-
stflllena. Flitr i socknen fan ns omhring 1860 oil, sonl a}l-
miint hallades Sarras. Nflr nflgon sade: >Nu komrner Sar-
ras)), sfi skyndade sig alla barn att gornmla sig.

SAL var det skoiarefoljen, sorn drog genonr g&ndan:ne, stund-
oln tio till tolv i sitllskap, en eiler tr,fl sirjutsar', rnecl attiralj
och urlgar. Kar'].arna \rar ofta forsedd a rn ed bosscr och
lfinga slidhnivar. Merendels hade skoiarna sina starntillh&ll,
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dzir de brukade ta in. Karlarna gjorde om kvzillarna horn-
kaurmar, bytte klockor och bossor, kf,ringarna och ungarna
gick i stugorna och tiggde allt rndjligt, om inte annat sfi

>ett lite flas i pipa>. Om de kom till ett mindre sttille till
natten, blev det ofta mycket trflngt. Man bredde ut halm
pfl golvet, dflr karlar, kt innor, ungar och hundar lflg om
varandra till frarn pfl nflsta formiddag, de de drog vidare.

Pe hosten och forejulen utover drevs yrkestiggeriet som
bdst. I Kola fanns kanske ett tiog tiggarkflringar, som alla,
nilr de kom in pfi ett s" k. bflttre stfllle, boriade >bflra sig)
mycket illa. ))JA va se deli i m6ers, Se ie snont tok mfl
tur sflnga, Inen jA va pocha, for de enda, som fanns, Ya

noggre smfl kalle poteter e ein lhfsebiite. Men Gu vfllsigne
dflg, Kersti, 1'or allt gott. Je va inne dflr Nol, men Kari
ho e allt sfl noger (knapp) te sf,. Je feck bare ei litta
mjolnoppe te a.)) Bondgumman brukade frflga: ))He ha
du fett de i dag da?> Ibland svarades: ,A ein litten ull-
topp e ei feitsmole>. SA frflgades om allting ute i bygden,
och inte felades, utan gummorna fick veta mycket - dess

mer ju mer de gav. Nflrmare jol, sedan slakt och bak
borjade, blev det litet av vart: en korv, en flflshkvant hfrr,
lite kott, hanske en rnindre jullimpa pfl nflgot stfllle, en >lis-

bnugda>, ja, var det riktigt, skulle det ges av allt, det huset
hade. ))Ja>>, S& Kari i Vfllet, >Gu vfllsigne dflg, Vflste-mora !

Ju mejr du gir, dess mejr fflr du>. Dagen fore julafton
och pfi julafton tiggde ingen. Det skulle vara >julefre>.

Pe midsommaraftons rnorgon flr 1868 hade man jtirnt en

rihsdaler rrnt i torpet Gruvan i B&lstad. Man sflnde d5, zildste

sonen Olof till handlarn - blott en sfldan fanns dfl i socknen -
for att kopa en kappe 169 ('ltrtunna). I handelsboden var fr.ven

en person till, sorrr ocksfl hade en riksdaler och kopte en kappe
reg. Bflda blev sedan i fdlje och gick till Adolfsfors kvarn, dflr
de rnot tull fick mala sitt >mflrde>. )De)), sflger den nu 70-firige
Olof Oisson, >hade vi bra svart i "GruvA" te mesommarn.))
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Samma flr pfl h<isten tog en torpare inom hemmanet Bfll-
stad den enda ko, han hade, jiimte en kviga och ledde dem
6ver fjillen till Kristiania, dflr han fick fem daler (tjugo
kronor) och en skflppa bygg for dem bflLda. Byggskflppan
bar han hem pi ryggen den cirka 10 mil linga vflgen.
Bygget skulle vara till utsi.deskorn nf,sta v6.r.

Ntir krigsfolket lflg hiir pfl trakten, berdttar A-r, kom rdrnshog.

det in en hop soldater i en mindre stuga i Srnolmar-k i
Karlanda. Moran i huset hade just stekt br6d. >4, se si
grant br6d!> sf,ger en av dem, i det han tog sig en kaka
och skar sig ett stycke av den. Men stor skada gjorde
inte knektarna pA brodet. Det bestod till strirsta delen av
bark. Det s6.ges, att harkbr<idet var gulvitt och sAg mycket
fint ut.

Nrir A-r var s5. pass vuxen, att han iiimt och niitt kunde
skota ett mindre >mflrde> (lass miild), sflnde hans far ho-
nom till kvarnen att mala. Vid kvarnen var bland andra
en liten gubbe frd.n finnskogen, vilken hade en liten pflse,
som han skulle mala. Niir A-r hade nflra gjort ifrin sig
malningen, sfl det endast var litet havre igen i >skon>>, c:a

tvi liter, siger gubben till honom: >Om du l:itte litte gran
havre bli igen i "skon", se jii finge i min bark, se vore
du snflll.> - >Du skulle ha sagt di ftirr>, sflger A-r, r>si

skulle du ha fAtt mer.> - >Ja, men da hanske far din ha
vort onn pi dng.> - )De ha han slitt inte vort>, forsiik-
rade A-r. N:ir gubben gick med sin pise, sade han: r>Sfl

mycket kan jag siga, att ni inte skall forlora p6. detta.>

Under ett av de n6d6Lr, som ofta f<irekom i Viirmlands Eda.

skogsbygd vid mitten av 1800-talet, kom en bonde frin
Eda korande till kvarnen. I vagnshicken hade han hackade
rigstrin och rflgax, som mist skordas i fortid. Nflgra krea-
tur betade vid viigen. En tjur korn och bdrjade dta av
>mflrdet>, som skulle malas till brod.
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Vid kyrkan.

Eda. En kvinnlig berflttare meddelar, att hennes farmor, Kerstin
Nilsdotter, fddd i Eda 1793, brukade vara vid kyrkan nhstan

varje sondag och hjiilpa till och ta pfl de rika kvinnfolhen
deras >>huvuklflshattar>, >lyfftykje> (livstycke) och annat
>qrantr>, sorn de forde med sig till kyrkan. Huvudklhs-
hattarna var skfllformade och betfrckte det oversta av h u-

vudet. Pe framsidan var fflstat ett smalt klzide eller hrett
band med nflgon grann spets eller flera p5.. Sfirdana brur-

hades vid hogtidliga tillfdllen, t. ex. ndr de stod brud. Sout

ersflttnirrg med hj filpen for pflkliidnaden fick I{erstin F{ils-

dotter med av >kvrlifonal>, forningen, bestflende av reE-

kaka, ost och sm or. Nflr folket forr i vflrlden gick [ill
kyrkan, hade kvinnfolken under vflgen inte pfl sig de grannzi

silke- och sockendukshuvudklfldena, utan dessa bar de i
ett simpelt >hemjorsklfle>r, tills de kom et sockenstugan,
ddr omklfldnad skedde.

Husftirhiir.

Kota. Att ha husforhor efter tur och ordning var varje llemr-

rnansflgare inom sholroten skyldig till. Detta var ingaiunda
lett, i synnerhet for de mindre bonderna. I regel brutrrade

ett bastant kalas folj a pfl forhoret. Aven prflsten nr frste

biudas att stanna. i\{f,nga prdster blev I'orsvarligt 1'u}1a,

innan de reste hem, berdttas det, och h6ll sig vtil mr ed

kvinnfolken. Nflstan alla inom roten rnflste gfl pf, }:usf'ot'-

hor. Enligt en hemmansflgare i Birlstacl pliktarle rln trrus-

bonde och med honom j**nstiillda 2 ore srnt, ett tjtrirste-
hjon 1 ore smt for uteblivande frSrn hus{orhor. M6.nga \:ar
i veckotal forut mycket r5dd a for husforhrlret. Pr*ts [r:rl]a

brukade iiven trakassera sornlig, av detn, sonf va i" rmycket

svaga i sin kristendoinskunskap, i synnerhet orn dt:ssa var
av tjnnstefolk och fattiga. Hflr i Kola fanns titrl pfr i860-
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talet tre skolrotar med blott en lflrare, klockaren i forsam-

lingen. Till kalaset efter f6rhoret inbjods forsta kvflllen
bonderna inom roten, andra dagen kvinnfolken. PA fflgna-

den fick ej sparas, flven om det sedan mfi.ste knappas in
pfl kosten i veckor efterflt. Det brukade ock sf,gas, att

somliga husfdrh6r slutade vflrre fln en auktion.
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i\{enniskolivet.

Fiidelse och dop.

Nedanstflende uppteckningar kompletterzrr uppsatsen Vflstvirrnllndsk
tro och secl kring det splda barnet. Av Edvard OLsson och KarI Rencke.
Foikrninnesstudier, tilliignade Hilding Celander, s. 49 fT.

Krila. Om en kvinna arl:etar f.ore barnsiing€fr, t. ex. med vfrv-
ning och spinning, fflr hon lett harnsfrng.

Man kigger en silverpenning i badvattnet till skydd mot
fortrollning. Man lflgger 6ven stf,l i badvattnet for Iyten
o. d. Efter badet tog nran tre gflnger och lade eldmorja i
rrattnet, innan nlan slog ut det.

Vid avfflrden till dopet insys ett hflstskosonr i banrets
linning" Sornm et skall ha varit i hhstfot.

En kvinna bor ej gora besok eller gfr nflgonstans t'ore

kyrhtagningen, df, onda rnakter dessltrinnan kunde ffl mal<t
over henne. De hon gf,r till hyrkan, gflr en person runt
henne rned eld tre gflnger rnotsols. Detta skyddar henne
for onda nrakter.

Nattfnieri.

Kdta. Under hela aden'tonhundratalet och troligen lfingt forut
har hflr fol'ehornmit nattflrierier, flr,en sorn folksed. Seden

forekommer fr.nnu, rn en zrtt gfl i stora hopar och besoka
flera hernrna n uncler en lor:rlags- eller sondagsnat t 6r nu-
rnera inte brukiigt pfi lflngt nflr i den utstrfickrring son] forr.

Till er] borian fotjde de yngre de d:ldre i llock >fr)r'att
l:ira sig att se till j:lrtotrna>. De samlades de vanligen i
nflgon drzingstuga i hern manet pfi lordzrgskvflllen. S),rrner-
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ligen pfl hosten och pfl >fl6ttafteskve[)) skulle de nya pi-
gorna besokas. Det kunde vid dessa tillfrillen hflnda, att
hop pfl hop kom under nflra nog hela natten, och det blev
ofta >ingen fre> varken for tjzinare eller husfolk. Det an-
sfigs doch av alla sorn nflgot, som skulle s5. \,ara. Sfl snart
nflgon av gossarna utvalt sig en flicka, foljde han ei lflngre
hopen utan gick ensam. Detta ledcle i rnflnga fall till rikten-
sliaplig forbindelse; dock \/ar det rnera sflllan en hernrna-
son bedrog den flicka, ha n er) lflngre tid friat till. Att
nflgra gick och friade utan att dflrmed mena nflgot allvar-
ligt forekom nog, ulen iiven bonddr6ngar och arbetare an-
sag det for skarnligt att svi[<a sitt Sivna lofte onr tiktenskap.

Nzir gossama gick i flock, kunde det nog hflntta, om nfl-
gon ay dem borjade tycka orn en tlicka, att han lade sig
pfl sringen med klederr-ra p& och stannade kvar, C& de andra
gick, rnen of tast skilde han sig nog obem:ir"kt f,rAn flockerr
for att besoka den flicka, han borjat fria till ))pe allvala >>.

Till en i:6rjan var dock nrfrnga urycket blyga, octrr om nfi-
gon korn och ville s€, r,ilhen friare flickan hade, sokte hon
pA allt sfrtt skydda honorn, att de inte skulle Xe S€, vem
det vAr. tror ourkring en mansfrlder sedan forekonr knap-
past, att en gosse och flicka, ))sotrrr hnde nflgot ihop>, gich
i f'6lje pfr dagen. De {"i11 oc}r med undvek vi}randra och
vahtade sig for att uttala eller lzigga sina kiinslor i dagen
for sin orngivning.

F-or cirka 50 ffr sen fick pojkarna hfllla sig hemrna orn
niitterna tills bortit tjugoflrsfildern. Seder'mera och nu lor
ticlen flr tle >karl>, sfr snart tle gitt och lflst f6r pr':lsten.

Om nflgon legat hos en flicha, brukaCe kanrraterna hissa
hononr och uppmana ironom att bjudzr pe l<afTe eller hriinn-
vin sorn hissekarln a Onr friinrmanr,l e flickor lflg over
na lten i bfin, skulle dessa ovillhopligen hesokas, och 4et
torde ha ansetts, att de borde ha nflgon friar"e under natten.

Nflr gossarne anlflnde i flock, I)ruhade de ofla rned ett
hraftigt ryck >ta rXorren>, om den \/ar krokad pfl in sidan.
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r>Lerker)), ett slags dyrkar, bruhades, och somliga pojkar
kunde ha tiotals s5.Cana. Sf, ock >>fjflrer> (stfllfjfldrar), som

stacks genom dorren under kroken. Ofta var dorren olflst.

Sedan en gosse bori at fria pfl allvar till en flicka, togs

shor och rock 3v, och han lflg under fflllen. Nflgot bestzimt
med, hur rn5.nga plagg han tick ta &v, kfr.nner man ej tilt.
Det ansflgs dock inte passande, offi han kltidde av sig nfr.stan

allt och lade sig hos en flicka. Orn tvfl flichor lflg i samma

sflng, vilket var mychet vanligt rned pigorna, och den ena

hade friare, sacles den andra >ligga kiochare)) et gossen.

Friaren gich, innan husfolket kom upp onl morgonen. F'lic-
kan brukade ofta ha nflgot att undfdgna gossen med. Mat-
modern brukade 5r,en shga till flickan att koka kafle eller
oc honorn en sup med nflgot till, om han hade lflng vegr-v

hem. I)essa frierier mellan ett par pigicli ofta i flera fi.r.

Den s. k. nattr5nnenga i hopar ansflgs nog av de flIdre
sorn ett otyg. Bruket har motarbetats av fortildrar och

husbonder, dock foga allvarligt pfl de flesta stflllen.

Orn de, som skulle gifta sig, hade ett oflkta barn, sfl fick
de plikta till kyrkan, merendels ett kvarter tjflra. Detta

skulle anvfr ndas >att brf; kyrkan med>. Eliest erlade de

pengar, om de hade rfid. Av den anledningeu blev det ett

ordstfr.v: > Hflcke brf,r du htille betaler du kuntant?> En
pojk kom en gflng till Kola kyrka med el.t kvarter tjflra.
Klockaren anrnflrkte dfl: >Jasi., du flr av dom, som brflr!>
Denne, som visste, att 5.ven klockarn pliktat, frflgade dfl:
>Hflcke brfidde klockarn, hzille betale han mfl penninger?>

Brtillop.

Krita. Om de under mirlsolnmarnatten plockade nio slags hlom-

Tor 
och lade dem uncler huvudd),nan om natten, sfl dromde

;antan om en pojke. Kotn de pojken och Sav henne vat-
ten, sfi. blev hon gift med honom, Inen tiggde han vatten
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av henne, si flck hon honom ej. Om jintan sopade ett
rum tre torsdagskvflllar efter varandra samt gick och kastade
soporna i en korsvflg, si kom pfl tredje torsdagskviillen
den, som hon skulle bli gift med. Var han huvudl6s, si
dog han snart. Kom en svart hund och sprang dflr fram,
blev hon aldrig gift. Man tog en prflstkrage, nappade av
blad efter blad under yttrandet: >Han (hon) vill, vill inte>.
Blev dfl det sista >han vill>, sfl fick hon honom. Eller
ock sade man: >Akekf,rra, dyngekiirra, trilla, yagn). Eller:
))Hemma, vid kyr-kan, framfdr altaren>. Ibland spiddes
det: >Hel gird fl halv gflrd, fjrtrndels g6rd 6 hytte, hytte>.

En gammal gumma i Eda beriittade om en piga, som Eda.
giirna ville se sin tillkommande. Gumman ridde henne
att skf,rtorsdagskviillen sfltta ett fat rned vatte, pi fj6svin-
den och om lingfredagsmorgonen ge dit och se i vattnet, s6
skulle hon ffl se sin blivande make. Flickan gjorde, som
gumman ritt henne. Niir hon pi lingfredagsmorgonen tittade
i fatet, sig hon diiri en dflligt kledd DgutD, som bar ett
>filleknyte> under den ena armen. Hon blev gift med ho-
nom, och det blev mycket r>smitt-om> (fattigt) frir dem.

Att taga ut lysning p6. nedan, var alls inte bra, ty di xam.
gick det utfdre fdr dem. Pfl lysningsdagen >trelle guten>
(f0ll pojken) nedfdr predikstolen och brtit benet av sig.
Hiir har ocksi talats om >kiipp och kr6cke>.

A. A. i Jiirnskog berflttar efter >>Britejalengen>, en bonde: Jd,rnskog.
De gick efter en mindre furutopp med kvistar och barr

pfl. Pi denna sattes en >ringvedslott>r av ett gammalt hjul.
Denna >rkrycka> bars av nflgon till den gflrd, diir tlen som
det lyst f6r, bodde.

Att lina vigselring har ofta fdrekommit i K6la. De lin_ (ala.
tyg, som brud och brudgum hade pi sig under vigseln,
fdrvarades och i dessa skulle de svepas.

Niir de nygifta kom till sitt nya hem, skulle de >>se upp
genom ommen) (skorstenen), si kom de inte att liiugta.
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Ktila och

Jdrnskog,

Jdrnskog.

Under >leiksommarn)) (ett par veckor fore och efter mid-
sommar) firades ))mesommarsbrollop>. Vid kyrkan var dfl

en massa med folk for att se pfl brud och brudgtrm. Vid
ett sf,.dant brollop i Norra Lian i Jflrnskog for omkring
hundra flr sedan red s. k. forridare fore och utdelte brod-
skivor till flskfldarna utefter vfrgen och vid kyrkan.

Om kronbrollop i Jdnnskog i borian av 1800-talet berflttar
Stina 1\.:

Vid den tiden bruhade hrollop ofta firas pfl trefaldighets-
sondag,. Bruden och hrudgurnlnen red till kyrkan, dflr etl

mflngd folk sarnlats. Efter vigseln red bruden och brud-
gu,mmen pfl >talebachen> mellan kvrkan och landsvflgen
for att visa sig for folket. Under tiden bj ods aY )oppas-

sarne)) pfl konfekt ur smfl trzidosor tiII folket. Aven son-

dagen efter mflste bru dparet vara i kyrkan. Da szindes

sfldana dosor omkring i kyrkbflnkatrna, sfl att var och en

av kyrkfolket fick en >pasteli )), stor som en tiooring. Do-

sorna kallades bruddosor. Psahnbocker bestilldes med ett
guldhjdrta pfl perrnen och dflrover tvfl hflnder, ))som togo

varandra>>. Denna bok skflnktes av brudgummen till bru-
den pfl samma gfrng som hon fick silkeklzide och handskar.
Det spelades pfl fiol hela vzigen frfln brollopshuset till kyt-
kan. En spelman frfin hemmanet Fjoserud, elt halv mil
norr om kyrkan, blev >lorvillad>, efter det han spelat fram
ett brudfolje denna veg. En gumma s5.ndes de tre tors-
dagskvflllar med nflgot, sorn skulle ofTras i kyrkan inom
dorren, Sfl han skulle bli bra igen, men mannen blev det

oaktat inte botad. Denna berittelse flr sann.

Nflr vigseln skedde hemma, leddes brudparet in i vigsel-

rurn met ay sina forzildrar, en genom Yar dorr.
Prflsten och klockaren skulle av bruden ha var sin skjorta,

som hon sjiilv sytt. Brudfolket brukade gomma sig i
stugorna ornkring i hernntanet. En gfrng hdll man pfl att
inte finna brudgummen, men rnan fann honom till slut pfl
))olnmen)).
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Brdllopet pigick i tre dagar. Det var omflttligt med mat
och dryck. Brii.nnvin dracks pi den tiden allmflnt, och
md.nga harnnade pfl morgonsidan under bordet eller var
som helst.

Lysning fick inte goras mellan jul och nyflr och inte Skittingmark.

heller under fastan.
Lyckligt var, om brdllopet stod pi nymdLne. Vigseln

borde inte ske pfl annat stiille iin i brudens hem eller ock
i kyrkan. F6rsiggick vigseln pdL annat stille, f<ilide inte
vilsignelse med de nygifta genoru livet.

Rummet i brollopsgflrden kliiddes med sparlakan pfl alla
viggarna frfln golv till tak. Dessa sparlakan var vita med
en insydd spets efter mitten och efter varje kant. Lakanen
var avpassade efter vSggarnas storlek. Niir brollopsgesterna
anlflnde, skulle de visas omkring i huset for att se pi allt
i bide >mat- i klf,desvdg>. - Utorn bludsvenner och brud-
tirnor var det en mansperson, som >passade>> bruden, inda
tills hon kom fram till brudpallen. Han kallades )brure-
n6dden>. - Man tog med sig klengis till kyrkan och delte
ut till folket, som kommit l6nga vEigar for att se pfl nbrure-
fala>. Regn eller sn6 under vflgen till och frfln kyrkan bfl-
dade >gott orn medel 6 pengar> for de nygifta. Ridde
torrt och blflsigt vider, blev det fattigt frir dem.

BerAtterskan har i sin iigo tvenne dosor, som av brud-
gummen skinkts till bruden. I dosorna fauns det silver-
pengar. Den ena dosan flr rund och kan rymma omkring
tio tvikronor. Inuti av n&got slags metall, utanpi belagd
rned tri eller tiock rnAlning. Locket iir lint graverat. Ar-
talet 1784 ir inskuret i locket. Hela dosan ir ett s$illsynt
fint arbete. Den andra dosan har formen av en psalmbok
med en Kristusbild pi locket. Runt omkring Kristusbilden,
som har ett barn i sina arrrar, ir en del S.nglahuvudeu
avbildade. Den f<irsta dosan var skinkt till berfrtterskans
lnormorsmor', den andra till hennes rnormor, vilken git'te

sig 1817.
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Holmedal,

Klardlus-
dalen,

F6r lflngesedan red brudfolket till kyrkan i granna sad-

lar. Konfekt utdelades till folket pfl kyrkvfr.gen. Regn eller
sn6 i brudkronan betydde lycka >de skulle ffl rnycket>.

Nir de nygifta korde hem frfln kyrkan, Iossades f,reskott
efter vflgen. De, som foljde brudfolket, hade >ffrgnan> med
sig och anropade dem, som skjutit men sedan gomt sig

bak husknuten, att komma och fe sig en stlp. Fdrsta
brdllopsnatten var det ett viildigt skjutande. Alla skulle ha
brflnnvin. Fick somliga inte, satte de bossan sfr. nflra f6nst-
ret, att rutorna splittrades. Brollopsg5.sterna lflg pfl halm
over hela golvet. Det dansades, sfl att berelttaren slet ut
ett par tjocka halvsulor under ett brollop. Pe morgonen
rrivades bruden och g6mdes, ibland hos nfr.rmaste granne.

Sedan mflste brudgummen losa igen henne med traktering.
Bruden och brudgummens mor skulle fiorton dagar forut

bjuda till brollop. Det var de sed, att de skulle ha skf,n-
her ay allting, Iin, tyg, sfld eller mjol, kdtt, flfrsk, fr.ven hus-
gerfld, till och med eldgaffel.

Under det Standet pflgick, smog sig nfigon obemirkt un-
der bordet och avlossade ett dundrande skott. Det h6nde
de, att nfigra gummor trillade av sina stolar, och sfl blev
det anledning att skflla. De unga, som ej var bjudna, kom
till brollopsgflrden pfl kvflllen >for e titt)). De kallades for
>tittare>>. Frfin brollopsgfirden gick man ut och fick in denr.

Detta var ocksf; berflknat av tittarna, sorn de gav nflgot
pengar, stannade och hade roligt som de andra. Kvinn-
folken medforde >binninger> (forbandsartiklar), ty for det
mesta blev det stora slagsmfll, nAr det led pfl morgonkvisten
och brflnnvinet >tok shruy>). - PA fjulrde dagen, sedan alla
gflsterna rest, lastades mat och dricka av alla slag i en

skrinda, och brucl och brudgum korde ot,er hela ,)bjua-

laget> till alla, som var garnla och fattiga, oeh som ej kun-
nat komrna till brollopet. De undfflgnacles nu rikligt.

Se gick clet till i Atvaalen, t. ex. i trakten av Uddeholm,
omkring 1875.
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Diidsfall och begravning.

Om man fann ett rflgstrfl med tvfl &X, troddes, att nflgon Kola.

i den familjen snart skulle d6, den yngste eller den Aldste.
Om det var reg bara i det ena axet, blev det begravning;
var det reg i bflda axen, s6r blev det snart brollop, barns6l
eller stort kalas. Om en svart katt dog, varslade det otn
dodsfall inom farniljen" Likasfi. onr en vit tupp gGl pfl
>f6rehogstnatta >. Kont en ffigel och hackade pfl fonstret,
sfl sade man: >Han hackar ut nflLgon> flgon dog snart
dflr i huset. Likasfl ndr nattugglan skrek >klflvitt, kl5vitt>.

Om nflgon sjuk hade ont for att do och lflg pfl en dyna
med honsfjflder, sfl togs denna dyna bort. Det troddes, att
det var svflrt att do pfl dynor, sorn inneholl honsfj zider.
De en person var nflra doden, brukade nflgra av grannarna
vara nflrvarande. Nfr.r doden intrfltt, lflstes F ader y6"r. Man
lade en treskilling over vardera ogonlocket, en psalmbok
under hakan, somliga ocksfr en bok pfl brostet. Halmen,
som den dode legat pfl, brukade de brflnna ute ett stycke
frfln gflrden, troligen tned nflgot avseende pfl den d ode.
Nflr de nflrboende seg elden och roken av halmen, brukade
de sflga: ))Nu har t. ex. Arst-Anners sloppe tur> (No har
Anders i andra stugan fett sluta).

Mflnga hade Iflngt i fdrvflg anskaffat eller sjrllva f6rfdr-
digat sin likkista samt i flrtionden haft sina >likhdser e
liksark> fdrdiga. Omkrirrg 1910 horde upptecknaren en
97-flrig gubbe, troligen av finsk slflkt, ofta i klngre tid frf,ga
sin dotter, ))om de hade komme md likkista f,n>. - ))I e
ju int do fln, far>, S& hon. >Te do de gflr nock snart,
bara en har kiste>, sa gubben.

Nflr de bjod till begravning, skulle det goras i borjan av
veck&D, ty mycket skulle tillagas till fonen. Om lordags-
aftonen fick pigorna gfl med fonen. De gick alla frfln hem-
manet pfl en gflng. Ett sflrskilt bord var dukat for fon-
birarna, dflr de fick fflgnad. Varie husmor bakade en sflr-
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skild kaka, avsedd for tjflnstefolket pfl begravningsstflllet.
Dessa kakor kallades >skflningskaka> och var med ett spflr

delade i fyra delar. Varje stycke kallades >spflrstycke>.

Om den dode var en kvinna, skulle hennes gravskrift
r,ara uppsatt pfl ett av hennes svarta silkeklflden pfl ett

vitt lakan pfl vflggen i begravningsrummet. Begravnings-
dagen var nflstan alltid en sondag. Pe morgonen bjods pfl

stflende fot dricka ur trflstop till alla begravningsgflsterna,
dflrefter ost, limpa och brflnnvin.

Det brukades att klgga nflgot i kistan hos den dode. Om

han varit skomakare, lade man dit ett par lflster. En Kolabo

sflges for ornkring femton fir sedan ha nedlagt 7 kr. bred-

vid sin doda hustru i kistan, uf,r hon begrovs, >dflrf6r att

de skulle ha nfrgot att reda sig med, dit de komr).

Grannar och slzikting&r, som bodde efter den vflg, dflr
lik framfordes, lade granbarrkvistar i form av korsrosor pfl

vflgkanten eller ock str6ddes hackat harr pfi ett stycke av

vflgen. Om ett lik bars genom hela tremrnanet, sfl >bara-

des> hela v5.gen dflrigenom. (Eda, ornkr. 1703.) Smfi gra-

nar sattes upp vid grindstol parna vid varje stuga intill
r,flgen. De, som bodde vid viigen, gick ut och hjiilpte till
att sjunga, )sjonge te gflrn>, nflr liket bars forbi. Man fick
inte stanna med liket, forrd.n rlan kom till >liksten€rl)), dtir
lnan vilade med kistan och offrade nfigon kvist eller sten.

Att gfi fdrbi ett >likvflI> och inte offra nflgot var ej bra.

De fick de snart se nflgot stYggt.

Kota. I Lernfr.s hade de vid begravniugen gjort ett slags trfl-
stakar, pfi vilka man stflllde de vanliga ljusstakarna med

tflnda lius, sfr. att dessa kom i iimnhojd med kistan. Om

sondagsmorgonen togs liket in i stugan. Vid huvudflnden
brann tvfl ljus, vid fotterna tvfl ljus, pf, vardera sidan tre
ljus. Den, sorn lflste liket av gflrder, stod dir gravskriften
var uppsatt pfl vflggen. De anhdriga satt dir i nflrheten

allt efter slflktskup, maka och barn nfirmast. Locket pfl
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kistan var avtaget. Den, som gjort kistan, var alltid biu-
den pfl begravningen och hj tilpte >lflsaren)) att sfltta pfl

locket. Det spikades fast med dzlrtill sirskilt Sjorda spikar.
PA kistan lfig ett avlflngt bflrklfide med vit frans. N5r

kistan lyftes pfi bfiren vid kvrkzr, lades b&rklfrdet pfl be-

ren under kistan. En storre, vit nSsduk fdstades i brostet
pfl den hflst, som drog liket. Hfr"sten borde vara svart.

Ibland sattes en nflscluk pfi varderzr sidan av hflsten, vid
selpinnarna.

Forst i >likfala> korde nflgon mera framstflende slzikting

eller granne metl liklfrsaren i folie. Dflrefter kom liket och

sedan de nflrmaste slflktingarna. ))Lflsaren)) ordnade vid
kyrkan leden, hur de skulle gfl, tre och tre bredvid var-
andra. Bflrare utsflgs. De borde vara lika lflnga och helst
unga personer. Vita avlflnga klflden, ))handhlitden>, an-

bringades i greparna pfl kistans sidor, tre pfl vardera sidan.

Med dessa bars kistan av sex bzlrare fr6n kyrkogfirdsporten
till graven. I detsamma som kyrkklockorna b6tjade klii.rnta,

lyfte alla karlarna i likfdljet pfl hattarna. (Hatt ansfigs de

alltid bdra ha vid begravnirrg. f)en, som ingen hade, lflnade
av nigon). Tills for omkring femtio flr sedan kordes liket
tilt garnla Kolabron och skulle dflrifr&n biiras pi en trdbflr
fram t;ll kyrhan. Det gick nrycket sakta, r'ilket nog be-

hovdes, ty kistan korn att stflr nflstan hogre fltr huvudet pfl
bflrarna, som hade bflrskalmarna pfi axlarna. Det talades

ont att den eller den var ))ovanligt tu ugr>, vilket troligen
sattes i samband med hans liv eller vart han kom efter

ddden.

Pe ett stfllle i Bfllstad lflg en gosse si uk, och de vakade
6ver honom. De hade lejt en ))vakekflrring> att hjiilpa till.
))Ne de le te hogstnattslote, dog gossen)). Strax efter gick
vakekdrringeu och err annan person dirifrS.n fdr att gfi hem.

De horde de alldeles tydligt en begravningspsalm, som

sjongs. ))De gecli dstete gata e te landsviigen, e di kiitrne
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Kdla m. fl.
sockna.r.

yil igen noten (melodien) pfl psalma. Da va bflde sang A

spel, bAde grove A granne toner, alldeles uvanle vacker
sang e spel. Se, nfl de hors n6 t6che, da trus den doe ha
komme te gott fltter ddn.>

Om en sjuk ville flytta ur den s[ng, d6r han lAg, et en

annflr, troddes, att han snart skulle d6. Lihasfl, onr det

brann sot i spiseln, pfl pannor ellel' tegelstenar. Om en

fflgel flog in genom ett oppet fonster, troddes det ock bida
dddsfall. Den cloendes ande skulle snart fara samma veg.

Om smfl barn >blinnade sig)) sporjs snart nfigon ddd.
Om rnyrten vflxte frodigt, fick man snart ta av den till
begravningskransar.

Dromde nflgon orn blacka hflstar, bfldade det snart d6ds-
fall. Om brodet vd,nde sig i bakugnen, nflr Inan tog ut
det, betydde det detsamma,

Begravningsdrflkten var svart och vit. F'or en hundra
flr tillbaks eller mer hade alla sflrskild begravningsrock
eller -kjortel. Kvinnorna hade vita halsklflden, som ))spe-

tades ihop> rned en halsnfll och tflckte hela brostet. Svart

F'ore sin dttd bestflmde mflngen, vilka som skulle bjudas
i >grflfterol> (gravol) efter honom eller henne. Begravnings-
kalasen pflgick ofta en hel vecka, sfl att nytt ol och mat-
varor mf,ste iordninggoras. Slutet pfl en sfldan begravning
blev ofta >>arveolr>, dfl den dodes losa egendom, som pensor,
gflngklflder ln. rn., delades av slflktingarna. Inte sfl sflllan
hflnde det, att guhbarna kom i Iuven pfl varandra, och att
fullt slagsmfll uppstod. trnnan avfdrden frfln begravnings-
gfiLrden skulle allting i huset genomses flnda upp till loftet.
Det allra sista, som besflgs, var matboden.

De, som hiiilpt till under begravninger, skulle alla ha
nigot av begravningskosten med sig hem; likasfi de fattiga
inom hemmanet. Aven utsocknes tiggare undfdgnades, ty
eljest blev det >tal pfl det i bygden )).
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De gamle i Eda har berflttat: Om tuppen gol fore >hogste Eda.

natta>, betydde det dodsfall, ifall benen pfl tuppen yar kalla;
var de varma, betydde det eldsvflda.

I As i Eda slocknade lampan klockan tolv pfl natten tre
nfltter A rad, nflr husrn odern dflr stod pfl bflr. Pe fieirde
dagen dog flven husfadern. tror olnkring sjuttio flr sedan

slocknarle ett av ljusen om julkvilIen, nir de satt till bords
pfl ett st6lle. En pojke pfl 2l flr sade dfl: >Det var nog
for mig det!> I januari dog han.

I Nolby brann ljus flera nfltter vid visthusboden. Inte
lflngt dflrefter dog en gosse df,r.

I Mellby i Eda forekom for trettio fir sedan pA sondags-
morgon (begravningsdagen), att ett Ijus brann vid huvu-
det, ett vid fottern a och tvfi pfl var sida om kistan.

For omkring hundra flr sedan och dfrrfonut grov de an-
horiga till en ddd sjfllva graven i kyrkogflrden, var de ville,
och kastade sjdlva igen den. Spadarna lades i kors ovanpfi.
graven och fick sed an ligga dfrr.

For ornkring hundra flr sed&r, nelr man fraktade lik till
begravningsplatsen, fick de ej koras utan skulle hflras hela
vfr.gen. De, som bar liket, och flven de, som var rned i
likfoljet, skulle sjunga vid varje bebott stdlle, som de gick
forbi.

Lik av sjfllvspillingar fick inte foras in genom porten till
begravningsplatsen utan mflste tagas over rnuren for att
begravas i tysthet e sdrskild plats av kyrkogflrden.

Nflr en sjtilvspilling begrovs, sade prdsten: >Den, du tj[-
nat haver, skall dig uppvflcka pfl den yttersta dagen>>.

Om de burit ett lik genom en grind och en person be-

hziftad rned vflrtor gick dflrigenom och tog av dropparna,
sorn fanns hflngande under grindktipparna, och strok pfl
v5.rtorr&, troddes dessa gfl bort.

Med lihnflIar (nfllar, som man sytt i en svepnirrg med)
ringades tre gflnger motsols, och vf,rtorna gick bort.
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I{ordmarks
hdrad.

For lflnge sedan brukades vid begravning, att de anh6-
riga till den dode forde med sig en gravvflrd, och sedan

de genast efter jordfflstningen igenkastat graven, sattes grav-
vflrden rned detsamma upp pfl graven.

Hflkan Mflnsson i Eda seg ofta, att >undifolk> - jord-
folk gick i likfrird om natten landsvflgen upp till kyrko-
gflrden, ddr de begrov sina d6da.

Sitterud. Andrias P. motte ))e likfal> i Sillerud. Strax efter dog

en grannkvinna. Likfoljet efter henne var precis, som det
Andrias hade rn6tt. Han kflnde igen alla personerna, och
lika gick de i leden.

Om den yngste n6s orn iulkvrillen, nos han ut den flldste
ur huset.

Silbodal.

Man brukade hfllla br:flnnvin i munnen pfl en dod och
sedan ge det et nflgon, som \rar svflr att supa, sflr skulle
han ej mer vilja ha brflnnvin.

PA 1700-talet var det sed i Silbodals socken, att de, som

burit liket till kyrkan, genast efter jordfflstningen kastade
igen grayen. Sprdarna lades i kors ovanpfi. den, och df,r
skulle de ligga, tills nflsta grar, igen kastades.

Fdr omkring en nransfllder sedan brukade man f6rfdrdiga
ett litet enkelt trflkors, pfr vilket den avlidrles dodsdag och
fllder yar angivna och en psalmvers. Korset bars framfor
kistan och uppsattes pfl graven, vilken genast efter jord-
fdstningen igenkastades av den dodes nflrmaste slflktingar.
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Varseder och sornmarfester.

Mhrkesdagar.

Kyndelsm5.ss (konnersrnflss) var en rnfr.rkesdag. Di sades Kola'

halva vintern yara gingen ))A krottre framfodde te hoet>. Det

try, sorn inf6ll nast forut, kallades antagligen for >gonyet>' Pa

detta skulle man gfl ut orn kvflllen och ta upp en psalm,

under det man seg pfr nym6.nen. Inne i stugan vfllvde en

person under tiden tre tallrikar pfl bordet. Under den ena

Iades en fingerring, under den andra ett svart band, under

den tredje en penning. Efter det att deu intrfldande lflst

den psalm, som stod forst, dflr psalmboken var uppslagerl,

gick han frarn och lyfte Lrpp en tallrik. Lflg ringen dar,

blev han snar.t gift, va r det penningen, blev han rik, lfrg
bandet dflr, sfl hlev det sorg. Om snovflder intrflffade pfl

det nyet, sades det, att ))Ilu skaker Gonge pfllsen>' Det

skulle tvflttas fore kyndelsmflss, for de var det sflpa i vatt-

net och en sflrskilt renande kraft i det, for vid denna tid

tvflttade jungfru Maria sitt barns klflder, Sfl att allt skulle

vara rent till hennes kYrkogflng'
Efter petter Katt eller vid Mattesm6ss botjade isarna

frflta (smfllta vid stenar och andra f6remal). Man sade, att

>>Mattes (Mars) mI sett selverskiigg

locker barna utom vegg.))

))Mattes med sitt lflnga sk:igg

locker barnen ut i vegg. ))

Orn det blfiste nordanvind Fyrtio martyrer, blev det nordan-

vflder i fyrtio dygr.
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Vid vflrfrudag var vattnet bra att tvitta i, ty di tvflttade jung-
fru Maria sitt barns linne. VflrfrukvAllen sprang man barfotad
pfl gddselhogen, tre ginger runt denna, for att tranan inte skulle
sporra en. Att tranan bar ljus i siing anses hf,rstamma dirav,
att man skulle liigga sig tidigt. Solen skulle skina i reselden.

Om det regnade om skdrtol'sdagen si mycket, att en hona
kunde r>duve i mun>, blev det inte >skat6rk> det flret.

Blflste det nordlig vind annandag och tredje dag pisk,
blev det nordanvflder flnda till pingst.

Korsmissodagen om vdLren var forsta sommardag. De
skulle koskiillan pflslttas och kreaturen ut en vflndning,
hur betet eller vf,dret var. Var korsmissodagen varm, blev
det kall sommar; var den dagen kall, blev sommaren varm.

Om korsmflssan skulle de se pfl solen, nf,.r den stod hogst
pi himlen. Dfl skulle de fi starka 6gon.

Skiltingmark. Vid korsmflsstiden skulle kors gdras pfl lagflrdsddrren
liksom pfl varjehanda saker, som man brukade, t. ex. mat-
skedar, >sopelimmen>r (sopkvasten), ftir att inte trollkflringar
och ont folk skulle kunna gdra nigot.

K,6la. Peregrinus gich de hemmansvis efter sina rflgfingar pfl
aftonen och natten och ropade: )Per Grinus, Per Grinus,
bind dina hundarl> Peregrinus' hundar var vargarna. Man
hade tagit med sig mat och brii.nnvin och berittade histo-
rier om vargar, bjornal rn. rn.

Man t5nde :iven pi h<igre platser upp eldar, emedan
vargarna visat ridsla frir eld.

Kristi himmelsfiirdsdag var fdrsta >mejtardag>.

Pflsk.

Kota, Under dymmelveckan flck ingen kringgflrning utf6ras.
Om askonsdagen et de askonsdagsvdlling. Alla i huset

fick en stor >raskonsdagskake>>. Sedan man etit, tog man
en sko och gick ut och kastade den. Df,rflt, som tfln vdnde
sig, skulle friaren komrna ifrfln.
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Om klockonsdagen fick man inte spinna, for de kom
pflskkflringarne och tog det till klockesnore att dra sig upp
tiil kyrhklockorna med, nflr de skulle skrapa smorja till sin
Blflkullafflrd. Det fanns mfinga av bondnlororna, som var
pflsk kflringar, utan att det ovriga husfolket visste om det.
En gumma frAgade sin gubbe, nfr.r han sover som heist.

>Nflr jrg glanar som allra rnest>, svarade han. Gubben
lflg och glanade. De trodde gumman, att han sov, men
nfrr hon skulle flygn, skrek gubben till, och nrir nflgon seg

det, kunde hon inte honrma i vf,g.
H6xorna reste tilt Blflkulla om shiirtorsdags kvtill. En

drflng gick ut och skot en pflskkfr.ring, rnen nfr.r han var
i dorren for att gfl in, sfl kom dflr en saxkflke och slog i
vflggen, Sfl rnan knappt kunde dra den ur sedan. Nflr'
man sedan lagt sig, seg drflngen, att >mattmora)) gick upp
och tog pfl sig. Sedan vfllte hon pfl en >terda>> (brtlda) i
golvet och tog fram ett smorjehorn och smorde pfl sig

av dess smorja. Genast bar det i viig uppfdr skorstenen,
sfl sotet dammade efter. De tfrnkte dreingen: >Om det tir
nflgon mer smorja, sfr skall jng fors6ka>. Det var litet
utspillt pi golvet, det srnorde han pfl sig. Genast bar det

i vzig med honorn" Snart korn han till Blflkulla, dflr det
var mycket pfiskkfr.ringar, vilha hdll ett hiskeligt ov5.sen,

under det de hogg varand ra nr ed trilrnivar och skreh : > I
dag delt, i morgon helt>. Nu gav sig drflngen med. Han
hade en vanlig teljkniv och hogg pfl krlringarna med, under
det han skreh: >I dag delt och aldrig helt>.

Vill man se hdxorna under deras frird, skall man lzigga sig pfl
ett tak av ett hus, som [r flyttat tre gflnger, sfi. ff,r rnan se dem.

