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Dr a,g ur folklivet i sydvlst ta.

Vermland.

Av,
EDVARD OLSSON.

NoM Josse harad finns etr srorr antal stdllen, som
bendmnes Ronnitga, Nyronninga och Brota. Nam-
nen har uppkommit av "rcjning" och "brytnirg".
Det var mestadels stenbunden och skogbevdxt mad.

som brots uPP. I forra hdlften ay 1800-t alet uppbrots si-
lunda en stor del. I hemmanet Lernds, Kola, ar siorr. delen
av skogen uppodlad. Den tiden yar daglonen for en duktig
arbetarc 24 skilling om somm aren och ned till 6 e 8 skilting
om vintern. Betalningen utgjordes ofta ay nigon fot rhgeller
havre samt nigot "soggel" och dven nh"gra begagnade Ha-
desplagg. Intresset for "brotivtgd", som det hette pa Uy- hlet,
var stort, och "brotingsol" forekom d.ven, i det fleru ay by^-
rndnnen gick pi extra "hjilpe" en d^g hos nigon av gral-
natna. Vid sl,dana tillfdllen borde forptdgnaden .vara god;
si t.- ex. pir kvdllen err par "jomfrusupar" (fyra jungfrui plt
ett kvarter), si nlsan kroknade. Havre siddes i den iy^
5.kern, och veixre den ling som Ag i tre till fyra fu. I den
fortsattes att si i lO-12 fu efter varandra, tills det slutligen
inte blev mer an tvh. korn i toppen, har de gamle berattat. Ndr
skorden inbirgats pL hosten, b8rjade trosEningen med hand-
slaga. Spanntroskare lejdes ofta och hade fja.rde eller femte
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kappen i erslttning for sitt arbete. Aven drdng atna deltog

i trSskningsarbetet. Aldste Nils Olsson i Lernds och en drdng-

kamrat tift honom troskade tvfi, tusen "snejs" (snes - 12 kar'

var) pL forejulen" Man brukade ha "tijrevarme" i en "sten-

omm" pi logen. "Pe den loge, som det small forst om mor-

gonen, ,old , d,  -trden, yar det likaste". En extra f rukost be-

Itods vid sidana tittfzillen vanligen blodkorv och palt samt

en sup. Stod troskafne vdl med "logubben" och "[otomten",

gick iroskningen jamforelsevis latt, i annat fall holl aldrig

Ilugr.mmen, man slog sig pL armbi gafrta osv. Kom nigon

frdLmancJe pL log,:n, brukade man frlga, om han ville lara

sig "lovis un'' , vatpfr" en aY katlarna Satte slagan Som en

"klu-m" over .ru.k..t' ph den besokande, Som dA vanligen

skrek till. Detta kallades de for "lovis an" -

Den korta hostdagen gick ofta Lt titl att skaffa tdre 
_ock

l;ugga aed. Se sk,rite dven gillerstockarna letas, I sfldana

fa"jrdes inte si litet med figet. Men si kom ock Art'ika

"ruktefl", och "mAtnesfre" hade allt tjdnstefolk betingat sig. I

veckotal forut hade talats om "mAten" och giorts uPP om

folje. iuarknadsafton borjade marknadsfolk komma giende

eller korande p|t vagarna. Somliga, som hade anda till 4-1
mil att g|t .it.r firdas, tog in hos nigon sldkting eller be-

kant, ro- bodde i ndrheten av landsvdgen. Dir blev nu om

kvdllen livligt pratat om etr och annat, dock mest om mark-

naden, r,ilket ofiu hade till fdlid, att nigon friln detta steille,

som inte imnat sig till marknaden, blev si "ipprpelt", att

han nista dug foljde med, nar de frdmmande gay sig i vdg"

De, Som hade hlstar och korde, hade "neste" (matsdtk) i
" re':lseaskar" av tra, starkt beslagna rmed jdrnband och med

na glar av jarn; de giende hade sina matslcksknyten, stundom

en pise pit ryggen. Utom kreatur medforde man ofta smor,

ost,^ "sonirirg'- (-.sost av keirnmiotk, som kokades, tills den

hlev tjock ,J, grot) , blaggarns'd,v, linkorn m' m', for vilket

man i butike rna tillbytte sig de .varor, som man var mest r

behov ay. De, som tlnkte grfta sig under hosten, skulle na-

ttrrligtvis till rnarknaden och kopa fiargLvo,r" Menga gjorde
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tig ocksi. drenden for att komma till marknaden, t. ex. "drd.n-

Sen, som lot fare pil miten e kope sd en lusekam ti missing".
Ett starkt inslag i bylivet yar de li.ngftirder som foretogs,

nar hela foror fuaktade tackj arn, stingj arn, spik eller spann-
rnil till Kongsvinger, Kris tiania, Fredrikshald eller Karlstad.
DrL yat det liv och stok. Kailarna skulle uff,usras med provianr
h&de for sig och hdsten for mLnga dagar. Rovare och skoj are
for har och dar efter vagarna, si foran hdtl sig gana si tatt
samman sqm moiligt. Vid en resa till Fastingen i Karlstad
\ar Mins i Solber Ba, Kola socken, med. Han yar ovanligt
stark. Andra marknadsdagen kom n5,gr7 skoj are och ofre-
dade en ay hans kamrater. De loste histen for honom och
sade, att de ville kopa den, men han ville inte salja den uran
bad dem gAL. De frl,gade dag,, om han ville ha stryk. Mins,
som st5.tt och sett pL detta, blev nu "rasen" och gick fuam
och ga-v en ay skoj arna en orfil, si att han "stop kullebotte
over fem fAlslier (fnrdsladar)" , som stod bredvid varundra.
De andra skoj arna forsvann, si fort de kunde, men den
som Mins slagit till, LFrg stilla i snon. De sade Mins : "Jam-
ffi€, jamme, kanske je s16g n6e hart" . Om en stund kom han
dock upp och skyndade bort, dven han. Solberga bonder oro-
ades ej mer aY skojare ph den resan.

IJnder de lhnga host- och vinterkvdlla rna forekom pL den
tiden ingen annan belysniog an frhn lingspisen. Torrfura och
tore hemsk afrades under dagen. Toret o.h f,urustickorna det
\.at ljuset. "Yeafanten" satt och passade elden hela kvdllen.
For varie nytt trad, som lades pL elden, flammade den upp
och spred sitt sken over rummet. Omkrirg spisen satt kvinn-
folken och spann lin och blinor, nigon ay karlarna gjorde
matskedar ay bjork- eller ahtra, farfar spikade stickor och talte
om "d,venty" (sagor) for barnen. Br Ltta Ersdotter talade
offi, att i hennes hem brukade barnen host- och vinterkvdllar
st& och titta genom "blybannfonstret", om de inte skulle fi, se

Lrgg-ola komma med "srekellga si" (btoss av hopbundna
frrrustickor). Ritt vad det yar, skrek en: "Nu sig je, han
snarte 16ga i Llnsmansbacken!" Snart kom L,rgg-Ola. "Gu
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kvdll!" hdlsade han och kastade "st6bbene" aY "l6ga" L el-

den. "Nu blir de snart ett stort snoyr, for stonolven (sten-

uven) hiller sint vrisen i Skuta" (ett tdmligen hogt fi'dll i
hemmanet lJlvshuvdane i J'.irnskog) " Jugg" blir de sn6",

sdger fafiar, "Iof glona vell svartna se fort i spisen".

Forejulen rlknades frhn slutet ay oktober. Ju nirmare i*l
det Ied, desto bridare blev det. Skrzidd are och skomakare

.var viktiga personer, ddr de vid torelden i lingspisen for-

fardigade sina plagg, svlrtande sytriden under grytan i spi-

sen. En nu ltlil) 82-Lng skrddd ate i Jarnskog har berdttat,

att pL etr stzille i .vdstra Jdrnskog satt for cirka 60 hr sedan

pi forejulen tre skrddd are och tvi skomakare vid spiselden.

b.t arbetades "te iiogst natta" , ibland innu ldngre. Den, som

inte fick nigot nytt till j*1, kom pi, "hons euaggeln", och det

h[nde nog, att en eller annan inte fick sytt eller gjort skor,

si de kunde komma till julottan, vilket var det vdrsta, som

kunde hdnda i den vdgen. Om kv[lla rna satt mor eller en

piga i vivstolen, medan ett eller tvi av barnen lyste med

toffvedsstickor, sldppand,e "snaftne" (den forbrdnda men Innu
glodande inden ay torrvedsstickan) ner i en gammal "btl'-

pu.rr.", si att det inte " skulle ta ell i donet unnef vdven' ' '-D.t 
skulle bli tyg titt rock och byxor, fast vdften kanske Yar

a\r "filleplockga rr". Nd.r barnen blev ffotta, borjade mor be-

ratta, h,ur det .var i hennes hem: hur barnen fick hialpa till
art baka tiIl "juleruve" (iulhog), att man satte ett litet grot-

fat pk logen Lt tomren om julkvlllen, att smi fiat syntes i

snon om julmorgonen, och att groten Yaf upplten.

Klockan fem pi mofgonen stod pigorna uPP och gjorde

upp eld samr glck ddrefter ht "feckse" (fzihuset) 9cn mjol-

kr]e. Nir de kom frLn lagirden, satt aIlt husfolket vid

lflngbordet och ht frukost. At var och en hade tillagats en

"eschl elg" , rigbrod ay sarnm alet mjol, kanhdnda blandat med

havremjol, dirtill ett slags pannk aka och for karlarna en suP

eller maltdricka ur det stora trlstopet. Ndr slakt skulle goras,

var man uppe vid 2-tiden pL morgonen, ty innan det ljusnade,

skulle slakiningen vara fardig. De djur, som slaktades, inled-
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des alltid i "ki,ven" . dar de snarades omkull och stacks utarr
bedovning, hur stora de an var. Hl,rda bataljer forekom of.a
t'id dessa tillfdllen, innan fem, sex av de morskaste karlarna
tagtt knlcken ph en 40 punds oxe, men "besken" (glodgat
brinnvin med malort pA) m8.ste ock gora sitt till. Efter slak-
tetiden kom soldaten for hemmanet och tog upp rotelonell,
ett visst kvantum rhg, havre, afier, fldsk och kott. Rotebonden
tog i allminhet nigot over det foresk rivna .och bj6d dven pI,
en sup eller tvl., och inte s[llan hdnde det, att soldaten snart
fick en for mycket.