Tidigt skflrtorsdags morgon skulle man kasta >kaser))
(spfln) ner genom >ornpipa)), Sfl fick de lett att linna iigg
under vf,.ren. Pe den tiden brukade rnf,nga gfl i skogen
och leta eigg, som skogsfflgel lagt i sina bon. De spfln,
som blev huggna pfl skflrtorsdagen, skulle skam brflnna upp
pfl handbaken pfr den person, sorn huggit dem.
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-lflordmarfts
hcirad.

En gulnma, Anna T. i H., Nordmarks hflrad, berflttar, att
en gubbe dflrstfldes hackade barr, varmed han strodde under
kreaturen for att se, om de skulle bli halta under sommaren.

Alla korna blev halta. Det har trotts, att om kreaturen tram-
par pfl spf,r, Sonr huggits pe skdrtorsdagen, skuile de bli halta.
Annu finns hflr stflllen, dflr man aldrig hugger nfigot denna dag.

I Kotra vid Sandsgflrden skulle nfi.gra karlar fara och kora
sten en skirtorsdag. ))De gflr irrte bra for er, om ni far
e kor sten i dag,>, sa gamletnor pfi gfirden till dem. De

reste flndfl, lnen ndr de skulle till att lagga stenarna pfl

trflslipen, var det stort ornojligt. Ingen av dem orkzrde nfi.got.

>>De vart illanrfienes, e nEr de korn hem, fick de knappt
ett ol ur dem.)) De hade blivit nlodstulna av nflgon, dflr-
for att de skulle kora sten pfl skflrtorsdagen.

Kola.

Kota. Lflngfredagsris var rnycket i bruk till orthring 1870-talet.

Man skulle de komma ihflg Jesu lidande-
En lflngfredags morgon gick jng syd et Lundsmyra, f'or

dAr spelade orrarne. Det var er, som satt i en lflng fura
och spelte. Jag skot ett skott ))pe passe hflll>, men han

spelte lika gott. Se fort jag laddat, small det for mig igen,

men lika gott spelte orren. Det var konstigt, for det bru-
kade aldrig gfl bom, nfrr jrg skot - fitrninstone pfl sfl nflra
hell. Jag skot det tredje skottet, men orren spelte lika
gott. Nu vart jag bflde het och kall, och sfl gick jng fram
till furan och seg vid roten pf, den, och dflr lar det, som

om de hade slagit ut en hel spann med blod. ,AhAr, tflnkte
jag och kom ihflg, vad >Rabbofabbrorn)) sa till mig en

gfing: >Du ska allri gfl e skiute noe om lfingefredan, Nils,
rnennas prflsten e i korka, for pfi. den dagen hang Frfr.lsarn

pfl korset, e. du kan fe Se, de du inte vill se)). Och nfr.r

jng seg opp i toppen pfl furan, sfl var det inte en orre, som

satt dflr, utan det var en helt annan, som satt dfr,r. (Uppteck-

naren frf,gade, verrl det var.) ))De va jd.rnt Gammel-Erik, som

satt dflr, i sena h, ja allri tage bossa tfl vflgga om lflrngfredan.>>
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Det var pfl ett st5lle i >Nohnarka>, sorn kl,arnhuset brann KoLa.

tre pisknfltter i rad. Pe fjtlrde firets pflskkvfill gick mjolna-
ren et kvarnen och krop upp i >via> och lade sig dAr.

Vid >hogstnattlote> kom pfiskkiringarna dit for att flta mid-
dag. De hade med sig kaffekokare och grejor sanrt lagade
till. Troligen fanns 5"ven nflgot mjol, varav de gjorde bul-
lar till haffet. En >gutonge) (pojke) ville inte flta. De

sade en pflskkflring: ))Jag ska hovla houom, sfl flter han
nock>>. Mjolnaren ville gflrna Se, nflr kflringen >hovlade

gutongen)), varfor han rfltade upp sig over kanten pe )via>
och strzlchte sig utover for att se brittre, rnen ))via> vflltade,
och bflde mjolnaren och >skomme)) (det, som ligger kring
stenarna) kom ner av >kvflrnelurnr> och rnitt ibland pflsk-
kflringarna, vilka alla i hast satte sig pfl sina kvastar, smorde

pfl samt flog ivdg, s6. det r>dure>> efter. Sedan brann kvar-
nen inte mer.

Pflskbrev skickades. Mfi.nga av dem var mycket roliga
och vfllskrivna. Alla rorde mote for resa till Hticklefiiill
eller BlAkulla ))i pfiskekviill for att gora en hiskelig smflIl>

o. s. Y. Sornliga borjade sfl:

>Sopa, raka, jug dig sflnder
samt ett litet smorjehorn.
Tag det mot med egna hf,nder
samt stzill resan emot nord.
Smorj tett,
rid lAtt,
sflr gflr det lika besfltt. >>

Underskrifterna var olika. Ibland hette det:

>Om du rnitt namn vill veta.
sfl fflr du gfr pfl sophogen och leta.>>

Gamla personer hflr har sagt sig minnas, att det kom
hela foljen utklzidda pflskgubbar och pflskkflringar, r,ilka
gick frfin den ena stugan till den andra med pflskbrey.
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Jdrnskog.

Det grillde de aft ta fast dem och Se, vilka det var. Det
blev de ofta rnycket ovflsen men vflldigt roligt. Adresserna
var for det mesta: ))Till Pflskriddaren)), >Pflskgomman)),
>Pflsktrollet>. Annu skickas hflr pflskbrev av barnen. Det
flr mycket noga, att ingen ffrr se dem, nfr.r de avlflmnas vid
stugknuten eller i forstugan. ')

Pflskeldar har hflr forekommit, sfl lflngt nflgon nrinnes till-
baka. H6rtill valdes h6gre bergsknaltar, och man kunde
se tolv till f'ernton eldar pfi en gflng. I hel, borrade i ber-
get, laddades kraftiga skott. Som f6rladdning islogs rfia
altappar, och det berflttades, att det small sfl kraftigt, att
pfls kktiringarna >datt ner i varmen)). For lflnge sedan var
m;rcket folk, bf,de gamla och unga, n6rvarande vid >pfish-
evannene)) for att hiiilpa till att elda och skjuta bort de

farliga pfiskkriringarna. En gammal gumma frfln Elgestad
berflttade, att i K. i Kola skot man ner en pflskkfiring.
Sedan reste man upp henne vid gflrdsgi.rden efter lands-
vflgen, och kyrkfolket seg henne >tydele>, nflr de for till
kyrkan pf, pflskdagsmorgonen.

Till skydd mot pfiskkflringarrla bruhades flven fernudda
tj flrkors pf, lagflrdsddrrarna, si att kziringarna inte skulle
vflga gfl in och fdrgora kreaturen. Nf,r en gumma i Bel-
stad erl pfiskkv:ill gick ur lagflrden, glomde hon sf,ga )i
Jesu namn)), och den natten tog pflskkflringarna en >bfr.sse>>

(grmse), som de red pfi. Pe morgonen syntes liksom eflter en

sadel p& baggens rygg, och pfl det stflllet gick sedan all ullen av.

En soldat kom vid >hogstnattslote> och skulle gfl hern.
De fick han se en stor >pflskeyarmeD och fullt med folh
onlkring den. Han gick dit, men nflr han kom fram, fanns
ingen dd.r, och kolsvart var det i ashan, Sfl det var de un-
derjordiska, som hade ))varme)), sedan ungdomen hade haft
det f orut om pflskkvflllen.

1) Jfr Nflgra pflskl;rev frflu Vflrmland, Tro Sed och Shgen s. 7 6.
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>Leiksommar. ))

Forr horde Inan talas oln, att de garnle fiSr 6ver hundra K6ta.
flr sedan hade >leiksontrnar) ett par veckor fore och efter
midsomrnar. N{an gjorde dA, vad rnan ville: drog till skogs
fdr att jng, eller gav sig ut pfi fiske eller besohte sflter-
vallarna, dflr i flntorna holl till med kreaturen. Man tog
nflver for sommarbehovet, forfrirdigade nflverkontar och tog
solntnarvidjor. Tonerna frfln ntiverlurarna hordes frfln hoj-
derna. Genom vissa lurtorrer signalerade ssiterfolket mellan
sig och samtalade pi detta sfrtt. Vid denna tid, >den vackre
flrstia>, som man brukacle sflga, avlacle slflktingar och be-
kanta, sotrl bodde lflngt ifrfln varann, besok hos yarandra,
For det mesta gick de till fots, om det ocksfl var flera mils
Yeg. Nflr den besokande kom flram t. ex. en l6rrlagsefter-
middag, mdtte honom vid intrfrdet i stugan en cloft av lov
och blommor. Dessa var uppstuckna pfl de stora skflp-
kratrsarna nfrrmast taket. Golvet var bestrott mecl asplov,
ibland lned repat enbfrrsris. I)en besokande fortle g:irna
mecl sig nflgot frfln sitt henr, ett rdkat fflrlflr, en ost el. dyl.

Midsr)mmar.

For olnkrirrg en mansflkler sedan plockades mycket blom- Kcjla.mor. Till rnidsomrnar skulle alla slags blomster uppsflttas
pfl skflpliransar., fonster.hvllor, ia, snart sagt overallt. Asplov
t'epades, och dflrmed bestroddes golven. I-,ov, &y ronn i
synnerhet, vilhet ansflg. sorn finast och frven trodcles med-
fora lycka, uppsattes i smfl knippen i vr'flrlra i stugorna
och flven uppe uttcler taket. Nflr sedan helgel var 6ver
togs a\r alla slags blolnmor och lov och sanr manbands i
ett knippe. Detta gdrncles till julen, de det lades i logkaret,
dfrr det lflg medan rrtr. ldgade sig. sedan togs det upp,
och varje kreatur fick litet diirav. Pe sornlig:r stdllen ga,
lllan iiven k reatul'en av logvattnet. Det troddes, att clessa
bltlntmor och lo v hade krafl att bota och rnota sj ukdornar,
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och fora med sig lycka for kreaturen. - I min uppvflxttid
brukades att till varje sondag bestro golvet med repat enris
eller ock smiLhackat granris. Orn sommaren brukades mer-
endels lov.

A hemmanet Gryttveds skogar ligger Valfjflllet, ett av de

hogsta bergen hflr efter grflnsen. Det besokes mycket vid
midsommartid, ty utsikten flr storartad. Det sflgs, att rnan
ser sju kyrhor och siu rnil lflngt. For omkring fyrtio flr
sedan gick krygdefolket dit upp i storre foljen, medforande
kaffe och brod rn. m. En >pdtt> brflnnvin fich heller inte
saknas. Hos B. nedanfor berget blev de unga mamsellerna
frftn Adolfsfors och Kola spfldda till det allra bd"sta. Hflr
fanns 5.ven en >drflg>, som fln i dag kallas >Ufredsdrflga>.
Denna ligger hogt upp efter fjrillets vflstkant och anvflndes
av Gryttveds-bor som tillflyktsort under ofredstider. Dit upp
kunde de kornma endast genom att klovja pfl hflstryggen.

Midsornmar firades med rnidsommarvaka. Mnjstflng restes
av ungdomen och kkiddes med kransar och lov, en krans
av blommor spiralformigt virad frfln toppen av stflngen nerf,t,
pfl mitten en stor [<rans, som hflngdes over en tvflrslfl. Ett
pris brukade sflttas t'or den, som kunde hala sig upp efter
stflngen till denna krans.

Om midsommar restes rnajstflng pf, dansbanan vid Adolfs-
fors bruk. Det yar hogtid, nflr smedpojkarna fick fritt om
midsomrnarafton for att hemfbrsla majsting€n, och flickorna
kom med stora ffin-g av lov och blommor, varav gjordes
kransar till stflngen. En slinga av lov och blommor ring-
lade sig efter hela stflngen upp till toppen. Ett stycke upp
var ett kors, varpfl kransar hflngdes. Nflr polska dansades,
kunde de bflsta dansarna sparka i kranseR. ))Je spflnner
hogt te den treje kransen)), sf,ger Fredrek pfl Ransfr.tt. Urrg
och gammal kom pfi ))mesommarvaketn. Som det sf,llan
f6rekom dans pfl dansbanor eller baler den tiden (omkr.
1860), var festhumoret och gliidjen sfiL mycket storre. Musi-
ken var fiol och klarinett. Det var liv, si det fdrslog. Stark-
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varor sflldes vid tvfl st6:nd. Dessutorn fanns en mflngd
>lommeflaskor)), Som flitigt anlitades. ))trflngkosttagningenD (?)

var snart i gflng, och den, som lade >Ganorsgutten> pfl
rygg, ansflgs soTn den styvaste. Det kanske slutade med
ett slagsmil, dock sflllan vidare farligt. I alla stugorna var
lovat i vr6.rna och under taket. (Jfr Leiksomm ar !). . .

Dflr satt Johannes Wflnne (stflngjflrnssmed) jemte en slflkting
frflLn Hillringsberg eller Rottneros och talade om, hur det
var, nflr de var unga. Vid varje gf,ng och forstukvist p&

bruksbyggrringarna yar unga, grona bjorkar uppspikade.
Andra dagen, midsommardagerr, borjade dansen vid f5rra-

tiden. De kom patron med fru och barn ned och seg pfl
dansen. >Lellemflstern)) rflgglade upp sina >rflggler och
pasjaserD i oflndlighet och fick er] sup for varje stycke, han
foredrog. Det hflnde ochsi, att gamle prosten Sjostedt kom
knallande upp till bruket och dansbanan pfi rnidsommar-
dagen och stod dflr en stund och seg pfi dansen.

Somliga gick flrsg&ng pfl rnidsommarnatten. De drog ett Krita.

lakan efter sig" .Den dagg, soln blev i lakanet, vred man
ur och gav kreaturen, som dfrrigenom ansflgs ha tagit nyttan
ur grannens foder for nflsta 6.r. Men om det skulle lyckas,
fick ingen se den, som drog,

En midsommarnatt for omkring sjuttio flr sedan gick en
gurnma i hemmanet Bfllstad och drog ett lakan efter sig.

Det skulle dragas i tre gflrden med tre olika dgare, ty tre-
talet har lycka med sig. Men Fje[backgubben seg henre,
och sorn de var dfiliga viinner, sa han for sig sjzilv: )Det
dflr skall du inte ha nfrgon nytta av utan tvflrtom !> Nflr hon
sflr hade vridit musten ur lakanet och givit korna detta pfl
>rsorpan)), blev de sjuka. Gumrnan forstod strax, att Fjell-
backen sett henne och trollat pfl kreaturen. Nu mflste hon
forsoka fe honom att bota korna ocksfl. ,Ah ja, for fem
marker skrfldmjol kan jug nog gdra det>, svarade han.
DHit med en nflve salt, sfi ska de snart vara bra.>>
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skittinsmark. Arsgflng gick man om midsommarnatten. En kiring i
Vadjungsed i Jiirnskog gick naken och drog ett lakan
efter sig i grannarnes girden. Hon hade flven en bytta,
i vilken hon mj6lkade kraft ur bjrirkens kvistar. Sedan
vreds daggvattnet ur lakanet over en >s6rpa>, som gavs
kreaturen, och s5. fick de all kraften ur grannens 6rsv5xt.
Fick nigon se en, som gick sfldan irsging, sfl var den till
ingen nytta.

52



Fran Mickelsmilss till Knut.

MickelsmHss.

Vid tiden f6r denna helg borde all siid vara inne, ty rtunskos.
efter oktober minads bdrjan ansflgs vintern kunna komma
pfl allvar n6r som helst. Vid >Meckelsmissl<ite> var det i
allrninhet mickelsmdsskalas av flera anledningar: dels var
sflterjintorna hemkonrna frd.n s6tern metl en mingd >sfl-
terdrfltt> (smdr, ost, srinning rn. m.), dels var stiidseltiden
f6r tj:instefolk inne, dels hrills hostmarknad m. m. Vid
mickelsmflssan tillstiilldes ofta >skArgillen>, varvid alla inom
hemmanet var bjudna pfl ett stille inom gflrden och rik-
ligen undfiignades med rnat, <il och briinnvin - av >Mec-
kelsmf,ssbrflnnet>. Detta gille kallades ofta for >meckels-
mdssdansen>. Ndsta 6.r kom turen att hilla gille till nflgon
annan inom hemmanet.

Varslan.

nvarslann kallades en tid av tre veckor f6re jul. Dfl skulle rdrnskog.
man vara varsam, emedan olyckor liitt skedde. Var skogen
under denna tid mycket sndtflckt, sades det bida gott f6r
nista flrs skrird.

Lucia.

Pfl ett st5lle i Kdla (f6r hundra flr sedan) kliidde de sig t(r;ra.
i halm om lusse, >bide store & sm6., drfrnger i piger, fl
danse, sfl lEinge di fanns e halmpipe igen pfl demr>.
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Jdrnskog.

Eda.

Nflr jag tjzlnte drflng hos Nils Gullbrandsson i F., sflger

en berflttare, brukade de d5r att kla sig i hahn om lusse

(omkr. 80 fir sedan). Sedan dansade de, ))se lflnge d:i fanns

e halmpipe igen pfl dom.r) Det var bflde unga och gamla,

kvinnfolk och karlar. NiIs Guldbrandsson brukade ocksfl

varje nyfi.rsafton kdra hem ett holass frfln nflgon av ladorna

pfl ut5gorna. Varfor visste berdttaren inte men trodde, att

det var, for att fodret skulle rflcka flret ut.

Lusse firades i Jflrnskog. Man stod upp kl. 3 pfl mor-
gonen och skulle fore dagen ha tre frukostar. Brudar, vit-
kledda, med fem ljus fdstade i en krans eller krona pfl

huvudet, bjod alla i huset pfi kaffe och srnfibr6d.

>Enligt fleres berflttelser brukade rnan for omkring 70 d

80 flr sedan (upptecknat L922) i Eda om lusse utklflda sig

tilt lussegubbar. De togo err vit skjorta utanpf, de andra

kl6derr&, sfl virades ett tflmligen brett halmbfllte om midjan.
Somliga trodde sig ock minnas, att de brukade ha halrn

pfl benen samt fldtade halmskor pfl fotterna. SA gingo de

ur den ena stugan och i deu andra och fingo lussesup e

lusselirnpa. ))

Ett lusserim lydde sfl:

>Lucia den blida
skall lfi.ta mig veta,
vars sflng jng skall breda,
vars barn i ng skall bfr.ra,

vars kf,raste jag skall vara,
och vars famn .iag skall sova uti.t>

En gumma frfln Eda socken mindes, att man i hennes

ungdom i hemtnanet Lfrnglanda om Lusse tog in en rAg-

halmskdrve, reste den pfi golvet inne i stugan, pflkltldde den

kjolar, troja och hatt samt granna >bolar>> (hand). Sedan

dansade rnan hela formiddagen omkring den, under det man

fick lussesupar och lussefdgnad.
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Julftirberedelser.

Julh6gar fick alla barn och tjf,nare. Av dessa fick tagas r{ata.

blott vid vissa tillfiillen under julen. Bland r>stomparna>

eller kakorna var en mindre, rund, samtnanlagd av en deg-
string, kallad >julbroe>. Av dessa sparades till vflren flt
histarna, nflr de ftirsta gingen sattes frir harven.

Julhogen var pi sornliga stiillen sfl h6g, dflr den lflg pfl
julbordet, att en sirskilt gjord >rtrespete> (triisticka) stacks
tviirsigenom den, pi det den ej skulle trilla omkull.

Blodet efter gris, som slaktats f6re jul, gomdes till viren.
Av detta giordes korv till korvmindagen.

Om lusse skulle allt julbak vara ffrr'digt, och ingen skulle Jdtnskos.

baka f6re tjugondedagen. Man handsiktade rnj<ilet. Av
r>ivsikten> (det grova) blev s. k. flr,siktkaka. Anda till fem
eller flera sorters deg fhnns; bl. a. bakades >vdrterlimpa>.
Barnen i huset skulle ha var sin >>stomp> (liten kaka) av varje
sort, den stdrsta av >ivsikt>, s. k. tuppkaka, med smfl tuppar
runt kanten pi en ring, lagd ovanpfl kakau. Alla >>stomparnar>

skulle Iiiggas pi varandla. Detta kallades >julruva>> och skulle
inte rtiras fdre trettondedagen och inte vara slut f<ire Knut.

Man bakade tv6. stycken runda kakor och en tunn kaka
med uddar lunt omkring. Sedan giordes en striug av deg,
sotn rullades forst it ett hill och sedan it ett arlnat, si
det bildade som ett kors. Alltsfl fyra stycken i varie h6g.
Tvfl sddana hrigar lades mitt pfl bordet. Intet togs av dessa,
utan nir julen var slut, g6mdes de till askonsdagen, ddL alia
husets medlemmar fick ddrav. Sedan grimtles de flterigen till
forsta dag,en av viranden, di bide folk och kreatur fi,ck av dem.

Degtriget skrapades, och av de >krasslor), som erholls,
bahades it rflttorna. Kakorna lades pfi havrebingarna. Rflt-
torna skulle nflmligen ocks6. ha julkakor.

Vid julbaket bakades av vanlig deg ett kors, sotn Iades -ada.

pi havrebingen, dir det fick ligga till vflren, dfl den hflst,
som drog harven >forsta draget> om vflren, fick iita upp det.
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K6la. Mellan Tomrnesmiiss och jul var >den lelle go vala>.
Di var allt det goda fiirdiglagat, och de fick smaka pfl
allting. F6rut pi f<irejulen var det >striskjorta fl grovkake>.

De sista fltta dagarna frire jul skulle de ha pfl sig >flllete>
(trasiga) plagg - vilket ock kallades julbocken. Detta diir-
f6r att nflr det hlev jul, sfl blev det sfl mycket hdrligare.

Jiirnskog. >Dopparedan)): dager fore julaftou kokades all kottmaten
f6r de forsta juldagarna. Dfl doppades rned hrrid i grytan.

Julaftonen och julnatten.

Kdta. Pe julafton reusopades veCbacken. Man fich inte gfl et
visthus eller kflllare eller bflra in ved under juldagen, inte
skotta godseln frfln iagflrden eller gfl nf,gonstans. Orn man
inte iakttog det, sfl blev det ingen drygsel i det, man hade,
under det kommande flr'et.

All slags flkerbruksredskap skuile vara under tak jol-
natten. H usbonden gicli pfl julafton otn kring hus och gflr-
den och seg till, att allt kom under tak. Det var ej bra
for nflsta 6"rs skord, a Lt nflgot fick ligga ute.

Klockan elva pfl julaftons formiddag skulle mall sfltta
upp >foggelnejka>. Blev det senare, fick mall in skorden
sent pfl det komrnande 6.ret. Vid samma tid sonr julktirven
uppsattes, lade rnan i huset upp >juleruvan)) pfl bordet:
tvfl stora, tjocka kakor av fint rflgmj ol, overst en hflrdost
och brd"nnvinsflashan bredvid. Intet fick roras forrfln om
tjugondedag Knut, ))som kdr julen ut>. De Iick alla sin
del dflrar,. Det brukades att sfltta en smal sticka i oversta
liakan pfl iulbordet. I stichans ovre anda sattes en >jule-

tuppe>>, bakad av juldegarna. 
- Varje iulkvtlll tog de med

till stzrllet sammanblandat starkol och hrdnnvin' Hiirav
trfr lldes i vattuet, som gavs till hzi starrla.

Ingen frflrnrnande, sonr kom in under julen, {ick gfr offlg-
nad, ty dfl bar han ut -iulen. 

- Hur fattigt det iin \rar,

skulle dock en haka av sihtat mjol och en lirnpa dtirpf,
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ligga pfl ena flndan av bordet pfl en vit duk, tills julen var
slut. Om man inte iakttog detta, skulle det bli svfllt och
mycket knappt med mat vid Olsrnfrssan (29 iuli).

En fittiof,rig man i I(ola berflttar, att hans far varie jul-
kvzill ledde in hristen .clch Sav honom en sup och clflretter
en bit bl'od. Den, som forst blev fzirdig med zitandet vid
julbordet orn iulkvfrllen, dog f<lrst. Att halm breddes
over golvet om iulkvtillen, sflges vara dfrrfor, att Kristus,
den natten han blev fodd, lflg pfl halm.

Om julkvtillen satnlades askarr i spisen vfll och giordes
iflmn ovanpf,. Syntes pfi morgonen en fordiupning, ))grav)),
betydde det dodsfall under flret. Syntes ett fotsp&r, sfl blev
dflr fott barn under kommande flret.

Ett ljus skulle brinna hela julkvzillen. Om det >ojorde
sig)) (brann oj flmnt), sfl att det slockuade, innan det var
nedbrflnt, dog nflgon i huset under det kornrnande firet.

Pe ett stfllle rninns tvenne kvinnor, som flnnu lever, att
deras forildrar satte ett ljus pfl troskeln mellan koket och
en inre kammare, dflrfor att Frfllsaren skulle homma flven
in i kammaren.

Om det om julkvzillen fanns korn eller rester av korn
under eller omkring hordet, sfl troddes, att av den sorts
korn, sonl dflr hittades, skulle det bli mycket god skord
under det komrnande firet.

En patron I-,arsson rigde omkring 1870 den lilla herr- R6ta.

gflrden Erlingserud. Varje julafton i skymningen hom det
en lutande gestalt frfln landsvflgen upp mot stora ingflngen.
Han seg ut som en pfl bakbenen gflende bock - lengt bock-
ragg och ett par bockhorn uppe pfl huvudet. Pe ryggen
bar han en Dspjelskunt>, ddri lflg julhlappar till barnen och
husets alla medlemmar. Efter det han knacl<at pfr, blev
hau inslflppt av patron, som frflgade, varifrf,n lran korn,
hur gammal han \,'ar, vart han flmnade rig, varpfi han
svarade, att han kom mycket, rnycket lfrngt ifrfln be-
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Jd.rnskog.

riittaren mindes ej riktigt, men kanske var det ifrfln Tysk-
land. Sjo hundra fir gammal var han, och han skulle frnnu

i afton pfl mf,nga flera stflllen. Nu utdeltes julklappal'na,

ofta utgorande ett rnindre plagg, ett tygstycke och till
barnen nf,got att hflnga i granen. Dflrefter bjods den lflng-

vflga bocken pfl limpa med ost samt en sup. De kanske
bocken sjong en strof, t. ex.:

))4, kflre mor i spisen,
liitt oss fe smake pfi grisen !

A, keire far i huse,

var snflll e ta fram kruse !>>

Ef ter S nnu en sup och lite sylta knallade bockerr vidare
mot sitt hem. - Denna >julklappsbock> hette Anders N.

Uppgifterna har l6.mnats av hans soner.

En gumma i Bfilstad fann en julmorgon en flrta under

iulhordet. Hon blev mycket glad, ty dfl skulle det bli mycket
gott skordefir. Lf,g ett rflgkorn under bordet, blev det bra
flr, ett havrekorn, dfiligt.

Julkflrven uppsattes pfl julaftons eftermiddag, och fflgel-

nek skulle alla ha, om den fln skulle hflmtas mycket lflng-
vflga. Man badade i kvzlllningen pfl julafton. Halm bru-
kade pfl mflLnga stflllen utbredas over hela golvet under
julnatten. Den, sotn intet nytt tAtt till jrl, brukade siga,
att han fflr sitta pe ))honsvaggeln>> under julnatten. Man bfld-
dade et jultomten, vilken ock av somliga jzimfordes med

Kristus. Om jultomten talades mychet. Han var med i
>fiuset> kvrill och rnorg,on, och n5.r man bar in sista ved-

fflnget pfl i ulafton, satt han pfl detta. Pe torntebfldden
syntes tydligt orn morgonen, att hau legat dflr om natten.

Onr micldagen pf, julafton uppsattes fflgelkfrrven, ty fflg-

larna skulle iiven ha mat pfl julaftonsmiddng. Nir den var
uppsatt och den, som satt upp den, kommit iu, kom ))mo-

ran)) i huset med en julkaka, erl lirnpa och en ost och eu
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brd nnvinskaraff, vilket allt hon placerade pfl bordets mitt,

dflr det skulle ligga orort till >tjugondag Knut, sorn kor

iulep ut.> Nu fick den, sorn uppsatt ffigelkiin'en en sup

samt en lirnpskiva med ost pfl, lil<asfi. alla husets medlern-

mar, och efter detta ansfigs j ulen hava intrfltt pfl allvar,

och allt arbete skulle nu vara slut. Julhalm utbreddes

over hela golvet. Pe den skulle alla husets medlemmar

ligga under natten. vad de de dromde om, t. ex. vflderlek,

nflsta firs skol'd m. m., skulle sI6' in.
Fore jol sammanhands, >vanlades>, det strflfoder, som

kreaturen skulle ha uncler juldagarlle, ity att intet arbete

fick utforas under j uldagarne. Detta m5,ste lflggas pfl ett

stiille, sfl skulle kreaturen hfilla tillsammans nitsta sommar,

nd,r de kom ut i skogen pfl bete. Godseln, som utskottacles

pfl julafton, lades ock efter alla kreaturen pfi en plats av

samma anledning.
Julgran hade man nflstan allmant (hertittaretr fodd 1826)

och kkidde den med vad man hade. I toppen brukade

man lra ett tregrenslius.
Om iulkv:illen gav man kreaturen en ))varne)) gott ho,

strok dem over ryggen och sade: >I kvtill flr det julkvflIl.

At r'fll och trivs viil till en annan iulkr'flIl, liigg hullet pfl

ryggen e inte pf, rompa. I den heliga treenighets nalnl).))

I Dalen i Ny socken brukade husmoderu, sedan man ,l[v.

etit om kvfr.llen, bzidda f,t jultomten pfl lingbzinken inom

bordet. Hon gjorde frven en jultomte av klflder och lade

i bedden. Alt mat, som sattes pfi julbordet, skulle stfl igen

till julmorgonen, och jultomten troddes 5.ven 5ta nflgot dflrzrv.

De smulor, som f'6ll ned under bordet, de man et om llda'

iulkvillen, fick ej upptagas. De skulle vara et jultornten.

Det sades iiven, att om nflgot antrat, kniv eller gaffel, foll

necl, fick ej heller det upptagas pfl julafton. Pe sornliga

stflllel sattes ock rnat i en skf,l et jultomten under bordets

6vre hncle, pfr andra fiter uppfl. pfl bordets nedre flnde.

59

)



Holmedal.

Sillerud.

En bedd tillreddes pe iulkvflllen av husets finaste kud.
dar och klflder, sfisom linnedukar, silkedukar, silkeschalar.
Denna bedd shulle Jesus vila pfl under iulnatten. Bfrdden
skulle vara i ensarnt rum, drir ingen annan under natten
fick vistas. Den fick ej borttzlg"s, forrfln j ulen var slut.
Breri vid haciden pfr ett litet bord rluliades u pp lite av alla
sorter, som bakats till iulen, samt dricka i ett tennstop.

Om jrlgubbar visste Olov Andersson, fddd 1841, att be-
rfltta. >Nflr vi voro srn6, jrg och rnina syskon, hoggo vi
smfl granar, som intogos orn iulafton. Dessa sattes i ett
slags fot, sfl att de stodo. Sedan pflkkkldes dessa n6got,
en rock eller vist, nflr det skulle viire kflr (r,ara karl),
en kiole, nflr det skulle viire kvennfolk. >Vad gjorde
rti tned dern ?> ))\ri hade derl stflende i en vrfl, och sflL

dansade vi med dein orn hvflllarrra.)) - rlf ade ni intet ljus
i denr?> ,N.j, yi hade inga ljus. Den tia ya de inte
Anne fln tore-varmen i spisen nflr (hos) fattigt folk. >

Nflr alla hade etit pfl julkvzillen, tog rnor ett ljus och
satte det pfl en bricka eller i en kopparbunke och place-
rade det pfl ett stfllle att brinna hela natten. Den lilla ljus-
stump, som blev igen, kallades >julesn6ppen> och forvara-
des i en liten tyglapp i skApet. N[r nflgon skadade sig
under det kommande flret, snrorde de sig med den. Det
Yar stor kraft i den, forstfls.

Pe iulafton vid middagstiden sattes iulkflrven upp, ty
fAglarna skulle ha mat till middagen. Nflr den, sorn satt
upp kflrven, kom in, togs julosten fram. Och han var den
forste, sorn fick av den, j5mte limpa och en sup. Sedan
alla de andra i farnilien. Dflrefter var det slut med allt
arbete, fitminstone ute, ty j ulen hade intrfltt pA alh,ar. I
berflttarens ungdorn (fddd 1850) hlflrntades j ulhelgen irr
mecl trrrrrkklockol'irit kl. 2 pfi julafton i Silleruds kyrka.

Iiors bakades och lades pfl iulhordet julkvflllen. Skulle
ligga dflr till tjugondedagen att kora ut julen med. Halm
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breddes 6ver hela golvet, och nir man gick till sdngs, sattes
ett ljus mitt pfl golvet. Om ljuset brann sfl, att mycket
talg fl6t pfl golvet, si ljuset f6ll eller flyttade sig nigot,
betydde det dodsfall inom familjen.

Inom Nordmarks hflrad var den sed och tro gillande, att Nordmarfts

den, som f6rst fick upp iulkflrven, r>speckeneika>, fick fdrst h.irad.

in sin skdrd nflsta 5.r. Dock {ick den inte upps?ittas frirr
iin pfl julaftons morgon.

Frfln juldagen till Knut.

En tds, som >inte var fullkomlig> (mindre vetande) gick
mycket tidigt en iulmorgon till kyrkan och hade med sig
i folje ett par mindre flickor. Nfrr de kom till kyrkan, var
den upplyst, och mflnga folk satt i buinkarna. Tosen kinde
igen mflnga av dem, sedan de levde. De forstod hon, att
det var de doda, sorn pfr julnatten kommit upp ur kyrko-
gfrrden och nu holl sin iulotta. De, som satt ntira intill
henne och flickorn&, >ndppe> i klflderna pfl dern (tog i
klederna) och r6rde pfi munnen, men de kunde inte tala
nfigot. Flickorna satt i kyrkan, nfrr kyrkvaktaren korn f6r
att tflnda ljusen pfi julmorgonen, De hade inte tagit sig
ut, ty dorrarna var stilngda efter de doda.

Lill-Erik i H. tappade en selsticka, nflr han var nf,ra Kdta.

hemma frfln kyrkan oln juldagen. Han tog ifrfln hflsten
och red hem, sfl han blev den forste hem frfrn kyrkan inom
hemmanet den juldagen.

Om annandagen yar det sed, att unga pojkar gick och
mflkade i lagflrden, De blev de bjudna p5 ))mflkegfis> m. m.

Annandagen brukade gossarna gfl onlliring och >sjonge f'6r
dor> (dorr). e kallades for >kladdegubber> och var ibland
utstyrda pfi flera vis. Ibland hade de ljus med sig, som de
svingde ornkring i ett >skdrnrne)) av ett sflll. De sjong de
kflnda iulvisorna:
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)4, kere mor i spisen,
liitt oss fi smaka Pi grisent> -
>Kflre far i huse,
var snill fl ta fram kruse!> etc.

Hirefter bjod far i huset pi en sup och mor pfl julsylta'
Om de ngdrsdagen pi morgonen rflkade ta ettplaggvringt

pfl sig, sfl gick allt bakviint och dflligt under det kommande

flret.
De gamla brukte ock att >binne> (binda) elden om ny-

irsnatten eller pfl nyirsmorgonen, diL troligen ndLgot offrades

pfl gloden eller i eldstaden och nfigra formler lf,stes'

Jdrnsftos. Julmorgon skulle alla, som kunde det, tilI kvrkan' Jul-
bloss, >stickl6.ger>, av furustickor, 6-8 fot lfiuga, bruka-

des till och med av korande. Vid framkomsten till kyrkan
sattes rester av dessa ned i sn6n och kunde Snnu stfl och

brinna, niir folket kom ut ur kyrkan. Kappkdrning hem

frfln kyrkan fdrekom om juldagen ndstan alltid, och ansigs

det f6r en stor heder att komma ftirst hem' Den, som

kom fdrst hetn frin kyrkan juldagen, skulle foljande som-

mar fi in sin skord f<ire de andra. Vid hemkomsten skulle
man ha r>besken>> i ett jumt'rlrglas, ungefir tre ginger en

sup nu. Om juldagens afton fick ingen gfl pfl bes<ik, utan

var och en blev hemma hos sig.

Annandag jul tog man in >julgubben>, gjord av halm

och kanske nigot trflvirke ini. Man stflllde honom pfl golvet,

och sedan b6rjade >kalaset>. Man s<ip och flt, och si gav

man gubben bide brinnvin och 61.

>Ljusa stjflrnan> gick ett antal gossar omkring i gi'rdarna

med, varvid man bl. a. sjdng:

>Staffan var en stalledrflng,

Dnr var j,,o:i:J::-::.]'.;,:H'1,**,*, med en stor

n5.sa av svart lflder och bjiillra mellart benen. Ibland un-
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der bordet, och vips satt han pfl alla fyra uppe pfl bordet
och brflkte.

Om tjugondehelgen gick de >skrflbukar>. De var de

utstyrda med grflsliga ansikten, vrflngda fflrskinnspfllsar,
med rep av hahn eller av svinhflr som bzilte om livet, en

korumpa bak och en koskilla mellan benen. Se gick de

frfln den ena gflrden till den andra, och supar och srnor-
gflsar vankades pfl de flesta stfr.llen.

Om julmorgonen tog husmodern i Dalen av allt, som Ny.

var pf, bordet, och lagade i ordning et kreaturen. Pigorna
skulle ge litet dflrav At var ko, under det de sade: >At vfll
och trivs> o. s. Y.

En del Edabor korde over ett tidrn. Den, som var forst, Eda.

villte nflra stranden. Gurnman och en gosse trillade ur
sl6den. Bonden gav sig inte tid att ta dem med ufan
kastade sig i sl5den (>brefika>) och korde hem. fick sig

en besk och for sedan tillbaks efter gumman och gossen.

Det gick ofta under julen julgubbar, stora folien. Som-

liga hade horn bfide pfl huvudet och pfl knflna. Om mid-
jn, hade de bfllten sfl gjorda, att de bj6llror, som var fdstade

runt dem, inte kom att ligga inpfi kld.dernA. Bflltena
var alltsfi tjocka ut6.t. Om de var av halm eller ej, kunde
berflttaren inte sflga. En var det, som kallades rPaias)).

Den var de mycket rfldda for; troligen den s. k. bocken.

Med )stjflrnan> gick de om och efter trettonde. Bland
annat, som sj6ngs, var detta:

>>Nu flr jol uti vart hus,
ty tackom vi sfl gf,rna,
julegran e juleljus
allt for den ljusa stiflrna.
Nu flr jol uti var spis,
ty tackom vi sf, gflrna,
julegrot A julegris
allt fdr den ljusa stjfirna.
Ingen dager synes fln>> o. s. v.

63



Vid trettondehelgen gick de tre vise m[nnen omkrins
De kallades Pajas, Judas och Herodes. Med dem foljde
nio personer. I ett hflrvtrfl eller ett sell, som svfrngdes runt,
satt ett ljus >den ljusa stjflrnan)). Man sjong Staffans-
visan och annat. De de gick, sjong de:

>Goder natt, goder natt !

Hflr pfl e h6ne e fjiir pfl en katt.
Goder natt, goder natt !>

Nflr de kom, brukade de sjunga:

>>Finns det piga i detta hus,
shall hon upp och tflnda ljus,
annars kallar vi henne kalvskinnsmus.))

Nflr de vid Charlottenbergs bruk for omkring femtio flr
sedan gick med stjflrnaD, yar tre gossar utklaidda till de tre
vise mfr.nnen. De hade h6ga, sockertoppsformiga hattar av
vit papp. Stj5rnan var rund, av papper, som impregnerats
med nflgot fett, sfl att liuset slapp bflttre igenom. Man
sjong de vanligaste sflnger, som hrukades vid detta tillfzille.
Nflr alla erhflllit vztlftignad, hoppade bocken, sonr hittills
hela tiden suttit under bordet, ))tvefottes)) upp pfi detta
utan att komma nflra n&got av allt, som stod dflr. Han
spelade hflr bflde bockens och .Iudas' roll. Ur niiversiicken,
som han hade pfl ryggen, tog han ett ankare, och av det
brflnnvinet, som var kvar i ))potten>>, som stod pfl borclet,
hzillde hzrn i ankaret. Han tog flven nflgot av det 6vriga,
sflsom ost, korv och skinka, och lade ner i sflcken. Orn
de ej blev vfrl mottagna eller fick dfllig ffrgnad, sfl brukade
de forvflnda tachsflngen till:

))Vi onskar eder nu sfl rnfingen god natt
som fjzir p6 e hone e hfir pfl en katt. >>

Sedan trakten genomgfltts, och en hel del brflnnvin och
sovel insarnlats, stflllde stjfrrngossarna och en del flickor
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till en >stordans)) vid >tjugnehzilglote>>. Flickorna fick av
sina matmodrar kakor och limpa. Till stordansen inbjods
de alla, som de varit hos, nflr de gick med stjflrnarl.

En gubbe i Holmedal gick en julmorgon ut ur kyrkan
fore alla andra och skar ur alla selpinnarna for gubbarna
och bar dern till sin sl6de. Sedan korde han i veig frflrn
kyrkan. Nflr gubbarna kom och skulle sfltta for, blev det
ett htilsingens vfr.sen och svflriande. De mflste ta grirdsgflrds-
storar till selpinnar, innau de kunde komnra iv:ig hem.
Gubben, soln tog selpinnarna, vfllte dem ur pfl Pekstafisen.
om sedan nflgon sade: >>Ja har ingen selpinne)), sfl sa de
till honom: >>G6: pf,. Pekstaflsen. Diir finns det.>

Annandag jrl brukade gossarna gfl omkring och >sjonge
for dor> (dorr). De kallades for >kladdegubber> och var
ibland utstyrda pfl flera vis. Ibland hacle de ocksfl lj us
med .ig, som de svflngde omkring i ett >sksimme)) ay ett
sflll. visorna, de sjdng, var av de kflnda julvisorna, var-
efter far i huset bjod pfr en sup och rnora, pfl julsylta.

Augusta 8., som tiflnade som piga pfl Vflrrnlandsnfls, blev
bjuden pfl ett stfllle under julen. Dfrr blev dans pfl kvflllen.
Dflrvid fastnade en eldbrancl i husbondens lf,nga rock och
foljde med utflt golvet. De blev husfolket oversiggivna och
ropade: >Gu troste oss ! De varsler ont e farligt for oss
under hele det kommande firet!> De skulle ti ont av elden.

Hiigtidskviill i bondstugan.

Som avslutning pfl Edvard Olssons uppteckningar rcirande flldre tiders
julflrande anfores hflr en skildring, som han givit namnet En trettond.ed_ags-
eftetmiddog ltos nd.mndemannen Olou Olsson, Berga, K6la s..fl, d.r 7ghy.
Skildringen flr visserligen romantiserad men fortjinar att flterges, 46. den
limnar en flskfldlig bild av en h6gtidsafton i en bondgird frirr i tiden med
dess siregna stflmning. Upptecl<naren f,.beropar som sagesman sin moder.

Det flr vid tvfltiden pA eftermiddagen, husbonden har just
slutat lflsandet i psalmboken och uppstfrmrner med kraftig

Holmedal"

Silbodal och

Ld.ngserud.

Vdrmlands-
nas.
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rost, yari alla instflrnma; >r,En gtjflrna gick pfl himlen flam,
Halleluja,> De flesta av husfolket hade- doclt varit i kyrkan
pfr formiddagen, ty pfl den tiden gingo alla i [5rrknn'

Nflr sjungandet flr slut, sflger husfadern: >Ja, DU tnor,
ska vi ha oss lite extra, eftersom det 6r den sista hogtids-
dagen av julen.>) Varvid husmodern gfir och tager en limpa
av dem, sorn ligga for sig sjtilva pfl en nrindre, r,it duk pfl
ena flndan av det lflnga s. k. slaghor.det. Dessa lirnpor och
en stor kaka av sihtat mjol ha legat dtir sedan j ulkvtlllen,
rnen varie hogtidsdag hirr alla husets medlemmar: ffrtt en

skiva dflrav med en skiva ost pf,. Sedan hon tillagat en >flrs-

ling> (en skiva) et alla, tar husfadern tvfl tennbflgare sar,nt

slflr glogg driri och skfllar rned alla. Tre brodskivor ligga
kvar pfl bordet, sedan alla tagit sitt. Vad skulle dessa vara
till? Jo, de gomdes till vflren, de de gavs et hfr.starna, nf,r
dessa forsta gflngen sattes for harv eller plog. r>Du har
gott minne, ntor)), s5.ger han, r,arefter. han gflr efter en nfr,ver-

ask och lflgger brodskirrorna i den. Ntt komma aIIa bar-
nen med en liten bit av var sin >stolnp)), den s. k. >T6ppe=

kakan>>, och kigga i asken, 5vensfl. tj tln stefolket, varefter
asken bortsflttes, tills vfi.ren flr inne.

r>Vi fe nog frdmmande i kvflll>, sflger husfadern. r)De

komma hit med den ljusa stjrirnarr.)) - >Hej !> Barnen
jubla till, och gamla Marit, vilken tiinat pfl stdllet i over

40 flr, slflr ihop hflnderna: >Josses da !> Nu blir det liv
och r6relse. F 6rst skall man gora ifrfln sig ute, ty krea-
turen ska omses, och sedan ska pigorna hjiilpa Inor vicl

tillagningen av det, sotn stjfrrngossarna skall bjrdas pfl.

Uncler tiden boriar det att skymma, det dr alldeles lugnt
och stilla ute, men allt ar vitt, >>nyvittu, ty under dagen

har fallit omkring 2 tum nysno. Nfrr man sfl vid sextiden

frr f:irdig med bflde det ena och andra, borjar barnen friga:
>Komrra Ce inte snart?> Karo, sorn ligger vid spiseln, lyfter
nu pfl huvudet och lflter hora ett svagt mol'rande. >>Nu komma
de>), sflger Marit, vilken j.rst nu kommer in rned ett fflLng ved,
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Man sl5cker ljusen i koket och begiver sig in i kammarn,
vars fonster vetta mot norr, med utsikt 6ver gflrden. Intet
ljus tflndes dock, forrf,n stjdrngossarna sjungit

>Goder afton, hflrinne, b&de herre och fru !

Vi onska eder alla en lycklig god jull>

Denna strof sjunges utanfdr fonstret, under det stjflrnan
svdnges runt. Nu komma m6rka skepnader over gflrden
fram rnot stora bygg.raden. Pe en liten gre htist stfir bocken
pfl alla fyra. Vips tar han ett skutt ner pfl marken, v&r=
efter han forsvinner f6r eR liten stund. Ndr sflLngen ute
flr slutad, tflndes ljus i stora gflngen till tecken, att de f,ro
vfllkomnz, varpfl alla begiva sig in i storstugan, d5.r spelet
fortsf,tter, omvfrxlande med tal och sflng. En strof, som
bl. a. sjongs, lyder:

)Vi se pfl eder fonsterpost, t)

att dflr finns brflnnvin, smor och ost.))

Nflr sfl spelet flr slut, bjudes pi besken, yarefter kommer
ost, limpa och en sup. Genom ddrren kommer nu inluf-
fandes den raggiga bocken. Med ett ljudligt brfikande gflr
han fram till bordet, hoppar >tvefottes> upp pfl ena frndan.
I ett nafs tar han en islagen sup sarnt med munnen ett
par limpskivor, skuttar ned och lflgger sig i en vrfl for att
flta i ro.

Frfln dagligstugan hores >klonkning> pfl fiol. Det flr
Halt-Anders, som under tiden kommit in i koket. Snart
drar han en gamrnal polska. Alla begiva sig dit. Dansen
trfldes f6r full >hals>. Ett pinglande hores, och dflr kom-
mer bocken pfl tvflf6tter med bjrillran pe rumpan, tar gamla
Marit rned och svflnger i yrande fart nfigra varv runt under
allmflnt skratt. ,Ah, du din bockestdlle, du!> sflger Marit.
Nu hores dornbiillror pfl gflrden, tre skjutsar ha kort fram

1) Hylla 6ver fdnstret.

67



tilt storgfiLngen. Dessa skola kora stjflrnfoljet soderut till
Jflrnskog, dit de nu f,rna sig. Resesupen bjudes, och de

begiva sig ut, och snart kora slfldarna ut av gflrden, be-
lysta av ett kraftigt bloss av torra furustichor. Sist Grfilla
med bocken pfl ryggen.

I koket sitter Halt-Anders pf, den vflggfasta lflngb5nken,
tyst betraktande de av eldskenet frfln spiseln skinande tenn-
tallrikarna, tennstopen och tennb5.garna i hyllan samt den
blanka, roda kopparn pfl vflggen. Sedan han tillsamrnans
med husfolket etit kvflllsvard, begiver han sig till Lillstu-
B&rr, dflr han for natten vfllkomnas av Lagfirds-Ola.
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Akerbruksarbete.

Mf,r.ken fbr sidd och flrsvdxt.

Nederbord pfl trettondag jrl, Svensom 25 mars, de blir Kotcr.
det vflt och solig plogand. Vett och nederbord pfl det
>torra tonglet> (nyet efter juln5ret) betydde, att mychet ho
ruttnade, det blev nflmligen regnig >slflttand>>. Pingstdags
regn torkar bflde f,ker och fl.rg. Vid Larsmflssa flr det far-
ligt for frost. Ett ordstflv siiger:

>Med Lars, Susanna och Klara
plflr bondens forhoppningar fara.>r

Om 15 augusti, gamla Vflrfrudag, heter det:
DOm det Vflrfrudag regna vill,
som Maria besoi<te sin frflnka Elisabeth till,
de vill det sig forstrflcka
och fiorton dagar dfrrefter rflcka.>>

Om skogen stod snoklfldd
tre veckor fore jrl, var det
&rs skord skulle bli gocl.

under >>varslan)), vilken infflll
ett sdkert mflrke pfl att nflsta

var uarderknoppen)) (alknoppen) lflng, betydde det gott
sk6rdeflr, och en kflring i Rudsgflrden sade, de en person
kom och ville kopa en fiiirding havre: >Jfl ska gfl ne 6t
hagen e s€, um arderknoppen e lang, sfl ska du ffl kope.>

om det en viss dag pfl vf,ren >den drg, de flrterna
skulle sfls>, datum kunde berflttaren inte rninnas var
fltminstone sflL stor molnfl6ck pfl himlen som ett spelkort,
blev det mycket gott flrtflr.
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Tiden f6r vflrsidden ansflgs vara inue, nir l6vet var si
stort som mus6ron, och ndr den gula sidesirlan anlflnt.
Om man sig sfldesf,rlan l6gt, t. ex. pfl marken, blev linet
kort; sig man henne pfl ett tak, blev linet lingt.

Om det sflddes pi satnma datum, som juldagen infoll
det flret, si troddes sk<irden bli riklig' Att sfl tre dvgn
fore nytiindning troddes vara bra. Di skulle sflden blomma
pi en gflng och bli jiimnt mogen.

Om inte >rviranden> kunde bdrja den 10 mai, ansigs den

nigot f<irsenad.
Linet skulle sis Beda-dagen.
Virsiid, som inte var sfldd till Urbanus, skulle inte hinna

bli mogen.
sftillingmorft. Om inte taken var rena fran sn6 om ))Vaffer), fick man

ei si f6re den 10 maj.

Sve{iande.

K6ta och I b6rjan av 1800-talet odlades mycket litet rflg fl den
Kantanda. odlade jorden. Men i skogarna nedhd,ggs under vflren och

f6rsommaren s. k. )hogster), vilka i augusti brf,ndes. Vid
dessa tillfiillen uppbfldades alla karlarna inorn byn att vara
med, nir nigon av grannarna skulle brflnna sin >br6'te>.

Alde.marrnen eller byfogden ledde fdretaget. Det var en

imponerande syn pfl kviillarna pd hdstsolnmarn, niir stora
>hogster> brflndes. Alt skog var nedhuggen och torkad,
bflde smfl och stor. Det branu, si det dinade och knast-
rade. F6glar, som haft sina bon och ungar, flydde, om de

kunde. Det sades, att stora ormar reste sig ritt upp i elden,

innan de dog av hettan. Tvi hemmansflgare i Smolmark
hade pi 1870-talet en rAgbrite pfl finnskogen, dir de sk6r-
dade 200 stortrivar rig (en trflve var 24 kf,rvar), men eljest

var britarna i allmiinhet sm6. Det, som inte brann upp
av det grdvre, r6ddes ur >brinnan och uppsattes till stiing-
sel. Dflr gick kolsvarta min i skogen och sfidde rAg och
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>harke>> (greivde) ned den med harker, gjorda av en liten
gran, pe vilken man vid roten lflmnat kvistarna, avhuggna
till nflgra tum. Med dessa nedharkades rflgen mellan stub-
bar och stenar. Aven kvinnor och minderflriga hjAlpte till
dflrmed. Kanske det ocksfl forekom >rflgbrflteharkarol> vid
somliga tillfeillen.

Ndr r&gen var skuren, mfiste den pfl sina st5llen koras
hem pi >slip> (trflslip), emedan man ej kom fram med
hiuldoning. Ibland sattes den upp i ))kupor> i brflten,
ibland kordes den hem fdrsk och sattes upp hemma pfl
backen (gflrden), och man kunde ofta se brflterflgen pfl
hdstsidan stfl i tflta rader tett invid boningshusen. En kupa
inneholl for det mesta 10-12 kflrvar. Till sista kupan
gjordes en sirskild hatt. Den formades sfl, att den blev
alldeles spetsig i 6vre f,nden och drogs sfl ned over hupan.
Denna liknade de ett litet kyrktorn. For 30--40 flr sedan
sflgs ofta sfldana pfl rflgfiilten men bara en pfl r,arje fdlt
eller brAte. Sedan 1870- e 1880-talen har svedjerflg eller
brfltebrflnning knappt f6rekommit hflr pfl trakten.

Nflr rhgen kunde tala, sad e han : >Jag flr inte sfl noga
rired det, som jng har' pfl mig, bara jrg har bra under mig,>>

Vflrarbete.

K. N. har berflttat efter sina forildrar: Man bakade till Kcila.
julen srnfi. brdd, som kallades >julebroer)). Dessa g6mdes,
tills man satte hflstarna for plog eller harv f6rsta gflngen
vid vflrandens borj&D, dfl rnan gav denr av dessa. Det skulle
bidraga tiil gott skorderesultat. Pe samma stfllle hade marr
ock for sed, att nflr mah forsta gflngen tog ifrfln vid vflr-
brukets borjzD, man lade skacklarna i hors till liot for sot.

Avdags: att boria ett arbete sent pfl dagen troddes inte
vara bra. Dflrfor och i synnerhet vid sfitiden otn vflren
var man angelflgen om att kornet blev sfltt pfl formiddageD,
ju tidigare dess bflttre. Dfrrfor, orn man ansfl.g sig ej kunna
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ffl ikerstycket firdigt till sflning frirrin pfl eftermiddagen,
tog man tidigt pfl morgonen litet s$id och kastade ut i
flkern, om man arbetade sent pfl aftonen. Det tyckte inte
de mystiska varelserna om. Dirfdr fick man inte st6ta sig
med dem. Dirfdr lades ock skacklarna i kors, nflr man
tog ifrin hflstarna under virarbetet.

Gamla personer har berittat, att man om vflren gick om-
kring potatislanden och slog med en stdr i marken. De
skulle inte mullsorken komma flt landet och flta upp po-
tatisen under hristsommaren.

Skittingmark. Det skulle sis tidigt pi dagen. Om det sflddes sent pfl
dagen och i all synnerhet efter det solen g&tt ned, s6. korn
det inte upp eller blev moget. Sedan man sitt eller satt
kfllrot och potatis, trtiskades med en slaga eller klubba
omkring landen, sfl blev det inte mask i rotterna och >m6ll-
s6rken> kom inte 6Lt potatislandet. Man Iick inte sliippa
spjiillet, efter det man sfltt havren om vflren, ty di blev
det sot i den.

Hotmedat. I Bflckevarv i Holmedal var en gumma, som varje vfi.r

pfl f<irsta plogandsdagen gick ut med >plogmat>. Hflstarna
fick havrebrdd, karlarna limpa och brinnvin. Bide havre-
brodet och limpan var av julbaket. Plogkarlarna skulle
sitta pfl plogisen, nflr de it.

Liivtiikt och slfltter.

K6ta. Uti juli bdrjade >>sl6Lttanna>. Man hade niistan inga in-
sfldda vallar men mycket s. k. hackeslitt i rabbar, backar
och myrar. Aven gick man ut 5,t skogen pil l6t2takt. Ldy-
triid fiilldes, de smi kvistarna avtogs och bands i >kjarvr>

(kiirvar) och uppstiilldes i ldvriorna, ofta i tusental i en

ria. Aven stackades l6vkiirvarna, sedan de torkats. Pe

vintern hemk6rdes de pfl slide. Sddant l6v var ett utmirkt
foder f6r fflr och histar.

Pe 1850- och 1860-talet f<irsiggick slflttern pfl ett helt
annat sfltt fln nu. I b6rjan av juli borjade man att all-
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mfrnt tala om >slflttanna)). Man kopte sina >>blflliar>, >Vass-
hammare)) m. fl.; man gjorde sig orv, >fflngorv)) och >knagg-
orv)). Gjorde nya handrflfsor och reparerade gamla. Vid
denna tid fanns hflr inga h6tjugor, inte en enda slfltter-
maskin eller korrflfsa. DA geillde det, om det var en man,
som hdll i orvet. De gamla talar flnnu offi, att de gick ut
att slfl kl. 2 pfl morgonen. I de hflrda flren fick de, innan
de gick, en kopp sur mjolk sarnt en liten bit blandkaka"
Pe detta arbetades sedan till femtiden, dA man kanske fick
en jungfrusup sarnt rAgkaka och ost. Till rniddag fick man
f6r det mesta grot av havremjol i stora, runda trfltat samt
sur mjolk, ibland >fillebonke>.

Vid flttatiden pfl dagen borjade man vanligen kasta ut
>sfltornaD, nattstackarna. Medan pojkarna gredde dessa,
fick slfltterkarlarna vila en stund for att vid middagstiden
boria inkorandet av rr'oet. Fram mot 6-7-tiden bdrjades
med sfirtning av det om morgonen slagna och sedan under
dagens lopp upprflfsade och vflnda hoet. Man betjflnte sig
av handrifsor bflde vid sammanrakningen och vid pfl-
lassning av hoet. De gjorde man >kfr.rnmorD. De tog
med >>rivan>> (handrflfsan) ett visst antal gflnger av ho, som
lflg framfdr, och pressade detta samrnan till ett slags bunt,
lyfte det sedan med tillhjritp av rflfsan samt ena arrnen
upp i >lflngskrovkflrranr> 

- vagnar fdrekom de hdgst sflllan.
En gflng pfl 1860-talet kom en arbetare vflsterifrfln Norge

till O. O. i K., Kola socken. Han fick ligga 6ver natten i
drflngstugan. D[r lfig sju karlar forut pfl bflnkar runt veg-
garna, de flesta fullt pflkliidda. Vid tvfitiden pfl rratten
h6rde han en duns, som orn nflgon fallit i golvet, sfl en till
och sfl undan for undan, tills han rflknat till sju. Sedan
hdrdes som ett >hasande> over golvet och sedan steg. f)e
var sfl styva i leder och rygg efter fdregflende dags slfltter-
arbete, att de pf, detta vis mflste >lea > sig till, innan de
kunde resa sig upp.

Omkrittg 1860' var blaggarnsskjorta och blaggarnsbyxor
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alltid i bruk vid slfltter och shord. Kvinnfolken shulle vara
ljust kledda. Ett slags >hylhar> forekorn. Dessa gick lflngt
ner over ansiktet, sfl att de inte blev solbrflnda.

Nflr gohen horde, att man torsta gflngen strok liarne med
liestickorna, slutade han gala.

K6la. S. k. slfltterol forekom ofta fdr en mansfllder sedan och
flven senare. Man talade vid en del av sina bekanta, av
dem som rnan visste vara bra slfltterkarlar. Sletterolen
forekom niistan alltid en s6ndagseftermiddag. Efter sorn
karlarna anlfr.nde, synade de varandras >slflgrejor>: orv,
om detta foll sig gott, om lran hade ))ble lie>, offi lien var
sex kvarter lflng o. s. v. Det gick ut pfi att slfl varandra
ur skflren. Man >skflrnde> liarna f6r yarandra, str6k med
en nfll efter eggen.

F flgnad mflste det vid sfi.dana tillfrillen vara, vilken for
det mesta bestod i brflnnvin men vid somliga tillf6llen Sven
mychet mat. Och sedan dans pfl logen.

Vid ett slfltter6l i Rudsgflrden pfl 1860-talet, ville strflng-
Arna pfi fiolc,'n inte pfl nf,got vis h&lln. Spelminnen skotte
satnrran och stfirnde, rnen pling ! - de gick den ena
etter den andra. Hflr nrflLtte yara trolltyg pfl fdrde ! Sfl

kommer vrirden pfl strillet och triuder pf, en sup. ))Vad frr
fatt? Hfiller inte strflnganra?> ,N.jr, svnrar alla.
>Dflr har vi ju Jonas Nu forstAr iar. Var sf, god, Jonas,
tag en reclig sup och hjelp sedan till och spela>. Det yar se,

att Jonas hade I'elat spela rnen blivit forbigflngen. Sedan
holl strfrngarna hela natten. Han hade stfltt bakom i en vrfl
och trolla t av strflngarnil, se slrart de pfisattes.

Shiird.

Kota. Ilnligt de ganr les berflttelser gladdes n] an rnycket och
vflntade pf, sk6rdetiden. ty ofta lfingt f6re Olsrnflss var rnan
konrnren in i ))Olsrnflssekroken>. Det fanns nflstan inte
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mat, ofta barkblatidat brod. Man skar rfigen halvnrogen,
malde axen hela, desto mera mjol blev det; att det blev
vfll tillvaratageto flr sflket't,

Den sista skflren kallades for >grfltarskfira>r. En kf,rve
av den gjordes, clch den gay man kreatul'en pe julkvflllen.

Nflr: sista skflren pfi hosten gjorts, skulle mal] stryka tre

brynestrfi.k med liebrynet pfl lien, s5. det hlev god nyttet

och clrygsel i sflden. Det sfrgs, att pfi somliga sthllen lflm-
nades nflgot lite kvar oskuret pfr flkern med tanke pf,, att
nfl$on hott i fikern, tomtar eller annat.

Nflr en flker var skufen, sade man, att man iagade haren
dflrur och till grannenS flker, om han harJe oshuret. Man
tycks ock haft den frirestzillnin.gen, att nflgot vflsen bott i
flkern, som flyttat dflrifrfln och till grannens; vilken, otlr
han blev sist att skrira sin flker; fick foda cletta mystiska
vflsen under vihtern. Drlrf6r tdvlade inau att bliVa forst
fiirdiga med >skflranna)). Hur kdrvarna blev, kanske man
inte alltid fick varh sfl noga rne'd. Men den slsfa kdruen,
som bands orn hosten, skulle vara fullkornli.tlt slor samt vfr.l

bunden. Troligt flr, att denna kflrve gdrndes till julen, ty
for l5.ngre tid tillbaka bruhade rna'n giva kf eaturen havfe-
strfin om iulkvtillen,

Nriii de var ndra den sista flkern i >skflrahna)), kappades

de om att skrirn de sista strfi.na. De skulle ta >haren'>,

Det var ett tdrftirligt vflsen pfl flkern. De hurrade och

skrek och slog rned brynestickorna pfi orten, tills husbon'
den kom rned. brflnnvinsflaska och tilltugg. Den, soln tog

Upp och band den sista neken, band sedan ihop den rned

tvfl andra kfln,ar, som overriicktes till henhe av tvfl andra
perSoner, sfl det blev tre kdrtar Sarnlnanhundna. Man

tto-dde de, att man s?lnrrnanbancL kr'aftell ur de.ssa kflrvar
till nflSta flrs skord (>sarnrnanbindning av firen,dverforing
aV S.kerns rnystiska kratt till nf,sta shord >>). En torpat'e,

som hette Johan, grdvde varje host, nflr allt var slutshuret,
ner nflgot i flkenr, Berflttaren hade inte sett vad det var,
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men trodde, att det var nflgot djur. De sade folket: >Nu
e Johan i frird mri si begravirrg igen !>

Rflgen uppsitttes allmflnt i skylar: nio upptill samman-
bundna nekar och drirpfi en over toppen bruten nek, vfll
utbredd och fastbunden. En stor sattes frven ibland i sky-
len. Pe den trflddes sedan det, som var over skylen, tre
nekar brutna och nedbojdr. Detta sfltt brukas f,nnu. Se
uppsatt reg stflr sig allra lflngst i dflligt bergningsvflder.
Trfr.var kallades pfl flkern uppsatta tolv par nekar, lutade
mot varandra. Havre och annan vArsfld sattes ock upp
pfl >>sneis>>. Man sade de, att man >redde en tr5lrs)). Det
tillgick Sfl, att pfl varje band utdrogs av ena flnden av ban-
clet en kortare iinde, med denna virades ett par giLnger om
storen. Sedan likasfl med en kflrve pfl andra sidan. Se-
dan tolv par upphzingts, sattes overst pfl storen en nek som
hatt. Om en kflrve pi flkern blev over, sedan allt var
uppsatt, troddes nflsta flrs skord bli mindre, men blev det
izlmna par till sist, troddes skdrden pflfoljande f,r skola bli
bH.ttre.

Nir matl satte upp kflrvarne i trflvar, yar man vanligen
tvA och tvfl. Man tog en kflrve i var hand. trick dfl den
ene, t. ex. flick&r, bara en kfr.rve, den sista, som var pfl
fikern, hlev hon inte gift det flret. Var det en gift kvinna,
skulle hon hli flnka.

Pe hosten, niir sflden var skuren, brukades och brukas
fln i dag att sfltta den pfl stor, >snejse)). Den sista k6rven
skulle vara stor och vfll bunden. Den kallades >vaktknekt>
och sattes upp pfl den sista >snej sen)). Den vaktade for
alla de andra kflrvarna.

N6r all reg yar uppsatt, rakade man fr.kern, men blev
det :indfl nflgra ax kvar, plockades dessa av barnen och
bands i smfl >>kostar>r. Av det mj6l, som man fick av
dessa, skulle >skflrgeillsgflsa)) bakas. Pe den tiden f6rekom
nflstan aldrig annat fln sambakat brod, men till >skflrgfis>
miste det vara siktat mjol, d"ven om forri.det var mycket litet.
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Efter inbergandet av skorden brukades alltid att gora
>skflrgell)). Man tillagade en skflrgfls for varie husets med-
lern samt flven for dem, som man haft till hjzilp" Sl<flr-
gflsen var av fint r6gmjol med tfrmligen tjockt med smor
p5.. De, som varit med och hjelpt till, inbjods gtirna en
lordagsafton, de alla husets folk och de frflrnmande spiste
vid samma bord, skirgfls och skfirgrot med mjolk till. De,
som hjalpt till i skorden, skulle ha med sig hem ay skf,r-
gfi.sarna. Ehuru detta hellit sig tdmligen lflnge, flr det dock
ttu rnycket sfrllan, man firar >skflrgeil)). Men omhring 1860
talade nran under >skflranna)) rnycket orn och vflntade p[
skflrgflllskalaset, de det flr,en gick rnycket muntert till. Starkt,
hembryggt ol och hemhrflnt f'anns alltid och bjods frven
pfi flitigt. Troligt flr ock, att bonderna och folket cleras
flven trodde, att ju bfrttre sk6rdefest desto bflttre lycka med
sk6rden.

En gulnlua, 80 flr, berflttade, att nsir de om hosten kom
till den sista flkern for att skdra den, sfl delte de upp den
efter som de var mflnga >skflr-par)), t. ex. fyra. ))Se tog
vi \r'al' vflr geit (del av flkern). Nflr vi dfl borjade att skflra
och binda, sfl sa vi: "Nu fflr vi s€, yem som orkar ta ha-
ren !" Ibland kallades han ocksfl for flkertomten.>

M. O. frfln Jflrnskog (fddd omkr. 1840) hade hort talas
om >siste nejka>r, vilken skulle vara stor, hog och vrilgiord
samt full med >knutar)) ned efter hela ena sidan.

Nflr en flker var utskuren, hade man >holmat> eller jagat
>>haren>>. De hurrade alla, som deltagit i skordearr:betet
under dagen. Nfrr all >shflranna)) var gjord, blev det >lokte-
kanne>r om kvflllen. Senare pfl hosten blev det >skflrgellD,
de var och eD, flven ))hjdlpefolket>, fick en skflrgfls med
sig hem. Detta flr numera (1921) n5stan slut hfrr pfl trakten.

I Eda, Bogen m. fl. stflllen forsokte de, som >tog opp))
(band sflden), stfilla det sfl, att de ej skulle fe >grfltarskfl-
ren)), den sista skfiren, pfl sin lott. Somliga sflger, att den
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kallades for grfltarskiren, dfrrt<ir att den var ojfrmn och
foll ulldeles med marken, nlt den avskars av lien. - Den
sistir kSrven kallades ofta for >gritarneken>. Denna ville
de inte helier gflrna samla ihop eller bintla.

lirunsltog. N:ir iag tiiinte pfl Berga i llrunskog - det var en stor
girrd - si undrade iag viildiS4t, n6r allt >skiranfolket>
borjade att skrika, hurra och hojta och hfllla ett viildigt
vesen, nflr de skar och band det sista av havren. De sade
di, att de holmade och tog haren, som hflllit till i flhern
under somrnaren. - Om hvflllen, nflr det sista blivit sku-
ret, blev vi alla biudna pfl kaffe med dopp. Senare, dfl
allt inhirgats, tillstrilldes en stor r>skArgiillf'est>, diir alla
tjiinstehjon och alla dagsverkare, som deltagit i sktilde-
arbetet, blev biudna pfl skordegr6t, hlengis och flppleu.
Varie person {ick dessutom en stor klengAs, n5r de g,ick

hem om kviillen. De, som gjorde ett riktigt >skflrgiill-
kalas>, hade foretr:ide att fi folk )te hjelpene> i tr<isken
och nista sk<irdeflr.

Klardlus- I Uddehohnstrakten band man en liiktnek av de sista
dalen. s11flpa, som skars pfl h6sten. Av den fick alla kreatur pfl

gflrden nigra strin pfl julkviillen.

Triiskning.

I{ola. Den ost, som ystades i juli, var bflst. Nflr man kort in
nf,got havre, tog man nf,gra av de bflsta ostarne, blotte en
linneduk i szrlt vatten och lade osten i denna samt lade
den i havrestaden. Sedan korde rnan in havren, som lades
dflrover, tills allt \ra r inne. Ibland nedlade rnan en ost
och en liten kagge dricka som >offer>> eller avsett, om nfl-
got eller nfi"gon bodde i s5den. Man shulle ha gjort all
troskning fore jol,och niir rnan hade julosten pfl botten
av havrestaden, Sfl rndste man ha troskat allt fore lusse

eller jol.
Det var for orn kring

logarna ett slzrgs tnuracLe
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Till eldning i dessa rn&ste det vara trire. Detta skaffades
om dagen. Trdskningen f'<irsiggick frfln kl. 2 eller 3 pi
morgonen. Det ansigs dfi for allra likaste den loge, dflr
det >small> frirst om morgonen. Vid femtiden skulle
tlosl<arn:r ha frukost.

Om nflgon kom till logen, brukade uran frAga, om han
ville liira sig >rlovisa>. Svarades ja, sfl tog en av de troskande
slagan pi halsen pi honorn, ))dangarn) pi ena sidan och
>hannveiten> pfl den andra, och klilmde till. Den klfimde
gav dfl till ett skrik - det var r>lovisa>.

Pe 1840- och 1850-talen tr<iskade de pfl f<ireiulen vid ./drns/ros.

toreeldar. Man hade ))ommer)) av gristen, i vilka triret
brann, rnen tr<iskningeu miste utfriras tidigt pA lnorgonen.
Pi kvEillen gick det ej an att trtiska, ty di blev >>Glysen>
(logubben) ond, och inte h<ill slagorna heller. Men tidigt
pfl morgonen satt han ibland och sig pfl, nir det trdskades.

Potatisupptagningen.

F<ir nflrmare en mansilder sedan hackade de upp po- (dla.
tatisen med smfl iflrnhackor, kallade )grev)). De brukade
di gfl och hjilpa varandra. Aven tillstiilldes s. k. potet<il,
dit sfl mAnga, som ville, fick komma. Vid dessa tillfiillen
var det mycket roligt. Var potatisen god, kokade man av
den bide till middag och afton. Potatisen sattes mitt pfl
bordet i ett trilfat. Man skalade den med fingrarna och
flck en sillbit eller >kr<isbflrssylt) till. I sylten var det inte
socker. Sfldana kviillar kallades f<ir >>potetkvflllar>. En
miingd historier berflttades, vilka iter berfrttades en annan
dag pfl ett annat st:ille.

Ett uttryck hflr har varit: >Blir det gott potetflr till
hdsten, sfl fir vi se till och gifta oss.)) -- Om de, som tog
upp potatis, h6gg ihop med hackorna, sade de: >Vi kom-
mer nog att hacka tillsammans nista 6r ock!>
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Linbrfltning.

Kota. For omkring 80 e 100 flrr sedan skordades hflr allmflnt
lin. Pe hosten, sedan linet fett ligga pfl >r6t>>, bars det
et badstugan, dflr man eldade starkt pfl det, tills det blev
torrt. Sedan skulle det brflLtas och grovskakas. Stundom
gav *1, sig tillsammans sfl att sfrga byavis, t. ex. en mor-
gon i Oststuga, en i Nordstugan o. s. v. Kl. 2 pf, morgo-
nen borjade arbetet. Pojkarna drog brAtverket: tvfi pfl var-
andra liggande, refflade kubbar med en s. k. vinn i var-
dera flnden. D6refter tog kvinnfolken och holl en >brugda>
over det upprflttstflende >librfldet> samt bearbetade det med
>liskakenD, tills det mesta av agnarna avlflgsnats. Pfl som-
liga stfltrlen hade man intet brfltverk utan ett par trflribbor,
mellan vilka man slog av agnet. Detta kallades att >kdfta>
lin. En piga stod inne i eldrummet, dflr linet lflg torkat,
och gjorde brugdor och lflmnade ut till dem, som >kflftade)).
Utkimningen kallades r>att skaffar>.

Vid linbrfltningen mflste det vara bra med ffignaden. Man
ville inte yara sf,mre pfl det ena stflllet f,n pfi det andra.
Hembrflnt fanns ju ocksfir nflstan overallt.

Grannskakningen brukade utforas senare framdver foreju-
len, t. ex. i ladugfirden. Det hflnde de, att de, som stod vfll
med >lagflrdstomten>, fick god hjelp av honom. Han ))grann-
skaka>> mflnga tottar et dem (en totte lin 12 brugdor). En
totte lin erholls i allmflnhet som betalnirrg for en brfi.totta.

Avfallet vid grovskakning kallades >>skakestro>>. Vid fin-
skaknit g blev det >bl6.r> (blflnor). Det finaste linet kalla:
des for >>tonar>, >litona)). Pe storre hondstflllen skordades
upp till hundra tottar lin.
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Husdjur och sflterliv.

Boskapen.

Om nflgot gront fanns att plocka en viss dng pfi vflren, K6tc..
troligen detr 25 mars, shulle man ge kreaturen detta.

Vid julbaket bakades flven kakor, v6.r- eller sflkakor, som
torkades och gomdes till korsmflssa (B *rj), dfl kreaturen
skulle utslflppas forsta gf,ngen, dven om intet bete fanns.
Man gav dem de av dessa kahor. N6r ntan sfl kom till-
baka med hreaturen, hade man virat hiorhlov om hornen
pfl dern.

Nflr man slflppte ut kreaturen forsta gflngen om vflren,
lade man en bit av en lie vid troskeln. Det var nrimligen
bra, att de gick over stAl.

Nflr kreaturen kunde tala, sade kon: >Sfllgelov gor (So-
der) mig, aspelov foder mig, rdnnelov svfllter mig, arderlov
vfllter mig)). I Rudsgflrden var det en gumma, som varje
vf,,r fdrsta gflngen, som kreaturen slflpptes pfl hete, gav dem
av allt, som fanns i huset till mat, till och rned malt och
salt. Nflr tjuren hade varit ute och betflckt en ko, skulle
han likaledes ha av alla slags mat. Om en ho inte blev
brunstig, hflngde de ett par byxor over korset pfl henne,
sfl skulle hon snart r>bju seg te tjur>>.

Kalvkorna >lagade sig rnest> pfl ny. Ndr tle skippts ut
om vflren forsta gfingen, lades en gron kvist i bflsen, d6r
varje kreatur stfltt. Varfor detta? r>.Io, n)or trodde bestflmt,
att de skulle mflfore liv e locke unner sommarn, mitnna
krottra geck i skogen pf, beite. Sa va de, nfl di slakte nfl
krflk, sfl la mor flg en gron kvist i gfilen (katten dflr krea-
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turet stfltt). A de minns ja, att nfl vi for mi krottra te
sfltra forst pfr vflrn, tog mor kake fl stack i bjfllla pe hjtille-
koa, e sen tog ho e gav bjzillekoa av den kaka, sfl skulle
koa gfl hem onl kvzill unner sommarn, e de andre krottra
skulle folje rtrd, nflr di horde hjfllla.>

Pe ett stfllle yar det en ko, som sprang till ett stfllle >>nol

i g6"rn>>, sfl fort de sleippte ut henne. r>D6" tog de A batt a
(band henne) i laa (ladan) a skot over a. Sena for ho
inte dit mer. De va e trollkeiring, som hade trolle koa te
sej, forstfls. >>

Om en hade kopt en ko, sfl skulle man leda henne sju
gflnger enligt annan uppgift tre gflnger ourkring en
j ordfast sten och sfrga till henne : >At stubb (eller stickor)
e strfl e allt, de du kan nfl e fe.)) De skulle hon trivas
och fe matlust, och ingen skulle >>orka trolle pfl a htille
maktta a)).

Det var inte bra att ha kreaturen vflnda mot norr, nflr
de stod bundna i fjuset. Det fanns de stflllen, dflr de inte
for vilket pris som helst skulle ha vflnt dem med huvudet
mot norr. Mot oster var bfr.st. D6rifrfin kom solen, ljuset
och vfr.rmen. Mot nol'r var kdlden och mdrkret. Denna
folktro hflnger f,nnu i hos mflnga ay de gamla, och vid
planlflggningen av ett ladugflrdsbygge vill de gflrna pflminna
om >>inte huvva (huvudena) mot noln.

I Kroken i Torgilsrud fann man vid rivning av den gamla
lagflrden fdr cirka 60 flr sen en glasflaska med kvicksilver
inhuggen i trdskeln, over vilken kreaturen gick, nf,r de

slflpptes ut.
Det hflnde ofta, att kreaturen inte kom hem om kvdllen.

Man fick de €r, som >kunde nflrgot>, att skjuta 6ver dem,
och sedan bly hade gett over dem, kom de hem varenda kvflll.

Pe ett stfllle i Torgilsrud ville inte kreaturen gfl hem om
kvflllarna. Man frflgade de den bekante kreatursbotaren
Hflkan Mflnsson i Eda till rfids. ,Hogg tre hugg i kornas hals-
bandr>, sade han, >1sfr. kommer de nog hem om kvzillarna.))
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Pe Berget i Grottvfll lade de en psalmbok 6ver ddrren
till fiu set.

En gumma i Tobol spottade i kflrr)an, innan hon skulle
kflma sntor, och for med en eldbrand runt den ))annsolsr>,
sfl inte trollktiringarna hade nflgon makt, att det inte blev
snt or.

Det yar trollkflringar, som hade pukharar, och de, som
hade sfldana, var mycket farliga. Det var eD, som skot pfl
en pukhare for en kflring. Nflr han kom och skulle ta
den, var det en gammal >sopelimmer> (sopkvast) men bos-
san hans gick aldrig rfltt mer. Om det vflxte rod ))sopp))
pfl stubben, troddes den vara gjord av pukharar. Om
korna et av den, blev de forgjorda" Den togs bort och
groYs ned under en jordfast sten. Om de inte kunde hfilla
sig utan sflg under stenen, kom sjukdomen tillbaka.

Orn nflgon kopte eller fick en mjoll<flaska, Sf, lade bond-
moran ett litet eldkol pfl botten av flaskan, s6. kunde ingen
stjrila eller forgora smorlyckan for henne.

Fdljande sflregna sf,tt att bota kreatur berflttas frfln b6r-
jan av 1800-talet: I hemmanet Rudsgflrden, K6la socken,
hade man varggropar. Av vargarna, som fflngades, tillvara-
togs struparna" Nflr nflgot kreatur hlev sjukt, tog man en
sf,dan strupe, fyllde den med salt eller malt och gav av
detta det sjuka kreaturet. Grannar kom ofta och lflLnade
struparna for att re sina kreatur botade.

Pe Berget i samma hemman blev en gris sjuk i kring-
sjukan. Hdrfor f6rest6llde man sig, att intet annat hjalpte
frn r>n6veldD. Denna skulle dragas vid en bastu. Alltsfl
man drog eld med en tomflnde eller dylikt, tiinde nflgot
halm samt drog grisen hastigt genom elden tre gflnger, sfl.

troddes han vara bevarad till hfllsa igen.
Blev en ko modstulen eller forgjord, gick det >tillbak&))n

om man kunde Ie nflgot av dens klflder, som forgjort kon,
brf,nna dem samt giva kon av askan i drickat.
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Kdla m. fl. Nf,r kon kunde tala, sa hon: >Siilgel6v 96r mig, ronnel6v
socknar' f<ir mig, al-lov svilter mig, bj6rkel6v vilter mig. Det

flr b:i.ttre, om de doppar svepan i vattnet, innan de ger

mig dricka, fln intet.>r - >Svepa> kallades ett redskap, som

de brukade nir de hade eldat bakugnen, och med den

svepade de ut gldderna ur ugnen. Den bestod av en ldngre
triikiipp, i vilkens ena Snde var fdstade nfigra barrkvistar'
Fdr att barret ej skulle fatta eld, brukade de doppa sYepan

i vatten, niir de skulle ))svepe ommen)).
Bergfolk brukade ta nflrboende folks kreatur, nfrr de be-

tade i skogen, och behfrlla dem nigra dagar. De iterfanns
dfl pfl samnta stfllle, dir bergfolket tagit dem.

Den tiden, det fanns rovdjur i skogarna, stod alltid en

ko pfl vakt, nir de andra lig och vilade middag. Si snart

den, som stitt, lade sig, steg en annan upp.
Jdtnskog. Det var en gtlmma, som brukade l5gga en silversked pfl

bottnen av mjolkstiivan forsta gflngen, hon mj6lkade, efter
det kon kalvat.

Skittingmark. I Skillingmark hade de ett >sommarfjus)), som stod en-

samt i kanten av beteshaget. Innan de slippte in kreatu-
reu fdrsta gflngen pfl flret, si >drog de eld pi troskeln>.
En trflpinne sattes med tinden mot trdskeln och med st6d

i 6vre iuden. I\{edelst ett snore drogs pinnen fram och

tillbaka, tills eld uppstod i fjustroskeln. Sfl var kreaturen
fdrsdkrade mot allt farligt, och mycket sm6r blev det, och

ingen kunde tiuvmi<jlka dem.
Eda. Pfl Lilla Hdg i Eda fdrekom si sent som 1894 foljande:

Nir en ko hade kalvat och skulle mjdlkas f6rsta gflngen,

tillagades varm dricka. Si togs tre gflnger med en tiilgkniv
eldmdrja ur spisen, och tretlje gengen kastades kniven
ocksfl ned i drickat. Serlan togs av alla sidesslag, som

fanns i visthusboden, och sedan flven alla slags mj6l och

tiven malt, salt och ddcka. Niir drickat gavs flt kon, togs

kniven ur, och mau korsade 6ver kon med kniven. Sedan

sattes den tiver kon i takbjiilken' Niir man sdL hade mj6lkat
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kon, togs en medhavd kakbit och brots i tre delar. Dflr-
efter tog mar1 av fradgan, som var pfl mjolken, p& varje
bit. Se gav man kon dessa bitar, och for varje bit sade
den, sorn mjolkat kon: >Orn nflgon frAgar dig, vart du gjort
av nrjdlken, Sfl siig, d u har etit upp d en sj fll v. > Detta
gjordes dflrfor, att ingen annan fln flgaren skulle re nfigon
nytta av kon. Mjolhen fick ej bziras )oppenr> (bar) in frfln
ladugflrden. Kniven over kon skulle sitta fyra dzlr.

Nflr en ko kalvat, hflngdes ett par byxor over ryggen pfl
henne. Kon skulle ha ))av alla slag> i drickat, sorn hon
fick -- eldkol, stfll, malt, salt, av alla sfldesslag, och sfi tog
den, som mjolkade, av lradgan pf, en brodbit och gay trrenne
tre gflnger och sade: >Du ska stfl fast pfl din fot sorn hiorken
pfl sin rot. n

Vallg&ng och shterliv.

Nflr >getarne)) for et skogen, skulle de inte se sig tillbaks, Kota.

innan de gick in i skogen, ty om de gjorde det, blev de
vilsna.

F'6rsta gflngen kreaturen sldpptes ut pfl r,flren, skulle
de gf, over stfll. ))Sleke> tillagades av tiztra, miol rrl. rx].

och gavs dem, for att de skulle gf, hem och inte hunna
modsti5las. Bruket med >>sleke> forekom iinnu f'or 30 fir
sen i Eda socken. F'6r omkring hundra f,r sedan brukarles
>hopbeite>, d" v. s. alla kreaturen i byn sliipptes ut pfl
skogen pfi en dog och hoptiimjdes. Detta \rar er) stcr clag.

VinterforrAdet hade lfrnge varit knappt, och rn an var glud
att flntligen fe i>slflpper>. F''orst rn&ste doch >>Per Grinus>>
ha gfltts etter alla r&gflngar och tillropats att binda sin a
hundar (r,argarna). Vallfltar, locktoner, valh,isor (getarviser),
bjillerklang och lurlfltar ljod genom skogen. I\{an drev
kreaturen et nfrgot >hogster)) (uthuggning), dflr svedjerflg
varit sAdd f6r ett par flr sedan, och dflr ypperligt bete fanns.
>Getargutter> och flven jfrntor lejdes, vilka sedan under
sommaren foljde kreaturen i skogen for att passa dem for
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))udjur)), t. ex. varg och bjdrn. Ett vallhjon hade maten,
sfldan den nu yar, och nflgra avlagda klfldesplagg i lon fdr
sitt arbete. Merendels gick han barfotnd, kledd i ffirskinns-
pflls, gjorde nflverlurar och blflste i dem for att skrflmma
bort >grflbeinan.