Med kol,ning hade mhnga arbete under -hosten och vinrern.
tr{inga sdgner beruttar orn kolare och deras lventyr, om yar-

tar, bjornar, skogsri, om eldar, som "ha tulle sd fram over
backen" osv. Kolen kordes ur skogarna ay bonder och tor-

Pare under br,uken. En akta nordisk vinter tavla hade man de
vid iarnbruken i vdstra Vdrmland. Hammarslagen dinade i
srnedj orna, kolkor are kom i lLnga rader pil vdgen ned titl
kolhusen vid bruket, dar en kontorist mdtte varje ryss. Han
ville gama ma:z- "sn6tt" (knappt), och foljden harav blev inte
sillan trator mellan korare och motta gare. En torpare vid Adolfs-
fors, "Pattonsd.terrl" , satte en girngen kontorsskl:rvafe Il. pi hu-
vudet ned frhn kolhusbron i kolhuset. Ndr han kom upp igen,
sade "Patronsd.tern": "Nu juggr, a du like svart som jef '

Handel mellan br,uksfolk cch bonder forekom mycket for
cmkring hundra hr sedan och iven senare. Smederna gick om
sondag arne och tingade hostslakt, potatis m. m. De br,ukade de
for det mesta "skrdppe tfr, bonne ra", vilket nog inte alltid .var

fallet, nar de talades vid sinsemellan.
De storre bonde rna hade alltid flera tjriruste hjon Dessas

r,'ordnad for husbonden yar mycket stor. Tjanarne fick inte gi
ut pL lordagskvdll arna. Om sondagen skulle alla gh titl kyr-
kan. Hemma i husen ldstes "vanjrljr" yar sondag. Pa son-
dagskvaLLarna dansade man eller gjorde lekar" Musiken yar
fiol. Aven klarinett forekorn. Dragspel torde inte ha forekom-
mit forran ph 1860-t alet. "Jossehdrspolska" dansades, och
det sades om sonrliga polskedansare, att de var lika mycket
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med benen i taket som pL goh,et. En dans, som kallades "k6-

Ieb6tt" (kolbotten, det stdlle, dar en mila stitt), forekom nL-

ton gLng, detta dock forst sedan de ildre mdnnen blivit fulla.

De dansade de yar for sig, "spann krokben, hlrda sllngar
deltes ur till hoger och vinster, och inte sdllan miste alla

yngre och svagare personer limna rumrnet, dar det dansades

k6leb6tr". S. k. stordanser forekom pi efterjulen, de hemma-

soner och hemm adotrar lade ihop, vad som behovdes till " fug-

nan" . Drangar och pigor kunde sIllan .vara med pn dessa

tillstdllningar, emedan de yar for fatttga. Av dessa storkalas

stod alltid "srorr erd". Det bjods ph punsch till flickorna,ph'
brinnvin och "blanninger" till Poikarna Aven vardarna l2rg

ibland ph morgonsidan under bordet.

Ndr lik stod pL girden, skulle det vara tyst och stilla. Inga

tillstlllningar forekom. Barn och iven lldre var radda for att

gPtt ut, nar det blivit morkt. For mycket ldnge sedan bat man

liken hela vdgen till kyrkan . 7}-eriga M. S. frLn Gunnarskog

berdttar, att dar miste likflrden gL ffin begravningsgirden
kl. , pit morgonen for att hinna titl kyrkan i ratt tid. Tvl'
broder .var likldsare. De gick fore liket hela vlgen genom

lremmanet och sjong psalmer. Vid vatie stuga, som lirg vid

vigen, kom man ut och hjdlpte till att sjunga. IJnder den

nnorka irstiden miste tvl. "lysare" Yara med och lysa dem,

som sjong. LIngre fram i tiden flyttades liket frhn biren, nar

rnafi komrnit genom hemm anet, och kordes sedan iterstoden

ay vdgen. Likbl.rarna var av granstorar, som hopbundits med

bjorkvidjor. Bl.rarna nedlades pit "birplassen", och ddr kunde

ligga anda titl 7--8 stycken. Det var inte alla, soim tordes gi
dlrforbi nartetid. Det fanns viloplatser for likbzir arna, t. ex.

par de kommit upp for en backe. Ddr offrades 
'ay 

de forbi-

giende en kvist eller en sten, och snart yar dat ett stort "Iik-

vil". Inom Kola finns nl"gra stdllen, som benlmnes Likvils-
hojda och Likvilsbacken. Vid sidana stlllen yar det alltid
"skrt)mt", och ofta sigs dar nattetid vitklddda kadngar.

Ett inslag i bylivet av helt annan aft yar de auktioner, som

emella nilt forekom. En auktion betraktades som en stor hoo-
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dd. Mycket rnat och brdnnvin ttllagades, alla, som kom, blev
bludna pL en sup, slagsup skulle det vara vid snaft sagt

varje inrop, och mhnga gubbar yar snart, si de visste "varken

nol eller sijr". Det brukades iven, att grannarna bjod hem

till sig bekanta och sliktin gzt, som besokte auktionen. Vid
dagens slut blev det dans, som ofta varade trll fuam mot mid-
dagen dagen efter, de "g6ret" stod mitt pi benet i dansrum-

rnet. Nu yar det att fL ut nigot av detta, ty auktionen skulle
fortsdttas d.ven denna dug. Slagsmil forekom bide ute pL gfu-
den och inne i auktionsrummet det .var skril, skratt och

skrik, si man knappt horde sin egen rost. Supar och "kaffe-

lrlanninger" fick kopas, hur mycket som behagades. Kortspel
fortgick dygntals. Vid somliga bord speltes "tre styvers

knack". Ddr det speltes hogst, var det "en i banko" (t kr.50
ore), som fick " gh. i taket" (fordubblades for den, som blev
" i bet" ) . Vid tiden for detta betaltes ofta minst for verkligt
vdrdefulla gamla foremil, ja, det hlnde till och med, att en

gammal solid trdklocka inte ansigs vdrd att avhdmtas av den,

som betalt den, medan nigot nytt bjefs eller glitter betalades

nog si dyrt.
Sin prlgel pi bylivet satte ock i inte ringa grad de mLnga

ti ggare, bide in- och utsocknes, som genomstrovade bygden.
Ibland blev de 'utsocknes fosta over sockengrdnsen ay " stltar
kongen", en f. d. soldat, som till erslttnirg yar vil ,mottagen

lios de rikare bonde rna i socknen. Den tiden till in pil 1870"

talet kom ofta tattarefoljen (sk6j are). Ndr sidana kom sent

en vinterkvlll, miste de i de flesta fall fA stanna over natten"
Vanligen kom forst en kvinna eller tv5" med var sitt barn och

bad om hus for natten, offi en stund kom ett par tre karlar,
si- iterigen om en stund ett par tre individer till, och si .var

stugan f,u11. Hundar och bossor och en eller tvi gamlahdstar
hade de med sig. Genast ville de goru affarer, ,salja kam-
tnar, byta hdstar och klockor. Mera avllgset boende vigade
i.ate saga emot dem, och ddrfor huserade de nlstan, hur de

ville, och husfolket .var under en sidan natt ofta si gott so,m

husvilla. Minga av skojarne kopte eller tiggde tagel och
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horn. Av hornen forfardigades hornkammar. Minnen sattvid
spiseln om kvdlla rna och stekte hornen i askan, skar ddrpi ut
clem i passande bitar och utsigade sedan tinnar med smi
handsl,gar. Halm breddes over bara golvet. Dar l1rg under

natten man, kvinnor, barn och hundar huller om buller.

Ovanstiende uppsats utgor acc.-nt:. 650 i Vdstsvenska Folkminnesforeningens
arkiv, dit den inkom den 27 mai 1923 som bidrag till pristdvlan pL avdel-
ningen Tro, Sed och Sdgen i Handelstidningens Veckoblad. Uppgifterna har
idmnats av ert flertal lldre personer, ddribland upptecknarens mor Britta
Ersdotter. Undertecknad har vid utskrivandet endast vidtagit erforderliga
sprikliga dndringar.

Dauid. Arill.

kg
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Verme och lyse.
Anteckningar ocb Ji)rlanda,

Av

KARL G. LARSSON.

ONINGSHTISETS elcisanordning var ganska brist-
fel[g. I vanhga fall yar det endast storsru gan och
koket, som voro forsedda med dylik; ovriga rum
voro s. k. sommarrum. Storstagan uppvlrmdes i
ay en jarnkakelugn, som ofta var av norskt ur-

sPrung. Den var placerad i yftre hornet ay den vlldigr tilt-
tagna bakugnsmuren som yar uppford i sugans horn, vid
koksvdggen. Avbildningen hdrnedan visar det ..r, si,Cstycket ef-

I., en spis aY gjutgods, formodligen den dldsta rypen ay jarn-
kakelugnar. Sidan mdter i hoid 14 cm., och bredden utgor fl
cm. Bilden i gjutgodset forestiller en drottnirg, enligt fotk-
traditionen drottnirg Kristina, omgiven av tvenne lejon i
uppritt stdllning. Kakelugnens bredd utgjorde blott 44 cffi.,
och r fuamstyckets nedre del var en dorr, genom vilken eld-
ningen forsiggick. Denna "ellucka" yar ratt sror, vilket tilldt,
att man kunde anvanda nlstan ohugget brinsle, ja, det berdt-
tas, att da ljung eldades och man tog alltfor mycket Lt ghn-
gen, si "sparkade" flian in brasan med foten genom luckan.
Kakelugnen var uppstitld pi en fyrkantig, omkring 40 cm.
hog sockel aY tegel- och gristen samt hade ovanp6. ett plant
gjutstycke och murad rokledning upp till storpipan.
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Foto: Axel Hansson, Skilldal'

Sidstycke till jdrnkakelugn, Solberga sn'

Sjdlva bakugnen vaf forsedd med bakplit, lga ovanPe

ert avlhngt brand jarn. Ddrfor att dven sPannmal skulle tor-

kas i ugnen, vat denna ganska rymlig och fatt hog "i vdl-

yerl" invdndigt; det senare for att spannmilssdttingen skulle

kunna inforas och urrommas" Se gott som all spannmil miste

fordom ugnstorkas for att kunna forimalas ph den tidens de'-

liga koarnrrerk, som endast voro forsedda med gristens-

,r.rr"r. Eftersom ugnsm,uren endast i kanten gick upp till, ta-

ket i stugan, fanns ovanpi "ommen" (ugnen) ett timligen

srorr merl mycket ligt uffymffie, dar en fullvuxen Persolt

knnde " Lla sig fram" . pe somliga stdllen var vid sidan om

ugnsoppning.n Lt koket till inmutat riktiga traPPor, for att
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man bekvimt skulle kunna praktisera sig upp. En del bon-
der anordnade liggplatser ph ugnen for nigon ay husfolket,
medan andra ddremot endast tilldto kringvandrande gesiller
oclr landsvdgsriddare att ddr fe logi. Yar manhuset "enkelt"
(rummet gick over hela husets bredd) och ej tillbyggt vid
.sidan, strdckte sig ju ugnsmuren alldeles intill husets ena ut-
yagg. For att fA, nigot dagsljus ph ugnen, hade i dylikt fall i
utvaggen msatts ett litet fonster med nl.gra fe ruror ,uti. Y ar
ej bygg.adssittet sidant , att fonster kunde insdttas, fanns det
alltid en lostagbar trdlucka i muren utit stugan naru taket.