Uttrycket )di hdller pfi e roster seg te sflters>> fdrehom
ofta forr i vf,rlden. Det hade flr,en stor betydelse for hem-
mansflgare med liten oppen jordareal att komrna till sflters
under hogsommaren. En dng pfl f6rsommaren drog de i
veg, lagflrdspigan, >>getargutten>>, vallhunden med kreaturerr.
Pigan gick forst med >tonnebr6> (tunnt havrebrod), som
hon ga v kossorna en bit av de och de. Efter kom hus-
bonden och en drring. De klovjade over hflstryggen de

rnflnga saker, som behovdes for vistelsen och arbetet i
sfltern, sflsom )) mj dlkekolle>, > smorbotter)), )) sonnin gsbotter)),
nflgot sflngklflder m. m. Eldstfll (eilstfll), flinta och fnoske
fick inte heller saknas. ))Handtein>> eller spinnrock var
ock nted ibland. Forsta dagen fltgick med att st6lla i ord-
ning i sflterstugan och >eilsjule>> (eldskjulet, dflr man eldade
och kokade, ndr man ystade och kokade >>sonnirrgr, mes-
ost). Forsta natten kvarstannade gflrna nflgon av dem,
som foljt med till sd"tern, for att det inte skulle vara sfl
6dsligt till en borj&r, kanske ocksfl for att soka utrona, om
vilddjur fanns i trakten, ty i borjan av 1800-talet fanns hd.r

bflde bj6rn och yarg.

I sflterstugan, ibland kallad >s[terbua>, mflste hfillas fint
och friskt med fdrskt barr, sfl att grfldde, ost, sm6r rn. rn.
skulle stfi sig. Pfl enris koktes ))enelag>, y&rmed alla kflrlen
reng jordes. Dessa bestod n5,stan utan undantag av trfl:
st,arvade trflfat, laggade trflbunkar, byttor och >kollor));
var de gjorda av vitgran, var de nflstan skinande vita, nfr.r

de var sandskurade. Varje stiterjflnta ville ha mycket rent
i s6terstugan, ty ibland om helgdagskvflllarna kom nfigra
av byns ungdomar upp och hfllsade p6. De blev de bjudna
pfl fflgnad av bflde r>halost>>, sotost, sfltersmor, vilket lflnge
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hflr i bygden ansflgs finare och bflttre fln hemsmor. Vid
sfldana tillfiillen sprangs kanske >flnklingsleken)), och nflgon
spelade en let pfl nf,verspel. Se blev det en liten omvf,x-
ling for s5terjflntan, vilkens liv eljest var pfl det nf,rmaste
lika, de dagar, hon uppehdll sig i sfltern.

I Smolmark var det mflnga sfitrar: Vflstergflrdssfltra, Rarn-
peredssfltra, Sorgflrdssfltra och Hfllesfltra. I somliga sock-
nar fanns tvflL slags sdtrar, nflmligen hemsfltern och fjell-
sf,tern, vilken senare lflg lflngt till fjfllls. De, som var ddr, for
dit pfl forsommaren och kom ej hem forrfln pfl hdsten. Till
hernsdtern for de ej forrAn veckan efter midsommar, ty alla
flickor och gossar mflste vara hemma och st6lla i ordning till
midsornrnarvaket. - Fn av de forsta dagarna efter
midsommar skedde avfdrden tiltr sfltern. - Ett par
karlar foljd e forsta dagen rned for att stfllla i ordnirrg i
ffihuset eller, om sfidant inte fanns, den inhflgnzd, drlr kre-
aturen om natten stod bundna. Banden var av bjorkvidjor,
som kallades >>visimmer)) eller >vispflnnler>>. Om kreaturen
inte kom hem till kv5llen, togs banden loss och lades i
dorroppningen eller ledet. De kom de snart hem. En man
i Kdla gjorde detta fdr 10 h 15 frr sedan. Kanske hjrilpte det.

Bergfolkens >bordingar> sfigs ofta stryka fram i skogen.
Ibland seg man inte niLgon med, ))men de ya nock nf,en
mfl enda, for de horde, att bergkullene locke e sang)). Pfi"

sHtrarna fanns tuss. Stzillde >budejjn, sig vfll med tussen,
gick allt mycket bra. De fick hon fort smdr, nfr.r hon kflr-
nade, och inte var det farligt, att sonningen var vidbriind,
nfr.r den koktes, for tussen stod och passade sonningsgrytan
et jflntan, de hon hade brflttom. I motsatt fall kunde det
hflnda, att tussen rnitt i natten loste >alle krottra>>. De
blev det ett forskrzickligt ovfrsen pfl sAtervallen, >for krottra
v&, sorn om di ha vore stdllete> (stolliga).

Det berflttas, att en vallpiga en gflng med lurstdtar till-
kallat till sig hjelp frfln bygden, mot rovare, som ville r6va
bort hennes kreatur.
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NEr ldrdagen kom, stfldade >sflterbua>> och gjorde {int.
Fint barr strdddes pfl jordgolvet. En kvast av l6v och blom-
mor sattes i det lilla fonstret. Hela hopar av pojkar frfln
bygden drog ofta pfl lordagsafton upp till sfltrarna. Som-
liga hade ju sin iflnta dfr.r. De var livade, nflr de kom, for
det var ju mycket gott om starkvaror pfl den tiden. I sfltern
trakterades gossarna med >>ostegauk>>, (vitost), >fflreskank>
(rflrlflr) In. rn. Ndr de varit €ln stuncl i en >sdterbu>, drog
de titl en annan. Elnellarrflt fishade de i en fjzillsjo, dflr
de ofta horde >himmelsgeten horra>> (horsgdken?).

Blev tiden lflng, tog sflterjintan lrarn Lroken, psalmboken
eller rnoiligen en liten hronbok. Lonnbrflnning f'orehom
mycket pfl skogarna for 60 a 7 0 flr sedan. En flicka satt
en gflng pfi Srnolmarksskogen och brflnde briinnvin i ett
eldskjul pfl s6tern. Lfrnsmannerl, sonl fett nys om det,
kom dit vid l2-tiden er1 natt. trlickan satt de och lflste i
biblisha historien, medan brhnnvinet sahta rann genom
pipen pi briinnvinspannarr.

Rdta. tror olnhring hunclra flr sedan var det inte sfl sdll&D,
som b-iornen hfllsade pfl pf, sifriva lsflten1rz11gsn)) (norskt
ord, sotn fr.t,etr f'orekom rner hiir efter grflnsen). I)frr tog
han kanske en kalv. Vid sfldana tillfdlten blev kreaturen
rnycket or"oliga, och sflterfolket hade rrrycken rnoda, innan
de flck dem samlade och trygga igen.

Bud sflndes de ned till bygclen efter karlar, som kom
dit, bevflpnade med bossor, lacldade med kulor, som stopts
genom skjortan en torsdagsmorgon pfl nymflne. Det sades,
att ndr bjdrnen hade >bloge tanna)), sf, blev han mycket
farligare fdr bflde folk och fe dfrrefter. Nflr man skjutit
en bjorn, sf,ndes nflgon ned till bygden efter hzist och sl6de
(en s. k" trflslip), pfl vilken >binnen)) (bjorn en) sedan slfl-
pades till byt, ofta nfrrmare en mil i halsbrytande stup och
6ver sanka myrar och moras. Sedan bjornen styckats och
delats mellan byfolket, blev det >binnekalas>>.
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Pe den tiden var det inte sflllan knappt med br6dfodan.
Det var, vad man bru kade kalla ))Orsrn5ss>> (Olofsmtissa
29 juli), innan den nya skorden hlivit mogen.

Pe Ramla, h6rar-rde till Jf,rnskogs eller Atga finnskogar,
fdddes f6r nfr.rmare hundra f,r sedan tvfl brdder, Jouas och
Nils. Dessa blev sedan traktens mest beryktade bjorn-
skyttar. Om Jonas berflttas, att han ensam skjutit siu
bjornar" Nflr han var tio flr gammal, gick han och vallade
fir. Han hade de endast en lflng blaggarnsskjorta pfl sig.

En dag fick han se tre smfl bjornungar, sorn lekte i kanten
ay skogen. Han hastade de sten pfl dem och trflffade den
ena, sfl att han skreh. Bjornhonan kom de lufsande till
Jonas, dfir han stod pfl ett berg och lade tassen pfl brostet
pfl honom, ddr sprundet pfi skjortan borjade. Hon >kloa>

skjortan ned till ff,llen i nedkanten. De lyfte Jonas bort
tassen, varpfl bjornhonan lufsade till skogen igen. Inte den
minsta skrf,ma fanns pf, Jonas.

En biorn kom en gflng till en vallpiga och lade ramen
sin )i fanget> pfl henne och seg sflL blitt pfi henne. Hon
mhrkte de en stor tagg, som trflngt in i foten och tog ut
den. Bjornen gick men korn orn en stund tillbaka med
en kalv och lade vid herrnes fotter. Kalven hade han inte
tagit ur hennes hjord.

En jrinta >gette> hreaturen i Fjdllskogen i Jirnskogs soc-

ken. Se korn bjornen och borjade suga blod ur manken
pfl en kah,. Hon trodde, det var Gronbackahunden, varfor
hon slog pfl honom med handslflndan. Nu vflnde sig bjor-
nen till flichan, slog sina ramar omkring henne och bar
henne ned till en ffiyr, deir han bdtjade grflva en hfila for
att klgga henne i. Rett vad det var, lyssnade han, om hon
andades. Hon sokte de att hfllla andan. Nf,r bjdrnen kom
tflmligen cljopt, tog hon varsamt av sig halmhatten och satte

den pfi en stubbe, iust d6r hon lflg, och begav sig tyst dflr-
ifrfln. Nflr nu bjornen seg upp och seg hatten, trodde han,
att jintan var dflr. Nflr han var fzirdig och skulle lagga
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henne i hfllan, var det bara en hatt. Nu blev nalle vred,
slog till stubben med .ratnen, sfl flisorna r6k, och rdt, sfl

det hordes over' flera hemman. Nu gick bflde Fjiills- och
Remjflngskarlarna samman till skogs, och nflsta dag kordes
bjdnren pfl Fjiillskogen ned till bygden.

Kdla. Pe hosten den dng, de de, som legat i sf,ter hela som-
maren, kom hem, var det stor hogtid pf, gfirden. Allt alr

tenn, messing och koppar var blankskurat, golvet var ny-
skurat och bestr<ltt med hackat granbarr. De hemmava-
rande stod ute pfl gflrdsplanen och lyssnade. Snart h6rdes
vallhundens skall uppe pfl fjiillsidan. >Nu kommer de!>

Sflterpigan och vallgossen rnottogs som frflmmande, und-
fflgnades pfl bflsta vis och hade fritt den aftonen.

Fflren.

Kdtc. Till omkring 1860 drevs fflren ut pfl bete, sfl snart nflgra
bara flflckar borjade visa sig i beteshagen. Vanligen lejdes
nfigon fattig 10-12 fi.rs gosse till att >eeta sauene)) (valla
fflren)" En gosse i Hovdane fick blaggarn till ett par hyxor,
f6r det han vallade fflren et en bonde i tre mflnader. >Kulle-
skrziddarn> sydde dem et honom for 16 skilling, som gossen

sjilv ficl< betala, merl maten hade han hos bonden.
Nflr fflren kom ut tidigt pfl vfi.ren och det blflste kallt

>>nolan)), sade lammungen: r>Mars e onn !) - >April fl logn!>
svarade den gamla >>soen )).

Fflren shulle Sntligen klippas pfl >j6nyet>, for dfl troddes,
att ullen vflxte bflttre och blev finare och lflngre.

Se va de fflr, som geck pfl en fis pfl bete. Me en gang

sfl flng de en bisse (bngge) opp i lufta A datt ne e va
stenclo. Nflr de seg frtter, fant de e kule i'en av blflr,
filler, lin e bly e allslags skrot. Se, dfl va finnskdt, forstfls.

))Se va d6 e gumma, som klippte fflren. Dfl kom en fattig
gubbe och tiggde en liten ullddtt. 'nNej", sa ho", du ffir
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inga ull t" fdr se ho va sfl snfll e hal. De sa gubben:
"Var sflker, du mor lelle, att hdnnfltter ska de skadd ett

krflk f6r dere h6rt flr." De slog in. 'fe e mfl katta, som

satt dy. still pf, lobjalken, va stejd6, nfl de hom inte'a.n
Nir fflren var f:irdigklippta, sflr klippte de av ))en d6tt te

utterste ien pfl rompa)) och stach i munnen pfl fflret, sfl

sk ulle ullen viixa fint igen.
tror varje fflr, som slaktades till julen, insattes en kiipp

i fflrhuset i sthllet, sfi skulle det bli lika m f,nga fflr nflsta
somlnar.

91



Varjehanda tno och sed.

Jakt.

Kota. Onr de, som gick et skogen for att skiuta, rDotte en gam-
rnal kflring den forsta, sorn lran motte, gick han tillbaka
hem igen, ty de var det inte viirt att forsdka. Efter att
ha utfort ett litet arbete ansfigs, att de kunde g5 igen. Om
en svart katt sprang over vdgen framfor skytten, sfl var
detta av Cet zrllra vfrrsta. De nvttade inte alls att gfl pfl
jakt. Mycket ofta blev bossorna forgjorda, i sSrnner'lret for
yrkesskyttar, for en Nils pfl Ringen och Mflns i F'logned.
De, sorn hunde forgora bossor, brukade ta nffgot fett pfl
pekfingret och >klena> detta irlne i bosspipans vd"nstra sida"

D& gick skottet alltid lfingt pf, sidan. Somliga kunde flven
forgora en bossa pfl l&ngt avstflnd. IJara han horde skottet,
sfl visste han, veln sonl skot, om rlet sfl var over en halv
mils avst&nd. tror cirka 50 f,r sedan var tl et en rn&lskjrt-
ning i Bfllstad. Dflr var en mflngd sliyttar, bland andra
stflngjfr.rnssrneden Bengt Blom frfln Adolfstors. Alla ant,flnde
hagelbossor. Blom szrde, att ehuru hflllet var ovanligt lflngt,
skulle dock hans bossa sfltta de mesta haglen i rnflltavlan.
I\{en hur mfinga sl<ott, fln lllorn skot, trflffade intet enda
hagel rnfllet. >IJossan flr forgjordr>, skrek Blom till slut.
En hernmansigare i ett av de nflrmsta hetnmanen, flven
han god skytt, fich skulden. Endast ett hagel kom i tavlan.
Skottet sliots med ett gammalt krongev5.r, mynningsladdare.

Att ta bort forgoringen pfl bossor var inte gott, rnen for
betal ning, t. ex. 50 ore och ett kvarter brfln nvin, gick det
Dog, nflr de kom till den rfltte. >>Jfr.mrnerdalingen> tog bort
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fdrgorirrg, hur svflr den fln var. Ormister skulle vara ett

osvitrrligt medel att gora bossor goda igen. Om den be-

kante kreatursbotaren Hfikan Mfinsson i Eda har berflttats,
att han hade sina bossor inlindade i underkiolar, ty de

kunde ingen skiimma bossorna f6r honom. Det var de

sflkert, menade han. Att lzigga kors over siktet och sikta
baklflnges med hossan sades ock hielpa.

Om trollgubben Matts i Glassnfls har sagts, att niir han
kom et skogen, kunde han stflmma till sig, vad slags ville-
brfld han 6nskade. Han blott utstotte ett slags vissling tre
gflnger, Sfl kom vad hau ville ha. Men inte var det gott
att gfi pfl Matts' tjfiderstfllle (rfjeranstoe>) for nflgon. Matts
kunde, om han Ifrg hemrna i sflngen, binda tjuvshytten.
Han stod fast pfl samnla flflcl<, tills Matts [<om och tackade

honom for god vakt. 1)

Fiske.

Vid metning fick de akta sig att gfl over spoet, det Yar Kota.

inte bra. Kunde metkrok stifllas, fick de >skr6v moen> fisk
pfl den. Nordanvflder ans6gs som dflligt fiskvflder, sydost-

lig vind bflst. Kunde Iiskebonen ldsas, sfl hjtilpte det mycket.
Den lydde sfl:

>Abb6r, abb6r brok,
kom e napp pfl min krok !

Morten den gre,
kom e hfrng de pA!

Loga, loga vit,
kom hit,
sfl ska du fe en m arkeskit !>

De gamle talade orn Metar-Sjul, en gubhe, som rnetacle

nfrstan jzimt. N[r han kom och hade metat och nf,gon

frflgade honom, om han fett bra, svarade hant >Ahja, ett

t) Jfr nedan s- 133!
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kokr>, om han inte fett mer fln en liten fisk. En liten vis-
stump har sjungits efter honom:

)Je agge, e je rodde,
e jfl mette, e je feck,
A je trallire e sang,
e je berger mfl gott,
sa Sjul han.)>

Krita" Anda till slutet av 1800-talet slommades det i Kdlaf,lvens
mynning. Tiden infoll i borjan ay maj. Det var rent av
en hogtid, >slommetia>. Ancla till 40 h 50 eklar tflndes
efter fllvens bflda strflnder, ute pfi sjon kom bfltar frfln alla
hell. De hade en liten eld pfl en iordtorva pfl flaken i bflten"
I)e, som inte hade bfltar, stod vid flottar pfl stranden och
hf,vade. Vid flttatiden pfl kvflllen kom slommen. Den lor-
dagskvflll, som infoll under slomtiden, korn en myckenhet
ungdom till pla{sen. Man dansade pfl K6labron. De gamla
srnederna frfln Adolfsfors talade onr >Talle-Maja>, som de
sett och talat vid i Forsgropen, nflr de gick dflr forbi.

Under tiden horsade orren i >mosselagga)), lommen
skrek vid Borgarr,flggen pfl sjons ostra sida. Orn lommen
skrek ovanligt, bedade detta >ont viir>>, sade de, som bodde
ornkring sj6n. Hur lflnge denna fflngst av slom forekom-
mit hf,r, flr inte gott att sf,ga; troligen mycket lflnge. tror
omkring fyrtio flr sedan var det en traditionell vflrh6gtid,
som alla lflngtade efter varje vinter. Nu flr den slut vid
K6la:ilven; pA andra stflllen slommas [nnu, men hogtiden
och den rena glEidjen flr borta"

[Iusbygge.

Kola. Om en flicka hade en friare, som var timmermzD, bru-
kade tnan gora en halmif,nta, sorn hade forning med sig,
och stfllla upp denna vid det >laft> (knut), dflr hennes
friare hade sitt arbete"
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Nflr nflgra grannar byggde nya hus, gick de med feignad Ed.a.

et timmerkarlarna. Ibland gick de nattetid och medforde
en halmgubbe, r,ilken de stflllde upp pfl bygget. Forningen
pflff,stades gubben, sfl att han liksom stod och bjod bygg-
nadsfolket, nfrr dessa tidigt om morgonen korn dit. Aven
brukades att ta en hel kflrve rflghahn och ta pfl denna en
)kjole> och >klfle> pn huvudet samt liigga denna i nflgon
sflng, dflr nflgon >gut> (ungkarl) skulle ligga. Aven pe detta
var fflgnad, s6.sorn smorgflsar, en butelj brflnnvin m. m.,
pflfdstad eller lagd bredvid.

Briid.

I Kola var en gumma, som aldrig skar kakan ifrin sig. xot".
Sflg hon nigon, som vflnde br<idkniven ifrflu sig, n6r han
skar brdd, tog hon genast kniven av honom. Det var synd
med det, och viilsignelsen fdlide ej med det brdd, som sfl
blev skuret.

For omkring en mansfllder sedan var det sed, att nflr de
hade bakat, tog de ett brod och r>tullade in> det i f<irkln-
det och gick till grannas med nsmakekaka>, synnerligast,
om det var det fdrsta baket av ny skdrd. Hos grannen
tackade man dfl och sade: >Men kf,ra du, ska du ta kaka
ifri dej, dil> Ofta svarade den, som gav: >Ju mer en gir,
dess mer en fir>. Detta ans6gs av allmogen sflsom en mycket
vacker sed.

En gumma, Arste-mor, lade alltid fingret pi nisan (eller Jrirnsftog.

br6stet?), innan hon delte kakan.
En kniv fick ej ligga pfl nsteinr> (spiseln). Ett ordsprik

siger: >Hf,ller ta kniven t6. stein, hille du ongen tur eil.>
Man var mycket r5dd f6r att br6d blev lagt med r>vring-

sidan>> upp. Det varslade ont. En sigen ir, att niir Friil-
saren gick hiir pi jorden, kom han en ging in pi ett stille,
dir en liten gosse stod vid spiseln med eld i kliderna, men
pfl bordet lflg en kaka med vrflngsidan upp. Innan han
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slflckte elden i gossens klflder, gick
bordet rfr.tt.

Det mflste visas stor vordnad fdr
brot d6remot, troddes bli straffade.

han och lade kakan pfl

Guds g6.vor. De, som

Kliidedr?ikt.

Kiita. Till omkring mitten av 1800-talet var det allmiin tro, att
ett nytt kliidesplagg ej borde nyttjas, forr 5n de ftirsta gflngen

haft det till kyrkan; dfl blev det vilsignelse med det.

Orn en Iiten lortig och grfl mansperson kom till kvinn-
folken eller gick f<irbi dem, nir de gjorde den forsta klides-
tvdtten pfl nyflret, sfl blev det, de tvflttade, grfltt och diligt
rent under hela flret.

Jd.rnskog. En gumma hade ffltt ny tr6ja. Forsta gflngen, hon hade
den pfl, var hon inne i en stuga. Dfrr lick hon kaffe och
smflbr<id. >Nu blir dii tur i trtija, nlr ja fick fiiguan pfl
f6rsta st5llet>, sa hon.

Eda. J. H. frin Eda har beriittat en mycket gammal sigen
diirifrfln (efter 1700). Df,r var mflnga rika gubbar. De var
ocksi originella i sin klEidedriikt. I vardagslag brukade de

ha en repstump knuten om midjan utanpfl f6,rskinnspd.lsen.
Om juldagsmorgonen, nir de ktirde till julottan, var de klidda
i halmmrissor, flitade av halm och fodrade med tjockt
blaggarn. M6ssorna var timligen h6ga och toppformiga.
Byxorna var av berett fdLrskinn. Dessutom hade de niver-
skor och breda halrnbfllten om midjan. Denna drflkt bar
de nyArsdagen vid kyrkan samt vid brdllop och dop<il.

Diverse.

Kdla. Man trodde, att >den onne)) i slflttanden brukade skatorna
att kora hri med. Nflr nanna>> var slut, syntes det spflr pfl
dern efter oket. Skatan kallades ock f6r >>fans postbirarer>.
Hixor, sorn fdrsvor sig till den onde, mfiste fdrbanna allting
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men inte skatan. Skrattade skatan utanfor dorren till bo-
ningshuset, konr det sflkert frflrnmande men ibland ej av
det trevligaste slaget.

Nflr grflgrissen kom tidigt och flog mot norr, blev det
tidig v6.r. Var de vilsna och flog mot oster eller vf,ster,
sfl kom de rfltt igen och flog mot norr, om den, som seg
dem, lflste Fader vflr.

Om man malde sflden pfl ny, Sfl blev mjolet aldrig unket
utan stod sig hur lflnge som helst.

Vflrtkf,llor kallades smfl runda, liksom svarvade hfll i
bergen. Om de vissa dagar pfi viren, t. ex. Kristi Himmels-
fairdsdag eller trefaldighetssdndrg, tvflttacle sig i en sf,dan
kfllla, gick vflrtorna bort. F6r varje \,flrta, som skulle tvflttas
bort, skulle de kasta en f,rta i kflllan.
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om naturvflsen.

J5ttar och bergfblk.

K6Ia" Pe ostra sidan sjon Hugn i Kola socken ligger Hugns-
6sen. Dflr bodde for lflng tid tillbaha Hugnsflsgubben. Nflr
rrran byggde Kola kyr:ka, undrade han, vad det skulle bli.
Nflr man sfl borjade att ringa i kyrkklockorna, kunde han
inte tflla detta utan ville kasta ned hyrkan. Forst tog han
en sten" Den gick inte riktigt fram utan ligger oster om
kyrkan i Klockarenfrset. Andra kastet gick ett par hundra
meter soder om kyrkan, pfl Ostra Harnmar. Tredje kastet
gick f6r lflngt och ligger i ett gilrrXe litet norr om prestgflrden.

PA ostra sidan sjon ligger flven gflrden Ragnhildsrud"
Se skulle bonden dAr fira brollop et sin dotter. HugnsS.s-

gubben yar en av hans niirrnaste grannar, sfl han mflste be

honom till brollopet, men han ville inte giirna, att han skulle
komma. Nu var guhben mychet rddd for >>trurnslagaren))
(flskan), sf, nfrr drflngen kom for att bjuda honom, frfigade
han rloga efter, vilka som var biudna. ))Och musik ska ni

11',tll",:ll'.,lJi:" ; JJ'J;-:11; iT3::' ;1",iI"JJI:
annars blir de for df,ligt>, rnente drflngen. ))Ja, ska han
dit,)) sa gubben, >sfl kommer inte jrg dit, rnen nflgot i brol-
lopsgflva skulle jrg vfll ge.)) Drflngen hade en sflck med
sig, och jfltten gick fore in i ett annat rum i berget, df,r
det var stora hogar med guld- och silverpenningar. Sfl tog
han en skyffel full och t6mde i siicken, fl sf, sa han: >Haver
du sett nf,gon giva mera?r> ,At, ja, nflgot rnera)), sa

drf,ngen. De tog ifltten en skyffel till, fl sfl sa han: >Haver
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du sett nflgon giva mera?> > Kanske nflgot litet mera)),
sa drdngen. Jfltten tog en skyffel till och rot: r>Haver du
sett nflgon giva flnnu mera?> r>Nej>, sade drflngen och
skyndade hem med penningarna. Dflrav blev Ragntrrilds-
rudsbonden den rikaste i sockllen.

Gubben i Hugnsflsen och Ragnhildsrudsbonden hade myc-
ket ihop med varandra. Ibland hade de rovbrfltar tillsam-
mans. En sdgen har gfirtt, att Hugnsflsgubhen hade en lie,
med vilken han slfldde ner timmerskogen, df,r det skulle
svedias, liksom en annan karl slflr grfls. En gfing tog han
en dotter i Ragnhildsrud med sig in i berget. Om en tid
skulle hon foda barn. De gick jritten efter mor hennes,
nlen sotn han ej hade nflgot smor, bad han att fA l5.na,.
r>Ja, du fAr gfl efter hos oss)), sa hon. ))Det stflLr en bytta
i kzillarn. )) Men det var skuret ett kors i locket, och de
orkade inte jtitten ta den med sig. Moran i Ragnhildsrud
var ofta hos sina grannar bergtolket, och jzitten tyckte bra
om henne, men tindfl orkade han ej lflta bli att ibland kasta
stenar efter henne, nflr hon gick. En gflng, nflr hon skulle
ge, sade han: >Du fflr se dig tillbaka, nflr du gflr, ifall jog
inte orkar lflta bli att kasta efter dig>. Nflr hon gfltt ett
litet stycke, vflnde hon sig om. Just i detsamma kastade
han en stor sten, som nflra nog trflffade henne. >R6.kte ja
de?)) sa jfltten. 

- >>Nfl>, sa moran. -- )De va vfll, att ia
ente r'flkte de)), s& j:itten. 

,

En gflng sedan mdtte hon honom. Han bar de en hel
holada pfl ryggen. Hon talade till honom. ))Kan du se

mej ?> frAgade han. ))Ja, de skvatt litt av vattne i oga
pfl mej, nfr r vi tvfltta barnet, de nyf6dda>, svarade hon.
Han tog de. med fingret pfl ogat pfl henne, och sedan seg
hon honom aldrig mer, nflr han inte ville, att hon skulle
se honom.

Bergf,olket hade ock granna >kreatursbordingar>, sonl
bergkullorna vallade orn natten. Tidigt en morgon kom
bergkullan till Ragnhildsrud. Hon gick de och sjong:
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,rOpp opp opp, Kollirnack (Kullrimake)
e mjotk dine kor.
Mine gflr i Akerbo,
e fln sover du, di latso.
Inna e Atta,
Annebo e SmH.tta,

Sockerto e Driva,
Sota Gulla e Mina,
Hiorten e Hiflrn,
Stiflrn e Kflrn
e allt rnitt fe sfl vil. >>

En gflng, nflr bergfolhet skulle brygga starkol till iulen,
lflnade de erl kopparkittel av dem i Ragnhildsrud. Pfl jul-
aftonsmorgor, nflr de kom upp, stod kitteln pfi trappan full
med dricka. Fradgan stod hogt ))sum en hattekull> 6ver
kitteln. Nf,r de drack dflrav, ))sfi va de nflra pfl de snorre
6ver flnne>, sfl starkt var' 6let.

Nflr Hugnflsgubben inte kunde slfl ner Kola kyrka, sA

flyttade han et Rfrnkesedsnipan.
En annan s5gen berflttar, att innan Hugnsflsgubben kom

et Hugnsflsen, bodde han i Snipan, ett hogt berg pfl ostra
sidan om den tflmligen stora sjon Rflnken. Nflr han flyttade,
gick han lflngs efter sjon. Vid Snipan stod det hononr till
midjrr, vid Grytholmen till knflna men uppe i Hugn endast
mitt pfi benet.

Ragnhildsrud ligger n5.ra iuvid Hugnsfi.sen, sfl >Ragneruds-
gubben> och gubben i Asen hade ibland rfigbrflte tillsam-
mans och ibland rovbrfite. Det sades, att Ragnerudsbonden
fick mycket pengar av Hugnsflsgubben, vilken hade fullt ett
helt rum i berget med guld- och silverpengar.

Kflringen till Hugnsflsgubben brukade hflmta dricka i
Ragnhildsrud. En gflng var hon dflr f6r att hflmta, och
gubben var hemma och passade Valman (>gutungen>r), men
vaggan ))y2l[v, och det tog eld i halmen. De sprang gub-
ben ned till sjon och ropade till efi, som rodde upp till
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Ragntrildsrud: )Ge in i ndnnsta gflrd e sflg, att vagga valt
e Valrnan br'flnner!r> Denne gjorde s6.. Nrir husmoran kom
et k:illarn, stod dflr en hle bytta mitt pf, golyet. Bergjett-
kflringen hade, nflr hon horcle, hur illa det stod till hemma,
glontt byttan. Om nflgon dag forsvann byttan, men ingen
i Ragn hildsrud torde ta i den, medan den stod i kiillaren.

K. B. berflttar: For niirmare hundra 6.r sedan gick soldat- Kdta.

hustt'un mor Brash tidigt pfi vflren i >flflckesnon>> for att
plocka >>drevetegrris>r, frven kallat kflringgrfls. Vid ett berg
korn d et framspringande en liten svart hund. Strax efter
kom det tr,fl vackra jflntor, som drev fore sig en hop granna
kor. lnte ett gront strfl fanns mer fln nfigot kflringgrfls,
sotlr h on letad e efter for att plocka et sina kor. Den ena
av ,jflntorna seg pfi den andra och sade: ))4, se ho plocker
kflr'inggrfrs!> - ))Ge sonn orn berget hflr, dflr finner du gris>>,

sa tletr ena izintan till mor Brask. Hon gick dit. D.{r var
lflngt, gront, nyvuxet grfls, sfl det rflckte >te knes>>, och snart
hade hon siicken full. Hon gick hem och gav sina kor.
Dzrgen efter gick hon dit igen for att plocka, men dfl fanns
inte ett strfl, och det seg ut, som om det alctrig varit grfls
diir, men hon tyckte, att en hund shflllde inne i berget.
Dfl fdrstod hou, att det var bergl'olk och en berghund, hon
sett d age n forut. H on va rt som konstig och skyndade sig
hern det l.ortasle, hon kunde.

Bergkullan >lelle>:

UOPP, oPP, Kullrirnake
Kdla.

fl mjolka di ko !

Mi gf,r i Akerbo.
Arr sover du (sfl lelle
Irrna e Atta,
Annc'bo e Smflr'ta,
H,inrten e Hjorn,
N'Irrserr e M6ru,
gedda, Iax6rn,
koszrla, nrin gris.
l<o lelle, koa mi !>
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Teppe-Nils i O., Skillingmark, h6rde om sommarmorg-
narna, nfrr han var efter sin mfr.rr, ovanligt vacker >lelling>
i skogen och de vackraste bj eillror av bergkullornas kor,
nf,r de drevs hem. Bergfolket vallade sina kreatur om natten.

Att locka pf, kreaturen, efter det solen gett ned, var ej

alltid bra. Braske-Marta i Sandgflrden, Kdla, lockade pf,
sina kor, efter det sol gfitt ner. Det var vid Bj orndrflgen
i Flognedsfjflllet. Med ens blev hon lyftad bakifrfin, och
nflgot, som hon inte sAg, for med henne till hennes hem pfl
Sandgfirden, dflr hennes kor vflntade pfl henne i ))kveia>>.

En gflng, nflr ett kvinnfolh och hennes son gick och
vallade kreaturen i en brflte vid Skarbyvattnet, kom dhr
in genom ledet en stor >bordirrg> med kor. Alla var gre
och kulliga. Varenda en hade bjiillra. F6re dem gick tvfl
sm6. gre folk, >kvinnfolk e kfrr>. Mor till pojken lflg och
sov, nfrr >bordingen> gick genom brflten. Varenda ko no-
sade pfi henne. Sedan gick de raha vflgen en liten stig
genom brflten och in i skogen.

Nflr modern vaknade, talade gossen om, vad han sett.

Modern sade df,: >Tost, tost, mett barn ! Sflnt hdnner iblann.
De va skogsfolke elle bergfolke, som va ute mi sine bor-
dinger A for te vattne mf, donr>).

Xdta och I Roklevberget pfl vistsida Hemsjdn bodde ett kvinnfolk,
Jdtnskos' som de kalle Britta Fin. Ho va si grann, si nir ho kom

in te en tjflrbrinnare, som hette Strakbenten (ingen led i
ena kniet), sfl blev det ljust i hele stuga hanses, i om han
korn it R6kleva ibland, si kom ho ut i friga'n, om han
beh6vde nfl penninger, si skulle han ffl, fl han fick rn<ie

penninger t6. henne. Nii han vart iller fl dfllig te gfl, sfl
kom ho te en, men allri utta senas dfl va mrirt om kv5l.
Men strax ho kom in, sfl vart dfl se ljust i romme, fl pen-
ninger lig dii pi murhiilla hrir gang, ho hade v6re inne nflr'n.

Sagesmannen inflyttad frfln Norge omkring 1875.
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I Skdnnerudsberget bodde jfltten Ulvriane. Forfrirligt stor
var han. PA en natt byggde han en bro 6ver fllven av
stora stenblock, som han bar frfln fjillet. En midsommar-
morgon seg nflgon hon om sitta i dorren i berget med en
stor prils pfl sig. Nflr jzitten hade dott, sflr lade de honom
i en kopparkista och skulle bflra honom till Jflrnskogs
kyrka, men nflr de kom till Halvardsbflcken, sflr blev kistan
sfl tung, att de ej orkade bflra den lflngre utan begrov
honom d5.r. Man berflttar, att nflr man trampar i marken,
sfl sjunger det i den och >skringler> som av guld eller silver.
De sflger dfl: >Hflr ligger Ulvriane begraven)).

I Skonnerudsfi.sen och i Fjuserudsfisen, belflgna pfiL ostra
och vd"stra sidan om fllven, bodde for lflnge, lflnge sedan

tvfl jdttar, Ulverf,ng i Skonnerudsf,sen och Lange-Bengt Rese

i Fjuserudsflsen. Att boria rned var de ovinner och kastade
stenar, stora som smfi hus, ned frfln flsarna for att slfr ihjiil
varandra men kunde inte kasta lflngre In tiII frlven. Som-
liga blev ock liggande pfl fikrarna ovanf6r ilven. Dessa

stenar har kallats f6r >Ulverflng- fl Lange-Bengt-Resestenar>).
SA blev de vdnner och byggde hro 6ver fllven. De bar

stenar pfl flera hflstlass under vardera armen. Nfr.r de fick
bron frirdig, brukade de bes6ka varandra mellan r>solgang-

ene)) (solens ned- och uppgAng).
Nflr Ulverflng dott, sfl skulle folket frakta honom till

Jflrnskogs kyrka for att begrava honorn men orkade inte
fora honom lflngre fln pfl Samt.g, ett stycke norr oln kyrkan.
En gflng, niir berflttaren och en annan man, B., gick dflr-
6ver, sade B.: >Hflr tir Ulverflngs grav. Hdr, hur da sjunger
i backen, nflr en tramper hart>>.

I Pflterud var ett berg, Bergjflttberget" Dflr bodde berg-
folk i berget. Det var tre hel rfitt in i berget. En kf,lla
var det jflrnnt vid bergvflggen. I denna vattnade bergfolket
sina kor, den grannaste >bordirrg>, som nflgon hade sett.
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Man hdrde ock, att bergkullorna lockade pA korna: >Ske
Lammargfls och Rddegullstjfrrne!>

En gflng, nflr det var brollop lflngre upp i gflrden, seg
man, att det frAn berget kom ut ett >brurefoljs)), sorl gick
vflgen norr ut till brollopsgflrden. Nflr de kom nflra fram,
fdrsvann de med en gflng. Men de var nog dflr indfl, for
sfldant folk kan gora sig osynliga, de.

ilga. Pe gflrden Rosa i hemmanet Rflnkesed finns eller har
funnits en mycket stor kopparkittel (50 kannor). En fore-
jol for hundratals flr sedan mflrkte de i stugorna i R6nke-
sed, att nvorter'>, som bryggts till jol, delvis f'orsvann ur
vorterkaren i brygghuset. Icke lflngt frAn hemmet pfl sjdn
Rflnkens sydostra sida ligger det tflmligen hoga berget Rflnkse-
snipa, dflr jtittar alltid bott, och att dessa hade nflgot att
gora med vortens forsvinnande, troddes nog av innevflnarne
i stugorna. Se en Inorgon nflr'a jol horde nflgra personer,
hur bergjflttungarna i Snipa kom upp pfl hdgsta toppen
och skrek: ))Mor, mor, shun diig heinr ! Tappen har gfltt
tur tunnz, e all drecken rinner pfl golve>>. Pe Rosa horde
de de, hur det ramlade i brygghuset, och nflr de korn dit,
stod den stora kopparkitteln mitt pfl golvet med ))vorter> i.
Nflr bergkvinna n fick hora sina barn skrika, att drickat
rann ut, glomde hon i hastigheten kitteln, vilken sedan f6r
alltid fick forbli d5r.

Ecta. I Nol-Emterud i Eda hade slfltterfolket rustat sig att dra
ut pfl efterslfitter. De hade >>leene> (liarna) i )leskan >> av
niver och ))tnas6cken >> pfl ryggen, och for att komrna ut
tidigt nflsta morgon gick de pfl eftermiddagen nord till Sunds-
flngarna, dflr de lade sig i en holada, N[r de legat en stund

det var bflde kvinnfblk och karlar >sfl fick de h6ra
bjallelflt, den grannerste de ndnsin hort. De ya alle moj-
lene toner)). Det var >bergkvenna)), som kom och for hem
med sin >bordi.rg>. Se borjade bergkullan att locka och
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sjunga: >Sfltt sitt Sammel6va, Lovelia Krusekoppa, Mfls-
singkoa, Selkedocka, Klingeros i Kransa fl du store badusen.
Ia fl Pia mette pi sia. Rangel i Mangel, fl lellesoten (kalven)
min. Kollebarna (kobarna) sarnla allt mitt fii hem till
kvillrai>. Di sa en av jintorna: >>Jamme sure mi, blir ja
inte riidtl !> Di var det tyst med en ging, och allt var borta.

I Helgeboda vid Hattereberget kom det en kvflll, sen de
hade lagt sig, en bergkvinna pfl f<instret och sade: >Vin,
sliipp ut mene getter!> Om en liten stuud sade det sfl igen.
Och siL for tredje gingen. Di sade karlen till kiiringen:
>Du fir gi fl se i gethuse, h6lls d:i ii diir>. Kiiringen gick
>i litte pi d6ra>. Dfl kom det ut tvfl vita getter, sorn hade
ett horn mitt i >skael>, och det var rakt och spetsigt. Det
var bergkvinnans getter', >>men for att dri va tjiirkors pfl
dtira, 6rke inte bergkvenna litt opp dora, ho>.

Forr i vflrlden var det berghundar, som skiillde om kvil-
larna i bergen, efter det solen gitt ned. De skiillde >tvfl
och ett halvt skiillandei), d. \,. s. det tredje var kort och
svagt.

I Holmedal var det mflnga, som sflg bergkor gfl och beta Holmedal.

efter fjiillsidorna. Vid den tiden solen gick ned, hdrde de
bergiiitten sti pfl berget och locka: >Gullros i triillros i
Drdppla, alle mine tre kor, kom heml>

En bonde hade mycket ihop med en jitte. Jdtten bru-
kade att f5. komma till bonden och ita julkvnll vart flr.
Husfolket tyckte ej mycket om detta rnen vflgade iindfl inte
neka bergfolket. Emellertid rnS.ste husfolket, sedan de lagat
i ordning mycket mat och dricka, ge sig i viig frin hem-
met, ty bergjiittefolket tilde inte kristet blod i samrna rurn
som de.

I kviillningen om julafton, nflr de var firdiga med an-
rdttningen flt bergfolket, kom en ensam vandrare och bad
att f6. stanna over natten. r>Det kan du inte fi>, sa bonden
till honom, >fdr hit kommer en j6tte, som har med sig hela
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hushfillet, och de ska hfllla julkviill hfr.r, och vi fflr inte
stanna hemma sjiilva)). - >Jag tror nog, att ja skulle reda

mig>), sa mannen, >fdr ja har en sfl bra hund)). Han hade

en stor bj6rn, som han hade tflmjt, sfl han foljde honom
Som en hund, vart han gick, ))Ja>, So bonden, >du fflr
stanna, om du vill, men du fflr skylla dig sjfllv, hur det gflr>).

N6r husfolket hade gfltt, krop den frf,mmande upp pi
>h6gesflnga)) och bredde vfll 6ver sig. Bjdrnen gick och

Iade sig i en vrfl vid spisen, drir julbrasal] hrann. Otn en

stund borjade det att >>dure> (dflna), sir stugan darrade, och

sfl kom bergifltten med sitt fdlje in i rummet. >Hflr luktar
kristenmans blod !> sa jritten. 

- >Det kanske flr dflrfor, att
de kristna nyss gfltt ut>>, S& bergjflttkvinnan. >Kanske

de)), S& ifltten.
Ett stort kar med starkol stod pfl goh,et. Jetten tog det

med hflnderna, satte det for munnen och drack. ))Det var
gott)), sn han, ))rnen det var nd fiask i det>. De hade glomt
att ta >jrlstkdbben> ur, sfl den slank ner genom halsen p6r

jiitten. Jettekvinnan borjade att d,ta av skinkan, som lflg
pfl bordet. r)Den fln for litet stekt>, sn hon och tog och

lade den pfl elden. Nflr den var stekt, sfl flottet rann av

den, holl hon den over nosen pfl bjornen, som lflg i vrfrn.
> Kattepus ska Ie smaka pfl flottet>>, sa hon. Detta tyckte
nalle inte om. Han reste sig pfl bakbenen, tog sig med

ramen over nosen, utstdtte ett forfdrligt rytande och slog

till kflringen med ramen, sfl hon st6p i golvet. Nu blev
jzitten och alla forfflrade och satte ut genom d6rren, sfl fort
de kunde. Nfr.r husfolket fram pfl morgonen kom hem, var
de mychet nojda med att bjornen jagat iflttefolket, och man-
nen och bjornen lick stanna i flera dagar.