Eldstaden i ko ket -var mycket primitiv. Den bestod blott av
en sldt, ungeflr alnshog plan av tegel och grS.sten till olika
storlek allt efter behov. Pe denna upptdndes elden, over vil-
ken vid matlagning kokkzirlen sattes pk trebenta brand jarn.
uppemot taket fanns over hela eldstaden en murad spiski pa,
som, om eldstaden gick i vinkel, ud yttersra hornet uppbars
a.y en s. k. gr,uvstotta mestadels ay jarn. "Gruva" yar benim-
ningen ph hela hlrden. Kipans murverk vilade pL underl^g
aY trdstockar. A utsidan av kipans nedre del fanns ofta en
spishylla, varpl, mLnga foremil kunde placeras.

Frin eldstaden i koket gick storpipan direkt upp over bygg-
naden. Till densamma voro murade rokledningar frLnsrugans
bakugn och kakelugn. Storpipan .var murad i fyrk ant, huvud-
sakligen ay gr6.sten och lerbruk, det senare uppbl andat med
"skev" ( avfall vid linberedningen), och utvind tgt rappad med
htet kalkvdlling. I storpipan fanns aldrig nigot spjdlt, men
over sialva skorstensoppningen hade ph hornunderlag upp-
lagts en tdmligen otuktad "stenh ?1" , for att nederbord ej skulle
kunna obehin drat nedstromma. Roken fick tanga sig ,ur ge-
nom de fyra oppningarna under "halen". Ovanpi "halen"
hade alltid placerats en sten, tilt formen nistan klotrund eller
till utseendet nigot sdregen, sisom en "kattesten" eller dyl.

Det hrliga behovet av bransle hemfo rskaffades bide vinter*
och sommartiden . Y ar det gott slddfore under vintern, inkopte
mingen bonde itskilligt risbrdnsle (" fjasebrinne") i skogs-
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Gammardags skorsten, solber;;t"rr.^xei 
Hansson' Skilldal'

gilrdarna. Detta slipades de, hem pi drogar och upplades plt

vedbacken eller, om sidan ej fanns, pi sjalva girdsplanen.

IJar fick brinslet ligga orort, tills vintern .var over, di det vid

tzimplig vdderlek sonderhoggs, varvid det vanligen upplades
' " ' " l. v. S. vedpin nafna " tilttades". Om brdnslet genast1 tler )c
skulle inldggas under tak, .var det brukligt att Lagga sving-

femmen e. d. under "tta" och sli den om denna, nat man

tvckte sig ha huggit en tillricktig "bola" (bord^). H*ggning

ay kvistar och ris kallades att ''stackabran11e". ''stacka'' kom-

mer nog darav att brinslet efterit nigon gLngupplades i sam-

ma form som en hostack. Sldttbygdsbonden kopte dven myc-

ken famnved, som hemforslades sommartiden. Barrveden

skulle h?alla sex och l,ovtridsveden fem kvarters leingd. Veden

avs1.gades pit tre stdllen , de det gnllde vanligt brdnslebruk.

Till baknilg anvdndes helst barrved, vilken slgades itskilligt
kingre.

De bonder, som dgde egna mosste 8?t, eller som genom

forpantning ay andras, genom undantagsrattigheter eller ge-

rrom andra overenskommelser, hade mojlighet att ta app
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bri)nntoru, gjorde detta pn sommaren) helst fore midsommar.
Att " gh, i mossefl", som det kallades, var ett ay hogsomma-
rens mera pikostande arbeten, varvid ratt mycken tejd ar-
betskraft anvdndes. For aff arbetet skulle gh undan brukade
alltid bonden sjilv med tilihjalp av eft pM karlar gorai ord-
ning "m(ise grava" dagen fore "m6sedan". Ett fruntimmer
\ar alltid med i laget for afi "skdra" (skdra sonder tor-
vorna) . Sedan torven uPptagits, iterstod itskill igu andrago-
romil: den skulle vdndas, "hagas" (upplaggas som en iar-
desgird) och "rugas" (stackas) for att bli torr. Sedan kol och
koks boriat bli alltmer klnda och tiltgdn gliga dven ph lands-
bygden, hat upptagningen av brdnntcrv alltmer bortlagrs.

Har ph orten med dess begrdnsade brdnsletillging har det
knappast vailt lovligt for vem som helst att uran tillstind
hugga erubuskar eller rycka ljr.rng. En del backstugusit tare
tillvaratogo sommartiden t. o m. kogodsel for att anvanda
som brdnsle, sedan den genom ,upprepade vdndn ingar blivit
uttorkad i solhettan.

Att tinda app eld var forr ett tidsodande arbete, so,m man
helst ville undvika. Det tillgick si: i en "dska" (.. liten,
ovalformig trdask) forvarades fnoske (hatvbrdnd tyglump,
som Yar utomordentligt torr), over vilket man slog flinta
mot st5-1, varvid gnisto rna follo ned i fnosket, som de bor-
iade att gloda. Hirvid fick man yara kvick att hilLlasvavlade
trdstickor intill gloden, som l1rg "A myrde e pyrde,,. Hade
tnan bata fltt eld ph stickan, Si tdndes sedan i;"r och brasor
i en handvdndning. lVlerendels lat man ej elden pi hdrden
slockna nl'gcn enda naft under vintertiden, dA brdnslet till
stor del bestod aY torv, enar denna "gloder sig i evighet". Da
eII brasa skulle tdndas, tillgick detta ofta si, utt gloder rogos
ifrin en annan eldhird och inlades i eldstaden, varpl -unlade dit brdnsle. De ovann amnda svavelstickor na forfirdigade
och svavlade allmogen sjd1v. Tindstickor, som ocksi, kallades
svavelstickor, borjade komma i bruk ungefar vid mitten av
1800-talet. For att hava tdndstickorna nara tilt hands fanns

T7



d et nringenstddes en ' 'steckehilk' ' -f 
urtsatt b" nigon v agg 

- 
i

ndrheren ay eldstaden. De forsta tdndstickorna voro stryk-

stickcr, sorn tdndes, blott mafi strok t[ndsatsen lTrot nlgot

foremnl.
I\od,etcl. ("noCa" := gnida) anvdndes ei har pL often tiil

nigot sarskilt dndam ill; dock kunde man fordom nigon ghng

fe" se troskningska rlarna roa sig med att forsoka gruCa eld

rned " pra)elns'r (slagans) ena anda e, logtiljet" Net det bor-

jade ,yku, sf;, upphorde man natllfligtvis att gnida. Det Yaf

for omvdxlings 
^ 
it "tt, som. karl arrra foretogo sig ett sldant

exPeflment.
Omkrirg eldstaden eller hdrden rorde sig naturligtvis en

sror del u" allmogens liv och bestyr. IJnder den kalla och

morkare irsticlen miste ma1r. ju anhta densamma inte endast

fitt fodans tillredning utan dven for att erhllla vdrme och

ljus. Man rog aven *ookt, ay elden" De gloden pL spisel-

heirden tindra och lysa, kan storm snart forvdntas- Nir roken

ej "vell ur skorsten" utan slir mot marken, bldar detta myc-

ken nederbord, men dz", den stiger rakt uPP, torde torka och

uppehlllsvdder .vara att f.orvanta. Faller sot ur rokledr\Lngarnl,

bhdar detta lenvdder och to. Aven i ett Par ords pri,k fore-

kommer elden: "e[ a en go tjanarc r]cen en deli herre" och

"tjywen skonar no't men el tar allt ihob"''b" 
eld.slackningsred,skap, som allrnogen holl sig med, voro

ganska primit Lya och urgjordes knappast av latera an brand-

f,rk. (ganska lik en vanlig bitshak.) och stotspruta aY plit.
\rattnet urpressades ur sprutan med en kolvforsedd trlsting.
Kclven "ui ornlindad med blinor for att bdttre hhlla vaftnet.

De pef soner, som vofo "i syne" (-dnniskor fodda son-

eller hilgdag, vofo merendels i syne), kunde mhnga glnget

f5, se oc6 fornim ma mycket om kommande hdndelser, s8.so'nr

eldsvidor (eldsvidevarsetr) " Huru dylika varsel togo sig ut, [r
rnig obekant ff]en att rrissa personer fhtt se sidana, har man

lrort talas orn. Ja, det Iar t. o. m" ha hant, att de dven Yar-

nat husfolket och rhtt dem att vara aktsamma med elden plr

de stdllen , dar eldsvida sederm efa rnuaffat.

18



Elden i den oppna "gru\ran" tjanade forutorn scm vdrme-
kalla dven som "lysspis", varrfuhn kvinnfolken voro syssel-
satta rned spinning ay blinor och andra grovre forernil. Inom-
lrus, som ffansp ortabla ljuskdllor, anvandes cfta lyse- eller
torestickor, som voro ndstan oumbd rliga. De utklovos ur mc-
gen barrved, nd stan si tunna sorn vdvsprot ( "vdvsprodd" 

) "

Torestickorna torkades under somm ater: pi ldmpligt stdlle,
varpl' de mi.ngenstddes uppstaplades ph utrymmer over bak-
ugnen, dar de ytterli gare torkade. Som de vid anvandandet gi-
','etvis ej kunde seittas i vanlig ljusstake, yar det vanligt att
sticka in dern i nigon springa (mittd rug eller rorrspricka) i
stockvaggen Sekerligen har fordom m8.ngen eldsvida upp-
kcmmit genom slarvigt hanterande med torestickor, vilka ro-
talt saknade skydd for ll"gan.