Fram pfl vAren gick bonden och gf,rdade. Dfl kom jfltten
till honom och sade: >Hor du, ska du ha den "hun" lflnge,
som du hade, nflr vi var hos dej e et iulekvAil)). - )).Ia)),

sa bonden, >rden ska ja ha, sfir lflnge ja lever>>, - ))DA kom-
mer ia allri e Ster julkvtill hos dej mer)), S& jfltten.

106



En gammal man satt en sommardag >hdgste meddan)) Osteruall-

och vilade sig pfl dikesrenen invid en havrefiker. Ptotsligt skog'

blev han sfl trott och duven, att han snott orhade hfllla
uppe 6gonen. De kom det en hop med gre kor, sorn gick
i rad efter varandra. Ett grflklfltt kvinnfolk gick fore octr

>locke A klocker. > Skiott, skiott !> sa hon. Alla korna
hoppade efter henne, och en grflklzidd karl gick efter. Nhr
bdrdingen och hergfolket forsvunnit upp i herget, konr den

gamle titl sig sizllv igen, nren Se, sfl pass kraft hade berg-

folket, att medan de for over gflrdet, hade de rn akttagit
honoffi, sfl att han inte orkzrde gfl upp eller gora nflgonting.
>Nu fflr ja gfl e se)), tiinkte gubben, >for nu e nock havre-
6.kern alldeles forstordr), men han kunde inte mflrka att ett

enda strfi var brutet, och inte ett enda >fal> (fjet) syntes

efter varken folk eller fe. Berzittershan tillade, att berg-

kullan hade handten, som hon gich och spann pfr.

Talle-Maja och andra skogsvHsen.

De garnla sm ederna vid Adolfsfors kallade skogsrfln for Kotq.

>Talle-Maia>. Om nflgon visar sig ovflnlig mot henne, si
kan han vara sflker om otur. Om han letar efter nflgot,
sfl finner han det inte. Somliga blir som en >kartbjork>
over lrela kroppen och blir liggande sjuka i mflnga dagar.

Talle-Maja hade kommit till Anders Warg vid milan orn

natten och vflrmt baken sin, nflr det var kallt. En gflng

blev han lett henne, tog ett rniukt spd och korde det i milan,
sfl det blev hett, och slog henne sedan dflrrned over bak-
flndan. De sprang hon till skogs, men forst trflgade hon
honom, \,ad han heter. Han svarade dfl: >Ja heter Si6l!))
Nflr hon kom till sina likar i skog,en, ropade hon: >Si6l

brflnne ffifl, e SjOl slog mfl I SjOl briinne ntfr, A Si6l slog

mfl!> De andra svarade de, att nd.r hon sifrlv hade brdnt
och slagit sig, sfl var det inte vflrt att skrika f6r rlet, tvckte de.
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En pojke mdtte en vacker kvinna i skogen. Det var skogs-
rfi.n. Han hade hort sflgas att om de kastade stAl over henrre,
sfiL skulle hon folja med vart sotll helst. Han kastade sin
fdllkniv over henne, och sedan foljde hon honorn alltid,
nfr.r han kom et skogen, men snart blev han led flt henne
och onskade bli henne kvitt. Hon folide honom flndfl.
Diirfor att han kastat stfll over henne, sf, m flste hon foli a
honom. Han gick de till prflsten och frflgade, hur han
skulle gora for att bli kvitt skogsr6.n. >Det blir ingen annan
rfld>, sa prflsten, >[n att hon hlir kristen och dopt, och att
du gifter dig med henne. Eljest blir du alclrig av rned
henne. Men hon 6r mycket rfldd for kristendonr och kyrk-
klockorna, sfl nflr d u sflger, att hon m flste till kyrkan for
att dopas, Sfl blir hon sn art borta. >

figa. S. i Krokebol var av finsk hflrstarnning. Man har be-
rflttat, att >fala> (fieten) syntes i fl:ickesnon om vflren, niir
han varit ute pfl fflgelskytte barfotad. En gfing var han
pfl >fjeranleik> i Vflxviksskogen. Han tog in i ett eldskjul
vid en av de mflrlga sfltrar, som for cirka 70 flr sedan fanns
d frr. F-rant pfl natterr gick han upp for att lflggzr mer pfl
elden. Det var som halvmorkt i eldskjulet. De stod dfrr
en fin och grann kvinna rnitt pfl golvet. Hon hade >gron-
rutet kiole och langt gult hflr> samt silverpengar i handen
och frflgade, orn hon fiLr kopa timmer till stuga et sig ay
honom. Han tordes ej ta emot pengarna, for han vAr rfldd,
att hon skulle fe makt 6ver honom, men sade: >Timmer
fflr du ta, var du vill forutan pengar)). I detsamma bor-
iade det hrinna, sfi det blev ljust. De forsvann hon. Om
morgonen satt en hare strax utom eldskjulet pfl sflten,allen"
Han skot pfl haren, men haren satt still. De skot han ett
skott till. Haren gick de upp och >sk6tte> sfl fint in i
skogskanten pfl vristra sidan om sfltervallen. Den gflngetl
fick S. intet, >for skogsrfla vart misslont (missnojd) med
honom>>. Men hade han haft nflgot ay en flskvigg till flinta
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eller blandat med haglen, hade haren stupat, trots att skogs-

rfi"n hade gjort honom skottfri.

Tvfl gubbar, Per och Sjul, var ute for att skiuta >fieran> Kdta.

(tjader) pfl vflren. De gick et skogen kvflllen forut och lade

sig i kanten pfl en fls i nflrheten av en myr. De hade en

matbit med sig, som de borjade att fita pfl. De kom en

liten grA gubbe till Per och bad att fA >Iitet med av neste

(matsflcken) hansesr>. Per gav honom lite. Gubben tackade

och flt. Nzir han etit, gick han till Sjul och bad honom

orn lite. >Ja har inte lner, fln jrg behover sjtilv>, S& Sjul
i snflsig ton. Dflrefter forsvann den lille gubben. > Du
skulle ha gdv'en lite>, so Per. ))De kanske hade v6re not-
tigt for dej i mdra. > ,Af, prat !> sa Sjul.

I grfldagningen om morgonen spelade det ))en fjeran nol
e en sdr>. DA sa Per: >>Du ffrr gfl At hficke h6ll du vill>.
Sjul gick et soder, och Per gick et nord. Per sk6t tjfl-
dern strax och borjade att ladda sin flintlflsbdssa. Jf,.mnt

han fick ner >haggla>, small ett skott drirfit Sjul gf,tt,

och strax kom en tjf,der och satte sig pfl samma topp' som

han skjutit den fdrsta pA. Det small for Per, och en tje-
der pfl tretton marker damp i backen. Det var jflmnt, som

om nflgon skickat vilt till Per den dagen, ty han hann

knappt ladda, f6rrf,n en hare kom och satte sig mitt emot
honom och holl upp frambenen. Per sk6t haren, och nu

hade han full >f6ggelp6sen> sin. Om en liten stund fick
han se Sjul, som stod lutad mot sin bdssa och seg mycket
fundersam ut. > Ha du inna (inte nflgot) ffltth) frfigade

Per. ,Nejr, sa Sjul, >tre bornsk6t pfl samme fjeran, fl

nfl han slutle datt, sfl va de inte nfl ane fln en torr gran-

topp.> >H6ger du den dflr lelle gre gubben, som va nfrr
oss i gflr kv6ll, som ja ga litt tfl mett neste? Men du ga'en

inna utta sn5.ste flv'en, trfl han frflge dag pf, litt. Ha du

g6v'en litt, sfl ha sflkert du hatt tur i dag, du flg, fr en har
gott tA te inte st6te sej med dorn >>, sa Per. >Atter som
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dA ha gfltt fdr oss i dag, sfl ser det ut, som om de vdre
alldeles sant, de du segger, Per>, svarade Sjul, )e je trur
iflmnt, att den lelle gre gubben forvflnde syna pfl mflg.>

Eda. Hoj&D, iven nflmnd av Gustaf Schrdder, var i skogen
for att skiuta. Det var natta, 6. han hade gjort flpp varme.
Da kom ett kvennfolk te hdnom. Ho hade vitt klfle pfl
huve. Ho sa te honom: >rDu ska fe skjute, ho du vill,
om du kan frfllse mzi rlu. De gdller mett liv !> )) De
6rker ia inte!> sa Hojarr. Da gick ho. Om e litta stonn
kom de en litten svart hunn e pilse fltter a i sp6ra, dtir
ho hade gfltt. Han skflllde inte. Snart kom de rienes en
pfl en svart hiist. Han hade b6ssa hflngenes over axla.
FIan for samme vagen, som kvenna e hunn hade gett"

Snart small de ett sk6tt et de h6lle, e strax fltter kom
rottern tebaka e hade kvenna leggnes tvars over hflsten.
Den lelle hunn kom pilsnes f6re da fig. De sa Hojan:
>Tflnk, att ia inte kom ihdg, att ja hade svagerskflla mfl
mej ! Hade ia rokt mfl svager (svavel) ikring a, sfl ha ho
v6rt frdlst, e rottern ha inte hatt n6a makt mfl a.D Jan
hade alltid ))svagerskflla> med sig i skogen f6r att freda sig
mot skogsrf, e trolldom. Att han kallades Hojan var, for
att han sade >ho> till alla, antingerr det var kvinnfolk eller
karlar.

Kdta. I Sandsgflrden, Kola, seg nflgra barn en gflng en stor
svart So, som sprang pfl en vrig i skogen. Hon hade mflnga
smfl svarta grisar m ed sig. >Akta €r, barn, f6r att locka
pfl eller sflga nflgot till den dflr>, S2 kvinnan, >f6r hon flr
farlig. >

I samma hemman gick nfigra smflpojkar och plockade
>kr6sbflr>. Nflr de fett k5rlen fulla, satte de ner dem vid
en gran. Se blev de osams om, vem som plockat nrest,

och borjade slflss. Niir de sedan skulle ta kflrlen och gfl

hem, fick de se tre smfl gre gubbar, som dansade i en ring
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omkring granen. Inga kflrl syntes, mell bf,ren lfrg kring-
strodda pfl mArken. Pojkarna blev ridda och sprang hem

och talade om det for mor. > Det har I, for det I slogs

det !> sa hon. ,A nu fflr I gfl efter kfrrlen, f6r ellers fflr
I ingen mat.r> Nflr de kom till granen, syntes inga gre
gubbar. Kflrlen stod dflr fulla med bflr, men inga bflr
fanns pfl marken.

VattenvHsen.

En sflgen fr&n Adolfors pfl 1840-talet. Vid denna tid Kdta.

flgdes Adolfsfors av patron Groth. Som sflgare vid sflgen

var er, som hette Sven, >Sflgar-Svenr> allmzint kallad" Vid
sflgen var det tvfl ramar jrlmte kantverk. En sondagsafton
befallde patron, att sflgen skulle pedragas fore kl. 6 pfl

aftonen. Detta ville inte Sven. ))D'e inte slut pfl helga, A

forsgubben vill ha helgefre>, sa han. Det hjfllpte ej, sflgen

skulle pedragas. Om en liten stund tog kantverket en

planka och kastade clen bakover genom sodra vflggen, Sfl

en hel del av vflggen utslogs. >Dflr hdr vi dA forsta t6,'en)),

sa Sven. Emellertid gick det en stund till. Se borjurde

sflgen oka farten fortare och fortare. Den gick, sfl de.t

osade. Sven sprang till >>stflmbolet>, vilket hade varit upp-
draget blott tilt hfllften men nu var uppdraget, sfl lfingt
det gick. Sven tog ner det till hfllften igen, under det han
mumlade: ))Det hflr gflr et fanders te slut>. Se gick det

en stund igen, och man borjade tro, att >det var nog nu)),

de ett skarpt, tj utande ltite hordes ratsch, ratsch !

allt efter sonl sflgrarnen gick upp och ned. I en hast slog

man igen. Man hade, vad man kallade >dubbskurit> (sfr-

gat i en i stocken kvarsittande stfllsprint); alla bladen i
ramen var slzita. Orn en stund kom patron och frflgade,
))varf6r inte sflgen gflr, nflr han har befallt det>>. Sven ta-
lade om, vad som hfrnt, samt tillade: >Dfl va de, ja So, A

nu notter de inte mer i kvlll, sflpass mde fdrstflr j^r.
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Jdrnskog.

Gunnarskog.

Man brukade ge forsgubben mutor, sflsom nflgon br6d-
bit och tobakssrnula, som kastades i hjulbflcken. Sfl trodde
man sig stfl vflI hos honom. >Han ska noe ha, han 6)),

brukade de sfrga.

I Pflterud var det en bfrck, >Kvf,rnbflcken)). f den hade
mflnga av bonderna var sin kvarn, ett par stenar. l)Vass-

hj ulet> var satt pfl en stolpe, som stod upp och ned i
bflcken. Orn nflgon kvarn gick sent pi kvfrllen, de kom
forsgubben och satte sig i hjulet, Sfl kvarnen stanttade.
>Da lot en mut'en mfl litt mjol, se gick kvarna m6e varre
fltter de igenr>.

Det var i borjan av 1800-talet, som dessa bflckekvarnar
fanns i Pflterebfr.cken. Den siste, som hade kvarn dflr, kal-
lades B. Denne var or,fr.n med forsgubben, ))e diiffor l6fte
fdrsgubben vasshjule tA sprinten (iiirnpiggen i stenen), sfl

hj ulet reste uttf6re bf,cken flere ganger. Da lot B. te A

mut'en e gflre sf, vf,n mf,'n, se kvarna feck gA)).

De hade spelt kort i kvarnkammarn en kvflll. DA fick
de se >ett forskrflckels> ute i kvarnen. Ett spdke kom och
tittade i dorren. Det hade 6gon, som lyste som stora eld-
kulor. Det var ludet 6ver allt och fyllde helt och hflllet
dorroppningen. Det vart fort slut pi spelningen, ))men

mdrnarn (-jolnaren) lot ta tA vatten unna for unna, e

inda gick kvarna fortare A fortare, sfi de ose fr.tter't>>.

En gumma gick en gflng i kvfrllningen >fl. lette frtter soa)).

De kom en liten gubbe gflende efter fllven. >>Har du sett

soa mi n6, du?> sa hon till honotn. Med detsamma var
han borta, men son kom fram jf,mnt med detsamffi&, ))se

de va nock forsgubben df,, som ho sflgt>.

\rid Rexed i Gunnarskog blev en mjolnardrf,ng fdrdflrvad.
Han seg nflgot, sfl han blev rfldd och illa sj uk. Irrgen
kunde bota honom. De var det eD, som kallades Ellvak-
ters-Anners. Han sa dfl: ))DA hjiilper inte mfl nfl anne f,n
te e kleppe te nagler e hflr fl litt tfi alle klflra hans fl binne
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ihop i kaste pi di stille, dir han stog, n6.r han vart f6r-
dirva.r> De gjorde det. Ellvakters-Anners kastade det dit
och sade: r>Nu kan du lf,tte bli denne (den, som blivit
skrimd) fl plflge nden aen i stdlle!> Strax efter vart dringen
bra, och efter det fick han vara i fred.

Om >di srni grfl> kom och tog mjril ur mjolkistan, ))va

di inte te l6ss om di; di skulle ha sett, ellers gick dii inte
bra te fl male>>.

Det var en, som de kalle Finnen i Vadjungsed. Nflr /(dla ocft

han lette nfltet i Hemsj6n, si kom sj6ria te'n fl sdmie (sim- Jdrnsftos.

made) omkring n5tet, i sfl tog ho i niitet med handen.
Hon var sfl vacker, sfl han knappt kunne ta tiga tfl a.

Niista morgon var det sfl mycket fisk pi nfltet, si han
knappt fick det opp i bflten, men inte en enda f6ll av nA-
tet, f6rr in han fick det i bAten. Se, dfl va rfla di, som
gjorde, att han flck sfi f6rstis.

Sagesmannen inflyttad frAn Norge omkring 1875.

En sflgen gfir, att A.mund Hatt, domare i Eda for fern- h)du.

hundra flr sed&D, en gf,ng, de han rodde drag pfl By.j6n,
fick nfigot ovanligt stort pfl draget. Hela dragsnoren lopte
rfltt ned, tills han mflste slflppa. I detsamma sade det nere
i vattnet: ))Du skulle inte ha slflppt DU, sir hade clu v6re
i Amsterdam i m6ra tidigt.> Det var ))sjdrfla, som va tflnkt
fdre mfr.'en>>. Det tros med Bysjdn som med flera sjdar
hflr, att den pf, ett stfllle inte har nflgon botten utan hrlnger
ihop med havet.

Det var eD, soln hette G., vilken tillfrflgades, om han Kdta.

trodde, det fan ns nflgon si6hflst. r>Ja, Gu b6re mej, ja ha
sj6l sett'en ! Ne ja va ve Buvattna e mette, sfl hom sio-
hflsten upp tur sjons djop e tulle sdj, sfl vattne stdg i hem-
melsky, e han hade sflkert attan alner Iange bein.r>
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En annan person h6rde under m6rka kv5llar, nfrr han
gick efter f,lven, >6rdra)) eller >6ldra>>. Vad det var f6r
nflgot vf,sen mindes eller visste berflttaren ej, men nflgot
styggt troddes det vara.

KdIa. Tvfl gubbar den ene kallades Rabboguten, den andre
Laflsguten var i ett skogstjflrn och metade. De satt ute
pfl tjflrnet i en liten eka. Laflsguten hade skrikit och ))hel-
lit vflsen>, trots att den andre varnat honom. Pldtsligt
hordes ett hziftigt dfln uppe pfl 6 sen oster om tj flrnet, och
en drake stor sorn en tj ur med >>horn e vflnger> (vingar)
stdrtade sig ned i tjflrnet, vilket gick som i den vdrsta storm.
Det var med yttersta nod, de kunde rfldda sig i land.

K6Ia. Man talade om att i Stora Lee hade flera personer sett
en vflldigt stor orm, lflng som en timmerstock. Sedan var
han i Hemsj6n, Kola socken. Dflr lflg han vid middags-
tiden mitt pfl sjon och solade sig. Dflrifrfln seg man vfr-
gar efter honom norr igenorn Lun ds, Elgestad s och Tor-
gilsruds skogar. Vflgen efter honom var, som om en mast
blivit dragen dflrfram.

En dag pfl hostsommarn var nigra barn och plockade
hallon i nflrheten av den sodersta Lersjon. Dessa sjoar,
tre till antalet, ligger det mesta inom hemmanet Torgilsrud
i Kola. De griinsar flven till Eda och Norge. Nf,r de plockat
en stund, satte de sig pfr en >sotlfig> (stock i en sved),
men nflr de suttit lite, borjade >lflga> att flytta sig fram6t.
Barnen blev de sfl rfldda, att de kastade sina bflrkflrl och
sprang hem och talade om detta for sina fdrtildrar. Det
var stora sjoormen, sade dessa de.

Om nflgra dagar lflg han pfl mellansjon. Ingen vflgade
nu fdrdas pfl sjoarna, ty ormen var lflng och grov sonr den

v6rsta timmerstock" Hans pfl Vdstegflrdss5.ter sade slutli-
gen, att han sl<ulle skjuta ormen, men folk sade, att ))de

stryker du med, for han spruter etter in i bossa for dflg,
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e da hjiilper inte, hO langt h6ll du har>" Men Hans lad-
dade sin mynningsladdare med ett kraftigt skott, och n6.r

ormen en dag lflg raklflng ett stycke utpfl sj6n, gjorde han
sig trots de gamles varningar i ordnirrg och skdt pfl honom.
>Nf,r de small, reste ormen sig rakt upp i vflre, se lang
han va. Sena fallt han ner e pejske vatten me snarten
(stjirten), satt vatten sprute i hemmelsky.)) Men Hans
kom inte ihflg sig utan >bles i bossmynningen)) efter van-
ligheten. Strax blev han tjock i syna, >satt auga (6gonen)
geck igen>, och det yar knappt, att han tog sig in i stugan.
Och sedan lflg han sjuk och nflstan blind i sju veckor.
Men till sist orkade den kraftiga ))6tjarskflrringa>r Laflsa (?)

bota honom. ))De va ddbbelt varre hfllle orshogg (orm-
bett), sa ho.>>
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Tussar och nissar.

Tussarna i Flugedrflgsstugan.

Kota. Pe ett >storstfllle> (stor bondgflrd) var en mflngd med
tussar, mflnga hundra. .Det var, sfl det >muttrade)>. Se

smAningom deltes gflLrden mellan arvingarna, och slutligen
dog den, som rigde den gamla huvudgflrden, Sfl den blev
ode. Men tussar och tomtar trives ej pf, ode gflrdar, och
sfl flyttade de till ett torp, Siitra, som horde till gflrden.
Sfltra blev och snart ode" De flyttade de till Flugedrflga,
sorn lflg hdgt uppe i fjiillet. D5.r bodde en man ensam,
och denne fich aldrig fred for tussarne. De kom ned genom
))ommen)) (ugnen) och ibland upp genom ))omstomta> (?).

De forstorde spisen, Sfl han fick intet annat gora fln att
hfllla pfi och lappa och laga den jdmt.

De kunde gora sig sfl smala och tunna, som de vill€, j&,

som de tunnaste >bordknivsblad>. Dflrfdr var det omojligt
att se dem, rrlen det hordes, att de >pj6ttre> j flmt. Det
hjrilpte nflgot tilt att skrflmma dem med, orn de om kv[I-
len satte en rad tombuteljer vid stingen och blflste i dessa,

den ena efter den andra. De blev tussarna borta en stund.
De brukade att kornma till sflngen. De var jtimnt sflpass

stora, att de rflckte i jii*nhojd med sdngen. De lade hfrn-
derna over brostet pfl den, som lfig i sflngen och sov.

Ibland nop de honom i nfrsan eller oronen.
Om han hacle haft nya klflder och hflngt pfl vflggarna

At dem, sfl troddes det, att de skulle ha blivit borta, for
pf, Tfllle, en gfird lflngre sdderut, var en tomte, som i mflnga
flr siktat allt mjolet et husmodern, i visthusboden. Hon
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seg, att han hade >flllete> (trasiga) klflder. Se sydde hon
orn nflgra gamla klflder, byxor och jacka, och hflngde pfl
vflggen i boden. En dag var klflderna borta, men tomten
siktade aldrig mjol mera. Han forsvann.

Nflr mannen, som bodde i Flugdrflgsstugan, aldrig fick
fred f6r tussarna, miste han flytta till elderdomshemrnet i
socknen, men det gick med honom som med en annan,
som ville flytta frf,n en >trolltomteD. Nflr' bonden kom ett
stycke pfl vflgen m ed flyttlasset, sfl reste sig tomten upp
ur >r6stebotta>, soln stod dverst pf, lasset, och sade: >Jaha,
vi flotter i derg, vi>. - Alla tussarna flyttade med tilt fat-
tiggflrden och in i rummet, d6r han fick bo. For det mesta
hdll de till under stugans golv, men om natten kom de
fram. Nflgon klok tillfrflgades, hur det skulle gfl till att ffl
bort dern. Jo, om de kunde skaffa garnla mynningslad-
dare och tre torsCagskr,flllar i rad skj uta ))i kors > bflde
under och ot,er stugan, Sfl skulle tussarna inte tro sig till
att stanna dflr lflngre. Men sorn de inte orkade gora detta,
ty det skulle vara pfl en gflng, bflde over och under, s6.

hjalp det inte. Ett annat, som skulle hjalp&, var', om de
tog jord frfin en grav pA kyrkogfrrden, rnerl det nrfiste vara
frfln den gravkullen, varunder den var begravd, sorn tus-
sarna f6rst var homna frfln. I)enna iord skulle tagas tre
torsdagsnfltter i rad och stros omkring sttrgan efter alla
vflggarnz, sf, skulle tussarna nog bli borta till slut.

Att tussarna blev >trolla>, Lrerodde pfl att folket pfl gfrrdama
ej >kunde nted dem>. Det mflste vara ordning, dflr de skulle
trivas, fred i rfltt tid om kvflllarna, och sfl skulle rr*ran inte
>skrflppa)) av dem heller, for det tyckte de inte ont. Men gav
Inan dem en sup och grot onr iulkvAllen och pfl andra hogtider
pfl flret, sfi trivdes de bra och drog till gf,rden pf, alla vis.

Tussarna pfl Solmansbostfillet.

Pe Solmansbostflllet var det mycket >tussen)). De var Kota.

>trolla> ibland, och dflrfor ville soldatens hustru, att de
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skulle flytta dfirifrfin. Detta ville de ej. Om kvflllarne,
strax efter det spj:illet blev skippt, kom de ned av ))ommen))

och giorde varjehanda otyg. En kvf,ll satt en gosse, som
var sjuk, vid spisen och vflrmde sig vid >glona> (gl6den)"

De ryckte de stolen undan honom, sfl han f6ll i golvet
och br6t lflrbenet. Nu blev kflringen rasande, slog upp
dorren samt tog kol och eldmorja ur spisen och slflngde
efter dem bort over backen och skrek, att de >allri fflr
kornma igen>. Men efter det hon hade lagt sig,>>danse

ellgaffel efter vfi.ggene, e om morran va han som e vrea vie>>.

Nu gick tussarne till Solman, vilken var med Karl XII
i Turkiet ))e kridde>. Orn tre veckor korn de igen och
sade, att de fAtt lov att bo under >>buar> (visthusboden).
De kom in i stugan ibland, sedan det blivit mdrkt, och
gick ))e pj6ttre> (s-flpratade). Nfrr Jonas satt och vflrmde
sig, klappade de honom och sade: ))Stackar Lell-Jonas,
stackar Lell-Jonas !>r Slutligen flyttade de et Rokullflsen,
ett stycke 6ster om soldatbostflllet, och om nflgra hogg eller
arbetade sent om kvdllarne, sfl hogg det eller troskade hela
natten dflrefter.

Tussen under lagflrden.

Jdrnskog. En julmorgon, nflr husbonden och hans hustru var i la-
gflrden och mjolkade, kom en liten gre gubbe och bjod
bonden till sig. Den lille gubben bodde under jorden tett
dririntill. Det var rnycket grant och fint dflr ))e m6en go

illJ, ffi'jl,:Hl';xT iHll';ll"Hl ilx" 
,-:ffil;"Ii:

det nflstan kveill pfr juldagen. Orn de, som korn till sflL-

ll:i"3T.':l;'l1i:til;1.*1" 
drack av det' de brev bjud-

skitlingmark. Pi ett stiille i Bergerud var man illa ute f6r tussar. Niir
drf,ngen kom it stallet om kvfrllen, n6p de honotn, sA han
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blev ble over hela kroppen. Sedan mi.ste bonden gfl et
stallet. En kvlll, nflr han kom ddrifrfln, m6tte han en
gubbe pfl backen. Denne sade: ))Du ska flytta stal, fdr
histarna hflller inte fre om natta, e vi bor unner stal>.

>Du ska fe flotte, du !r> sa honden. De fick han en
orfil, us'att han stop. A sena for hdr kvflll, n1 han kom
tur stal, fick han en 6rfi1, sfl te slut mfltte han flotte stal.>

Pe ett annat stfllle bodde tussar under >feckse)) (fehuset)"
En sondag kom en tusse in tilt bonden och sa: >Du ska
slfl ihiat bicka (hyrdan) di, for ja e sfl rddd for henne>r.

>Ho finns inte falig>, sa bonden. Se bjdd tussen bon-
den till sig. De bodde under lagflrn. Pe bordet stod rnat,
och bonden bj ods att flta, men i taket, rfltt over dflr bon-
den satt, >hang en kvrirnestein i en tvennetrfl>. - >J[ va
rfldd fdr hunn di, je)), SZr tussen. ))Du e lickse rfldd f6r
stein, du, nten trfln hflller allt. Men du ska fldtte fjuse,
for de kommer "lanne" ner pfl bole.> ))D'e omojli nu
i slflttanna)), sa bonden. ))Vi ska hjrilpe te>, sa tussen"
Det fick de lov. >Inna d6ggern om mflndng va lagflrn ri-
ven, utta att di seg nfla mflnniske, e om ett par dar var
han uppsatt pfl ett annat stH.lle. >

Tussen och husdjuren.

Det hflnde ofta, att >tossen)) l6ste alla trrreaturen om natten
i >kveia> (inhflgnaden), och de >kestet> som den hetaste
sommardag. Ibland borjade de skrika och bola ))orn hogsta
natta>. Nflr man sfl kom ut och fick s€, var tvfl och tvfl
kor hopbundna i samma klave. Df, rnflste banden skflras &v,
innan de fick isfrr dern. SA hflrt hade tussen bundit till.

Det var i Beted i Jflrnskog. Pe julhviillen for ornkring
flttio f,r sedan kom en trrun m:irr ut ur stallet och fram
till fonstret, fastzin stallet var lflst. Agrren gick och forde
den tillbaka till stallet. Orn en stund korn den flter. F6r
andra gflngen bands den och stallet lflstes. Den kom fdr
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Gunnarskog.

Eda.

0steruall-
skog.

tredje gflngen. De gick bonden ut och fdrde den flter till
stallet. Niir han hundit mflrren, sade han: ))Jag ser er inte,
men I ser och kflnner mig, och nu ber jag er, att I inte loser
mfr.rra mer i kvflll>. Sedan kom den inte ut mer den julkvallen.

Samma man flgde en liten brun mflrr. Det skulle k6ras
en >hall> (heil). Tre hflstar var forspflnda. De orkade ej

dra. De sa K. O. : >Ja ska sfltta " Bruna" for, fe vi se. ))

De skrattade, men den lilla bruna mimen drog hflllen en-
sam, men sfl gick solen ned, och de stod det still med en
gflng. Se, det yar sfl, att det var en mflngd med smfl, gre
gubbar med, fullt omkring slflden, och >skov f, drog)), men
nflr solen gf,tt ned, upphorde de alla att hj rilpa till.

>Gotorntar.r>

Pe ett stille var det en >gotornte)), som i mflnga flr burit
mjol i ett mjolkar till huset. Om natten var han efter miol-
karet, som hang e vflggen, och om morgonen var det dit-
hflngt igen med miol i. Se tyckte >husrnoran)), att hon
mflrkt, att tomten hade sfl df,liga kliider. Hon giorde grfltt
tyg och sydde nya klflder och hflngde dessa pfl vd"ggen"

Tomten tog dern pfl sig. Se strok han sig ned over byxorna
och sade: DGrann gosse, gratln gosse ! Ilte bflra mjol rler.))

En dng i >skflranna)) hade man gnott hflrt for att ffl upp-
skuret en havreflker men likvtll inte hunnit me,d allt, utan
det blev kvzill. >Det skulle allt ha varit bra, om vi kunnat
fett upps[uret allt i dag, ndr det 5r sfl vackert vfrder. Det
ser ut att bli kallt i natt>>, sade husbonden. Utpfl natten
-/ar nfigon av husfolket ute. De horde de, att nflgon skar
i flkern samt sade: >Bind e g6r band! Bind f, gor band!>
Pe morgonen, niir de kom upp, var S.terstoden av flkern
vAl skuren och v5l uppsatt. >Ser du, mor)), sade husfadern
om morgonen, >det skadar ej att vara god vfln nred godtomten! >

I Oppestugan hdll man iust p6 att lykta rf,ginkdrningen
pfl hostsornrnarn, de en ytterst liten man (tomte) kom kno-
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gande uppfor logebron med ett rfrgax pfl axeln. Pustande
och blflsande kastade han det pfl logegolvet. Bonden och
5.ven nflgra av de andra folken skrattade och sade: ))Vad

skulle det df,r vara eller forslfl bara ett enda ax !> Den
lille gre tomten vflnde och gick utfor logebron. Dflr stannade
han litet och sade: >I tjugo flr har jug dragit hit till gflr-
den, och kanske f,r det mer [n ni tror.>> Varefter han gick
nedfit backen till Nedstugan, dfrr de i motsats till Oppe-
stugan var i knappa omstflndigheter. Men lflngt innan tjugo flr
var gflngna, var de fattiga i Oppestugan och rika i Nedstugan.

Nissen blir oroatl.

I Kola gick nflgra barn och plockade bflr. Nflr det bor-
jade skymma pfl om kvflllen, kom de till en stuga i sko-
ger], dflr de gick in, rnen de seg ingen dflr. N[r de kom
hem, blev de sjuka, fick utslag over hela kroppen och skrek
i ett. De forstod deras far, att de blivit forgjorda, n5r de

var inne i stugan i skogen. De tog han jdrnstdren och
gjorCe den elclrod och lade alla tre barnen pfl ett tflcke pfl
golvet samt for tre gflnger runt om dem med den. Sen tog
han en hammare och slog tle slag pe jflrnstoren. De reste
trollnissarna, Sfr det var, som det hade rflnt en stor hop
rflttor ur stugan.

Pe ett stflIle rev de sent en kvfrll, efter det solen gfltt ned,
ett uthus. f)e brot d et omkull, sfl att det f6ll till marhen
rned brak. Nflr det fdll, se hurrade harlarna och sl<rek.
De det led till >hogstnattslote>, sfl fick de hora tussArna
slf, och hasta i sturnparna av huset samt vSsnas och skrflla,
just sonr karlarna hade gjort.

Modern till berfltterskan var ute pfl vedkubben och hogg
ved sent en kvflll. En liten stund efter horde bflde mo-
dern och dottern, att det >>domp> pfi huggkubben, iflmnt
som nd r modern hogg ved. >Det flr alldeles sant, att vi
tydligen horde det bflda tvfl>, forsflkrade hon.
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Pengar och

Kitteln, som fliit pfl vattnet.

Ktita. Vid midsommartid troddes vattnet ha sflrskild kraft. Aven
skulle dfl gomda skatter kunna tagas. I ett tjrirn pe Flogneds-
fjrillet flr en kopparkittel nedsflnkt. Den visade sig varie
midsommarnatt, full med guld och silver. Mflnga forsdkte
att ta den. Den hade nedsinkts i >ufrestier> (ofredstider).

En midsommarnatt fors6kte tvfl karlar att ta den. Ingen
fick sflga nflgot, ty de forsvann skatten med ens. Nflr de

kom till tjdrnet, flot den stora kitteln pfl mitten av tjflrnet.
En ekstock lng vid stranden. De satte sig i den och padd-
lade sig frfln land. De fick de se en ovanligt stor, svart
krflka, som hoppade ))pe vflstare sia pfl tjarne att e fram
e skreik e kraxe, fi ett langt fl ett stott ben hade ho, men
di 6rke tige>. Men sfl fick de se en stygg kflring kornrna
roende i ett litet trfig, och en slev hade hon till 6.ra. Nfrr
hon kom nfinnare kitteln, borjade hon skrika: ))Me je
nflr'en? Me jA nfir'en?> En av detn gldmde sig de och
skrek till: ,At i helvete nfir dut> Nu var allt borta med

l.j:l1ill. 
och tjdrnet lng dir lugnt och svart i midsom-

En skatt i Skillingmark.

Kdta. I Olerudsfjrillet i Skillingmark var en skatt gdmd djupt
nere i en klyfta. Gamle klockarn i Skillingmark jflnrte en

Olerudsbonde gick en midsommarnatt for att ta skatten.

3,'' J I; " : 
" 
r';, : 
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vilket ock gamle klockaren var. Vid midnatt kom de till
klyftan, dflr skatten f'anns. De kunde S€, att en drake, stor
som den storsta oxe, lflg djupt nere i berget och vaktade
pfi kistans lock. t>Dfl va allt kausallt), sade klockarn nlen
borjade lflsa i svartkon stboken. Dess m era och kraftigare
han lf,ste, dess mindre blev draken, meu striden var sfl hflrd,
att berget darrade under fdtterna pf, dem. Till slut var
draken sfl liten som en >eulspeck> (gulsparv) och slutligen
sfl liten som ett knappnfllshuvud. Nu borjade de att hala
upp kistan och hade den nflstan uppe, de bonden sade:

>Nu fflr vi denl> I och med detsamlna stod de pfl samma
plats, dflr de stfitt, de de borjade. Bfida b,ckte, att de stod

och holl i var sitt horn pfl en ofantligt stor oxe. Ingen av
dern kunde slflppa taget, forrfln solen gick uPP, de oxen
forsvann. >Du skulle ha tegel>, sa klockarn, >for nu Ya

skanr bortlflsen, e vi hade sflkert fett skatten, um du hade
vore t6st. >

Skatten vid Stockeberget.

Vid Stockeberget i Lundaskogen i Kola stod tvfl sten- Kdta.

kistor. Den ena var full med guld- och silverpengar, den
andra med saker av guld och silver, s5.som skedar, knivar,
gafflar, armband och spfirtnen av alla slag. En gflng kom
))mor i G.> till Stockeberget, n5r hon gick och letade efter
kreaturen. De stod locket oppet pfl bflda kistorn&, sfl hon
fick se all hrirligheten i dem. ,Att nej, se !> utropacle hon,
och rned detsamma var locket igen pfi bida stenkistorna.
Om hon de hade n5.mnt F rfrlsarens namn eller kastat en

strumpsticka i en kista, kunde hon ha tagit sf; mycket hon vela t"

Penningkullen i Lernfis.

A hernmanet Lern6s i Kola flnns pfl utmarhen en kulle, Kola.

som kallas Penningkullen Hir skall vara nedgrivd en
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Jd"rnskog.

Ldngserud.

skatt i tvi kopparbeslagna trflkistor. En farbror till be-
rflttaren och en person till, gick en midsommarnatt till Pen-
ningkullen. Farbrodern lflste i svartkon stboke D, och den
andre grflvde. Nflr han hom tflrnligen djupt, stotte spaden
mot ett foremAl av trfr., octr snart syntes nflstan hela kistan
>mfr. kopparnagler sfl tett sum de nonstingen feck rorn)).
De kistan inom kort var fri frfln jord, sade den, som hade
grflvt: >Ta i, fflr vi kflnne, um ho e tong!> I detsamma
stod de uppe pfl backen. Inte det minsta syntes efter grflv-
ningen, utan allt var, sorl nfrr de borj ade.

Skatten i Stygghfllsfisen.

I Stygghfl.lsflsen, strax norr om Kopporns herrgflrd, flr en

skatt nedgrflvd. En rnidsommarnatt gick en Tomtebo dit
for att ta skatten. Han hade en Koppombo med sig. Det
yar tre stora stenkistor, som, n5.r de l6ste i svartlionstho-
ken eller bibeln, dppnade sig, men om de skulle lvckas,
{ick de ej ha nfigra frflmmande tankar. Inte ett ord fick
yttras. Det siiges, att en drake ligger pe locket och vaktar
skatten" Men slutligen blev den s5. liten sonr en >gulspeck>
(grlsparv). De sa den ene av dem: >>Nu ska du fe Se, de
gflr bra.> Med detsamma tog dem >ett vhr> och for med
dem. Niir Tomtebon kom till sig igen, sfl stod han pfl ett
logtak tre fjzirdingsveg d:irifrfin. Han stod pfl ett knfr, och
pfl det anclra Iflg bibeln och glasdgonen, som han haft pfi
sig, nflr han skulle lrisa bort draken.

Fengar i kistan.

i Lfingserud dog en man. Han yar rik och hade mycket
perrgar. Han sade ifrfin, innan han dog, att den huvud-
dyna, han lflg pi, skulle lhggas under huvudet i likkist&D,
uflr han dott. Hans hushflllerska lade ocksfi dit den. Nflr
arvingarna kom fdr att dela arvet, fanns inga pengar. De
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frflgade de hushflllerskan, om hon visste, vart pengarna tagit
vflgen, men det visste hon inte, sade hon. Hon blev insatt
i hflkte. Om en tid kom hon att tflnka pfl dynan, sorn
mannen fett under huvudet i kistan. Kanske pengarna var
drir. Den dode grovs nu upp, och kistan oppnades. I ovre
flndan av kistan satt de en liten svart gubhe och matade
ideligen den dode med pengar, som han tog ur dynan.
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Pr[ster och kloka.

Kopparbenet.

iKota. I Eda pastorat tjiinstgjorde pfl 1700-talet en pr[st, alhnf,nt
kallad ,Kopparbenet>>, emedan han f'orlorat ett ben men
fAtt det ersatt av ett av koppar. Som pesten pfl den tiden
var gflngse i trakten, anlitades kloka och sfldana, som >kunde

nflgot>, for att binda den farliga farsoten. N[an seg den

bflde hflr och diir, sf,som erl nflgot lutande, jordgre, simpelt
kledd kvinna vandra vigarna fram. Brfltt hade hon, och om
hon stannade vid nflgon gflrd efter vflgen, Sfl dog n6gon av
pesten i det huset.

Kopparbenet kunde allt, han ville. Han blev vidtalad att
hindra pesten, och en morgon sade han till att man skulle
sfltta for hans svarta hist, ur vars nflsborrar det lyste som

eld, nflr det var m6rkt. Se k6rde han soderut genom Kdla
socken, dfrr han i ett hemman, Rudsgflrden, frflgade en bonde,

orn de sett pesten gfltt d6r frarn. ))Ja, for ungefir en timme
sedan)), sade bonden, >gick han sdderut.l> Kopparbenet
k6rde i vflg, sfl det gnistrade kring hot,arna pfl hzisten. Nir
han kom in i Nordmarks hflrad till hemrnanet Sk6nnerud
i Jflrnskogs socken, hann han upp pesten dflr pfl den s&

kallade Skonnerudsmoo, d5r han i kraft av sin makt be-

fallde henne att stanna. Strax i ntirheten av vfrgen stod

en knotig tall. Vid denna band han henne med tre koppar-
naglar. Sedan sfrges, att det alltid lyser, sedan det blivit
morkt, som ett litet ljus vid stammen pf, denna tall.

Vid ett annat tillfzllle gick prflsten ut over flgorna. D[r
gick en drfrng och plojde. N5r han kom fram till drflngen,
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sade han: >Nu skall du ta histarna ifrfln, ty det ringer till
gudstjflnst i himmeln.> - r>Jasfl>>, sade dringen, >rmen det
kan jag inte hdra.> - >Kom dfl och stiill dig med den ena
foten ovanpi en av mina f6tter.>> Dringen giorde si, och
sfl lade prfr.sten sin ena hand pi dringens axel. >H6r du
nflgot nu?> sade han till honom. Nu h6rde dringen den
skdnaste klockringning samt diirefter en mycket sk6n sflng
och musik.

Det var vid ett stille alldeles pi grinsen till Norge - Jdrnskos.
det hette Sundstebyn. Det ropades frin vistsidan ay sun-
det: r>For 6verl> Nf,r roddaren kom till viistsidan, sig han
ingen minniska, varf<ir han rodde tillbaka igen, men kom-
men ett stycke frfln land mS.rkte han, att bflten gick dju-
pare och blev flven varse en liten gubbe och en kiring,
som satt i bakiindan av bflten. Gubben hade en lie och
gumman en rf,fsa. Deras kliider var gr6na. Han frflgade
dem, om de >raker eller slir>r. De svarade: >llbland raker
vi, 6. ibland bide slflr vi och raker.)) Det var nirnligen
pesten, hau rodde 6ver sundet.