Talglius var det utan gensdgelse mest brukliga lyset sivil
inom- som utomhus. Talgljusen lyste rutt bra, om de baru
allt emellanht snoppades. Allmogen kunde fordom konsten
att sPotta pn nyPan och sedan anvanda denna som snopp-
sax. Riktiga saxar for detta andamll fcrekommo visserligen
i de flesta hem men anvdndes sdllan. Sedan stearinljus kom-
mit i handeln, begagLrade man dock fortfarande, d.ven hos
de burgn are) talgljus. Stearinljus yar en 1y*, som fick forekom-
nra endast vid mycket hogtidLiga tillfdllen. Talgljusen stop-
tes i hemmen ay den talg, som erholls vid slakt ay ffu och
notkre atLLr " Om bivax fanns till hands, kunde en mindre del
sidant d.ven medtagas och laggas i vid uppvdrmningen ay
talgen. TilI vekar anvandes ganska grovt bornullsgarn" De
a.vklipptes forst till ldmpl igu ldngder, andarna hoplades, yar-
p'3, den fardiga ljusveken bestroks med en talgbii. Harefter
upphdngdes vekarna i "bokra" (oglan) ph smala trdpinnar,
aven kallade "lysespedder". Omkrirg fyra e fenc vekar hang-
des ph varje "spedda". Nu kunde stopet borja, vilket enligt
gammal god sed skulle yara verkst allt tidigt pL hosten. I den
I:okande talgrnassan, Scrrr hdllts i en s. k. "lysestoba" (mer-
endels eft uakarl, som ej anvdndes for nigot annat dndamil)
eller annat ldmpligt ambar rned hcga, raka brdddar nedsdnk-
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res undan for undan ph en glrng alla vekar, som fanns p?t

en ,,spedda". sjdtva doppet fick foretas med en viss "svang"

(lrand'lus). Doppade -r" for fort, fiste sig ei nigon talg pit

veken, olr, $c[ det alltfor sakta, si loste den talg lpp r-ig,

som redan na-ae fastnat. Man fick ej heller doppa alltfor ofta,

r), ljusen borde fi-, kaflna nigot ernellan. Talgmassan upp-

.,ermd.s ibland pi si sdtt, att kokande vatten hilldes i sto-

pan. Droppet frin ljusen uppsamlades, sedan det stelnat, och

imdltes "ii"r1t 
tillsammans med de ljusstumPar, som erhollos,

de talgljusen hyfsades (avskufos i nedre dnden) Den hus-

rnor, som kunde stopa vanhga talgljus, brukade ibland rven

gora dylika med ",rJ grrn^r' , men detta ansigs nog for slo-

seri och "soleri rnd Guss gbver" . Gemene man var nojd och

beliten med lyset, om h; baru hade ett talgtjus brinnande,

de si behovdes, men ert annat forhillande va,r ridande i

ndmnclemansgirden , ty med uppdr aget att yara ndmndeman

foljde den tiaditionella pillagan att ha ffenne lius brinnande

p1r bordet Det ar gr.,rk, troligt , att ljusstoperiet tillgrck

,rago, olika pL en och samma ort. Har i bygden stoptes 6ven

talgljus i formar aY bleck eller glas"

Ljusstakarna voro merendels av tenn, sillan aY malm eller

annan metall. De voro ganska lhga och hade ofta fyrkantig

{ot, som ibland hade avrundade horn. Tenns akarna hade nog

stundom placerats for nara elden, ty de voro vanligwis skeva

och ,,l1gialta" . Det senare blevo d., om det under stakens

fot hacle f,unnits s. k. fotter (smi runda tennkulor) vilka

bortsmdlts eller pL annat sdtt forkommit. Den enklaste ljus-

staken bestod ay en trlbit med ett hel i mitten, YarL ljuset

kunde nedsittas. Dytika uistakar anvandes i lykt orna.

Den dldsta rypen ay lyktor .var troligtvis hcrnlyktotrta,vilka
antaghgen lyste mycket diligt att doma av foliande uttryck,

som b*t ur anyandas om dlliga ljuskeillor: "Dd lyser s& Pass,

sum um en sitte en palt i e hornlokta". Horn ar ju foga ge-

rromskinligt men lar dock ha anvdnts som fonsteffutor, innan

glaset kommit i bruk. Av glaslyktor har funnits mLnga olika
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modeller. En mycket vanlig sidan yar buteljlyktan, som be-
stod utav en vanlig butelj, vars botten och overdel bortbrdnts
med tillhjelp aN en fotog6ndrinkt ylletrid och sedan ersafts
med lostagbaru delar ay bleckplLt. Den bdsta och mesr om-
tyckta lyktan var trdlyktan, som i alla fyra sidorna yar for-
sedd med glasrutor, infattade uti ett fyrkantigt trdstill. I lyk-
tans tak fanns ett stor,re hal (luftventil), over vilket ett
stycke bleckplit yar fdst for att skydda handt aget for Ll,gan.
En ay lyktans rutor .vat i tvenne delar, varay den nedre
kunde skjutas uppit vid den ovras insida, vilket mojliggjorde
lyktans taindnirg etc. Rutorna hade i allmeinhet en hojd av 21
och en bredd aY L3 cm.

Tranlampa, lj.sstake, rjussax, t"rill*, fft 
Flansson' skilldal'

Tranla.m por brukades mvcket har pi orten, kanske dock
rnest hos fattrgman. De burgn are anvdnde talgljus. Trun-
lampan bestod ay en dubbel jdrnsk&I, yar:- hilldes ffan. Man
hade en veke ay lin eller hampa eller an bdttre med inre de-
Ien av siv. En dylik lampa gay iffin sig ett nigorlunda klart
sken, ungefdr som ett ljus, och luktade obetydligt, nar den
anvdndes.

Ar L877 kom den forsta fotogdnlarnpan till bygden och
vlckte naturligwis itskillig uppmdrksmhet. Ett annat lyse
Yar gasolielampan, som fore fotog6nlampan ratt allmint bru-
kades for belysnirg inomhus. Gasoljelampan yat ganska pri-
nritivt konstruerad. Den bestod av en mindre glasfl,aska, som
till en del .var fylld med "gasol ja" . I denna nedsinktes en
trllgarnstrid som veke. Vad som brukades till brdnn are kan
ei bestdmt uppgivas, men veken miste ibland uppdr agas med
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"Beskrivning civrr forclc,inrida gi.rcls- och byggnadsskick, inrednings-, mob-

lerings- ,,.ir 
"husgerXclsancrclrrir-rg,i,, arbetsliv, iremslojci, kI[decirdkt, sarnhiilIe

och samfiircisiiv inom soclla .lelen av Inlands Noldre hlraci i Bol-ruslln" a'r

narnner pit eo kuirurhistorisk bygdebeskrivning, forfattad av lantbfl-ikaren Karl

G. Larssrn f or V;istsvenska Firlkrninnesf oreningens arkiv. Den ingnr: i-riir

urrd,r:r acc"-nr" g20, 91+g och Lo()2" Ovanstiencle har hlmtats ur denna be-

skrivnirrg. lrr-rvucls;lkligen Lri- f ijrsta- ocl-r anclra huiftet 
Dat,ir/ Arill .
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Ni,gra maj rtilngstypcr i norra
Bohusldn.

Av

I}dGETID SETTERGITEN.

NVLVa-q ar rorande beskrivna

.-/ gg/i}l nu pigiende insam-

frilffiffiff 'n*iiryu' d,? ej ut;
nyttlade. PL grund a..,/ rlaterlalets knapphet kan vdl

knappast nl"gra teorier uppstdllas anghende de olika typernas
r-itbredning och sldktskap sinsernellan. N[ed visshet kan en-

dast avgoras, att seden att resa majsting har varit utdod hos

urbefolkningen i Bohusldns noldliga socknar sedan ungefdr
fyrtio ilt tiilbaka. Ddremot har i senare tid under rnflytande
ritifrin steinger av mera allman typ rests.

De olika typerna grupperas sockenvis frhn norr till soder.
F{ o g d a L ar ratt val representerat med tre stdnger frhn
olika delar ev sccknen. Enligt O. G-n, f6Cd i Hogdatr
L882, restes vid Seltrdtered nara Svinesund for omkring fyrtic
Lr sedan den enda majst&ng denne nigonsin setr (rr 1) .

I{an yar de, sju 5.r gamrnal. Man borjade rned att binda en
krans av mjolbdrsris. f)enna skutrle vara si stor, att en full-
veixt karl kunde sti i den. Direfter kldddes en mycket Lhng
sting, som var fcrsedd rned ett kors, med granris och annat
gront. Det storsta intresset samlade sig kring en gubbe, som
skulle sitta i toppen. De dldre skojade med barnen om gub-
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ben och retade dem" Den var mycket i fantasien pL barnen.

tr{an sade dem, att han skulle komma och sdtta sig pi stingen

sjdlv. Slutligen skulle de f3, gL och se gubben, som satt UPP-

stoppad och piHadd r ladan. Den vat stor som en fullvixt
kait, uppstoppad med halm och trasor samt ikledd mans-

kldder. 
- G--n ver ej, att gubben skulle ha annan betydelse

in den, att han skulle vllla skratt och stoj. Innan stingen

restes, hdngdes mjolonriskransen pil korsarmarna och figuren

placerades inuti kransen. Just i korsmitten surrades och sPi-

kades den fast med armarla utstrdckta; om han holl benen

isdr vet G-n inte.

Stingen restes som sagt vid ett mindre jordbruk pL en

backe nara havet. Det gick lingsaffit, och man fick taga lite
i sdnder, ty stingen .var rnycket tung. Sedan holls man kring

stingen, som kallades maisting, och dansade hela natten. Sa-

gesmannens intryck ay gubben i stingen yat endast, att han

sig hemsk ut. Han bar ett slags tnask. G-n vet ei, om

han skulle forestdlla att yata gammal eller ung, om han hade

skdggvdxt eller dylikt.
Vid Hovikens stenhuggerisamhllle, likasi i Hog dal, re-

sres, enligt O. j-.n, f6dd i Hogdal L862, for fyrtio ir sedan

en majrtS.rg, som nedan skall beskrivas. Det var chefen for

stenhuggerii rna) Skeppstedt, So;rrr har ledde festligheterna vid

midsommar. Spel och dans forekom samt riklig traktering. S.

gick sj[lv omkring och sig till, att alla togo f'or sig. Ddr stod

bl. a. framsatt stof,a bllar med punsch.

St&ngen (rrr 2), som var hyvlad jdmn och omilad, restes

pL en sldt backe. Den yar ej kledd och sinktes tre-fyra
alnar ned I jorden. I toPPen satt en flgel" Den Yaf ut-

klippt i papp och sig ut som en duva. Nedanfor figeln
rutt tvh. ttaarmat. Den ovre var kortare an den nedre. I
ropparna pi bilda satt stora mjolonbirsk ransar. Innanfor

desia satr mindre kransar av vilda blommor och lov. Ndr
midso,rnmarvakan led mot sitt slut, sipade man stingen och

hade kldtterovningar i den. En sagesman, som uPPtecknaren

piltrafrade pi landsv agen, uppgav, att det tidigare forekom-
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gubbe. b. arm. c. mjolonriskrans. 2. Hogdal.
s" c. krans av lov och blommor" d. ohyvlad okleidd
a. Sting kledd med lov. b. krans av lov och

vilda blommor.

mit en trasdocka i stingen. Den hade i hlnde rna dukar att
vifta med, och det hela tog sig lojligt ut. Nigra stoffe sig

pa afi det liknade Kristi kors, och man ersatte trasdockan

med en fhgel.

B. M-n, fddd i Skee I87L, beskriver en maistang, som

restes ph Kongbdcksgird, Hogdal, for fyrtio-femtio fu se-

dan (rr 3) IIan Hndde en sting med vad lov som helst

samr prydde den med kransar av lov och vilda blommor.
Aggskal forekorn ej. Stingen, so,m kallades majstAng, restes

om rnidsommarafton. Pe kvdllen, sedan festen yar slut, togs

den ned och kliddes a.v. Deirefter satte man nigot av vdrde

i toppen, pengar eller dylikt. Se tdvlade man om att kllttra
upp i toppen och fi", beloningen. Pojkarna tjarade byxorn a pA

insidan och sandade ovanpi. Det yar egentligen inte tilli-
tet att tjara sig, si det undvek man att visa.

I Lommelanda och Nesinge tycks majstingsfran-
det ej alls ha hillit sig si ldnge som i grannsocknen. Frin
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4. N d s i n g e". a" En krona av blonrrnor. b. tvararm. c. krans ^v [ngs-
blo*mor. 5. r jerno. 

,1.uf'T: tr;*,'r'.'.Tl;il' 
blommor' 6' Naver-

den forca socknen har jug intet beldgg pi seden, frhn den se-

nare endast ett, genom B. O--n, f6dd i Lommelanda Lr

1359. Ftron berattar, att det i hennes tidiga ungdom fore-

korn majstdnger pi slata hojder. Sdrskilt har hon minne av

en sidan (r, 4), solrr restes pl Veddekullen, Ndsinge socken.

I\{an spikade en tvararm pil en sting samt klddde det hela

med eklov. Ddrefter bands kransar av dngsblommor, vilka
placerades ph armarfia. I toppen sattes sisom en krona ay

blomrnor. Stingen restes, satres ned i ett hel san'lt stottades"

Frin S k e e finns en anteckning om en mera ovanlig ffiaj-
stl.ngstyp eller snarate dreport. Sagesmannen ar i" I-n, fddd
i Skee 1860. Hcn uppger, att det i hennes ungdom vid mid-
sommar restes en ireport i en dunge vid Prdstekleven i Skee

socken. Denna bestod av tvl" unga ekar, vilkas toppar bunCits
samman" IJtefter stamrnen hlngdes urblista dggskal. PiL

kvillen dansade man i ring runt dreporten samt spelade. Den
hade ingen sdrskild betydelse. Man rorde sig ej mellan stam-

marna utan i rtng runt om det hela. I(ransar av prdstk ragat
(vitpigger), bla kdringtdnder samt ]ungfru Marie tofflor
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trrdngdes pi de cvrrga trdden i dungen. En majsting av ryp

nr 4 restes Iven i sccknen {or cmkring sjuttio 5"r sedan. Det
yar vid Skee prastgird. Sugesmannen ar A. O-n, f6dd Lr

1 850 i Skee.

F-r5"n T j 
" 

r n o socken finns endast en tepresentant (t t
,) A. K-n, fiidd i Naverstad b.r 1B;0, beskriver den som

en vanlig korsfornr rrred en jdttekrans av vilda btrcmrnor cver
I orsmitten samt en fr,agga i toppen. Kadseln utgores av

olika sorters lov"
Samma sagesffran gay uppgift pi typen nr 6, solrl f\r re-

F,resentera l{averstads sccken. Den restes for sjuttio hr
sedan pi Tingvalls gird ddrstldes. Benl,rnningen -var ff\aj-
sting. Den yar rest blctt till prydnad, och man dansade
kring Cen. Kransar forekom ej. Stingen yar rnycket hog sannt

kladd med eklcv och blommor. Den greivdes ned i jorden
samt stottades. I toppen sattes en vimpel av blitt och gult
tyg. Ibland bestod den dock endast av ett blitt band. Strax
nedanfor denna spikades tvi tvarslh"ar i kors fast vid stingen.
Ytterst ph yar och en ay dessa sattes en uppstoppad docka.
Hon yar ungefir en halv meter hng samt stod stodd mot en

fuadlapp. Docko rna .var Lrppstoppade med halm och klddda
som unga flickor. Kj olarna fladdrade om dem, och de sig
s& rncrska ut. Man hade sytt riktiga hakemossor Lt dern.

I L u r s socken reses n,u knappast majsting e afinat st'ille
an ph Reso, enligt uppgift ay B. I-n, fddd i Lur L812. Ddr-
emot kldddes for 4o-50 fu sedan varje hr vid midsornnnar

en sting pL SkIllered vid Kragenls (.r. 7). Hojden yar7-s
meter. Stingen var kladd med eklov och prydd nred uad-
g5-rdsblommor och vilda blommor. Over korsmitten trlddes en

krans, forflrdigacl av samfila matettal. Nedtiltr stottades

st5.ngen. Benlmningen var majsting. Man dansade och lekte
runt den. Brdnnvin och vin ser\rerades pi Kragends gdst-

tlvatgl,rd. Sagesman ar M. K-n, f6dd i L,ur L852.

Typ nr 8 restes for fyrtiofyra 3,r sedan ph Berga g\"rd, Lurs
sccken. Sugesman ar T. O--n, f6dd i Lur L869. Stingen
i;Liddes runt om med eklov samt forseddes meC en tvdrsll" I
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saber'

andarna pL denna hdngdes kransar ay eklov med vilda blom-
mor i. Overst satt en uppstoppad fig,ur, forestdllande en sol-

dat. Han .var fylld med sigspin och stor som en vuxen karl.
Pe fotterna hade han storstovlar. Ansiktet bestod ay en vit
klut, pi vilken man millat ut nasa, mun och ogon. Stingen
grdvdes ned i backen. Nagon kldttring forekom ei, men
lnan dansade runt den. Vid midsommarfirandet pL Berga

g5"rd fanns en ledare, som bl. a. dven forestod en utskdnkning
ay ldskedrycker o. d. Denne ldste vid festens borjan upp eft
Langre rim, f.orfattat pi orten. Sista versen lod:

Sidana flickor, som sminkat sina drag,
sl.dana flickor dlskar icke j^9.
De liknar ett visset eipple

eller ett potatisblad.

For ovrigt inneholl rimmet en anmodan till den tillstides-
komna ungdomen att -vara eniga, forstindiga och ordendiga
samt en anhhllan, att de skulle kopa ay yarorna och betala
bra. Forslljningen skulle ndmligen tacka utgifte rna for festen.

Den som holl talet skulle inte kdnnas igen. Han yar ddrfor

28



iford "skrubbansikte" , hade jackan vring och var for ovrigt
utstyrd si, att han skulle verka lojlig.

O. FI-l, f6dd i T a n u m 1860, ger uppgift pL en mai-
sting ay typ numlner 4, som forr restes pit Greby och Miol-
kerods g\.rdar i hennes hemsocken. Seden ar numera obekant
inlt socknen. I Tanum liksom i de ovriga nordliga sock-

narna reses dock numera majstdnger av badgaster vid kusten.
Ett undantag utgor Hvals gird. Enligt N. K-n, f6dd i
I-ur 1860, har har rests majsting sen hennes barndom in-
till omkring 8,r 19oo (rrr 9). Den placerades pi en sl[t
backe strax invid huset. Dans och musik forekom, dvensom

rrnglekar. Stingen .vaf helt kladd med ek- och bjorklov samt
var hog som en flaggsting. Den yar forsedd med en tvar-
sli. I dndarna pL denna satt kransar ay vilda blommor. I
toppen placerades en docka, utklutad av tygbitar, vilken hade

fladdrande band i hdnde rna. Enligt sagesmannen borde det
egentligen yartt en kopt docka. En sidan forekom pi m4i-
stingen i Stromstad. Hon var hir prydd med fladd-
rande sidenb and, som anskaffades hos hattrnodisten.

Nr 10 och nr 11 tillhora K v i I I e socken. Den forua
restes ph Stora Vrem nl.gra tiotal fu tillbaka. Klddseln ut-
gjordes har ay ek- och bjorklov samt kransar av vilda blom-
1nor. Ilrblista agg prydde korsarmen. Llppgtfterna gavs av

H. A-n, fddd i Svenneby 1852. Den senare ay de bLda
typerna restes pn Nordtrittland, Kville, for femtio-sextio b"r

sedan. Uppgiften harror frhn O. E-n, f6dd 5.r L86:- i Kville.
l\{ojligen har den kallats majbru'. Stingen kldddes med ek-
och bjorklov samt forseddes med bojda armat och en kvast
nred blommor i toppen. Hojden yar sex-sju meter. Nedtill
pL de bojda armatna satt tvl. blomsterkransar. ;Etingen stot-
tades och omgavs med lovruskor. Den restes mitt pi girden.
Logen kliddes med lor,, och rnan dansade har pn kvlllen.

Uppgifterna fuLn Bottna arc knappa. Emellertid sig
11. O--n, f6dd i Bottna L854, som pojke en majsting pi
Bottna glrd vid Torbergs kdlla (rr L2). Den yar mycket hog
och forsedd med eft frunti,mmersansikte. Stingen klziddes med
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har till dans.

Frin Svarteborg foreliggff inte en enda majstingstyP.
Av tre stycken dldre infodCa Svarteborgsbor frLn olika delar

av socknen, som tillfri.gats, har ingen sig bekant, att maj-
sting nigonsin rests dar, varfor man vatr. kan antaga, att se-

den har upphort nigot tidigare an i ovriga socknar. Sages-

rcdnnens fodelsel,r aro 1860, L861 och 7845.

I H eb y sccken tycks majsting endast ha rests pi ett stdlle

i senare dd, ndmligen vid Torps g5"rd. Har tyckas olika ryper
ha avlost varcndra rdtt snabbt. N" L-g, f6dd i Hiby tr860,

beskriver stingen sidan den sig ut for femtio e sextio Lr
sedan (rr 13)" Bendmningen var majsting. Man tlnkte den

sig ej som nigon utklldd frgur. Stingen forsigs med en kors-
alrn cch kldddes med ek- och bjorklor,. En krans ay vilda
J,rlommor hlngdes over korsmitten" I toppen placerades en

h&ge, i vilken stacks lysande tradgl"rdsblommcr" Pe 1890-
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talet hade stfi.ngen det utseende, som beskrivits ay G. A-r,
fddd i Hiby L862 (r. 14). And arna pL korsarmen forbands
har med toppen genom en guirland. Toppen med dess dubb,la
korsarm skiljer den dven frhn forcgl,ende ryp. A. E-r, fddd
i Svarteborg 7845, yar med om att resa ryp nr L5 ph Torps
gird for endast ett tjugutal Lr sedan. Ett ansikte av millat
papper prydde denna ging roppen.

F o s s socken har en representant for ryp nr 4. Klddseln
ar endast utokad med nl,gra fladdrande band i kransa rna.
Stingen restes vid Munkedals hanrn for omkring tremio hr
sedan. IJppgiften haruor sig frhn A. M-k, fddd i Foss
1863. Ei heller har hade man uppfattningen, att det yar
{r\'ga om att klada ut stingen i minsklig skepnad. En an-
dra representant for socknen (rr L6), given ay K. S-n, fodd
i Foss L855, reses dnnu s,arje midsommar vid Munkedals
bruk under synnerligen stor titrlsl,utning. Bendmningen ar aven
har majsting. Klddseln utgores av ek- och bjorktov. Kran-
sarna bindas ay prdstk ragar och andra dngsblommor.