Folket i socknarna dog nistan mangrant. Man fick dfl
Kopparbenet till att binda pesten, ndr den hunnit till Jiirn-
skog. Pristen kdrde efter den lille gr6ne gubben och gum-
man och hann upp dem pi Skonnerudsmon, dflr han be-
fallde dem att stanna. Han tog upp sin svartkonstbok,
liste i den, tills de gav sig, samt band dem i kraft av sin
makt i en stor tall invid landsvf,gen. Sedan sade han:
>Hir ska ni sti lika minga ir, sorn det finns hir pi denna
rnfrrrens hud.> En sflgen frr, att varje natt lyser ett ljus
i starnmen pi denna tall.

Pesten skulle vara digerd6den, sade berittaren.

Gamle-Erik kom pi brdllop i Saxebyn. Medan brudfolket Jdrnskog.

var i kyrkan och blev vigda, kom eu stor svart hund och
lade sig under bordet i storstugan i brdllopsgflrden. De
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hemmavarande fick den ej att gfl ut, utan d6r tflg han, nfrr
folket kom frfln kyrkan. De forstod de, vem det var. Vid
denna tid var Kopparbenet prflst i J[rnskog. Han hade

studerat i Leipzig och hade makt 6ver bflde Den onde och
pesten m. m. Bud sflndes efter prflsten. Det drojde dock
en stund, innan han kom, ty under vtigen rok fln det ena,

fln det andra av selen sonder. Prflsten mumlade dfl: >Han

flr allt arg DU, men ut skall han!> Nflr prflsten kom fram,
sade han till hunden under hordet: >Du skall ut h:irifrfi.n,
ty jrg 6r kallad hit for att driva ut dig.> >Jag 6r ock
kallad hit)), sflger Gammeln, >och jrg gf,r inte ut,)) Men
efter det prflsten lflst i svartkonstboken en stund, borjade
han under vrfirl vrida sig under bordet samt sade: ))Fflrr

jug fara upp genom skorsten?> ,N.jr, sade prflsten och

Sjorde ett hil med en nflI i f6nstret, dflr han drev ut ho-
nom, men de visslade det och vren vflldigt, nfir han for.

Erik Adam"

Kdta. Omkring 1820 tjflnstgjorde som adjunkt i K6la socken
en prist med namnet Erik Adam; man kallade honom f,ven
Katt-Adam, emedan han absolut skulle ha fatt i alla svarta
kattskinn inom pastoratet. Vart och ett leisarbarn skulle ha
med sig ett svart kattskinn for att vara sflker om att >slippa

fram)). Om honom sades, att han visste allting, vad alla
tflnkte och gjorde. Han hade en rnassa rflv- och varggropar
och tog mycket rflv och varg i dem. SA var det en gflng

nflgra karlar, som grf,vde gropar et honom. Nflr de gick
pfr morgonen, sade han till dem: >>Den och den tiden kom-
mer jrg till er.)) Nflr tiden var inne, kom dock inte prfrsten.
Dfl sade nflgon av karlarna: >Katt-Adam kommer inte nfigot
5ndfl vid den tid han sade.>> Om en stund korn han dock,
varvid han sade: >Ni har vfll vflntat pfl mig och varit miss-

nojda, dfrrfor att jng inte kom pfl utsatt tid?D ,At nej
de)), sade nflgon av karlarna. Se tog han upp sin klocka,

128



sdg pi den och sade: >Frir jfrmnt tjugo minuter sedan sade
Store-Jon: Katt-Adam kommer inte nflgot och ser till oss
pi den tid han sade.> Store-Jon, som hade klocka, sflg
nu pi sin och fann, att det stflmde alldeles, som prlsten
sade. Sedan vigade de inte mer tbrtala Erik Adam varken
vid hans frinvaro eller annars.

Vid ett annat tillfiille var han i hemrnanet Rudsgirden
och jagade riv. SA blev det slut pi knallhattarna, varf6r
han s5nde bud med en person till pristgirden, att en torpar-
drdng skulle komma till honom med tAndhattar. Denne,
en yngre pojke Olof Nyman, tog nflgra stycken och gick.
Kornmen ett stycke pi vigen tflnkte han, som pojkar gdrna
tycker: >Det skulle vara roligt att klicka av en knallhatt.>
Tog sfl och lade pfl en sten och slog till med en annan
sten. Det gick bra, den brann av.

Ndr han limnade fram knallhattarna till pristen, sig
denne skarpt pfl honom och sade: >Eu till skall det vara.))
Nu blev drdngen ridd men sade intet. Di sade pristen:
r>Du har klickat av en under vflgen och det gjorde du i
norra Djupedalsbacken mitt fdr Sdderis pi den flata stenen
<ister om vigen.>r Och si var precis forhillandet.

Diiref'ter blev tron pfl Erik Adams fdrmiga att veta alla
hemligheter f,n mer befistad.

Prosten Giiransson.

Prosten G6ransson i Gillberga studerade i Wittenberg. Nordmarfts

Vid slutexamen skulle Den onde ha en, den som blev sist hd"rd.

genom ddrren. G6ransson sade dfl: >>G6r er inte britt med
att komma ut, f6r jag vill bli den sista, som gir ut.> Niir
sfl G6ransson kom ut, fdll hans skugga pi trappan. >Ta
den, du !> sa han till Skam. Det siges, att prosten G6-
ransson inte hade nAgon skugga. - Han band pesten pi
1700-talet vid en en i nf,rheten av priistgirden. Den sdges
nu vara nedhuggen, men stammen skall ftirvaras i Karl-
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stads museum. - En gflng kom en hflst et en havreflker
och ville inte lflta sig tagas dfrrur. De blev prosten ond
pfl h6sten och utbrast: > F orbannad vare du !> Hflsten f oll
dod ned pfi stfllle t.

En adjunkt hos Goransson rimmade en gflng:

>Gud, som haver skapat fisken,
sorn bhrs fram for oss pfi disken,
mf; ske 5ra, lov och pris !

Tacka bor jog, som flr gflsten,

Sveriges li us, den store prflsten,
kyrkoherde Goransson,
som om fisken ej iir mon.
tr-ikaledes fru prostinna
Lisa Norberg, kyrkherdinna,
tackas hflr med dubbelt skfrl,
som let laga fishen vfll. >

Peter Daas.

Kdta. Det yar sfl, att Peter Daas (!) var en mriktig man och kunde
hegagna sig al, )be goe e onne makter>. Klockan fern om
juhnorgonen gick biskopen i sitt hem i Kdpenhantn, och
husfolket sade: ))Inte kornmer han till 'f rondhjem for att
predika i dag!> Men mecl detsamrrla borjacle det att skaka
huset, och en stor, irolsvart ffrgel satte sig vid stora trap-
pan. Biskopen tog sina don och satte sig pfl ryggen pfl
fflgeln. Det bar i vrig utover Nordsjon med en hiskelig fart.
H6gre och hogre flog ff,geln. ))Kiira du>, S& biskopen, ,rflyg
l5gre! Ja rnister andan.)) Nu sflnkte han sig, tills han
kom sf, lflgt, att vattnet rflckte till knflna. > Kd.ra du, flyg
inte sfl lflgt ! Jag flr sflr rfldd.D Nu hojde sig fflgeln igen
upp rnot skygflngen, varefter han fiter sflnkte sig, sfr benen
pfl Daas gick ned i havet till over knflna.

Klockan fattades nflgra minuter i sex, n5.r fflgeln med
biskopen pfi ryggen slog ned strax utanfor d6rren till dom-
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kyrkan. trolket var mycket forfdrat, for hela domkyrkan
darrade. Och jtimnt pfl slaget sex borjade julottepredikan,
och maken till den predikan hade de aldrig hdrt varken
f6rr eller senare. Octr innan det knappt var liust pfl jol-
dagen slog fAgeln flter ned med Daas pfl gflrdsplanen till
hans hem i Kopenharnn. Men vad det var f6r fflgel, som
han ridit pfl, fick aldrig nflgon mer fln Daas veta.

Tonelius.

Touelius var skrivare pfi Charlottenberg. Han forvflnde Kata.
synen pfl folk. En piga kom en gflng mec ett brev tilt
patron. Nrir hon gick over gflrden, drog hon upp kjolarna
till knfrna, sedan hogre och hogre till upp under armarna.
Patron forstod och mumlade: ))Den dieivla Tonelius !>

En dag kom en >tuppe>> dragande efter sig en stor mast
(ett halmstrA).

SA var dflr iulkalas hos patrons, lflngvflga och fint frdm-
ma nd e. Nflr gflsterna kom till bordet, fanns dflr varken
knivar eller gafflar, lnen nflr de kflnde efter i fickorna, hade
alla sin a knivar och gafflar dfrr.

En sondag, nflr kyrkfolket reste forbi till kyrkan, satt
Tonelius vid ett oppet fonster och rakade sig. Rett vad det
var, skar han av sig halsen, sfl huvudet foll ut genom fon-
stret. Om en stund kom han till kyrkan mitt ibland clem.
De hacle han tv6. huvuden. Efter gudstjinsten s kulle en
kflring begra\/as. Jfrmnt i porten till kyrkogflrden satte hon
sig upp i kistan och tflnde pipan. >Tonelius !> sa folket"

Kloke Knut.

Det var i borjan av 1800-talet. Kloke Knut bodde pfl K6ta.
andra sidan om grflnsen till Norge. Han kunde bota all
slags sjukdom. Aven om han aldrig seg den sjuke, sfl visste
han, vad som fattades honom. Han gjorde et i brflnnvin,
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>k6ckle> over sm6rjan i flaskan, och si var det fflrdigt.
Bf,de folk och fe botade han. Av honom fick folk veta,
vart det blivit nv, om nflgot blivit stulet eller borta.

En kvinna pfl svenska sidan hade en massa vflrtor. Hon
besokte Knut och frflgade honom till rflds. >Du skall tvfltta
dig i en kzilla, som varken sol eller mfine har skinit i, si
blir du kvitt vflrtorna!> - ))l\{en var finns en sfldan kfllla?>
frflgade kvinnan. Knut sade dfl: >Om du gflr sfl och sfl

lflngt nordvflst frfln ditt hem, sflr kommer du till en k6lla,
som ligger pfl nordsidan om ett brant berg. Dflr i en klyfta
flr kflllan, som aldrig sol eller mflne skinit pfl.>> Kvinnan
blev naturligtvis kvitt sina vflrtor.

En granne till Knut anlitade honom fdr allt mojligt. Knut
sade slutligen tilt honom: >At opp en vit orm, du, Som jag

har gjort, sfl behdver du inte frflga nflgot mer, for dA vet
du lika mycket som ing.,

Knut kunde flven stflmma blod utan att behova se den,

det gillde. I och med detsamma, som han fick veta om
det, slutade blddningen. Folket i allmeinhet trodde pfl ho-
nom, sf,kerligen med mycket storre fortroende, fln nflgon
nu sf,tter till en framstflende lflkare.

Mattes i GlassnHs.

Atgd" Mattes i Glassnf,s, som levde i borjan av 1800-talet, kunde
trolla, och mflnga sflgner gflr om honom i bygden. Pe den
tiden man i stora foror korde stflngjflrn och allt mojligt till
Kristiania, var Mattes med ihland. En gflng, nflr foran kom
fram till Vinger, dflr logi f6r natten erh6lls, sade man till
Mattes att kora in Iasset pfl en loge, for eljest kanske nflgon
kunde komma och ta en iflrnstfl.rg. >Det flr nog ingen
fara>>, sade Mattes, och lasset fick stfl ute pfl gflrden. Det
var pf, vintern och mycket kallt. Om morgonen, nfrr kar-
larna kom for att ge h5starna foder, stod en mAn vid lasset

och hdll i en j:irnstfing. ))Ja, nu fflr du ha tack, f6r att
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du passat mitt lass i natt>>, sade Mattes, vilken trollat si,
att mannen inte kunde slippa stflngen, fdrrf,n Mattes lovat
honom det.

En gflng gick tvfl pojkar et en rovbrflte tillhdrig Mattes.
Just som de fattat tag i var sin rova, fastnade hf,nderna
vid rovan, och de mflste hela natten stf, >tvekrokete>>, tills
Mattes fram pfl nflsta dag kom och tackade dem, fdr att de
passat rovhrflten hans sir bra under natten. Sedan fick de
krypa baklflnges ut ur brflten, sfl de blev svarta som sotare,
innan de kom ut. Sedan mflste de gfl sfldana till sina hem
och rnotte under vflgen en hel del folk, som kom frfln kyr-
kan. Det var nflmligen en sondag.

Nflr Mattes en gflng varit i Arvika och bl. a. kopt tvfl
skfllpund kaffe, blev detta av en fru stulet frirn honom.
Som han visste, vem sorn stulit kaffet, gick han in till henne
och sade, att han ville ha igen sitt kafTe. Hon nekade och
ville inte lflmna nflgot kaffe. ))Ja, de ska du fe komma
med det sedan)), S& han. Natten efter blev det ett mycket
ont viider, regn och blflst samt mycket morkt, men vid
fyratiden pfl morgonen kom frun med kaffepflsen den 6ver
halvannan mil lflnga vigen frfln Arvika till Glassnfls. Hon
var barhuvad och kledd i bara ))unnerst6bben)). >Tackar
sfl mycket>>, sa Mattes" ))Nflr frun flntligen ville hf,ra hem
kaffet hit, var detta ju snhllt av henne.))

Nflr Mattes ville skiuta nflgot vilt, gick han pfl ett stfllle
i skogen, tog upp en pipa ur fickan och bl6.ste i den. De
kom det sfl rnycket av alla slags fAglar och annat, som han
onskade, och det var bara att skjuta det, som han ville ha. 1)

Vid Koppoms bruk blev en penningsurnma bortstulen
frfln en arbetare" Denne, som mycket vfll behdvde sina
pengar, gick till Mattes for att fe rfi.d. Denne sade dfl:
>Nflr du kommer hem, sfl flr penningarna till rfltta igen,
och vill du se den, som stulit dem, sfl heil vatten i en skfrl

1) .Ifr s" 93 !
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och kasta eld i den och korsa 6ver vattnet tre gflnger, si
fflr du se tjuven diiri.> Ndr personen i friga kom hem,
var pengarna pi sin plats igen, och vem tjuven var, fick
han flven se.

Jdrnskog. J. F., f6dd vid Koppoms bruk, berittar, att hans mor f6r
omkring 70 ir sedan gick r>sdr flt girnr> och skulle kripa
mjrilk och smdr f6r >>tvd bancor> (3 kr.). Nir hon kom in
dlr i stugan, blev hon biuden pfl att doppa i grytan; de
kokade kdttsoppa. Hon lade dfl ifrfln sig pengarna pi >mur-
hrilla>, Niir hon skulle ta dem, var de borta. De miss-
trinkte k6ringen i huset f6r att ha tagit dem. Hon nekade
dock. Dfl gick far till Mattes i Glassnfls, ty han kunde ta
reda pi och visste allting. Matts ville inte nigot veta till
att borja med, men om en stund sade han: >Du fir bli
md. in.> Nir de hade suttit lite i rummet, sa Matts: ))Nu
kommer den, som tok penningene.) DA kom kiiringen frfln
den stugan, dir hon skulle kdpa smdr och mjdlk. Om en
liten stund sa Matts: >Se opp nu!> Di korn >faenr> och
gich igenom rummet. >Vill du nu gf,re kiiringa noe, f6r
dfl ho ha st6le, se kan (du) stecke ut ett auga pA a.) - >Nej),
sa far, )de fe le vire.n - >rMen om du dE ha gjort, se

miste du f6 harta (hiilften) mi a i faen.r> Nf,r far kom
hern, lflg >di tvfl bancoar> pi >murhf,lla> hemma nir oss,

och ingen visste, >hdss di hade komme dit, men se dfl va
Matts d5, som hade dreve kii.ringa te i gi i lngge dom diir>.

En trollkunnig jfinta.

Rdta. Om en jdnta, som kunde pfl hur lingt avstflnd som helst
rnjolka andras kor, blott hon visste kons namn. En prflst
sinde efter henne och nflnrnde namnet pfl en av sina kor.
Jdntan stod inne p5. prAstens rum och mj6lkade ett kniv-
skaft. Nir hon mjolkat en stuud, sa hon: >>Nu mjdlkar
hon ej mer.)) - >Jo, hflll pilr> sa pristen. Hon mjdlkade
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en stund till, >Nu stfir hon inte ut mer.)) ,)Mj6lka
lite till!)) sa prflsten. Hon mfolkade lite till, och si sa jdntan:
>Nu flr det slut, fdr nu e koa do. ))

Svartkonstboken.

tr6r hundrafemtio flr sedan var: det en gubbe, som var
mycket farlig. Han kunde, vad han ville forgora folk
och fe men flt,en bota allt moiligt" Han hade en svart-
konstbok. En sondag gick han et kyrkan. Nflr lran satt
i kyrk&D, kflnde han pfl sig, att pigan tog och seg i svart-
konstboken. Nflr han kom hern, var pigan sjuk. ))Ho skulle
ha lfltte bli bokar>, sa han, >sf, ha ho sldppe det dir.>

Nflr han hade dott, sfl skulle de hrflnna upp boken, men
sfl fort de kastade den pfl elden, sfl r>spratt den tur>>. Dflr-
for lade de den i kistan, nflr de svepte honom. Nf,r de
hade satt hdsten for likvagnen, kom det fram en svart hund,
som hade roda ogon. Ifunden folide flnda till kyrkan, och
hflsten h61l pfl att falla i sken hela vzigen, Sfl det var nflstan
omojligt for den, som korde, att styra hflsten. Ingen mer
fln den, som korde liket, s6g hunden.

En trollkunnig finne.

I Hnjom i Holmedal bodde en gubbe pfl ett stfllle, som
hette Skansen. En kveill hom en finngubbe in d5r och bad
att fe ligga 6ver natten, men det fick han inte, utan bon-
den jagade ut hclnotn, fast det var nflstan rnorkt och ingen
bostad fanns, fdrrfrn gubben kom 6ver fjallet till Norge.
Han vzinde sig om mot stugan och sade: >Du, som bor
hflrinne, ska snart bli lika hemlos, som jag flr nu.)) Om
ett par ,lygn botjade det falla ner runda stenar genom ))om-
pipan> (skorstenen). De var stora som barnhuvuden, och
sedan de slagit mot golvet, studsade de upp och for ut
genom fonstreu, sfl alla Idnsterrutorna slogs ut. Satte man
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in nytt glas, kom det stenar igen och slog ut iven de nya
rutorna. Mycket folk kom till stiillet fdr att se pi f6rskriic-
kelsen, och bflde priist och llnsman var dflr, men intet
hjf,lpte. De, som bodde dii.r, miste flytta dirifrin. Man
s6kte efter finngubben fdr att om mdjligt fi honom att ta
tillbaka trolldomen, men de kunde ej finna honom. Denna
sflgen ir alldeles sann, fdrsdkrade berittaren.

En trollgubbe i Karlanda.

Kartanda. Tvfl gubbar brukade vara mycket tillsammans pflL jakt
och fflgelskytte. En dag hade de ingenting fitt, och de

skildes it f6r att gfl hem, men den ene av dem hade mflrkt,
att en )rdj) (tjederhdna) satt pi marken i nflrheten av den
andres hem. En stund efterit sk6t han fAgeln, vilken var
mycket vackert >rosigr>. Per, den andre av dem, frirstod,
vem sonr sk6t >rojja>. Han sade dfl: >F6r den b<issa, som
detta sk6te geck tur, ska d:i allri f:ille rosette f6ggel mejr.>
Och aldrig kunde de skjuta fflgel mer med den bdssan.

I nArheten, ddr Per bodde, var en mosse, som hette Lom-
meremossen, dir en mingd orrar h6ll lek. Ovan omnflmnde
person gick dit. Han skot sex skott pfl en orre pi nira
hell. F6r varje skott blev orren stdrre och storre. Niir
han gick fram f<ir att se pfl den ovanlige orren, var det
endast en torr granruska.

En annan person var ocksi diir och klickade sju gflnger

efter varandra pi en orre. N:i.r han kom hem, skot han
mot fjusviiggen. Dfl brann skottet av. Det var Per, som
fcirtrollat hela Lommeremossen.
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Personer och hflndelser.

Den rika frun i Jiirnskog.

Till omkring 1730 stod Jflrnskogs kyrka nf,ra ilven, ddr Jtunskog.
den garnla kyrkogflrden innu {inns kvar. Pfl den tiden
fanns ingen bro ddr, utan man rodde 6ver. En sdndag
rodde en fattig man frun pi Espeteg - vilken hade sin
egendom strax vister dfrrifrin i hemmanet Sliirteg - 6ver
fllven. Hon sade de till mannen: >Jag iir si rik, att jag
aldrig kan hli fattig.> - )Me tru dd>, sa mannen. )D'e
en, som stflr 6ver oss alle.> Frun tog dfl en av sina guld-
ringar och slippte den i fllven. >Det tir lika sflkert, som
att du aldrig fflr fatt i denna ring>, sade hon. Men under
det gudstifinsten pigick i kyrkan, bdrjade det brinna i hen-
nes hem. AIlt brann ned till grunden, och som det var
mycket torrt och hliste hirt, brann nistan all sk6rd och
flven hennes skog upp. Till och med matjorden brann upp,
har en gammal man sagt. Och nfrr frun kom hern frfln
kyrkan, iigde hon icke rner, [n det hon gick och stod i.
Mannen, som rodde frun <iver dlven, fick nflgon tid diir-
efter pfl stindkrok en giidda, och i innanmiitet pfl giiddan
fanns ringen, som frun pi Espeteg kastat i f,lven. Denna
siigen frirsiikras av mflnga att vara alldeles sann.

Hur man bestHmde byggnadsplats.

Pe ett stfllle i Belstad skulle for ornkring 80 flr sedan Kota.

byggas ett >fjus>>. Forst uppsattes en >kvei> (inhflgrrad),
dhr kreaturen lfig orn natten. Nfrr folket kom dit orn mot'-
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gonen, var kreaturen ute ur ))kveia)) rnen intet av stffngslet
syntes r6fi. Dfl lade de pfl mera stingsel, men n5sta mor-
gon var kreaturen 6ter ute och 169 i god ro pi samma plats
som f6r:sta morgonen. Di tflnkte husbonden: r>Dflr ska
lagflrden stfl.>

En annan skulle siitta upp en stuga men undrade mychet,
var han skulle sitta den. Nir han kom med de forsta
stockarna ur skogen, och kom i nirheten, diir han tiinkt
sitta stugan, gick >glyet> (hugget hfrl i Snden pi stockarna)
ut, och stockarna blev efter. Diir blev stugan uppsatt.

rdrnskog. Niir de skulle bygga kyrka i Skillingmark och Jirnskog,
ville somliga ha kvrkorna l5ngre upp i socknen. Di hogg
man vid grinsen mot Norge tv6. stockar. I inden pfl den
ena av dem slog man in en skilling, i den andra fdstades
en hdstsko. De kastade stockarne i ett vattendrag, och df,r
de nu av sig sjiilva stannade, skulle kyrkorna byggas. En
stock fl6t upp pe land pfl Edet mellan Asksjdn och Bjdrk-
l6Lngen. Hiir byggdes Skillingmarks kyrka, ty hiir hade
stocken med skillingen flutit i land. Den andra stocken
med hiistskon fl6t ned genom Bjdrklflngen och Vadjungen
och ned till ett st5lle, som hette Stommen. Diir byggdes
Jdrnskogs forsta kyrka, troligen pfl 1400-talet eller kanske
frirr. Annu finnes flere foremfll ur denna kyrka inom for-
samlingen, sisom ett altarskflp, ljusstakar m. m.

M?irkliga platser.

Kota. Valfjrillet ligger pfi hemmanet Gryttveds skogar. Hflr fanns
flven en >>drflg>, som fln i dag hallas >Ufredsdrfrga)) l). Denna,
som ligger hogt uppe efter fj:illets v5.stkant, brukades av

Gryttvedsbor som tillflyktsort under ofredstider. Upp dit
kunde de endast komlna genom att klovja pfl hflstryggen.

Det har gfltt sflgner on] att en prostinna pe Kjoln hflngt

l) Jfr ovan s. 50 !
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ut alla mansklflder pfl staketet samt bfldat folk att komma
dit och ge i en halvcirkel efter varandra och ropa och skrika
och tflnda eldar om natten f6r att skrfimma >bnggarna)),
som visade sig pfl den isbelagda sjon Hugn norr om kyrkan.
Sflgnen formdler flven, att norrmflnnen vdnde om den gflngen.

Stockeberget fl hemmanet Lunds skog flr av en vild natur.
Ett slags grotta finns dflr med ett flera rneter brett utsprflng.
I borian av 1800-talet var ofta >>ufre> mellan Sverige och
Norge, och allt emellan fdll norrmf,nnen in over grflnsen.
Vid sfldana tillftillen flydde en del av befolkningen till sko-
garna. Se gjorde de frfln de hemman, som lfig nflra Stocke-
berget. Det skall ha varit lflmningar efter en lfing, grov
stock, i vilken det varit huggna mflnga hel lfrngs efter. I
denna stock bands kreaturen under natten (d6rav Stocke-
berget). Hit forslades ock det mesta av losore och vfrrdesaker,
och folket bodde under det stora >utsh6te> av berget, vilket
gav skydd for regn och ovflder. Nflgon person var etter hand
>framme te bygt, for att hora efter nyheter om kriget m. m.

Hflr vid Stockeberget var det, som ))mora i Grdnbacka>
fick se tvf, stenkistor, vars lock stod oppna. De yar fr-rlla
med guld och silver. ,Af, nej, se!> sade hon. Med det-
samma var locken igen. De skulle hon ha ndmnt Frilsa-
rens namn eller kastat en ))h6sespete> (strumpsticka) i, sade
NiIs pfl Ringen, sfl kunde hon tagit, sfir mycket hon velat.

I nflrheten av Kola kyrka vid sjon Flugn flr stora hogar
uppkastade. De sfrges vara gravhogar. En sflgen flr, att
Fernow en gfing var pfl Kola prflstgflrd och hade med sig
en drflng frfln klockaren i Kola. Drfingen grov et honorn
i hogarna. Nflr han grhvt en stund, stotte spaden emot en
>hall>. Nflr de fick den hlar frfin iord, lychades de v6lta
upp den. I ett rum dd"runder stod en kruka med aska i.
Nir Fernow undersdkt innehflllet, satte han den tillbaka,
varefter >hallen> lades over. Nir han stod pfl hzillen, sade
han: >>Den, vars aska gornmes hflrunder, skall stfl h6r, tills
Vir Herre uppvflcker honom.))
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Det skall finnas mfinga andra fornplatser inom socknen.

I Elgestad flmnade Daniel RAd 1) grava en kflllare i en h6g.

De fann de i densamma en lralv kruka av tfllgsten, i vilken
5.ven synes ha varit aska.

Girrden Hogen i Gryttved sflges vara en av de forsta i
hemmanet. I en bastu dflr brflnde kyrkfolket ett t'ovar-
folje, sotn tagit en flicka till sig i Rovarberget. I > Hogs-

hogge> (uthuggning i skogen) stflr en sten pfl ett berg. Den

flr ))som anless> fln andra stenar, ett par tre hflstlass stor,

trlmligen hog. Frlr varje gflng det ringer med kyrkklockorlt&,
vrider sig stenen et ett hell, vilket tros vara dtirfor, att
gubben i Hugnsflsen med stenen velat kasta ned kyrkan.

Ett stfllle uppe i skogen kallas >Klflsberga), emedan fol-
ket i ofredstider gomde sina klflder dflr. Aven en nflrbo-
ende skr[ddare gomde dflr tyg och ftirdiga klflder.

Omkrirrg sjon Hugn finnes pfl mflnga stflllen pfl strfln-
derna stenhogar. Somliga kallar dessa for >jfltteros>, andra
tror dem vara ldrnningar, sedan KoIa kyrka byggdes. Mycket
av den sten, soln den flr uppmurad &v, sflges vara tagen

ur stranden vid Borgarvdggen pfl ostra sidan av sjon.

I nflrheten av Kola prostgflrd ligger ett berg, dflr enligt
folksflgnen rovare for lflnge sedan bodde. Under ett utskott
pn c:a 10-12 fot hade de inrett sin boning. Pfl nfigot sfltt
hade en piga frf,n Gryttved blivit lockad in i berget. Hon
bad att fA gfl hem men hotades de rned doden. Se blev
det julafton, och r6varkflringen behovde julhahn. De sade

hon till pigan att gfl tiII prostgflrden och tigga en rflghalms-
hflrve rnen forbjod henne pfl det strflngaste att tala till n5.-

gon mfr.nniska orn Rovarberget eller att hon var dflr. Nflr
hon kom till I(joln, som prostgflrden hette och heter fln i
dng, fick hon lflna halm, och sfl blev hon bjuden pfi dricka.
Se talade hon till drickstopet: ))Kflra stop, hjelp rnig ut

1) Hade foljt Alvdats kompani som pistolsrned mot grflnsen 1812 (?)

och sedan gift sig till Elgestad"
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frf,n Rovarberget i morgon, de det flr juledag octr rovarna
flro duvna efter allt drickandet ! Jag skall spilla ett halrn-
strf, hfrr och dir, sflr det syns, vart vflgen bfrr dit. )) Nu
sflnde prosten bud over hela socknen, att folket, som kom
till hyrkan pfl julmorgonen, skulle vara beredda att efter
gudstjflnsten gfl till Rovarberget och gora slut pfi rovarna
och taga frfln dem pigan, som de holl ffi.ngen.

Nflr det var slut i kyrkan pe juldagen, begav sig mycket
folk till Rdvarberget, dflr de flmnade att brflnna rovarna
inne, men sorn jflntan mflste rflddas, tordes de inte detta,
utan minga av de rnodigaste karlarna gick in i berget, d5r
niistan alla r6varna lflg och sov. Pigan skyndade ut till
folket. Rovarna korn nu hastigt upp. En hiiftig strid upp-
stod. Rovarna overmannades och fordes enligt sflgnen till
en badstuga i det nflrbelfigna hemmanet Gryttved, dflr de

alla innebrflndes. Annu i dag kallas berget av alla for
Rovzrrberget samt den djupa dalgfing, som leder dit, for
Rovarhfllan.

F'innar.

I slutet av 1600-talet bodde pfi fiiillet mellan Kola och Kdta"

Skillingmark Mflrten Finne. I)enne hyste rdvare och tjr-
yar. Dessa r6vade och stal. Se blev de oense med Mflrtens
torpare, slog ihjil honom och kastade skrotten i tjflrnet"
Nu blev Mflrten rridd och sade till rovarna att genast ge

sig av df,rifrfln. Detta ville de dock inte. Detta var dagen
fore julafton. Om julmorgonen gick Mflrrten tiil kyrkan
och omtalade detta fdr prflsten samt ville ha med sig >kyrk-
allmeja> (kyrkfolket) hem for att brflnna rovarna inne, om
de inte godvilligt ville dra sina fdrde eller ge sig under
lagen. En stor del av folket blev med och tflnde flven pfl
>torkhuset>),, i vilket rdvarna hade sitt tillhell. Nu stach
en av dem ut huvudet genom en rokglugg och sade: >Mflr-
ten, kom, ska ja si dej, var pengarne 5r !> Nflr M flrten

t4t
I



kom dit, bet han av nflstippelr pfl honom. Rovarna gav
sig dock, och blev alla fdngslade.

En annan finne, Finn-Lasse, bodde ocl<sf, pe ryflllet. Denne
var i folie med rovare ut over Nordmarks hflrad. I Kar-
landa stal de kyrksilvret och stotte det sarnman, och Lasse
reste titl Karlstad for att fe gjort skedar dtirav. Stflmpeln
pfl silvret upptflcktes dock och bud sfrndes till Lasse att
komma och t'orklara, hur han fett det. Detta tordes han
dock inte, och sfl gick bflde han och rovarna nriste om det.

En julrnorgon, nfr.r folket gick till kyrkan, stod Lasse och
troskade pf, logen. Nflr de talade om for honom, att det
var julrnorgon, sade han: >Jag tyckte allt, det yar ovanligt
i kvflll, sorn var, och ett sflrshilt sus i skogen i natt.> Lasse

biev med till kyrkan och tog med en stor kopparkittel, som

han bar pf, huvudet, till bot for att han troskat om jrl-
morgonen. Det sflges, att kitteln fln i dag stflr i Kola kyrkas
k iillare.

Lflngre fram pfl 1700-talet bodde den s. k. F'jellfinnen pfr

Oli"rudsfi frllet. I)enne var en r,flldig j flgare. En gflng gick
han et Norge octr drack upp en bjornhud, som han dock
inte hade med sig. Norrmann€o, sonr han fett briirrnvinet
ov, blev med honom hern. FiAllfirlnen hade ingen bjorn-
hud, ))nlen 6st om Smemyra flr en bj6rn>. De gick dit.
Norrmannen klev upp i en gran, och finnen fick se bjor-
nen, men bossAn med flintlfls klickade. Bjornen tog finnen
oclr slog honom, sfl han blev Iiggande som d6d. Iljornen
bririade gr:iva grop et finneu. Denne lade fflngkrutet pi
och skot biornen. Nu kom norrmannen ned och sade:
)) HO sa han te d.j, nfl han veske te dej ?> - )) Han sa : du
sl< e inte sfllie hua, for du fett sl<ute dyre. > r> H6 sa du
te bjcirn da ?> )).Ie sa : du ska inte graye grav, fdr fln
d ui fett svepe li ket. >

Denne finne hade siuttio bjornskallar uppnaglade pfi erl

fura i Biornfi.sen norr om Acktiiirnet. Nflr skogen sedan
brann, sflges, att denna fura brann >oknakeligt)).
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Btt drflp i Skillingmark.

Foljande hindelse skall ha intriiffat i Skillingmark i hdr- skittinsmark,
jan av 1800-talet eller kanske i slutet pfl 1700-talet. En
person frin Kola var med pi ett julgille i Skillingmark.
Det var nflgon av de forsta dagarna i julen. Till folje av
det skarpa drickandet blev snart blodet hett, och grEil upp-
stod mellan Kola-bon och en del av gflsterna. Det utbrot
ett hnftigt slagsmAl, vilket slutade med att mannen fr6.n
Kdla dr6ptes. Det slges, att han s6kte undkomma under
en loge men framdrevs dirifrin, dirigenorn att de frfln alla
hill stack efter honom med snesstrir.

Liket gdmdes f6rst i ett >vfll> i skogen. Fram pi viren
nedsinktes det i Mortbf,cken. Diir srikte man lflnge men
fann det inte. >rMen>, sade nflgon klok, r>om vi tar en svart
tuppe nred i ekan, sfl kdrrer den, nflr ekan kommer mitt
<iver, dir liket ligger.> Man tog tuppen med i biten och
kit driva utfor blcken, och nflr de korn i en ))bakyarv),
si >kdrre> tuppen, och dir lflg ocksi. liket.

En eller flere av baneminnen blev anklagade och bot-
fillda, och det siges, att f6r en a\r dem >sanke> hans mo-
der smdr >te plekta>.

Smugglare.

I borjan ar, 1800-talet kom frd.n Norge sfldana, som gick rdlc.
och sfllde sina varor i gflrdarna. Flere var frin Numedal,
kallades av folket for >>nummerdalingar>. En Nils Stenson
hade kommit till Elgestad. >Tullsnoken) vid Eda, Tonan-
der, sp6.rade honom dit och korn fdr att ta honorn. De
hjalp Stenson att g6mma s5cken pfl en h6gsiing med dorrar
f6r, men Tonander fann den dock och forseglade bflde sf,cken
och ddrren. Si reste han litet lflngre i ett drende. N[r han
kom tillbaka och skulle ta sdcken, var han borta. De hade
krupit 6ver >>ommen>> till singeu och tagit upp s5cken ge-

nom taket och burit den till Brasketorpet uppe i skogen.
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Nflr Tonander oppnade dorren till sflngen, S2 han: ))Ja, hflr
ha sflcken gfitt in e genom hfllet i taket ha han gett ut!>

Nu lovade han dem, som hjelpt >baggen) b6de lflnsman
och stflrnning, ))men folke va rasne pfl "snokeD", sfl de hade
skruve muttrerle te kajol for'n, sfi han kom inte langt, forr
5n hiula trelle te, sfl han mfltte lflna akedon te Lerdalingen,
sfl han kom i vflg, for ellest ha han fett stryk.>

Spelmfin.

Kcita. I borian av 1840-talet levde Olof Nilsson i Lernfls, som
enligt nrflngas berflttelser var >hal> till att spela fiol. Han
hade lflrt av nfrcken i fllven, som flot strax forbi hatrs hem.
Nflr han spelade >necke-valsen)), kunde han inte sifllv sluta,
och ingen, sotn var i nflrheten, kunde lfita bli att dansa.
Nflr han en gfing spelade pfl Adolfsfors bruk, hade man
slagit vassa spikar i den tunr&, pfl vilken han stod. Nflr
han hellit pfl mycket lflnge med r>necke-valsen)), fastnade
slutligen stovelsulorna i spikanra, och de forst kunde han
sluta att spela och de andra att dansa.

>Spelenlan)) var dven ovanligt rask till att springa. En
gflng hade han >sfltt> ett halvt stop brflnnvin med gamle

klockarn Levr6n, vern som kom forst frfln prostgflrden ned
till klochargflrden. Nflr de korn nfrra ned till kyrhan, var
dir en hog grind och vid sidan av denna en liten grind,
som stod oppen. Ddr motte de en nflmndernan. Levr6n
sprang genom den lilla grinden, men >spelemannen)) hop-
pade over den stora grinden, lyftade i detsamma pfl hatten
och helsade: >God dag, god dag, fader nflmndernan ! Det
frr hrflttom i dag!)) - >Speleman)) korn fdrst fratn till mfllet
och vann alltsflr halva stopet brdnnvin.

Kota. Skrriddaren Anders Nilsson, fddd omkring 1830 i Lernfls,
var flven spelman och spelade sflkert i 50 flr. Han var
kanske inte hflllen for att vara av de bflsta spelmiinnen,
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men fast han var liten och spf,d till r,flxten,. var han myc-
ket >stark > till att >stryka> (fora strflken). Han spelade
mest l6.tar, >>lekar>>, som han sjiilv )rgjort>. Nf,r han frfl.
gades, hur han kunde g6ra danslfltar, sade han: ))I stora
naturen finnes mycket rart. Dflr kan man ibland fe h6ra
den hirligaste musik, bara rnan forst&r strilla sig vfll med
sfldana rnakter.l>

En gflng hade han spelat pfl en dans i Ovre Elgestad.
Det var i slutet av april. Nf,r han pfl morgonen i ljus-
ningen gick pfl hemvflg, seg han fdre sig tre stycken de
vackraste flickor, han nflgonsin sett, precis lika klfldda.
Han ropade pfl dem, men de svarade ej. Dfl fdrsokte han
gfl dem fatt, men hur fort han gick, var avstflndet mellan
dem och honom lika stort. Men det var, sade han, omoj-
ligt att stanna. Han mflste folja, dit de gick. Till slut bar
det upp mot skogen. Dfrr lflg ett tjflrn, Dammtjf,rnet. Hflr
Yar d nnu nflgot is. De gick ut pfl isen, men Anders satte
sig pfl en stubbe pfl >>lanner> (stranden). Nilr de tre flickorna
kom till en dppning i isen, forsvanrl de alla tre pfl en gflng
dflri. >Da forstog je, va de va for jdnter, ja hade gfitt fltter
hele lange v5gen>>, sa han. Det var nflmligen skogs- eller
sjorAr, som lockat honom.

Bland l6.tar, som lran spelade, var €r, som han kallade
>slaktarn)), en egendomlig och skfrrande rnelodi. En annan
var >skdjarnD, en annan >jflnta pfl rnAten>> (marknaden),
glad och hastig. Det flr ing€r, sorn minnes, att nflgon annan
fln han spelat dessa lfltar.

>Rabbon)), soln han allmf,nt kallades efter stiillet, dflr
han var f6dd, bodde lf,ngre eller kortare tider pfi rnflng-
I'aldiga stflllen. Mflnga fioler hade han flven. Av flera an-
ledningar gick de i kras. Ibland slog han sonder dem,
ibland korn de pfl golvet och dansades sonder. En gflng
spelade han pfl en dans i Bfllstad. En pojke satte sig pfl
fiolen, vilken lflg pe en sfrng. Det blev smulor av fiolen.
Pojken, vilken hemkommit frfin Norrland, tog upp en >fem-
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daler> (20 k..) och lflmnade som ersflttnit g. Rabbon tog

pengarna och gick till en intillboende, rik bonde, och frfl-
gade, vad han ville ha for sin fiol. Denne, som nog inte
ville szllja fiolen, begflrde 20 riksdaler f6r den det var,
vad den kostade. Bonden trodde sflkert, att Anders Nilsson
inte hade sfl mycket pengar. Denne tog upp femdalern och

lflmnade, och det blev flter dans i grannstugan.
Anders Nilsson dog fore lg20 pfi filderdomshemmet i Kola.

Man hade skaffat honom fiol dflr, och ofta spelade han
dflrstfldes, nflr styrelsen var samlad.

Erland.

KOta. Erland fdddes nflgot av de sista flren av 1830-talet. Han
dog 1918. Han var son till Olof Olsson, torpare e prist-
gflrden i Kola. Erland tog torpet efter sin fader. I sin

ungdom yar Erland stalldrflng pfl Adolfsfors, troligen i slutet
pfl patron Groths tid pfl 1860-talet.

Otaliga flro historierna om >Erland> folket niilnnde
honom aldrig med annat llamn, alla visste de, vem det var
frflga om. En s6ndag, nfr.r kyrkfolket korde hem trfln kyrkan,
forbi Adolfsfors, var Erland i stallet, som var belflget vid
landsvflgen. I stallet var frven trfldgflrdsmflstaren, >Lille-
mf,stern)) kallad, emedan han var rnycket liten till vflxten.
Nu tog Erland >Lillemflstern)) och h6ll honom med huvu-
det over de nedre stalldorrarna, unden det Erland ropade:
>Elgsta knarter, Elgsta knarter!> det var nflmligen folk
frfln Elgestzd, som for f6rbi. Dessa trodde nu, att det var
>Lillemflstern)), som var ovettig pfi dem.

Se var Erland i Linnkjolndaln i Norge och k6rde tim-
mer. Dflr var dans var kvflll, ty Erland sjong alltid. Hundra-
tals visor och danslekar hunde han.

)) Gi hflstne ho e havre,
gi jflntne mjo e vin,
gi guttne ol e brflnnvin,
se di tuller som svin.>>
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De var det en jflnta, som sa: >>Ska inte vi fe nde start
(nf,got starkt), vi da?> >Ja kan byte om fl sjonge anless
flg, jur, sa Erland.

))Gi hflstne ho e havre,
gi guttne mio e vin,
gi jflntne ol e brflnnvin,
sfl di tuller som svin.r>

De sade en norsk jflnta: >Jfl rnenner, du blir t6ppene gaern,
je, Erland i Sverige !>

Erland var med overallt, hogst bland alla, over sex fot
lf,ng och en rost, som Sven >>dommerarade> alla andras,
gflrna sedd och bjuden fortflrirrg av de flesta. En ghng
kom han knallande hemover pfl morgonkvisten i slutet av
julen. Det hade varit juldans i Ostra Flogned" Det var
>elasglingt> (halt). Erland hasade ner i landsv5gsdiket. I
detsalnma kom en skjuts och korde forbi: >Gumorran, gu-
morran ! Hfllses ska de, om je 6S Iigger i diket>, sa Erland.