Den ovan beskrivna stingen har i senare tid haft fleru ef-
terfolj are ph gltdar i H e d e socken. {Jppgiften har givits av
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L6. F o s s. a. Guirland. 1,7. H e d e. a. Utkl2idd gumma. b. tvi korsarmar"

18. H e d e. a. Huvud. b. halsband av agg" c. kalsonger. d. kjol.

J. A-n, t6dd i Hede L864. I allmlnhet har man dock

har forsett kransa rna med fladdrande PaPPersband. Hede

socken har inte heller i dldre dd saknat majstdnger. Enligt

T. L-n, f6dd i Krokstad fr,r 1870, restes pL Bratton for or1-

kring femtio fu sedan en stang, kledd med asP- och bjorklov

semr forsedd med tvl. korsarmat. Genom overkl[dda storar

yar andarna pL dessa forbundna med topPen. LIar stod en

gumma i helfigur, ikledd huva, blus och lhnga kjolar. Kran-

sar forekom ej. Stingen, som kallades majstang, .var rest pi
en sldt backe, och man dansade runt den. Typen Ltefiinnes

som nr 17.

Likasi for femtio hr sedan reste man majsting pi Aboland

i Hede socken. Denna tog sig ut som nr 18, enligt beskriv-

ning ay H. A-n, f6dd i Hede L8r>. Fastdn stingen tydligt
nog hade urseende ay ett fruntirnmer, .var benimningen mai-

sring. Bjork- , al- och lonnlov anvandes till klidseln. Kransar

av vilda blommor hlngdes pil armarna. Om halsen hdngdes

etr halsband av urblista Iggskal" Stingen stottades med en

stor. Pe detta sdtt kom det att se ut, som om figuren hade

tvi ben. Dessa kl[ddes med lov, vilket enligt sagesmannens
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Huvud" b. armar. c. krans. d. nlsduk. e. kjol.
b. berlocker. c. d.rmar. d. krans. 2I. S k r e d s-
bukett i handen. c. brudsmycke. d. eklcivskrans.

bildade liksom kalsonger. Utanpi detta formade man en
kjol ay kvistar och lov. Frin grannsocknen Krokstad
har endast erhillits negativa uppgifter vid efterforskandet av
rnajsting d6r.

Nr 19 ar en majsting ffi,n Tossene socken. Uppgif-
terna om den arc ldmnade ay A. S-r, fddd i Tossene 1g50.
Stingen restes i sagesmannens ungdom vid Bovall. Den var
helt kledd med bjork- och eklov" Benimningen yat majsting.
Dock tycktes den forestdlla ett fruntimmer. I roppen saff etr
"skrubbansikte" med en huvudduk pe. Armarna voro bojda.
Ddr dessa forenades med stingen, och hinde rna tinktes
Yara) fdstes dels en krans, dels en nlsduk. Nedit stammen
formades en kjol ay lovruskor.

Annu pi 1870-t alet restes ph hlradsskrivarbostdllet Hdller
i B r o socken en majsring med utseende som ryp m 20. Den
kallades Maia och forestlllde en mdnniska" Stingen kl[ddes
med ek- och bjorklov samt fors5,gs med eff kors. I toppen
sattes en lovkvast, som skulle forestilla etr huvud. Urbl6,sta,
ofargade dggskal hdngdes i trl,dar pi bida sidor om detta. De
skulle forestllla berlocker. Tvdrsli.n yar genom guirlander
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omformad tilt armar, och hon hade en krans t var hand. Sa-

gesmannen har i detta fa\l varlt N. B-n, fddd i Bro 1866-

Slutligen iterstir endast typen nr 21, som ar hdmtad frin
Sk,.Jrviks socken. Den festes pnen gfud, somhette

Lund, under senafe delen av 1800-talet. S" N-n, f6dd i
Skredsvik Lr 1860, har gerr uppgifterna om denna maisting,

vars hoid var knappa tjugo alnar. Den skulle forestdlla en

brud men kallad.r -"jsting. Nigot visst tridslag foredrogs

ej. Stingen yar omilad o.i, hade sin bark kvar. Den kled-

d.r med alLa sorrers lov. Bide vuxna och barn hj[lpte till-
I roppen sart en ruska av lov, som skulle forestllla krona.

Man fiste en bukett med blommor liksom i sjilva handen.

Band i gult, rott och blitt papper, bendmnda brudsmycken,

prydde endarna pi korsarmen. Innanfor dessa hdngde stora

Lt io"rkransar. Figuren yat kledd sfl mycket som moiligt. Ddr

stacks in nigon enkel bukett hdr och ddr. I tvi dagar "holls

hon helig". Midsommardagens kvdll dansade man ned henne.

jatr
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Hoslitter och hobergning
i ga.mla tider.

Av

OLAUS OLSSON.

T jorn

ORR i tiden slog vi inte hoet forr[n i mitten eller
i slutet ay juli. Det skulle sti, tills det hade satr
fro. Ndr "hoantia" (hdandstiden) kom, bidade
man upp ungdomen i grann gLrdarna" Det brukade

komma en 6 till 10 pojkar, ibland flera, och hllften si mhnga
toser" De kom pL kvdllen, och karlarna borjade med att
bryna sina liar. Det var en konst, som inte alla yar lika
skickliga i. Det miste goras vll. Annars redde man sig inte
bra ndsta drg. Det var nimligen en skarp tdvlan mellan
slittar na.

Lien skulle vara ling och skarp som en rakkniv. En god lie
eller "16", som vi slger, vat en klenod, som sli.ttaren gomde
och virdade och som det talades om i bygden. Den bdste slit-
taren, som jug har hort talas offi, .vat J. i K. Han gomde sin
lie pi kistebottnen, smorde den och skurade av rostflickar.
Och han hade den kvar i mLnga hr, fast han for ldnge sen
lrade blivit for gammal for att git pit sli.tter. T. i S. hade sju
liar for olika slags slitter. Han hade ocksi olika namn pi
dem: Store Skarpen, Lelle Skarpen, Buskerockarn (den ro-
han _ slog bland buskarna med), Tuvetrock arn (for tuvig
rnark), Mafl angarn (den som han fldngde ay maderna med),

35



Den lange och F-ervel eflangaffr (fervel - fiarll; fervele-

fldngafn - lien, som flog ldtt som en fiarrl).

De blsta larna var i alla fall de, som bergasmederna hade

smitt. De bet tika bra pn sten som pi stra., men man fick

aldrig titta i eggen. Det .uar en g?rng en karl, som hade fLtt

en ri.r lie. Han gick lingt forbi de andra slittarnt, men tatt

som det var, hogg han i en sren, si gnistorna rok. De tit-

tade han i eggen, for att se efter, om den hade taglt skada.

Men i detsamffra sig han, att det .var ett gammalt revben,

som han hade giltt och slagit med.

J^g kinde en gubbe, som dog for en trettio fu sen' Han

hade tjanat drang pL Lilla Askeron i sin ungdom" "A ddr

fandes bergsmer. b. e ett, sum a s[kert", sa' han, "for la
lrar mange gangff hort d,um smi i berga' Jn Seck did md

jarn en [*al i, ba dum smi en lo for mei. A betalnunga la

je breve. Men je feck allri non (nigon) 10. Ja har ente bdrt

(burit) me rutt ed kan ia vdl tru".

NIr slittarna hade brynt sina har om kvdllen, blev det

traktering och sedan spel och dans. Sen sov de en stund i
ladan pa ho, som husets folk hade tagtt in i forvig. De

gamla ie1 for sig i en krok men pojkar och toser i syskon-

sing mitt pir golvet. Ddr vaf ett liv, mi tro!

Om ddr de .var en pojke, som yar atg, for att inte han

hade blivit bjuden, kunde han komma smygande om naffen

och stryka med rndssingstrid over eggarna pi de andras har.

De u^i det ndstan storr omojligt att fe' dem skarpa igen, for

mdssingen biter sig fast i stilet. Ibland kunde nigon aY P9i-
karna i-yg, sig ut ur ladan och lisa rivorna (rlfsorna) for

toserna. Ur.t tog "huvudet" aY en fLYa och stack in alla de

andra skaften innanfor. Se'n satte han pi huvudet igen" Da

hlev dir ett farhgt liv bland toserna om morgonen, nat de

skulle ut pi Ingen och inte fick loss sina rivor. Da skrat-

tade pojkaina och sprang fore dem ner till ingen och bor-

jade sli. Men det kunde ocksi hInda, att en tos smog sig ut

och strok med missingsnil over eggatna. 'De Yar det Poi-
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Lflsta rivor.

karna, som blev sinkade och fick eft failigt sje med attbryna
om igen.

Den naften blev det i alla fall inte mycket sover. Redan
rnellan ett och fie stod slitterfolket upp, for att de skulle ff",
sli, medan daggen lirg kvar, och innan det hade hunnit bli
si varmt Det gfu mycket lattare att slfl, nar grlset ir lite
vitt. Ya\e karl fick en sup och en smorgis, innan han
gick, for att han skulle "morja" (morgna) ser".

Den bdste slittaren skulle yara "foregangare" och "ta upp
tviski ra" (d. v. s. nar han vlnde om vid dngens andra anda,
kom den "hostr ang" , som han slog andra gingen, att ligga
bredvid den forsta men med strina vainda it morsarr hell).
Foreghngaren forsokte gh ifrin de andra, men varje efterfol-
jande karl Lirg i, allt vad han orkade, for att komma si tatt
inpi sin foregingsman som mojligt. NIr han hann upp ho-
nom, skrek han: "Akta hasera!" och litsades, som om han
skulle hugga honom i benen. De fick foreghngsmannen hoppa
ur skiran och stdlla sig sist i raden" De blev det nojs, och
den, som hade fitt hoppa ur, blev bide skamsen och arg. PAL

girden Spjerr ar eingen drygt en kilometer ling" DIr yar

37



L i K. foregLngarc ph en slitter for mhnga, mhnga Z'r sen.

Han gick snart si lingt ifrLn de andra slittar tz, si att han

kom till dndan pi Ingen och vdnde och motte de andta, nar

cle hdde hunnit halvvdgs pn f,orsta skiran . " Go moffn pf,

er!" sa' han och gick forbi dem. Det talte folket om t mhnga

5.r. En alldeles ovanligt rask och for karl Yar han, och en

lLng, god lie hade han, som sagt ar.

Ifalt nigon av slittarna yar fisteman till en aY girdens

toser, var det han, som skulle yata foregLngare. Men de afi-

dra lirg efter honom som hundar efter en hare. For honom
yar det dubbel skam att bli upphunnen och wungen att hoppa

Lrr skiran . Jug horde en ging talas om en sin Pojk. Pe kvdl-

len frh.gade han tosen, yar e hade forsta skirgingen. DA

l>rynte han tvi har ht sig, och pL natten stno han sig ut och

lade den ena vid andra indan av skirgingen. Ndr han hade

hunnit dit pL morgonen, bytte han kvickt offi, och kom lingt
fore de andra, eftersom han hade en lika skarp lie, ndr han

slog den andra skiran som nar han slog den forsta. Da

blev tosen glad och tyckte , att han Yar en duktig karl.

En tos brukade gh bakllnges efter tvb, slittare. Hon rakade

ihop hoet tilL "bressler" och spritte isdr det med rivesk af tet,

si att det kom att ligga jdmnt och lagom tjockt. Dar fick

inte bli nl,gra "kladd ar". Den som glornde sig och sprltte
med rivehuv,udet och tenarna blev utskrattad.

Om slittarna kom till en ang, dir det .var tunt med gris,
skrattade de och sa: "Di-. id A mine sju Poikar slo en hel d^,

si mocke vi orka, da kunne vi faR, ett lass ho, sa marbun"

(markbon : knallen).

Fram emor femtiden pi morgonen blev slittarna bjudna

hem titl frukost. Det .var vetebrod, smor, ost, pannkaka

eller ugg, ost och spekeflIsk. Ndr kafre hade kommit i bruk,

borjade man miltiden med det. Och minst tvi suPar eller
"kaffehalvar" skulle varje karl ha. Se st[llde mor ut stora
"dngebutter"l ) med dricka, som hon sjllv hade bryggt, for

') Lagre [n mjolkbyttofna. Anvlndes aldrig till annat.
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man blev ju torstig och drack mycket. Vid Ltta- eller niotiden
bjod mor pi "morrasmad". Det var smorgilsat och ett stort
{at med risgrynsgrot. Alla Lt ur f.atet, men de hade var sin

tallrik (eller mugg) med mjolk att doppa groten i. Nu skulle
man ta m8.nga "pinnar (supar) pL groden"" Klockan tolv yar

arbetet slut. De fick vi middag: fdrsk potatis, fdrsk fisk och

sedan mjolk och brod. Sen gick slitterfolket in och lade sig

pL logen, de gamle for sig och pojkar och toser ihop, som

forut. Man hade nu blddat ordentligt, fastin,mall l1rg i syskon-

sdng. Nu yar det ndstan varce nojs dn pi kvillen, men sfl

sminingom somnade den ene efter den andre. Klockan fyra
blev de bjudna pi "kaffehalvaf ' och "oktem ad", och sedan
rrat det spel och dans till lingt ut pi natten. Dagen darpfrt

gick slitterfolket till ndsta gl,rd, och si kunde de hilla pn
ett par veckor. Det .var mycket arbete och mycken rolighet
men inte mycket somn.

Vi har inte brukat stacka hoet eller hanga det pi hlssjor,
som folk gor i andra bygder, utan vi lit det ligga. Pa tredje
dagen kunde vi vdnda pn det, om det var god tork. Samma
dug kunde vi for det mesta borja kora in det. De gick wfr.

cller tre man och skot ihop det i "strin gar" med rivorna.
Och sen skot vi ihop strdng arna till "muver". Kvinnfolken
gick efter och finrakade. Sen korde vi ut med hosldden. Det
vat grindar pi den och hd.starna yar spinda i "reden", d. v. s.

vi hade inga skaklar utan baru linor. Det hdnde ju, att sl[-
den vaLte, for det yat ofta ojdmn mark. Men vi hade surrat
troet med rep, och eftersom vi inte hade skaklar, blev ha-
starna stiende och ett par, tre man kunde ldtt resa upp lasset
igen. Pe stubben och i backarna glad sldden ldtt som pf,, sno
om vintern. Det b'lev varmt i slidsplren, och ddr br,ukade
harnen trampa efter barfota. Vi hade inga hogafflar, utan tvfi"

eller tre man gjorde en "kdmma" med rivorna. Sen lyfte vi
upp "kimm orna" pZ. sliden. Tre man tog den forsta, tv5,

den andra och sist kom " rl.gerf' . Den var minst. Nu ar det
inte minga, som kan konsten att gota en "kd.mma" och
sldnga upp den ph lasset. Kvinnfolken gick efter med sina
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Hoslide f rin Tjorn. Goteborgs Museum.

rivor och rakade i "muvestan" (-- platsen, ddr muvan hade

Iegat). De snodde forklzidet eller kjolen om hodottarna och

bar dem dll nista "rnuva".

Nlr vi korde in hoet, brukade det komma fattigt folk, som

bara hade en ko eller nl,gra fhr, och be om ho. Nigra hade

rivor med sig och hjnlpte till att ruka. Andra inte. Var och

en hade de ett "hdbtnne". Det .var en jdttestor kasse med

trri stinger i overkanten2). Den rymde en hel mansborda.

NIr vi korde in sista lasset, skulle man inte vara si noga

rned, om dIr blev en eller annan "hodott" kvar. Det Yar inte

hra att ta allt. Varfor det var Si, visste ingen. Yar det nigot
slags offer? Eller skulle det iterstiende ligga kvar till trol-
lens kor? Om dagen horde man dem rLma inne i bergen, och

en och annafi kunde fL se dern pil naften, nar trollen hade

sldppt ut dem pL bete. Det finns en sdgen, som tyder pi att

clet yar d., som skulle ha det: Det var en ging en karl, som

motte en trollkiring pf;. naften. Ftron bar eft stoft hobdnne pit
Iyggen . "Yaf har du fhtt hoet rfrLn?" frl.gade han" "Det

har jug rakat opP frhn eran un1. Det ar sint, som I hat
llmnat. Ndr vintern kommer, behover vi sivil som I ha n3'-

got att ge vfr,ra kor".

') Bunden som en vad.
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Ju, si gick slittern och hobdrgningen tilI i min barndom
och ungdom. Somligt ay det, som ar sagt, har jug hort de

gamle beratta. Men det mesta har j^g sjdlv upplevt. Sdrskilt
tydligt minns jug "hiian" he,mma pi Brdcke sommaren L862,

eller kanske var det 1861, nar jug yar en nio eller tio Lr
gammal. Nu for tiden finns det ju slitter,maskiner overallt, si
nu slir en enda karl lika mycket som tre raska slittare hann
med forr i vdrlden" Dirfor ar det slut med de gamla slitter-
€'illena nu. Och troll och annat sint dar ar det inte milnga,
som ffor pi i vLra dagar.

Denna uppsats har efter anteckningar och muntliga uppgifter av Olaus
Olsson utarbetats for trycket av lektor W ilh. Cederscbi1ld.

kg
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Estrs jfr ff trslasHffi sks&s&s&
Fffi Nifi Nffi Nffi Nffi NW ffi Nffi Nffi Nffi N

Eptr
ffiNffiNffi

Se och skorda.
Anteckningar frd,n Ljasbults och Kinnarllmmo socknar,

Av

AXEL HENRIKSSON.

err sockenstimtnoprotokoll aY Lr ti 43 ffin Gall-

stad, inte lingt ffin den bygd frLn vilken foliande

anteckningar hdrstamma, llses foliande Pafagtaf :

"Te. Kyrkoh. forestdttde nlgra widskepelser, som

han forsport brukas wid sldesbergningen, sade en del sig a[-

drig wetar theraf. Alla formantes afsti med alt sidant bruk,

sorn lofwades, och heldre bedja Gud om wdlsignelse wid sl-

Cana tilfillen."
Det forefaller som om ortens befolkning ratt bra skulle ha

h6,llit sitt lofte titl kyrkoherden, ty det mesta av de gamla

sederna bide vid sidd och skord synes ha gitt spirlost for-

lorade. Hdr nedan meddelas nigot av vad de gamla i orten

einnu vet att beritta. Uppteckning arna hirstammar huvud-

sakligen frhr Ljushults och Kinnarumma socknar i Vdstergot-

Iand och finnes i Vdstsvenska Folkminnesarkivetl).

Man gav akt pi hur pass rikligt vissa tridslag blommade om

r,f,,ren, ty darav kunde man fan, reda pi h,ur skorden av olika

sidesslug skulle bli. Bjorken lnorsvarude visst rigen och asPen

havren, si att olm det exempelvis fanns mycket palm (hengen)

') V. F. F.22, och t493, I. F" G. H. L211"
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pa aspen, se borde man fa mycket havre. "Om asPa bdr

palm, si blir de be ho och halm."
Se ka[ade mullo xar (ollonborrslarver) , som man ibland

piltrafrade vid ptojning och grdvning i jorden, pllgade de

gamle betrakta under virbruket, ty av dem tog man tydor an-

giende irsvdxten. "J^g minns att min far gick alltid och

glodde pL dom." Och man spidde efter foliande regel: om

.1. frdmre benen pn mulloxen ar llngst, blir den forstsidda
siden bdst det Lret, men om ddremot de bakre benen ar

llngst, kommer den sistsidda slden att vaxa hogst.

Ett gammalt mirke siger : " g3.r det ht litet sdasi (d. v. s.

om utsddet ar drygt), blir det god irsvlxt. I rnotsatt fall
blir irsvdxten sdmre.

Den 28 och 29 april ("Ture e Tuke") bendmndes allmdnt
saadaa. Da ville eller borde man si havren, sivitt moiligt
var. Men om vdderleken holl sig kylig och regnig, bridskade
det inte med vfr.rarbetet forrin vdrme korn. "Nir bjorkelovet
ar si pass stort som musorofl, da kan en si, men innan ha-
star det inte", sdger eff gammalt mlrke.

Vid julen gomde man en med tanke pi sidden slrskilr
bakad kaka, vederborligen torkad, i sidesbingen. Man grlvde
rier den i utsaidet och lat den ligga dar till den dag virbr,uket
begynte. De skulle den som sidde samt dragarna ata av

den for att fi, krafter till virens strdnga arbete. Enligt en

a.nnan meddelarc var det inte en kaka utan en stor ring, " sda-

ringen", bakad a\r bdsta degen vid julen, som skulle gommas
till vhrarbetet. "Den skulle ligga i siskippan medan far
sidde, e sen skulle vi ata -var sin bit, far forst." En tredje
sagesman berattar om sikakan, att den skulle goras av det be-
sta huset formidde. Den skulle tas fram den dan forsta si-
den siddes, och alla som deltog r vh.rarbetet skulle smaka p[
den. Sjdlve siningsmannen skulle boria, och han skulle glt
och tugga pit kakan under det han si.dde. Vid samma till-
{Ille skulle man ocksf,. dricka julol; riven av den yarar borde
alltsi nigot gommas till sidden. Pe den tiden fanns det ett
slags stora glasbuteljer som kallades "mlsse-potIller", emedan
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man i kyrkorna hade sidana att forvara missvinet i. Sidana

fiaskor brukade de vdlbdrgade bonde rna kopa och taPPa ol

pi, och en ay dem gomdes till viren. Olet och sikakan

sades skola medfora att kommande groda blev "dryger och

f:od".
Vid sjalva sidden fanns det en hel del att iaktta. Man

ville bta gama att det skulle .vara "sijnnavinn" nar man skulle

s5,. SjIlve husbonden skulle Si, det Yar givet. Och han

borde inte yara tarvligt eller trasigt kledd, utan garna ha litet
hdttre pL sig an eljest i vardagslag. "Inte gick det an att g\r

kledd som en gammal torpare i Roasjo, som sades ha bortit
hundra lappar pi sina byxor si botta vaf de. De saes

aft han fick hundra kronor for boxera e, en fornsakssamlare,

en riker herre soirrr kom dit, men inte passa det L s3, i sidana

boxer. "
Under siningen skulle rnan gh raskt, ry desto fortare vlxte

sIden. Man skulle ocksi ay okdnd anlednirg lyfta
hogt pi fotterna.