En ging stod Erland och en annan Kolatorpare och las-
sade godsel i prostgflrdens gddselstad. Den andre sade dfl:
DJe har se ont i huve, se de gflr roser fdr oga pfl mii hele
flftan.>> ))De gf,r inga roser f6r oga pfl dflg, f6r om de
gjorde de, se vore ja pocka te se d om>, sa Erland.

En dag i slutet av julen kom Erland soder ifrfln genom
hemmanet Bfllstad. For att fe anledning att gfl in pfl ett
stfllle, sade han till pigan, som kom frfln lagflrden: >Skynn
dej in e sej till dem att komma ut, sflr ska de tfl se, hflcke
spetete (spetsigt) ny de e pfl hemmel" >>

Starke Bryngel.

Det troddes, att Bryngel fett sin ovanliga styrka dflrige- siuerud-
nom, att eu bergkvinna givit honom att dia sitt brost en
gflng, nfrr forzildrarna hade lagt Bryngel som litet barn vid
kanten pfi flkern, de de var och skar havre"
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En ldrdagsafton gick Bryngel och h6gg en mastfura i
skogen, kl6v den, tog en halva pfl axeln och bar den till
ilven, som gflr mellan Svanhult och Kila kyrka. Om sdn-

dagsmorgonen tog han med sig den andra halvan, nir han
gick till kyrkan, ritade ut bida masthalvorna 6ver ilven.
Det blev en spflng sfl bred, att man nistan kunde kort
med hiist 6ver den.

Prosten Gdransson i Gillberga studerade vid den tiden i
Karlstad. Han var bror till Bryngel, I Karlstad hade de

byggt en skuta, som de ej kunde ffl av stapeln. >>Var min
bror Bryngel hflr, sfl toge han ut fls1)), s& Gdransson. Bryngel
eftersf,ndes. >Om ja fflr ett par starka lflderskor, si skall
ja ta ut skutan>, sa han. Han fick det och tog dem pfl,
satte axeln under skutans framk6l och sktit ut den med

sfldan fart, att den gick tvflrs 6ver en vik och stannade

vid stranden dir. Men ndl Bryngel kom upp pi det torra,
satt k6ngerna vid knflna pi honom.

Langerilfir.

skillingmark. Pfl ett stSlle i Bergerud var det sju br<ider. Den yngste

av dem var mycket ling i benen. D[rf6r brukade de kalla
konom >Langeril6.r>>. Han var mycket sen av sig, sfl nflr
de varit i skogen om dagen, kom han aldrig hem forrin
bortflt >>hdgstnattar>. En gflng, nflr de gick om Sundshag-
forsen, sflg de dir en liten grfl gubbe, som satt bredvid
vf,gen. De frigade honom dfl, om han kunde g6ra nflgot,
si att deras bror gick hem tidigare pfl kviillen. >Om han
fflr litt tobak, si skulle han nock bota honom, sa han.>

Han fick lite tobak av dem.
NAr Langerilflr bortflt )hdgstnattsldte> kom knallande,

satt den lille gri gubben vid viigkanten och eldade under
en kopparkittel, som kokade valdigt. >Va ska dtr koke i
den?> sa Langerilir. -

>Den ska ja koka Langerilir,
.som allri hem tur skogen gflr>,
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sa den gre gubben. Nu blev Langerilflr r:idd och sprang
hem, det fortaste han orkade, och sedan gick han alltid
hem i rf,tt tid om kvflllen ur skogen.

Varghistorier.

Det var pfl 1840-talet i bdrjan pfl tebruari, som Lerkull- Kdta.

Marit kom vflgen fram rnellan Fjuserud och Solberga. H6r
frr eller var en mindre skog. Dflr mdtte hon en stor varg.
Marit, som flrnade sig norrut till gflrdarne for att tigga, hade,
som ofta var fallet i dessa tider, en lflng st6r till kapp. N[r
vargen blev nfrrgflngen, fdrsokte hon att vflrja sig med kiip-
pen, men vargelr blev vflme och vflrre. De tog hon skydd
av gdrdesgfirden. Med ryggen vflnd mot denna for hon
med kflppen i en bflge frarn for sig, under det hon skrek :

,Ah, din uschling eh, dett as lag de i vflg, annars
ska du fe!)) Se srnfi.ningom svek dock krafterna, och Marit
skulle sflkert blivit tagen av vargen, orr inte en honde, som
kom frfln Skonnerudskvarnen med ))mflrdelass)), hommit
henne till hjilp. Men tflnk, att i deu bflgen, som vargen
hade rflnt efter Marits kflpp, lfig det som ))en stor harve
fiv sli> ! Marit fick flka med bonden till en gflrd norrut.
Dflr fick hon vila sig. Att vargen var sfl ))gaern)), var fdr
det, att hon yar med barn, >fdr se val'garne e, urfl vete,

mocke varre etter di, som e i de testflnne.))
For omkring hundra flr sedan tanns hflr i trakten inga

tfrndstickor. N{an rnflste, nflr man slutat elda pfl kvf,llen,
soka stfllla Sfl, att nflgot kol med eld i fanns till morgonen.
Men det hflnde ibland, att ingen gnista fanns i spisen om
morgonen. De mflste nflgon et nflrmaste grannstuga och
lflna eld, ifall det inte fanns >kn6sk e flinter> i huset. Tidigt
en vintermorgon under hiiftigt yrvflder gick Reiss-Kari, en

backstugugumma pfl hemmanet Bfllstads skog, till en liten
stuga pfi nflgra bdsshfllls avstflnd fdr att lflna ))varme)) i
Gruve-torpet. Snart var hon pfl veg hem med nflgra >g16r>
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i en gammal kaffebrf,nnare. En liten >glott> pfl locket
mflste det yara, for att gloden skulle blossa. Nflr hon gfltt
ett litet stycke, kom en vargflock emot henne med gnist-
rande ogon och oppna gap, men Kari korn ihflg, att var-
garne yar rfldda for eld och skjutnirg, och sfl svflngde hon
brflnnarn, s6. att eldgnistorna flog omkring henne samt skrek:
>Bort mfl er, grflbein !> De vflgade inte anfalla henne. Nflr
hon hade fett upp eld i spisen, vaknade gossen, Lelle Nils.
De sa Kari: >Gu troste oss, Nils lelle ! De rl fullt mfl ulver
i skogen hflromkring.>
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Folksagor.

Gubben, som at ofantligt mycket.

Det var en gflng en gubbe, som At ofantligt mycket. En Kdla.

dag et han upp sju lass grot och sju lass mjolk. Sen gick

han ut och gick. DA motte han en hiist. >Va ha I flte i
drg, som e sfl tjock e fet?> sa hf,sten >Ja ha flte opp

sju lass grot e sju lass mjolk, e nu tar ja A flter opp dei,

din hflstegnflggar, fi.g.>> Nflr han gfltt ett stycke till, motte

han en ko. >Va ha I flte i dng, som e sfl tjock e fet?>

sa koa. >Ja ha frte sju lass grot e sju lass miolk, fl nu

tar ja A flter dej, din koslflngar.)) Nflr han gfltt ett styche

till, motte han en kalv. >Va ha I flte i dag, far, som ti sfl

tjock A fet?> - >Ja ha flte sju lass gr6t e sju lass mjolk,
e nu tar ja e flter opp dei, din kalvedansar du fl.)) Nflr
han gfrtt ett stycke ti[, mdtte ha n en katt. >Va ha I flte

i dag, som e sfl tjock e fet?> sa katten. - >Ja ha flte sju

lass gr6t e sju lass mjolk, e nu tar ja e flter opp d.j, din
kattejamlare.>> Nir han gfitt ett stycke te , si motte han

en rfrv. >Va ha I frte i dag, som e sfl tjock e fet?> sa

rf,ven. - >Ja ha fr.te sj u lass gr6t e si u lass mjdlk, fr ntl
tar ja e flter opp dej, din rdverd.nnar du 5.)) Nflr han gfltt

ett stycke till, sfl motte han en hare. >Va ha I flte i dag,

sa haren, ))som e sfl tiock A fet?> >Ja ha flte sju lass

grot e sju lass mjolk, e, nu tar ja fl flter opp dej, din hare-

hoppar. > Nflr han gfltt ett stycke till, sfl m6tte han en

ekorre. ))Va ha I flte i dag, som e sfl tjock fl fet?> sa han.
>Ja ha flte sju lass gr6t e sju lass mjolk, e nu tar ja

e f,ter opp dej, din ekorrsk6ttar.>>
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DA hoppa' ekorren opp i en gran, e gubben klev efter"
N[r ekorren hoppat flt en annan gran, skulle gubben hoppa
efter, men sfl datt gubben i backen e sprack, fl rnjolka rann,
e groten tulle, hflsten gn6ggde, e koa stange, kalven danse,
katten jamle, e rfrven rflnne, e haren h6ppa, fl ekorren
skratte, satt ogda sprflngdes ut i skael pi honorn, och allt
sedan flr ekorren sprflngdgd.

Rilttdottern och styvdottern.

Kota. Det var pfl ett stfllle, som de hade en rflttdotter och en styv-
dotter. Rettdottern var lat och >troll>, och styvdottern var ar-
betsam och snflll, rnen det oaktat var de >trolla> vid henne.

Men en gflng, nflr de hade bakat, fick dock styvdottern
en bakekaka, hon ocksfi. Nflr stvvmodern gav henne ka-
kan, sS kastade hon den till henne och skrek : > Hdr har
du ! Res te Skam !> Kakan trillacle till kflllan, och nflr
styvdottern skulle ta clen, stack det upp ett huvud ur kflllan
och sade : >Kzire j6nte, tvfltt mdj !> Hon tvflttade huvudet.
De kom rflttdottern och >b6tta> (krruffade) henne i kflllan.

Nflr hon kom ut genom botten pfl kflllan, yar det en veg
att gi p6". Se rnotte hon en grind. >Kflre iflnte, stflng e
knflpp mej!> sa grinden. Hon gjorde det. Se mdtte hon
ett >le>. ))K5re jflnte, stflng mej !> sa >leet>. Hon Siorde
det. Se motte hon ett fflr, sorn hade en sax pfl hornen.
>Kflre jflnte, klopp rnej !> sa fflret. >Ulla fflr du, men klopp
mej inte i skinnet e hring saxen tebaka pfl horna!> Hon
gjorde sfi. Se motte hon en ko, som bar en >kdlla> (st[r,a)
pfl hornen. >Kflre i5nte, mjolk rnei !> sa kon. ))Hfllften
av rnjdlken fAr du dricka ur, och hfllften ska du slfi pfl
kldyvne (kl6varna), e k6lla ska du hflnge pf, hornen!r> Hon
gjorde sfi.. Se kom hon te en trfldgflrd. >Apple e frukter
ffir du flte men ta inte nfir mzi dej!,) Hon At, ))men tog
intnfl mi sejD. Se kom hon till en hakugn. Hon fick flta
))lnen ej ta nA rnfld sig>.
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Slutligen kom hon pfl en herrgflrd. Dflr fick hon tiflnst.
Hon 'skulle g6ra ett vadmal pfl en natt klippa, karda
och spinna ullen, >>rf,nna e trfl upp vf,ven>> och vflva den
hundra alnar lf,ng, och den skulle vara fiirdig till rRorgo=

nen. Nf,r hon borjade klippa fflren, kom en myckenhet
smfl figlar i alla fdrger. Sornliga av dem kardade, andra
spann, och de hjelpte till, sflr att innan morgonen val' vflven
fardig. Herrgflrdsfrun var mycket n6id och fflgnade henne
med mycket gott och sade: >Nu fflr du gfl te k5lla. D5r
stflr ett rdtt och ett blett skrin. Du fflr t2, r,ilket av dem
du vill som lon for vfrven, som du gjort.> Nflr hon kom
till kflllan, kom alla de smfl fflglarna och sade: >>Ta inte
de r6da utta ta de blfi!> Hon tog det ble.

Se gick hon hem. ))Var ska ja fA sitta mitt skrin?>r
frf,gade hon. -- ))I svinhuset passar dA, att du har dett
skrin>, S& styvmodern. Hon hyfsade dfrr, och nflr hon tog
upp locket, var skrinet fullt med guld, som flog 6ver' )bA
vfrggar e tak>, sfl hela huset blev fdrgyllt.

>Nu>, S8 rfrttdottern, >ska ia ivrig e tjeina ocksfi. Nflr
de ha gfltt s6.pass for dei, sflr ska de vfll bli flndfl mycket
,bflttre fdr mej>>, och sfl gav hon sig ivf,g. Nflr hon kom
till huvudet, skrek hon t ,Ah, tig mfl dej I> och smflckte till
det med nd"ven, och grinden kastade hon bortover, likasfl
ledet. F'flret klippte hon, sfl blodet rann, och saxen kastade
hon et skogen. Nzir hon hade mjolkat kon, sl5,ngde hon
mjdlken och >k6llan> in i buskarna och skrek r ,Ah, tig
mfl dej, ko! Ja bryr mej inte om, v8 du sejjer!> Ur trf,d-
gflrr tog hon med sig sfl mycket hon orkade ta., likasfl ur
bakugnen.

N[r hon kom pfl herrgflrden, skulle ocksfl hon g6ra en
likadan vflv som styvdottern pfl en natt. Men nd"r de

smfl fAglarna korn och rille hjalpa henne, slog hon flt dem
och skrek: >Ligg hflna mfl er!>> och fflren klippte hon, sfl
blodet rann, och om morgonen hade hon knappt gjort n6-
gonting, ;Men herrgflrdsfrun sade: >G6. till kflllan ! Df,r
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stflr ett rdtt e ett blett skrin. Du fflr ta vilket du vill som

lon.>r Hon gick dit. Nflr hon kom dit, kom de smfl fflg-

larna och kvittrade: >Ta inte de rd uta ta de ble !)) Men
>ho tog tfl sej huvekle)) och slog flt dem med det och skrek:
,Ligg hflna, deras uschlinger! Ja tar fell, hflcke ja vill>>,

och sfl tog hon det roda skrinet. ))Ne de va sfl grant i
de blfl, tflnk dA i det ro!>

Nflr hon kom hem, frflgade hon: >Var ska ja sfltta mitt
skrin?)) - ))Pe hogstugan ska du sfltta det>, Sn mor hennes.
Men nflr hon oppnade locket, flog det eld ))e annat styg-
gelse> ur det, och hela hogstugan brann ned, och bflde
rflttdottern och mor hennes brann inne.

Sedan fick styvdottern flrva allt, det var, dflrt'or att hon
var snfrll och gjorde, som de had henne, i allt.

UlveskinnspHlsa.

Kola. Det var pfl ett stfllle, som det bodde en gumma. Hon
hade en rfltt dotter och en styvdotter. Gumman och r[tt-
dottern var >trolla> vid styvdottern. Hon fick en gammal
ulveskinnspflIs till att ha pfl sig. Dzirfor kallade de henne
f6r >Ulveskinnspfllsa>>.

En gflng, niir de bakat br6d, fick flickorna var sin >bake-

kaka>, som de tog med sig ut i hagen. Dflr kom en liten
gre gubbe och sade till rfittdottern: ,Ah, trell (rulla) denna
kaka te mej, fl du snflll !> ))Ah), sade rflttdottern i for-
smfldlig ton, ))jA treller inga bakekaka te dej, din styggling!>
Men styvdottern sade: >Jfl ska trelle mi kake te dei, je !n
Och sfi trillade hon sin kaka, och den lille gre gubben tog
den, nickade et henne och sade: ))Detta ska du inte ha
gj ort for inte. >>

Nflr det blev s6ndag, lagade sig moran och rflttdottern i
ordning att gfl till kyrkan. Innan de gick, htillde de ett
kvarter fr.rter i askan i spisen. Dem skulle styvdottern plocka
ur askan samt gora denr rena, dflrfor att det skulle vara
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vf,rre fdr henne. Sedan skulle hon koka >flrtekfll>, tills de

kom hem. En stund efter det de gfltt, kom den lille gre
gubhen in till henne. Han hade med sig en klflnnirg, som
var som m6.nen, och sade till henne: >Skdnn d:ig e ta pfl
d.j denne!> och sf, gav han henne en guldsko. >Den ska
du hfllle i hanna, e nflr prflsten sfrger arnen, ska du skonne
dfig ut, men vid kdrkedora ska du tappe bort gullskon.))
Nflr hon kom till kyrkan, satte hon sig i >frammersta>>

bfr.nken, och det vart sfl ljust i kyrknn, sfi att alla vart over-
siggivna. Nflr prf,sten sade amen, skyndade hon sig ut och
tappade guldskon vid dorren. Men prinsen, som var vid
kyrkan, skyndade sig efter och tog guldskon. Nflr moran
och rflttdottern kom hem, SB de: ))I dag skulle du ha v6re
vfl korka. De va en prinsessa dflr, som hade en klflnning
sorn mf,nen, fl sfl tappe ho sin gullsko ve d6ra, A den tog
prinsen upp.)) ,Ahe, ja fflr nock sitte hflr i askegruva,
je, e allri se nfl fint>, sa styvdottern. ))De passer flt dflg>,
sa de till henne.

Nflsta s6ndag, sedan de gfltt till kyrkan, kom den gre
gubben igen. De hade han en klenning soln ))stjerne)).
>Ta pfl dig den e sfltt dei frflmst i korka, e nflr prflsten
sf,ger amen, ska du skonne diig ut.)> Nu hade han en guld-
handske, som han lflmnade henne. (Vad hon skulle gora
med den, formdler ej berflttaren.) Nflr de nu kom hem,
sade de: ))I drg kan du tru, de va grant i korl<a! Nu hade
hon (prinsessan) en klflnning som stierne, fl de va si liust
i k6rka, sfl en snott konne hfllle 6ga oppe.))

Tredje sondan, sedan de gfltt, och Ulveskinnspfllsa satt
)e plocke arter tur aska>, kom den gre gubben. Nu hade
han en klf,nning som solen. >Ta pfl dej den hf,r fl ta detta
gulliipple e sfltt dej i den frammaste biinken, e nfl prflsten
sflger amen, ska du skdnne de ut.t) Hon gjorde, som han
sade. >Nu va folke rent forfdra, e di kunne knappt se

noge, f6r di mflste hfllle ihop 6ga f6r de starke ljuse,
Ne ho gick, va prinsen efter a for te A re fatt i a, men de
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fick han inte.u De let han utgf, ett pflbud, att en hog herre
skulle resa over hela landet och pr6va, vem som guldskon
passade p5.. Han reste dverallt och kotn slutligen till stu-
gan, dflr Ulveskinnspfllsa var. Nflr rnoran fick se dem, n6.r

de kom, sade hon till dottern sin: >Ta pi de den granne
klflnningen e gflr de fin>, men over Ulveskinnspfllsa vfllvde
de ett kar i ett horn av rlrrlmet. Nflr de skulle prova skon
pfl rflttdottern, gick han inte pfi pfl aldrig sfi lflngt nfrr.
De skrek papegoj a n, soln sa tt pf, en pinne i ta ket :

>Hacke te t) hel e hacke te t) te,
e findfi gflr inte gullskon pe.))

Moran hade haft dottern att hacka av nfigot av bAde het
och te, for att foten skulle bli rnindre. oAh, tig, di skvaller-
botte !> sa kflringen och slog till papegoian med huvud-
kkidet. De skrek hon igen: ))LTnner kare setter den, som
gullskon gflr pe!)) ,B.y s[ inte om denna (papegojan)r>,

sa kflringen, men den hoge herrn befallde dem att r,fllta
upp karet. Nflr de fich se UlveskinnspAlsa, vart de rfldda
och trodde, det var en ulv, for hon hacle ulvshinn spetlsen

pfl sig och satt sfl ihopkrupen under karet. Men den hoge

herrn sade: >rKorn framl> och sfl pr6vade de guldskon pfl
hennes fot, och den passade precis flt henne. Di sade han:
>Du skall folja med till kungen, for prinsen vill hava dig
till sin gemel. ))

Och sfl fick Ulveskirrnspfllsa bli gift med prinsen och bo
pfl kungsgflrden, ))men rnora f, rflttdottra fick sette i si stuga
e hli forgamle, for de di va trolle, e for de di inte ville
trelle kaka te den lille gre gubben)).

Prfisten, som skulle svara pfl kungens tre frflgor.

Kota. Det var en kung, sonl kallade till sig en prflst f6r att
svAra pi tre frflgor. Men prflsten var dum, och dflrfdr
sflnde han klockarn i stflllet att svara pfl frflgorna.



Nflr han kom till kungen, sfl frigade denne: ))Hur lflng
flr en dagsresa ?> > Den flr ifrf,n 6ster till vister>>, sva-

rade klockarn, >for sola kommer opp dstante e gflr ned

vflstante.)) >Det var bra svarat>, sa kuugen. Se frflgade

han: ))Hur lflngt flr det till havets bott?> >Det flr ett

stenkzrst)), sa klockarn, >for slflpper en ell sten i have, Sfl

fa r den till bo tten, hur dj upt de fr . n )) De va riitt > , sa

kungen. >Vet du va ja t6nker?)) __.- )De t,et ja allt! Kungen
tflnker, de e prflsten, han talar vid.r> >Ar det inte sfl

de?D sa kungen. ,Ntjr, sa klockarn, Dia 6 allt klockarn,
jug., ))Ja, e du klockaru, ska du Yara prflsten hfldan-
efter, e prflsten skall Yara klockare i ditt stfllle l>

I en variant av sagan frfin K6la flr forsta och tredje frfl-
gorna desamma som hflr ovan, men andra frf,gan lyder:
>Vet du nflgot, som flr vflrt mer d.n min kungakrona ?>

Hiirpfl svarar klockaren; >J2, ett vackert midsolnmarregn
i nfldenes tid.))

Riivarer, som lockade till sig jHntor och diidade dem.

Det var en rovare, som hade ett hus i skogen, och sfl Rdla.

hade han tolv drflngar, som bodde pA ett >torkhtls)). En
gflng hade han narrat en jflnta att komma till sig, men hon
gick kvflllen forr, f,n det var bestimt. Nflr hon kom et
))gangen)) (forstugan), stod det ett ljus och brann. Sfl gick

hon till ett annat rum lflngre in. Dflr stod dfi. tr,fl ljus och

brann. I det andra rurnmet hang det fullt med vflskor och

krutpungar pf, vflggarna. I det tredje rummet stod det fyra
ljus och brann, och sfl hang det fullt med fruntitnmers-
klflnningar pfl vflggarna. I det femte hang det fullt rned

))nrenniskoskrotter> (rnflnniskokroppar) pfl r,iiggarna. I det

sjfltte stod en blodkittel och erl visp, en stupstock och en

stor bila, och sfr stod det tio ljus och brann. De skyndade
hon sig tillbaka. N[r hon kom et gflng€rl, fich hon hora
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en jiimmer. Det var en jeinta som skrek: >Sklpp meg! Ja
ska gfl spett naka hem, bare je fAr!> De hogg de handen
av henne, och den spratt ner i kiillarn till den jiirrtan, soln
hade gdmt sig dflr. Dfl tog hon handen med sig och sprang
hem till by, och talade om allt. Kvflilen efter blev allt
byfolket med till rdvarns hus. De tfrnde pfl torkhuset, clfrr
de tolv drflngarne bodde, samt brflnde dem inne.

Men iintan gick in till rovarn och satte sig i >fanget))
pfl honom och sade: >Ja hade en s5 rar drom i natt>, och
s6. talade hon om for honom allt, hon sett kvflllen forut i
alla rummen. Nflr hon kom till det, dsir det hang fullt
med klflnningar pfl vflggarna, sfl sade han: ))Var har ja
mine tolv dr6nger?> ))Sitt stille, du min vfln I Drommen
6r som strommen. Den rinner snart sin kos>> och sfl
fortsatte hon att tala om, vad hon sett. De skrek rovarn:
>Var har ja mine toh, drflnger?> ))Sitt stille, du min vf,nt
Dr6mmen flr som strommen. Den rinner snart sin kos.>>

I detsamma t>dunre de te i uttare rummet)>. De sprang
han upp och skrek: >Ja va dom, som inte tog ddd pfl dej
strax!> De tog iflntan upp handen, som de hade huggit
ay en jzinta kv6llen forut, >drog> (slog) den i bordet och
sade: )Allt de ja har sagt flr sant t> >Hdr har ja mine
tolv drflnger?>> skrek rovarn, sf, det >jalm > i hela huset.
De kom folket och tog honom ))A band honom A pinte'n e
brflnd€'n, for att han hade locke te sej jflnter A tage live
te dom e skecke skr6ttne till villt6rken.>)

Yilken var dummast?

>PdNgrdnsen Det var tvfl s6strer, sorn gifte sej mii tvfl, som va brdr
mot Norge.>t (br6der). Bfle brrira va uvanele domme. Sfl ble dfl arve.

Det va en stor selverbflgar, som bfle iintle ville ha, i di
grdnne mde, h6ls de skulle gtire for te f6n. Sfl gjorde de
opp, att den, som kunne narre kdrn sin varst, den skulle
fi biigarn. Den ene 6rke inbille g6bben sin, att han va d<i.
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))LAgg dej nu)), So ho, >>fdr nu e du doD. De gjorde han
A trudde, att han va d6. Den andra tok in spinnrocken
e sfrtte sej e tr6dde den tom. ))A du gaern)), sa'n, ))som set-

ter e trdr rocken tom ?>> ))Je spinner garn te nye klsir
et dej for te hEilja blir dii begravning i are stua (andra stu-
gan), men de e se fint garn, se de blir fine klflr.>> ))De

md. de bli), sa'n. Ne ho hade sponne, tog ho in vfi,vstoln
A borja som nfl di vflver. >>Ja ser inge garn)), sa kfr.rn.

))De a se fint>, s& ho, ))se de ska bli fine kleie et deir, S&

ho. Se kom skrflddarn e klofte te (klippte till). ))Di har

iu inge ty>, s& gobberr. - ))De e sfr. fint>, sa kiiringa A skrfld-
darn, >>for de ska bli fine klfle>>. Ne di va falige, sa ke-
ringa: r>Nu ska du ta pfl dej di nye klfla e gf, et ara stua
mfl fona.)) )De e ju, som om ia intno klfle har>>, sa

g6bben. ))Di setter, som di vore v6xne pfl dej>, S& ke-
ringa. Ne han kom et ara stua med fona et dem, f, bror
hans fick se'n, s6. sae han - fast han lflg i sflnga i va d6: -
>Ja, vore ja inte do DU, se skulle ja vfll glyse (skratta) gott!>

Nflr det frflgades, vem sorn orkat narra sin gubbe viirst,
sfl sade berflttaren: >>Det fflr ni gissa.>>

Pojken, som fick prinsessan att skratta.

Det var en gurnma, sorn hade en pojke, som var bedrov- Eda.

ligt dum. En dag sade hon till pojken: ))Du fflr gfi till
stan e forsoka seilja smor, ty nflgot ltlr du vfll och behover
forsoka dig pfl.>> Pojken tog smdrbyttan och gick. Nfrr
han kom till staden, fick han se tvfl grindstolpar, som stod

och bockade sig mot honom. Det blflste starkt, och stol-
parna var ruttna, Sfl de vajade n6.got. >God dag>, S2 poj-
ken, >ja forstfl.r, ni vill kopa sm6r, men ni har kanske inga

pengar, sfl fflr ni vfll borga tills i morgon)), varefter han
strok smoret pfl stolparna och gick hem. Dagen efter kom
han f6r att fe pengar. Nu bockade de sig inte, men smdret
var bortsmfllt av solen. >Jag ser, att ni etit Llpp smoret>>,
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sa pojken, ))e nu vill ja ha pengar)), men grindstolparna
svarade ingenting. De blev pojken arg och slog till den

ena stolpen, sflr han fdll omkull. I hfllet, dflr han stfltt, lflg
ett skrin, fullt med silverpengar. Det tog poiken och gick
hem till mor sin med. ))Det var minsann inte dflligt handlat
av en sfidan som dejr, mente gumman. - >Nu ska vi slakta
kon>>, sa hon, och pojken tog sfl mycket, han orkade bf,ra,
och gick for att sfllia.

Nflr han gfltt ett stycke, kom en hund efter honom och

borjade nappa pfl kottstycket, som poiken bar pfl ryggen.
>Jasfl>, Sn pojken, >>ja f6rstflr, du vill kopa k6tt, men du
har vfll inga pengar)), och sfl skar han av ett stycke och
gav hunden. Nflr hunden etit upp det, ville han ha mer.
>Jag forstflr, du vill k6pa mer kott)), sa poj ken. ))De flr
sf, gott, du fflr borga allt, jug har, tills i morgon)), och sfl

slflngde han hela stycket till hunden. Dagen efter kom
pojken. Dflr var mflnga hundar, som strok onlkring. >>Nu

ska ia ha pengar for kottet>, sa pojken till hunden. Denne
visade tfrnder och ville inte betala. >Vill du inte betala>>,

sa pojken, ))se tar jag dig med till domarn, for pengar ska
jrg ha.>> Se hogg han hunden over nacken, band honom
vfll och gick till tingssalen med honom, lnen domarn och
nflmnd bara skrattade flt honom. ))Dfl gflr: jag till kungen)),
sa pojken.

Nfr.r' han korn till forsta vakten, sade den till honorn:
>Hfrr kornmer ingen s6.dan som du in!> ,Jag har sfilt
kott till hunden, som jng har pfl ryggen)), sa pojken, ))men

han vill inte betala, men jrg t6nker, kungen hjalper mig,
sfl j ng fflr pengar, e de lflr du tredj edelen m ed. >) ))Ja,

sfr fflr du gfl de!)) sa vakten. Pe samma villkor korn han
igenorn vid andra valiten. Nflr pojken kom uppfor trapPon,
satt prinsessar) dfrr i ett rum. Hon hade varit illa sjuk av
svflrmod en lflng tid, och kungen hade tttlovat ett stort pris
till rlem, sorl kunde bota henne, metl ingen kunde bota
henue. Niir pojken kom in, tog han hunden och slog den
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i golvet, sfl det stod omkring den. Di brast prinsessan ut
i gapskratt. I detsamma kom kungen in. >Det var,bra)i
sa kungen. >Vad ska du ha, frir att du botat min dotter?rr

- D30 par sp6!> sa pojken. - )De va m6rkvirdigt>r,,sa
kungen, r>men efter du si vill, s6 fir du det.> - Men ja
ska gi ut lite f6rst>>, sa pojken.

Nflr han kom ut, m6tte han en >Vdsj6tt> (viistg6te), som
hade granna handelsvaror. >Nu har ja bota kungens dotter>r,
sa pojken, r>fl om ja fir dina handelsvaror, ska du fi tredje_
delen av bekiningen, som jag fir av kungerr.n Det var vdst_
g6ten rned onr. Nir de si kom in till kungen, sa pojken:
)Nu har ja sfllt tredje delen av bel6ningen, som jag skulle
fi, f6r det jag botat prinsessan, till denne vf,stgrite, 6. ena
tredjedelen ska f6rsta varrten ha r en tredjeder andra vak-
tenl> Och si fick dessa tio sp6n vardera! Men pojken
blev migen till kungen.

Den dumme pojken.

Det var en gumma, som hade en pojk, som var s6L dum, Jdrnskog.
sfl han var rnest om6jlig. >Du behdver i f<jrs6ka med
nigot>, sa mor hahs. >Du fAr fara te stan i siilja smcir
eller byta dig till nigot d[rf6r.>r pojke. for och bytte tilr
sig en lammunge f6r sm6ret. Lammungen tog han och
stack ner i smorhyttan samt satte locket viil pi. >Nu ska
du sikert med hernr>, sa pojken. Niir. han kom hem, sa
mor hans: r>Ni, va Iick du f6r sm6ret?r> - >Ja fick en
lammunge>, sa pojken och tog locket av byttan, troende,
att den skulle hoppa ur byttan. >Ditt n<it!> sa moran.
))Larnmungen i stend6d. Alltid iir du lika dum. Du skulle
ha tage 5. vree e vie i lett honom med hem.>

Nir hon fick kiirnat smrir igen, sa hon: r>Du fir f<irs6ka
igen, fflr vi se. Kanske du torde liira dig nigot, se det ginge
biittre f<ir dig.> Nu bytte pojken tilr sig ett k6tilir f6r sm<i-
ret. Nir han skulle fara hem, tog han en t<irninde och
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band i k6ttlflret och band det efter kfrrran, Sfl det slf,pade

efter i vflgen, flnda tills han kom hem. nNu ska de vf,l
bli bra>r, tyckte han, >rfdr nu ha ju jo gjort, som mor sade.>)

Nfrr han kom hem och mor hans frflgade, hur det gfltt f6r
honorn, So han: ))Jag bytte mig till ett kottlflr fdr smdret.>>

>Det var bra>>, S& hon, ))dA fflr vi kott. Var har du det?>

>Det band jug efter kflrran, som du sa, jag skulle gjort
mf, lammungen.)) - ))Ja, vf,rre fl. vfr.rre blir de)), Sfl gumman.

For tredje gflngen for han att sfllja smdr. >Nu A dA b[st,
du inte g6r nfln afffrr>>, s& gumman. ))Kottlflret skulle du
ha lagt pfr hoet i k[rr&D, sfl hade det inte blivit f6rdflrvat.
En stoppnfll kan du vil k6pa, Sf, en har nfigot att stoppa

strumpor med, nten tappa ei bort den!> Poiken kopte en

stoppnfll och lade den pf, h6et i kflrralt. Nflr han kom
hem, frfrgade hon efter nfllen. >Jo, den lade jag pfl hdet

i kf,rran>>, sa pojken, >sfl den ei allt rned hern.>> Dfl forstod
gumman, att det inte nyttade att skicka pojken till stan

med sm6r mera.

\')'i'' I' 
N?ir (i?ivulen blev lurad.

Kdta? I OaskOlds socken pfl Dalsland bodde tvfl systrar. Stora

och stygga var de samt sfl lika, att knappt nflgon kunde
kflnna den ena frfln den andra, offi de inte seg bflda pfl
en gf,ng. De ville flntligen kdpa en egendomslott, som f6rr
hdrt till deras slflkt, men saknade pengar. Nu fann den

ena av dem pfl det rfldet att be fan om hjdlp, vilket han
var ganska villig till med villkor att han skulle Ie fltmin-
stone den ena av dem. De kommer 6verens om att om

sju flr skulle han fe hflmta den ella.
Nflr tiden var inne, infann sig >mistel')) f6r att ffl sin lon.

Ja, tyckte Lotta, det miste han vf,I fA, ty nog hade han
hjelpt dem, sf, de lyckats samla fdrmogenhet, men kunde
han inte vflnta flnnu nflgon tid. Nej, det kunde han inte.
Men sfl mycket kunde han vfll medge, att han ville kapp-
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rf,nna med henne over den invidliggande mon, som var enfjirdingsvf,g lflng. Blev fan fore tre gflnger over mon, sf,
skulle hon folja honom genast, rnen blev hon f6re, skulle
hon vara fri f6r alltid. Slutligen gick >rmflster) in pfl f6r-
slaget, och man begav sig i vfig for att kappr5.nna.

vid bflda f,ndarna av mon var tet, ung ta,skog. Nflr dekom till norra inden av mon, satte fan i vflg, sfl det osade
efter, och var nf,stan med detsamrna vid s6dra f,nden. Df,r
reste sig det oaktat kiringen upp i tallskogen och skrattade
och sade: ))var du inte raskare att springa t> Ate, *-;fan i veg findfl fortare men med samma resultat. Nf,r hankom till norra flnden, stflllde hon f,ven df,r upp sig i smfl-
skogen. Pe samma sfltt gick det tredje gflngerr-

Men systrarne de hade uppgjort *ullrr, .ig, att den enagick fdre till mons sodra frnde och satte sig diir i den tf,ta
skogen och var alltsfl fore ))m6.ster>r. Hur fort han rflnde,
var dtir f,ndfl en kflring f6re honom. Att han blev nrg, mfl
ingen fortf,nka honom"
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Atdre och yngre visor.

En hednisk konungs dotter bAld -.

Kdla. En hednisk konungs dotter beld

Bick ut en morgonstund
att plocka rosor margefAld,
margefeld,

, : det gr6na.

Nflr hon figk se de blomster sm6.,

hon de begynte tflnka:
>En mflstar stor det vara mA,

vara ffifl,
som sfldant gott kan skiinka.
En m 5"star stor f6rvisst flr han,
dtirtill bed stor och mfrhtig,
som lflter utav jord och sand
uppvflxa blom ster prflktigt.

Jng vill honom rrv hiflrtat tro
och onskar honom kdnna.
Jag vill overgiva min faders bo
och mig till honom vflnda.r>

Hon vinde sig de hem igen
i samma tro och tanke
och sade: >Hade jng den vfln,
var j rg de blom ster sa m ka. >>
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Det hflnde sig vid midnattstid,
de hon mfln' sfltast vila,
en ingel, bflde mild och blid,
till henne mflnde ila.

Han sade : >Konged otter blid,
statt upp i denne stunden
och folj nu med pfl denne tid
uti den ljuva lunden,

ty du har dnskat dig i dag
att denne herren kflnna,
som liter blomste-r med behag
vf,xa pfl jorden denna.r>

Hon stod strax upp i samrna stund
helt glad uti sitt hjflrta,
bekflnde fritt utav sin mun:
>Nu viker bort min smf,rta,

for jag den mfistare fflr S€,

som jrg vill gflrna prisa.
Jag foljer med, det skall strax ske"
Vill du mig honom visa?>

Hon bojde sig fdr tingelen,
och sedan mjukt... talar:
r>Var finner jng den mflstaren,
som mig i sorg hugsvalar?

Siig mig, du vackre, unge driing,
varifrfl have du kommit?
Medan du stfir hflr vid min sflng,
ditt tal har jrg fornummit.
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Du f,st en skdn och vf,lskapt maR,
underlig utan like,
att ingen sfldan flnnas kan
uti min faders rike.>

>F6r din skull flr jng kornmen hit,
du skall mflstaren iira.
Hans underverk du seg med flit
pfl blomsteren att Yflra.

Min vfln, om du har lust att gfl

uti min faders rike,
all vf,rldens prakt skall du fdrsmfl

>Ledsagar du mig dit, min vfln,
med dig sfl vill jag gflnga
bort frfln rnin faders hus och hem
och hans avgudar mf,nga.

Ty min faders avguderi
jag gfrrna vill avlflta.
Den vflllust, vflrlden skflnker i,
vill jug av hjiirtat hata.>t

Bfter en gamrnal handskrift.

Guds son fir fiidd -.
Musiken ti[ denna julvisa har liksom foljande melodier (s" 169, 176 och

188) upptecknats av musikdirektdr I. Bedrecz i Arvika (flr 1921) och vf,l-
villigt 6verlflmnats till V. F" F:s arkiv.
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Guds son flr fdd
i Betlehem pe juledag,
sf, var Guds nfld och vf,lbehag,
och vorden kdtt.
Av blotta gunst och nflde
f,r han oss sfind till hjelp och tr6st
och haver ifrfln vflde
all vflrlden flterlost.

Hans stora namn
det Jesus f,r, en Frfllsare,
en mflnniskovfln och rilskare,
det flr hans namn.
Det namnet f,ven nf,mndes
och fdrsta gflngen taltes orr,
nflr Gabriel utsflndes
och till Maria kom.

PA detta namn
beror visst all vflr salighet,
den skriften nogsamt sflga yet.
I detta namn
skall alla slflkten varda,
som uppe iorden finnas Dfln
r,fllsignade och sparda
att livets krona fe.

Kola.
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Vilkommen hit
min Gud, min bror, min sirilav5n
till jorden ifi'fln himmelen I

Vfllkommen hit!
Fast dina lemmar spflda
i krubban lades ned pfl stri.,
vill dock din kf,rlek gl:ida
Yar en dig skflda fe.

LAt oss begfr

och fira sfl vflr julefest,
att Jesus sjzilv mfi bli v6.r gflst,
vi onska ffifl,
dA kan oss intet fela
vtilsignelse i rfid och ded,
ty han vill med oss dela
sin kflrleh och sin nfid.

Denna julvisa sjongs, nlr man gick med >ljusa stjArnan>. Efter ovan-
st6.ende uppteckning vars fjirde vers senare kompletterats av Edvard
Olsson (j ulvisan ingir i acc.-nr 1 34 och 424 i V. F. F:s arkiv) har
han tillagt: )>Ett par anclra som sjdngs vid gflendet med stjirnan>. Den
fdrsta 5,r nedansti.ende >Goder erfton>, den andra ir en strot som till-
hor ovanstiende julvisa och som lyder:

De vise mfln
och hedningar frfln Osterland
de kommo ifrfln Mediam :

till Betleherl"
uppkito, s-ina hflvor 

,

med hi f,rtats storsta r6relse.
De skflnkte honorn gflvor:
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Goder afton

/lrrrrf a*24 r,h
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Fisk i vattnet

Fisk i vattnet efter sitt ord
giver oss Gud uppe vflrt bord.
ASS ay ffrglar, stor.a och sme,
varda ungar av ocksfl.
Allt rnflste varda fodan ,vflr,.
fllg, oxe, hare, hiort och fflr
allt det av Gud oss tillhanda stflr.

Denna vers, r)uppriknad av J. Solman>r, skall vara ur en
psalmbok.

Goder afton hf,rinne, , K6la.
bflde herre och man,
husbonden i huset
med sin maka f6rsann !

Vi onska eder alla
en lycklig god jul !

For 'sorger e olyckor
bevare er Gud | ,

a

Kdla.

gammal
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Herr Magnns.

Eda. Herr IVlagnus han skulle at skogen ge.

De mdter honom trollorna de tre.
De ville med honom tala.
Den forsta hon gick till hans fotter och stod,
den andra hon viska i hans ora,
den tredje hon hade sfl ljuvelig ton,
att berg A dalar mflnde r6ras.

>Herr Magnus, herr Magnus, trolova du *ig,
och ecler j"g bjuder sfl gflrna,
fl er vill jrg giva den gflngaren Brfl,
som stflr uppA hogaste stallet,
och sadelen skall vara av rodaste gull
e betslet av renaste mandel.

Herr Magnus, herr Magnus, trolova du mig,
och eder jng bjuder sfl gf,rna,
e eder vill jng giva en skjorta sf, fin,
att riddare ej finare nrflnd hava.
Den flr varken vflvd eller sydd utav lin
men stucken av silket det fina.

Herr Magnus, herr Magrrus, trolova du *ig,
och eder jag bjuder sfl g5.rna,

och eder vill jrg giva de kvarnarna tre
som stflr rnellan timrnen e tiden,
e, inte f,r de gjorda utav jrirn eller stfll
men stopta aY guldet det roda.

Herr Magnus, herr Magnus, trolova du mig,
e eder jug bjuder sfi gflrna,
och eder vill jrg giva det gyllene skrin,
att riddare ej finare mflnd hava.
Pe botten df,rav ligger guldringen fin,
den flr stopt utav guldet det roda. >
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))Ja, gflvorna vore vfll goda att ha,
blott du vore en kristen mans kvinna,
men nu flr du utav det onda parti
och utav de olika stammar.))

Det skulle finnas ytterligare en strof, som sagesmannen dock inte kom ihflg.

Grimborgsvisan.

Det sutto tvfl kflmpar tillsammans en kvf,ll
framf6re sin boning pfl Nordens fjell.
Stallbr6der de voro men foga ej riidda,
i j:lrn och kedjor de stflndigt var kledda.

Och Grinrborg, sfl hette vflI en av dem
tog fyllda hornet med fingrarna fem.
Han sade: >Jag vflgar det allt for min flicka
det fyllda hornet i botten att dricka.>

Han red sig ut en midnattsstund.
Allt over skogens hflrliga lund,
allt 6ver de bflchar, dflr blomstrarna flodde,
var ren utav natten med krimpablod r6de.

och nflr som han kom uppe konungens gflrd,
dflr porten var gjord utav rldelt stfll,
med sina jfrrnst6vlar han porten kullstdter,
och ingen vfrktare honom t6r rn6te.

Han klappar pfl dorren med fingrar tvfl.
>Statt upp, min skdna, drag lAsen ifrfl I

Statt upp min skona, drag undan reglen,
ty annars pa dorren jrg sprnicker spegren.))

17L
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Och Grimborg han satte sig pfl forgyllande stol.
>Statt upp, rnin skona, drag av mina skor!> -)Ej dina jflrnstovlar jrg avdraga tflnker.
Din nflsevishet mig mycket krflnker.))

Och Grimborg han shtte nu hjfllmen pfl
och gick upp i sflngen med stovlarna pfi.
Han sprang upp i siingen i denna villa.
Det fina tflchet han rispar illa.

De bud gingo hastigt for konungen in,
att >Grirnborg han vilar hos doteren din>>, l

en konungadotter sfl skon, sfl fager,
jn, henne han genast till brud nu tager.

Och konungen ropte over hela sin gflrd:
))I mfln, iklflr er bed' jflrn och stfll !

Ar Grimborg hflr inne, han aktar ej friden,
han 6r soln den viirsta bjorn i striden. ))

De satte pfl dorren med lans och spjut.
>Ar Grimborg hflrinne, sfl skall han ut !>

Nflr Grimborg horde pfl klflmta,
han sade: >Jag kornmer - blott vf,nta, vf,nta!>

Och Grimborg han stod uti trappan sfl vred,
han hogg omkring sig pfi kflmpased.
Som strfl de follo for vart hugg, han gjorde,
och ingen kflrnpe honom motstflnd gjorde. 

,

Och Grimborg tog j ungfi'un i sndvitan hand
och satte henne pA sadellinappen fram.
>Min man skall du bliv&, och min skall du vara,
ty du har krafter att mig forsvara.))
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PA hoganloft lecler Grimborg sin brud,
och strax vart hon kledd i den hzirliga skrud.
De sutto tillsamman och drucko ur horuen,
och lurarna hordes frfln vdktarn i tornen.

Visan om Aloncho.

En krigsman sfl beld och en froken sflr grann Ktila.

de sutto tillhopa i det grona.
IVIed omma hegflr sfrgo de pfl varann.
Aloncho den tappre, Sfl kallades han,
och hon var Emogenia den skona. ,

>>Ack>>, suchade han, Dde i morgon jng gflr
till frflmmande l5nder att strida,
snart rinner' for mig ej mer saknadens tflr,
en rikares friares helsuing du fflr,
och han tar rnitt rr-lrr vid din sida !>

>Tyst, gryrnffi€, tyst, grymrne !>> var Ernogenias svar.
>Jag upphdr att ordtt dig gora.
Den heliga jungfrun till vittne j"g tar:
du lever, du dor, dock min hand, mina dar
blott dig, eljest ingen, tillhorer !

(O" tvfl frirsta raderna i denna strof farttas.)

Mitt h6gmod, min falskhet den straffe dA Gud.
Du kommer tillbaka och fordrar din brud
och rycker i graven mig neder. ))

Den tappre sig slet trfln den skona i grflt
och drog till de heliga landen.
Men knappt flrets tider foljt solvarvet At,

de kom en baron uti g5rllene stflt
och tillbjod et Emogenia handen.
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Hans skf,nker, hans guld, hans fdrledande skick
snart kommo dess seder att vackla.
Han tryckte dess hinder, han kysste dess blick,
det flyktiga hjiirtat i snaran han fick,
och strax tflnde brollopet fackla.

Och nu hade prflsten vfllsignat vflrt par.
Re'n dracks ur det guldprydda hornet,
och bordet sitt dverflod sviktande bar,
och gliidje och frojd skf,nkte liv et envar,
nflr tolvslaget ljod ifrf,n tornet.

De hos Emogenia med hflpnad blev sport
en frflrnrnande sitta objuden.
Ordrlig han satt utan liv, utan ord.
Hans ogon ej vdndes kring gflster och bord,
han hade dem fdsta pfl bruden.

Hans hjrilmhatt var fallen, gigantisk hans lf,ngd,
hans rustning var svartgrfl som jorden,
all frojd vid hans flsyn ur hogtiden trflngd,
och ble brinner lfigan i lampornas mflngd,
och hundarna fly under borden

Med hflpnad och rfldsel envar honom ser,
av skrflck sutto gflsterna stilla.
Till slut sade bruden med bflvan: ,Jag ber,
fell, tappre herr riddare, stormhatten ner
och vflrdes viilfiignaden oss dela !>

Hon tystnar, och riddarn, som bruden befallt,
let hjrllmen frfln huvudet falla.
Men o, vilken syn, vad forfrlrlig gestalt,
att ord mflste hflpna, som rflr 6ver allt,

en dddskalle visas f6r alla.
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>Se upp ! Kflnn Aloncho !> var vfllnadens ljud.
>Forrflderska, minns dina eder!
Ditt hogmod, din falskhet straffar nu Gud.
Jrg kommer och fordrar tillbaka min brud
och rycker i graven dig neder. r)

Och upp sprungo alla med skrflckfyllda rop,
med fasa och vemjelse kfrnde.
Och rysliga maskar, en slingrande hop,
krdp ut och kr6p in genom tinningens grop,
de spdket till bruden sig viinde.

Sin arrn kring den skona nu lindade han,
och fflfEingt dess jflmmer man h6rde,
och fort genom jorden med sitt rov fdrsvann.
Man aldrig mer Emogenia igenfann,
ej sp6ket, som henne bortforde.

Vart flr tre gflnger hon visar sig f,n,
nf,r midnatten spflnt sina vingar.
I sndvita drflkten hon svns de igen
och tjuter, att benrangelsriddaren f,r den,
kring bonade golv henne svingar.

Kring dem dansa spdken med grflsliga skril,
som blocl utur dodskallar dricka.
De stota ihop var sin multnade bel
och tj uter: >Aloncho den tappre, din skf,l
och skfll for din trolosa flicka!>

Meddelaren har hrlrt visan av sin mor, som i sin tur lirt den av
sina fdrildrar.
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Kdla.

Arnildsvisan.

? u-t-t^'L-o-"^'u "'

Hon sj6ng i sina fdders sal,
skon Hildegard i Vassidal,
femton flr knappt fyllda,
av gledjens sol forgyllda.
I skonhet hon ej like fann,
i mod hon miinner overvanlt.

))Rett Sfi, min dotter, hflll dig rak,
till tid och. lflngtan g6r dig spak.
Den, som alltjflmt ger korgen,
blir en gfing vigd vid sorgen,

och flnka bliver hon till slut,
och henne lever sorgen ut. ))

Se mente modern, df,r hou satt
uti en vrfl och strok sin katt.
Men Arnild sjfiIv, den glade,
den gamle fadern sade:
))Nflr rf,tta mannen stflr for dorr,
jrg hfiller brollop men ej f6rr.>>

Men sfl en kvflll, nflr sent det blev
och sn6 och regn frfln himlen drev,
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pA porten h6rdes klappa.
En riddersrnan i kappa,
helt genomvflt frfln te till topp,
han ropar dovt: ))Let opp, let opplD

De blev det larm i huset.
Herr Arnild sjiilv med ljuset
Iedsagar in sin nye grist
och ropar: >Mats, tag riddarns hfrst!D -
)Let Lojdfer stfl, giv honom blott
en kappe korn, om det flr gott.
Let sno och vinter rasa.
Herr Arnild, tflnd clin brasa !

God afton, skona jungfrun min!>
Se talte riddarn och steg in.

Nflr gflsten lade kappan &y,
stor glans det de i salen gav.
Hans mantel var begrydd med gull,
som himlen flr av stjflrnor full.

Skon Hildegard hon kom sfl r6d
med vfllkomstskf,l och gfrsten bj6d.
NIed fyllda vinpokalen
hon trflder in i salen.
Pe gamle Arnilds frflgor de
den frflmmande han svarar sfl:

)Mitt husfolk frro mflnga,
och armar har jag l6:nga.
Svensk flr jrg fodd pfl mina drag,
och Sverige har ej tvfl som jrg.
Din dotter hon flr kronan vfrrd,
och henne jag till brud begflr.r>
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>>Den saken tir att tflnka pf,>>,

genmfllde garnle Arnild de.
D S e, herre, r,i s en s kricl er

till tolv, och natten lider.
Kom, fr6mling, let oss sova, kom !

I morgon sprfihas vi dfr.rom.r>

>>Ddrom vi sprflkas aidrig mer
En gf,ng jng spor men inte fler.
Farvfll !> nu gflsten sade,

sin hand i Arnilds lade,
men bytte sist en eldig blick
rned skona dottern, d e han gick.

(Uar fattas n6,gra rader. Av det efterfoljande synes dock framgd., att
gasten stannat 6ver natten och pfl morgonen ridit bort mecl dottern,
innan cle gamle miirkte det.)

Efter M.
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Se, dflr 6"r hon, Se , diir flr han !

Tag fatt dem, Arnild, om du kan !

Men s€, dflr stod pfi gdstens bord
en konstbild, av juveler gjord,
och dflruppfl stod skrivet:
>Tack, Arnild, nu for gflsttri natt !>
DA mflrkte han, hur det var fatt.

Allt om en kv6ll, nfr.r sent det blev,
den garnle Arnild fick ett brev.
>Kflr hfllsning ifrfln Odens brud !

Nu bdr jng guld och silkeshrud,
vf,I har jng hundra t6"rnor
och mflr som sol bland stjflrnor.
En Sveakonung flr min Inan,
och Sverige har ej tvfl soln han.)>

O. i Kola. Sjungen av hennes mor och mormor.
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Det sprang ett litet lamm

Det sprang ett litet lamm
uppe den branta klippan.
Se kom en falsker r5v,
han ville med lammet leha.
Ah, stackars litte lamm,
sorn letit sig bedrer !

Men sfil flr flickors lust
att narra gossarna.

Hade jag dig aldrig sett,
visst har jag lycklig varit,
for dina ogon ble
de hava mig bedragit,
och sfl din kind sfl rod.
Min onskan flr blott nu:
Ack, om jrg vore ddd !

Det sattes framfor mig
tvenne fyllda skfllar.
Den ene drack jag ur
och blandat den med t6.rar.
Den andre stflr igen.
Konr, du och j"g, min vfln,
sfl skall vi dela den !

Emellan mig och dig
det tflndes upp en lfiga"
Det flr en ryslig eld,
som dagligt flr vfir plflga,
som aldrig slocknar ut
och ingen flnda har.
Du strlller dig mot mig
som ulven mot ett fflr.

Jdrnskoq.
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>Hage-Marits vise.))

Mot mig flr lychan snfll och vred,
nrot mig flr 6det gryrnt.
F or mig har lyckans sol gett ned,
och det blir redan skymt.
Ack rfrg, min vfrn, vad har jrg gjort?
Har jng fdrtornat dig?
Har jng ej levat som jrg bort,
sri drabbar det visst mig.

i\,Iin lust och gkidie frr forfluten.
Mitt hjrirta vflndes uti kval.
Jng flr utav min vfr.n forskjuten,
som jag har dlskat utan tal.
Den vflnnen, som jag trodde mest,
han plflgar mig nu allra vflrst.

Mitt hjtirta utav lflga brinner,
av oro, flngslan natt och dag.

Hos ingen jrg mitt n6je finner,
som lindra kan mitt hiflrtas gnag.

Ack, om det vore Guds behag,

sfir kom, o d6d, pfl denne dag !

Men minns du, vad du svor och sade,

de du din hand bortgav till mig?
Forbannelsen du Gud ornbade,
om du otrogen skulle bli.
Du sfrilv vflrt ktirleksband avslet
for syndens skull och sjfllens kyskhet.
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Nu kan nlan se och sig inbilla,
hur falsli och svekfull kvinnan flr,
som Simson var for sin Delila,
nflr hon hans huvudhfir avskfrr.
Nfrr hon hans starkhet lockat ut,
sf, blir med livet ornkligt slut.

En vredgad Gud forsona kan
men inte du, min vdn.
Vad menar du den dug, de han
skall hf,lla rflkningen ?

Pe andra sidan graven s brfldd
skall du genfinna mig.
Om sorgen hflr har dratrbat mig,
den d dr skall sflkert drabba dig.

Nu slutar jag min klagovisa,
nu flndar jrg min sorgesfl.rg.
En sfldan flicka bor man prisa,
som fllskar mAnga pfr en gflng.
Adj6, min vf,n, lev, som du kan,
och krirlek hav till varje man !

I'-orfattaren till denna visa var en lton dson, fod d i Rudsg;lrdcp i K6la
omkring 1815" Han friaile till Hage-Marit, men som synes av visap be-
dnog hon honom. Han tog detta mJrcket hf,rt somliga siiger, att han
sdrjde ihial sig, andra, att han reste bort och aldrig kom igen. Visan
skall vara skriven omlirins 1 840. Den sj ongs for 7 0 e 80 flr.r seda, av
en stor del av folket hir pi trahten. N{elodien sd:ges vara vacker men
rnycket sorglig. Hage-Marit liallacies ock for > Gullt6nnaD. Hop var
for den tiden mycket rik, blev gift och hacle mAnga barn"
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Nu mfi iag resa tlor"t -'

triota. Nu mfl jag resa bort till det frhmmande larrd.

Jag fflr nu avsked taga och rflcka er min hatrd.

Adjo DU, mina vflnner, som rnig har hellit liflr.
Jag vilt nu eder bjuda det ornmaste farvfll.

Jag ar en fattig yngling pfl tvfl och tjogu &r,

som nu skatl ut att vandra uti en vflrld sfi. svflr,

dflr ingen rflcker handen och bjuder >kom till mig!>

och jrg fflr ensam vandra den sorgbestrodda stig.

Jag haft en hulder fader,
men nu [r han bortdoder
Nu fflr jug st6. vid graven

Nu fflr jug ensam vandra

han varit rnitt f6rsvar,
och lagder ned i grav.
och f:illa sorgens tfi.r.
liksom ett villat fflr.

Jag fllskat har en flicka uti min ungdomstid.
Den flickan var ej trogen, hon overgivit mig.

Hon har frfin mig bortrovat all glndje och all frojd.
Jug onskar, att jng vore i gra ven nedergorn d.

Vi kndto kirleksbanden emellan oss sflr h6.r't.

Vi lovade varandra att aldrig skiljas et,

nlen nflr som det var knutet, upplostes det igen,

och jng blev helt bedragen utav min lilla Yiitt.

Hon var fdr mig lik blommor, som nyss gf,tt ur sin knopp"
Hon flr i mina tankar, hon bleknar aldrig bort,
men i sin hogsta fdgring, sfl falla bladen ner,

kanhflnda jng ej finner en sfldan blomma mer.

Ja, om jng hade vingar soln fflgeln i gron lund,
sf, skulle jag mig svinga lflngt fiflrran hirifrfln.
Jng finner inte vila uppe den vida jord,
jrg flger ej en flicka att tala vid ett ord.
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Ur

Nu fflr jng avsked taga och biuda dig (er) adjo.
Jrg vill ej l.{ngre leva, jog vill nu genast do.
i\{en jng dr inte r,flrdig att skiljas hflrifrfin,
nej, mina sorgsna dagar kan bli rninga fr.n.

Om nflgon lyster veta, vem visan diktat har.,
det flr en fattig yngling, som intet har forsvar"
Och dflrfor fflr jrg flvta sonr r,atten omkring sten
och taga br6d av andra, f6r det jog zi.r allen'.

en handskriven visbok. visan sjrings pi 187O-t:rlet.

Det vHxte upp en flicka -.
1.

Det vf,xte upp en flicka uti norden,
hon vf,xte i den gronaste lund.
Liigg nu m flrke till alla dessa orden !

De f,ro tecknade pfl vflnskapens grund.

KOla"

Gud trdste *ig,
som sfl illa mitt
Mitt liv det stflr
e mitt hjzirta f,r

olyckeliga yngling,
liv haver stflllt.
spflnt som en bflge,
satt i stor tvflng.

Ovflnner det haver jag sflL mflnga,
men vf,nnerna de flro fe.
Det flnnes vfll ingen mdnniska pfl jorden,
som jag kan forlita mig uppA.

En del flger rikedom i vf,rlden,
de iiga det rodaste guld.
Men de re vsil icke mera efter doden
fln en svepeduk och tre skovlar rnull.
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En resa stflr rnig i higen,
.iag vill resa till frflmmande ort
e resa bort frin sliktingar och v5.nner.
.Iag onskar, om den resan ginge fort.

Och hdren, I mflnniskor alla,
varfdre f6rtalen I mig ?

Det flr sdr lett for en yngling att falla.
.Iag haver vandrat pfl villfaren stig.

Ja, sf, gfir det med mig,
och sfr gflr det med dig,
och sfl gflr det med oss alla
pfl vflrldens sista tid.

2.

Det vi xte upp en flicka uti norden,
hon vfrxte i den grdnzrste lund.
Mflrk noga uppe dessa orden !

De stf, tecknade pfl vflnskapens grund.

tror vem flr din kflrlek upprunnen?
\renr horer ditt hjflrta nu till?
Du gflr allri utur min hfigen,
e mina tankar fir allri vara still.

Vi flro ju mflnnishor alla.
\,'arf6re fortalen I mig?
Det flr sfl lett for en yngling att falla.
Var e en fflr vara goder for sig.

Gud give, att j rg vore d6der
e lagder i den svartaste mull.
Till att leva for rnig hflr i vflrlden
ja, jrg haver ingen roliger stund.



Se gA. det med *ig,
e sf, gfir det rned dig,
e sfl gflr det med oss alla
pf, vf,rldens sista tid.

Med miida, sorg och stort besv5r -.
Med m6da, sorg och stort bes\'frr Gunnarskctg.
jag mig en visa gor,
som rflcka skall till dig, min vfln,
intill vir bleka ddd.

Se molnet uppe himmelen,
det flyttar sig ihop.
Se gor ock du och j*g, rnin v[n,
fast mflngen stflr emot.
Se stiflrnorna pfl himmelen
de parar sig om par.
Se gor ock du och jog, min v5n,
i v6ra unga dar.

Se solen uppfl himmelen
hon lflngtar till sitt rum.
Se gor ock du och jag, min vfln,
yar tirn tna och var stund.
Men den, som har en trogen y6n,
och hflller en annan kflr,
den liknar jng vid vilda djur,
som uti skogen flr.

Med moda, sorg och stort besvflr
jng vandrat vflrlden kring,
men lyckelig och srill den flr,
soln har ett tflligt sinn.
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Och den, som har en trogen vfln,
ja, den har vinning nog.
Den skattar jug mer lyckelig
fln falska miinniskor.

En gflng, ndr jrg blir doder
och gomd i jordens mull,
de fflr du din belonitrS,
for du var svekef ull.
En gfl'ng, nflr jrg blir doder
och lagder uppe bfir,
de fflr du stflr vid graven
och frilla sorgens tflr.

Jag ensammer herde -,
Kdla. Jag ensammer herde i skogen,

min srillhet flr st6rre fln konungens prakt.
Mig lyckan bestflndigt 6r trogen,
e srillheten bliver min lott"

I fllvar och b5ckar jug metar,
de sprflttande fiskar rned handen j"g tar,
pf, marken jng smultron uppletar.
Det flr den fornojelse jug har.

Om morgon, nf,r dagen sig visar
och solen fdrgyller de spetsiga berg,

de viil jrg min skapare prisa
f6r helbrflgda lemrnar e mf,rg.

Nflr solen i vflster sig sflnker
e fflLglarna begynner sin aftonmusik,
uppe min herdinna jrg tfinker,
och hon synes Yara mig lik.

Denna visa sdges vara efter Halte-Jonas i Eda.
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I{ilr man i heta timmars kvahn -.

Nflr man i heta timmars kvalm Eda"

har mejat dagen ut
och mellan torn av ax och halm
sen ognar stugans knut.
O afton, sval och blid !

O, kflrleks ljuva frid !

tror till mig, du,
min flicka nu!
O afton, sval och blid !

Nflr rflgskyln oss for solens brand
gav skuggig middagsro,
pfi kflrven, som sfl nfltt hon band,
hon svor mig all sin tro.
O, f,kern sfl gron,
dflr hon gav sYar pf, bon !

Vill du mig ha?
Ack ja, ack j, !

O, flkeren sfl gr6n !

Hur hzirligt m6dan vederg6lls,
ej lien rasta vill"
Hflrnflst han bryns, nflr kornet fdlls,
de reds vfirt brollop till.
O, tid av gyllne skdrd,
let bzigges bon bli h6rd.
Kom strax! Ack ja!
i\{ed ax ! Ja j, !

O, tid av gyllne skdrd.

Ur en gammal handskriven visbok.
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Jag fir sfl niijd

** 'Tr-"-f.4

4r-A-"-*.turAA /,L",{ uZ V,

fl a-t<.--4r 
^h.S-< 

S-

K6'[n. Jag flr sfl n6jd, jrg Ar sA fri,
iag 6r min egen herre
och rzids ei fogdens tyranni
och tranrpar ingen smeirre.
Pe detta berg, pf, denna sldtt
arbetsamhet gor livet lett.
Jog ger min skatt, gor alla r6tt
och flr nrin egen herre.

Mitt hus pA egen grund jrg har,
dess lflghet ej besvzimr,
det oppnas gzirna f6r envar,
som Gud och frihet 5rar.
I(om, bonde, hfln har du min hand !

Ja, herre, hflr har du min hand !

Jag fruktar Gud och ingen ann',
jrg Gud och frihet hger.

Min mat air enkel och min drych,
den dryck frf,n klippan flyter,
men den dock aldrig, om jag fick,
rnot granna rfrtter byter.

188



Me den, som frflssar dag fdr dag
med dyrbart vin i stora lag,
flr mera stark och glad fln jug,
Yars dryck frfln klippan flyter?

Med rara klflder andra sig
med mindre skuil forndjer.
Den hiord, jrg foder, skflnker mig
min ringa vadmalstroja.
Den f,r varm och hel och ren
och spunnen vid min hustrus ten
och vflvd utav rnin dotter sen.

Kflr flr mig denna tr:oja.

Min hustru flr mig evigt kflr,
fast hon f,r flldren nfr.ra.

Om husets vfll hon omsorg bfrr,
och det flr hustruns flra.
Ja, hustru, himlen straffe mig
den stund jng icke fllskar dig,
som raska sdner skflnktc mig
och dottrar, dygdens f,ra.

Trfld, dotter, uti mor dins spf,,r,

sfl skall ej gossar fela.
En skara friare du fflr,
som vill ditt hjzirta dela.
Och lyd de rristen i din barm
och lrgg dig pfl din makes arm,
ty k:irlek skingrar livets harm.
Det kan omdjligt fela.

Min son, som jrg du gliidjas kan,
och var din egen herre.
Att buga mot var myndig man,
det vore sf,kert yf,rre.
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Sorn jng var trogen kriug ditt tjell.
I)in glada sAng frfin dag till kvflll
upplivar skog och dal och fjell
och var din egen herre.

Om genom missvflxt, armod, nod
clin froj d i grflt sig vflnder,
sok 5ndfl av din flit ditt brod,
ej ur den rikes h6nder.
Ge tilt mitt kalla stoft och dhr
for Gud och fosterlandet svflr:
,Jag skall, lik den sorn vilar hiir,
ta brod ur egna hflnder !>

Sagesmannen uppgav,
led>. Hon kallade den

att visan sjungits av hennes forflder >li flere
>> Morfarsvisan)).

Nilr jag var unger -.
K6ta. N6r jng var unger, de ville jog vara granner.

Sflrken var finer med knappar vid barmen.
Strumporna va forgyllda rned rod >korcinels>,
pfl skorna va krusiga kanter,
hogaste mossan med band omkring kullen,
randiga kjorteln med kant omkring fflllen,
sfi var jrg strilld, och sfl mfl jng ha,

ia, sfl var jng stfllld, och sfl mi jag ha.

Alltid var jng rasker pfl fiker e pfl f,nger.

Otter e kvflller spann jng e va snflller
finaste garn som silke i rflnder.
Gossarna kom och seg dflruppfl,
ja, gossarna kommo och seg dflruppfl.
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Friare de hade jug
Somliga va sfrmre,
Ack, ack, ack, for
Ack, ack, ack, fdr

be dager e nfltter.
e somliga va hfltter
noj e det var !

noje det var !

Nu har jng sjungit for eder e for alla.
N u har j ag drflnger e piger att befalla.
N u passar mig bflst i spisen att sitta
och stundom i fonstret pf, r,flderleken titta.
Tobak i pipa det passar mig brist.
Ja, tobak i pipa det passar mig mest.

lMl'cket gammai visa fr6.n Holle i Kola.>

lJlveguten A H6le-quten.

A Ulveguten e H6leguten rnottes pfl e bro K6ta.

- ki ho fanteladda e Petter i gang
e bfle se skulle di te brygghusiflnta gfl

fo ki e Ii e feler uti pompen.
Hinerum e Hdlerum e Stompen snorr.

A [Jlveguten rej, h H6leguten sprang,
r]ren enda kom Hdleguten fortare fram.

A strax nfr di korn et brygghuse fram,
se va fzille slagsmflle genast igang.

Te slute dock Ulveguten pe dora han sprang

- ki ho fanteladda e Petter i gang
fi potetstamp e vetrfl fltter honorn di slang

- for ki e li e feler uti pompen.
Hinerum e H6lerum e Stornpen snorr.
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Dansvisor.

1.

Kiill. Kom herrarna mina, kom skflda en ting,
tre frdmmande herrar ha komrnit hflrin.
De hfllsa, de buga, de menar sfl vfr.l,

ja, nu ffir vi Se, vem de hflller kfrr.

De, som gfltt i ring kring de fyra herrarna, upploser ringen. Var och

en av herrarna tar en flicka med sig och dansar, under det nflgra sjunger:

Kom, lilla, kom, vackra, kom lflr mig flr vals,
fdr dig vill jrg giva den gyllene krans. --
Den gyllene kransen den tors j rg ej t&,

forr6n jrg fflr frflga min mor och min far. --
Ja, frflga din fader, sfi. mycke du vill,
f6r dig och din kflrlek den h6rer mig till.
Ja, nu,, 5,r vi gifta, dA kan ni vdl se,

e lever vi te firet, sfl bli vi vflI tre.

2.

Iiotra. Det dansar fyra flickor allt uti elr ring,
de tvfl de 5ro gifta, den tredje hfiller pfr,

den fjrirde gflr e grflter och vet sej inga rfi..

Men du, som [r gosse bflde n5tter e grann,
du kflnner flickans sinne A hennes vackra namn.
Hennes namn stfrr beskrivet uti O. A. L. X.,
med flickan trolovad vid henne flr du f[st.
Ge hflstne ho A havre, ge flickorna mjo e vin,
ge gossarna spanskt brflnnvin, sfl di tuller som svin.l)

1) Jfr ovan s. 146.
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Vallkvilden och barnvisor.

Vallkvf,den.

1.

>Gulle sol, Gulle sol, kom igen! xtita.
Sola den vdne
diig ska vi tjflne.>
Jdmfru Maria ho satt e sang,
ho hadde e bok uti si hann.

Ho ba, de skulle lflttne,
lflttne opp, over topp, 6ver trf,,
6ver folk, 6ver fA,

over berga di ble,
over hosten den gre,
over alla smfl vallebarn,
som i skogen gflr e grflter.

Melodi Dsom pi en vaggvisa>. Efter SO-flriga undantagsgumman l(ari i V"

2.

Till till toven ! xtita.
Tolv man i skogen.
Ff,hunnen hflnger di,
storoxen stenger di,
bjellekoa dflnger di,
e meg e alle mine smi getter
jager di langt, Iangt nol om Dflrefjfllle.

Sflterjintan 6verfdlls av rovare, tolv man i skogen, vilha ville rriva
frfln henne kreaturen. Hon tutade dA eller >lelle> och lockade ovan-
stfl.ende let, pfl det drlngarna skulle komma och hjfllpa henne.
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3.

Koto" Se tappe ja bort mi bjfllleko, den vackre Rddegullstjflrne.
Se gick ja hem te mor e far,
e far gav mig en peskeslflng, fl mor ga mfl gflsa.

Alle va de ville
sfl nflr som soster lille.
Ho ga mfl ma t i kluten
e ba mfl flte ute.
Se gick ja te e skdkevegg (?).

Dflr stog e kf,ring e koke grdt.
Se tog ja meg e stecke,
ja ville sfl gflrne slecke.
A kflringa tog en ellebrann
e sote bort (ner) mi vite hann.
Se tog ja meg en kampestein
5 slog te kflringas skenebein,
sfl ho skente langt, langt nolete fjfllla.
Se gick ja langt nolete fjfllla.
Dflr fick ja se fala,
d6r fant ja den koa,
holflgiesnara.
SA valle ja hem koa.
A gflsa ga ja lodringen,
lodrflngen gav mfl kornet,
kornet gav ja galten,
galten gav mfl bustne (borsten)
bustne gav ja skomakarn,
skomakarn gav mfl skornan
skorna gav ja iomfrun,
jo.nfrun gav mfl ett rode gullbann,
de batt ja pfl mi hdgra hann,
rdde gullbannet gav ja borgarn,
e borgarn gav mfl en borgargird,
som jog skulle fe sette pfl i femtan 6.r.
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4.

A Lonken e Holfrilt de skulle gfl vall, Kota"

e, Hohfllt han ville inte mota.
A Lonken tog Holfrilt e slog'en i e tall,
sfl talla gick upp mfl rota.
,A kflre du Lonken, du lindre dett slag,
f6r jag ska gete be i mora e i dag
e hele den lflnge veka.>r

5.

llEn lockvisa, efter en Norsk jenta")>

Locke t; myra pf, sali hoj , Atsd.

kom ku, kom kalv, kom kyra,
alle desse unnerlige dyra !

Kom Rojt A Skdit e Riick & Smflck fl Bliros
e langt ifra
e Kjell for Bussen
e Skjollebrann,
kom storoxen min,
e Kales stut
e Lilje Knut.

Se kom dfir en sme mfl hammer e tang
e satte ett mflrke pfl stutens horn.
Rosa e, Docka,
Nogla e Socka,
Storspen a Sproite r,
fager liten speleman i fjf,llana.
Alla, mi Dfllla,
Fritsla, ffii Freja.
Spela du, min skoverdrflng,
Kella, mi Berga, mi Duva.
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6.

Getargutten sjong:

.[drnskog. Fflr vackert me brura!
Brura e ong,
krona e tong,
dagen e lang,
rnagen e svang,

skea e grunn,
vflllinga e tunn,
e litte e de i vallepflsen.
trflr vackert mfl brura !

7.

Jd.rnskog. A, ja fattie lappmarl,
som bor hogt upp i Lapplann.
Mellan bergen e stenar
dflr betar jng mina renar.

8.

rrVad bjornen tyckte om for musik>:

Ktita. Abockehornearderlur
de vill je inte hore,
men sfllgepipe e hjiillelflt
dA klinger i mett 6re.

Barnvisor.

1.

Jdrnskog. A krflka ho satt pfl skigfllsst6rn
e roppe fltter en navar.
)HO ska du mfl navarn?>
>Bore meg en slf,e.>> -))H0 ska du m[ slflen?>
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>Kore meg hem ye.))

))HO ska du m[ ven?>
>Lflgg'en pfl varrnen.))
))HO ska du mfl varmen?>
>>Varme mi tfl.>l
))H6 ska du m[ tfla?>
>H6ppe te koa.>>

))HO ska du mfl koa?>
),Mj6lke meg mjolk.>
))HO ska du mfl mjolka?>
>Oste meg en ost.))
)H6 ska du mfl osten?>
>>Gi'en et prflsten e prosten,
fdr di sjonger se vackert i kdrka 1)

om jol e pflskedan.))

2.

Eckorn gick i 6ngen e slog
Herre Gud han nflder
fflr vi rflke duvan gre
A inte tille Toye.
Tove Love pepparkorn,
trana speler i silverhorn,
e Renstierna ho sjonger,
e katta slflr pfl tromme,
e fire mosser gflr i dans,
sfl hele vala vecker. 2)

3.

Katta ho legger pfl spisen se sjuk
e taler te sene smfl dottrar:

t) I virmlflndska dialekter anviindes beteckningen >prflsten)) yanligen
inte om kyrkoherden utan om komministern eller pastorsadjunkten.

D, A.
2) Man kan inte dra nigoir bestimd grins mellan vall- och barnvisor.

Ovansti.ende visa kan foras till bf,da grupperna. D. A.
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>Vart ska vi gfl te vinteren ?

Vi fryser pfl v6.ra f6tter.
Vi ska gfl te Dannemark
e k6pe skor for ei halver mark,
skor sfl runne sont pepparkorn
trana bliser i silverhorn,
katta slflr pfl tromtrte,
e fire sm6. mosser di gflr i dans,
sfl heile vala vecker. >

4.

Ktita. Ro ro te Sinke !

Kop en hflst for inte.
Lej'en pfi vflr egen stall,
gi'en bflde ho A halm.
Hflsten borje e hecke,
han velle vatten drecke.
Kflringa tok bflde botta 6. sPann

e geck ne te fllvestrann.
Botta sack, e spann den fl6it.
kflringa satt pfl lanne e tjout.
Da va den storste harmen,
ho hade en ost i barnten.

5.

Ktita.. By by barne !

Katten hflnger i granen,
mor mal grylta,
tar slaktar svina,
lelle soster gfir i valleskog,
blflser uti bockehortr,
bocken gflr i lunden,
plocker bla i munden,
oxen drar, e goken gal,
Iinden bflr sitt grone bla.
I,ustigt flr i vflr- och sommardag.
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6.

Lille Lasse gflr e grflter.
Borte e hans fiskebflt.
> Grit inte, Lasse lille,
din bet den stflr i vassen stille,
full i giidde ir brasmo (braxen) !))

A Lasse te ro,
e bflten te sno.
De vart de brflttom for Lasse.

7.

Ne Lasse va liten, sfl gick han te mor
e feck en brobete e va glader.
A kej sarens dotter hon statt uti Rorn,
hon hade en flaska med lfrkedorn.
trngefdr, peppar e lagerbflr
Gud signe de gutter, som glade flr !

B.

Kong Orre han skulle te gtistebo gfl,

se hade han inga boxer,
for bdxne de hang pfl leljengren,
for tittel f6r tA,
for flickera di smfl,
di sjonger se vackert om Kong Orre.

HHrrnning.

Nflr man vaggade barnen, sj6ng man om kyrkklockorna.
Nflr €r, sotn hette T., ringde, s3 klockorna:

> Hdsebann e trfllin,
h6sebann e trfllin !>

Nflr P. V. ringde, sa klockorna:
>Torsten Lflngbent,
Torsten Lflngbent !>
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Nf,r A. drog:
>Ju lfrngre de lir,
ju sflmre dA blir!>

Nf,r E. ringde:

>Kdrvering e strykpalt,
kdrvering e strykpalt !>

eller ibland:
>>Sur v:illing e salt sill,
Jflrnskobonner, kom in !>

Somliga ha hf,rmat och sagt:

>Eda hake,
Kdla make,
Jirnskogs getter,
Skillingmarks bflsser be !))

Rfikneramsor.

1.

Rdta. Arna bflrna bubbli bang,
sol A m6.ne, kiipp A stang,
ister klister knall kneck.
gack du mfl dA du feck!

2.

Kdla. Ala mi sala mi
sinka mi so.

Sebbedej sebbedo.
Extra lara,
Kajsa Sara.
Bis bas
knis knas.
Knorr borr
du utt
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Getor.

2. F ullt ett fjus rnecl rocla not, bundna rned vita band.
Tflnderna (!).

3 
1',ll;::"ilT,T;jJ"-XJ . L' LilX'f il ffi Xl ilT:
ugnen).

4. va e (de), sorn lflgger rornpa pfl taket? - >ommen))
(skorstenen).

5. Trelle lelle
IAg pfl hdlle,
Trelle lelle
trelle ned.
Ingen man
i vflrt lann
Trelle lelle bota kan. - Agget.

6. Far 6ver hav e lann e g6r bflde taler e svarer men
har inte varken tiv eller ande. Rrevet.

7. Gflr utfor och uppfor backe e bflr bulstern pfl ryggen.
Gflsen.

8. Svart som jola,
trint sorn sola,
mfl e Iflng rompe pA. Stekpannan.

9. Gfi.r e gflr men kommer aldrig till d6rren Klockan.
10. vad f,r det tyngsta, det lf,ttaste, det s6taste ? Det

tyngsta f,r sorgen, det lflttaste flr tanken, det sdtaste
f,r somnen.
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11. Den livddmde
et upp den nyfodde,
unner j ola,
uppemot sola.

Han At upp en nyfddd gris uppe i ett tr'fld och

hade en jordtorva pfl huvudet.
L2. En livdomd skulle bli benfldzd, om hau kunde fram-

st6lla en gfltfrflga 1), som inte domaren eller rfltten
kunde l6sa. Han gick et skogen och gick dsir och

grunnade, hur han skulle kunna finna pfl en gflta, som

de inte skulle kunna l6sa. Bdst han gick dllr, fick
han hora ett ffigelhvitter, som av mflnga smfl. fflgel-

ungar. Han gick dit, varifrfln kvittret hordes, och

fann dflr en gammal huvudskalle, ur vilken alla tfln-
Cerna var utfallna, och inne i skallen hade en liten
fflgel byggt sitt bo, och i boet satt sju smfi figelungar
och skrek efter mat. Han tog skallen med och gick

till rfltten med den och frflgade, om de vet, vad det flr:

],'"',iililHska,e'
de tale,
de svare,
de frfllste m ett liv. >

Men hur mycket r6tten och dornaren anstringde sig for
att utgrunda ldsningen pfl gfltan, kunde de dock inte finna
den. Den livdornde gick de efter skallen med fflgelboet i,
och nflr domaren och nfr.mndemflnnen seg och horde de

sju fflgelungarnas kvitter, forstod de gfltan, och den liv-
ddmde blev fri.

t) Gitor kallas i Kotra >gfltefrflgor).
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Innehell.

F)DVARD OLSSON. Av David Arill..e...!..... s. 9-19
EDVARD OLSSONS FOLKMINNESUPPTECKI{INGAR :

Bonde och fattiorna.n
Ett gammaldags bondstfllle p& 1860-talet,23; Fattigvf,rd, 25;
Tiggeri och nddir, 25; Vid kyrkan, 28; Husfrirhdr, 28.

Mdnniskoliuet
Fddelse och dop, 30; Nattfrieri, 30; Br6llop, 32; Dddsfall
och begravnirg, 37.

Vd.rseder och somrnarfester . ..
Mirkesdagar, 43; Pflsk, 44; >Leiksomnrar)), 49; Midsom-
mar, 49.

Frdn Mickelsmass till Knul.. . ..
Mickelsmiss, 53; Varslan, 53; Lucia, 53; Julf6rberedelser,
55; Julaftonen och julnatten, 56; FrAn juldagen till Knut,
6l; H6gtidskvall i trondstugan, 65.

Akerb ruksarbete
Mirken fdr sfldd och Arsvflxt, 69 ; Svedjande, 7 0; Vflr-
arbete, 71 ; Ldvtflkt och slfltter, 72; Sk6rd, 74; Trriskning,
7 8; Potatisupptagning, 79; Linbrfltning, 80.

Husdjur och sriterliu .. "

Boskapen, 81 ; Vallgflng och sAterliv, 85; Fflren, 90"

Varjeltanda tro och sed
Jakt, 92; Fiske, 93; Husbygge, 94: Brod, 95; Kladedrekt,
96; Diverse, 96.

Sdgner om naturutisen
Jeittar och bergfolk, 98 ; Talle-Maja och andra skogsvisen,
707 ; Vattenv5.sen, 111.

Tussar och nrssar
Tussarna i Flugedrflgsstugan, 116; Tussarna pe Solmans-
bostlllet, 717 ; Tussen under lagflrden, 118 ; Tussen och
husdjuren, 119 ; l>Gotomtarr)r 120 ; Nissen blir oroad, 721.

Penglar och skalter
Kitteln, som fl6t pfl vattnet, 122; En skatt i Skilling-
mark, 722; Skatten i Stockeberget, 123; Penningkullen i
Lernis, 723; Skatten i Styggh6,ls6.sen, 7241, Pengar i
kistan, 724.

210

s. 23-29

s. 30-42

s. 43-52

s. 53-68

s. 69-80

s. 81-91

s. 92-97
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Prrister och klolca
Kopparbenet, 726; Erik Adam, 128 ; Prosten Gdrans-
son, 129 Peter Daas, 130; Tonelius, 131; Kloke Knut,
131 ; Mattes i Glassnis, 132 ; En trollkunnig jinta, 134 ;

Svartkonstboken, 135; En trollkunnig finne, 135; En
trollgubbe i Karlanda, 136.

Personer och hcindelser
Den rika frun i .Iirnskog, 137; Hur man bestlmde
byggnadsplats,, TST; Markliga platser, 138; Finnar, 147;
Ett drflp i Skillingmark, 143; Smugglare, 143; Spelmfr.n,
144; Erland, 746; Starke Bryngel, 147; Langerilflr, 148;
Varghistorier, 149.

Folksagor
Gubben, som 6.t ofantligt mychet, 151; Rflttdottern och
styvdottern, 152; Ulveskinnspllsa, 754; Pristen, som
skulle svara pfl kungens tre frflgor, 156 ; R6varen, som
lockade tiII sig jintor och dodade dem, 757; Vilken
var dummast, 158 ; Pojken, som fick prinsessan att
skratta, 159; Den dumme pojken, 161 ; Nir djlvulen
blev lurad,762.

Alrlre och gngre uisor
En hednisk konungs dotter beld, 164 ; Guds son ir f6dd,
166 (melodi); Goder afton, 169 (melodi); Fisk i vattnet,
169; Herr Magnus , 170; Grimborgsvisan, 771; Visan
om Aloncho, 173; Arnildsvisan, 176 (melodi); Det sprang
ett litet lamm, 77 9; >Hage-Marits vise)), 180 ; Nu m6.
jag resa bort, 182: Det vflxte upp en flicka, 183; Med
mdda, sorg och stort besvir, 185; Jag ensammer herde,
186; Nlr rnan i heta timmars kvalm, 187; Jug 5.r sl
n6jd, 188 (melodi); Nar jag var unger, 190; Ulveguten
e H6leguten, 191 ; Dansvisor, 792.

Vallkuriden och barnuisor
Vallkvflden, 193 ; Barnvisor, 196 ; Hirmning, 199 ; Rikne-
ramsor, 200.

Gdtor
S u bs /c r ib e nt fo r teck n in g

s. 126-136

s. 137-150

s. 151-163

s. 164-192

s. 193-200

s. 201-202
s. 205-209

Omslag av A. T. Byberg.
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