NIr man skulle till och si ett srycke, stillde man sig forst

vid renen, tog av sig hatten en liten stund och llste nigon-
ting, men vad det .var ar inte lItt att fe, reda pL nu.

Pe nl,gra stillen sig en meddelare i ungdomen att det Yar

stucket smi kvistar i de nysidda Lkrarna. Det var grona

furukvistar och bjokkvistar. "Dom sae att de va for att de

inte skulle komma f'illemask pi sda."

Man skulle akta sig for att limna nlgra bara fldrkar, S.k"

mester eller gddder, i lkern. Sidana bidade att sinings-

rnannen skulle bti flintsk allig. Det sades ocksi, nar nigon
vid sidden llmnade en fldck bar, att han sitt en likkista. Det
betydde att nigon i huset, sannolikt siningsmannen, skulle

do under iret. Ddrfor yar man rddd for att glomma en

fidck, och om en bonde rhkat ut for den maloren, yar han

snabb att vid upptdckten de brodden stack uPP gil dit
rned en neive sid och en kratta.

Ndr ett stycke var sitt, brukade far berattar en medde-

Iare i Kinnarumma kasta ett pM navar sdd upp i luften.
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Han slingde dem over huvet, en it hoger och en it vdnster. En

girg ffi,gade i^g: "Varfor gor pappa si?" Men han svarade

endast: "Da forstir du dek inte pa!"

Man skulle vid alla arbeten ph ikern alltid "pusta renen"

vila litet nar en iker yar undangjord. Annars tog man

kruft med sig dafifrhn, och det vdxte sdmre dd"refter.

Om denna sed berattar en annan sagesman. Nir man full-
gjort vhtarbetet och " gjort ikring" hkrarna, satte man sig pi
renen, kndppte hdnde tna och holl liksom litet andakt. " Ja
minns la nhr ja ya liten e va md far A gjorde ikring akra,
och vi hade gjort iffi oss, e far satte se pi en sten, L ja
borja e springa fram; de ropa far ph me och befallte me

liomma igen. Vi ska pusta rena forst, sa'en. A si kndppte
lran ihop hdnnera e, sae: Gu vdlsigne vlrt arbete! - Far va
la ente aant an e ogudaktier mlnneska annars, men db. va han
si andiktier si."

"Pusta rena" skulle man for ovrigt ocks6. gora vid skorden
denna glrng for att fi.kern skulle fe vila. Annars ar det

svirt afi numera spira nl,gra skordebruk ay magisk innebord
i trakten. En meddelarc berittar om en gumma i Seglora,

som alltid de hon skurit sista neken for iret tog med nypan
cq sjdlva spetsen pL sklran och kastade den bakit over sig"

Fdll sklran de i backen i sidan stillning att den yar litt
att fatta tag i ("vette till"), si sade gumman: "4, at skdr
jug ett 6.1" Men om skdran f6l1 si att den inte vefte till
att ta i, si skulle det yara ett diligt mdrke. Vid are berlttas
att nar man skar upp, si skulle man akta sig si att den sista

neken inte blev blott halv eller ofullstindig, ty de kom det
att "bli en onge" ph. det stdllet fore ndsta skord. Man sphrar
ocks5, br,uket att den sista neken skulle gommas for att ges it
kreaturen. Den delades si att varje djur fick nl.gra strf,,n.

Den egentligu trosketiden .var oktober och november mhna-
der. Att borja tidigt, strax efter inbirgningen, betraktades
som ett fattigdomsbevis. De sade gtannarna, nar de fick hora
slagorna dunka: "Nu borjar hungerklockorna ge i den gErden!"



Men fuam i oktober och november fick man si mycket meta

brittom, ty fore jrl, eller egentligen fore tomasmlsse, skulle

det vara upptroskat. Man steg d[rfor upp redan vid tretiden

pl morgonen och gick Lrt pi logen. En gammal soldat, sorn

rredelat en hel del ay de hdr itergivna uPPgifterna, fick pi
clen tiden han tjdnade dring till och rned borja klockan halv

ue. Den bonde, som inte hade troskat ifrin sig till to-

masmdsse, dugde knappast tilt och goru nin vir, hette det.

Som belysnirg vid troskningen fore fotogenens tid minns

cien nimnde soldaten ingentirg annat an talgljus. Annars

talas det om sm5. tjd"rvedsbitar, som lades pL en stenhall, vil-
ken i sin tur placerades pi sdastabben eller var det annars

passade. Om det fanns en pojke aft tillgi, si fick han sitta

och passa elden. Ett annat sdtt .var att lagga tj[rvedsknorta rna
i en gammal uttjdnt gryta garna en sondrig, ty de lyste

det si mycket bittre genom hilen! Detta har meddelaren dock

inte vait med om sjilv. "Far talte o,m'et".

Den som slog sista slaget nar man troskade kallades "1o-

gadonken". Ingen ville gana sli sista slaget , tY den som

gjorde det troddes skola do fore ndsta trosknit g. "Det var
inte bra att du som ar si onger skulle sli det sista ,slaget",

k"unde rnan fa hora en far sd'ga till sin son. Helst pligade
man laga si att de tvi sista slagen f6ll samtidigt. Det var
min far mycket noga med, forklarar en meddelare frin
tsollebygd.

Se stod man de linga hostmorgnatna och arbetade och a;r-

betade och lyssnade till slagornas ljud. Y ar det fyru karlar
som troskade, si tyddes ljudet si hdr: "Tu Pdr Yartta, pilsa,
troja" . Vid tretroskning Idt det si: "Fattas en fat-
tas en -" .

Ovanstiende uppteckningar har
arkivarien, fil. lic. Olof Forsin.

samrnanforts och redigerats for trycket av

-46:-



EslaE EEtr gEslhffi sE gptrp g psps
Nffi Nffi Nffi Nffi N ffi NW ffi N ffi N ffi Nffi Nffi N ffi

Se frua och korntosa i ya.rmlandskt

folkmil]Ile.
Av

HILDING CELANDER.

LAND de mlrkligaste kdllorna friln nigot ildre tid
for vir kdnnedom om vdrmldndska folkminnen ar

de anteckningar, som av komministern i Nyed
L. J. M. DarnN Lr L869 insindes till Vitterhets-

akademien som svar pi en av den tyske folkminnesforskaren
\TrruELM MaNNHARDT utsind ffigelista. Upptecknaren
som .var ay virmldndsk bondeslikt har tydligen en mycket
intim fortrogenhet med sitt hemlands folktro och folksed.
I{an ger noggrant besked om vilken oft hans uppgifter av-
ser, och det alha mesta ay vad han meddelar (even itskilligt
som i forstone kan forefalla timligen fantastiskt) kan be-
krdftas genom dldre och nya;re uppteckningar.

Emellertid ar ett par av de utforligaste och all,'la intressantaste
skildri ngarna alkjemt fullkomligt .nrr*stiende i nordisk.folk-
tro (ti vitt forfattaren av denna uppsats kdnner till) och over-
huvud ay den art, att man ovillkorligen stiller sig undrande
och sporjande infor dem" Ar detta ikta och trovdrdig folk-
tradition ? Eller har den individuella fantasien och fabulerings-
givan upptecknarens eller hans meddelares vdsentlig
andel i den detaljerade framstdllningen? Det ar bl" a. for
att om mojligt fA den ffi,gan utredd, som jug hIr vill iterge
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och soka nigot belysa DarnNs egenartade framstdllning aY

Se- f rua och dirmed besliktade forestlllningar.

I MaNxHARTDS ffi,gelista heter det bl. a. (i frh'gan n:r

1g) : "finns det nh,gra sigen rtade [sagenhafte] ber[ttelser,

som har avseende pi sidd, skord och sidesf alt?' ' Som svar

haryL anfor Dal6n fdliande:

I Sillerud socken hade dldre personer (i borjan av I84o-

talet huru det n u ar, k[nner man ej) den sagar att be-

ratta, att det " dr en stor o lingt bort i vida hafvet , p8' hvil-

ken ofantl tga ("gr,ufliga" ) sddesikrar finnas, forest[llande

det ena en man och af dess ldngd, det andra en qvinna

cch af dess lnngd; rundt omkring hvart axpat finnas mindre

hostes trLn och ax af" barnslig storhet och utseende: dessa min-

dre aro de storres soner och dottrar. Over dessa hiskliga

s[desikrar, som aldrig ta nigot slut, vakar en Fru, s&

g r an n som solen: hon heter S l-frua (- sddesfrun) , " sda" ,

t'lrro.t. ftua" . Forst om somm aren gron, sedan blir hon h v i-

tande hvit L ffu blommor i hufvudet och derefter ett

h v e t e-a x; hennes hir och hufvud gldnser som guld och

silfver. Hon tycker faseliga om sddesmenskor nl, som sti och

vaxa nere pi jorden ; darftjre spirar hon ner ffin hoiden, der

hon,bor, mjolk ur sitt mjetlhvita brost i munnen pi sdden och

liter den "poPPa" (- dia), men ndr den (stiden) blir
gammal, si ffu den tdnder, och da biter den si [sic!] fru7 i
t'p 

o p p e n" (- br,oswirtan), Si att hon blir ond, och liter
o d j ;; e n ata upp den och mlnniskorna skd.ra av den jemt med

fotbladen. De tycker hon allt att det ar stor synd om den, for
det att den har ondt i fotterna, och hosten kommer med k6ld

i sldesfotter na, si att det svider i dem; derfor spirar hon mera

mjolk i fotsiren och bliser daryL., si att det gor godt och de

gro (-- laka), och breder ett mjukt, hvitt silketdcke. Viren
darpl tagff af [sicl] dem t[cket. Sa gof hon vatie fu" Hon
har smi, gula foglar vi kalla dem gulirlor (- gula sides-

ailan): dem sdnder hon 2:ne gLnget hvart fu hit uPP till "h6-

gan Nofd", f o r s t om Sommatelatt omtala: nu ar"s i aflfia"
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(- siningsandtiden) inne, sedan mot hosten att: nu ska
rigen och vetet sis!" I Dalnssaua (Tocksmark) invid norska
grdnsen kallas Sddesfrun jdmte "Sd,a" dfven "Sara".
(Man igenkdnner hdri tydligen Ceres, sddesgudinnun').

Dal6ns berdttelse har tydligen vdckt den tyske .forskarens

stora intresse. Han Lterger den fullstlndigt i sina (posthumt
trtgivna) Mythologische Forschungen (s. 3I2 f.), fast icke
utan en del onojaktigheter i oversittningen'). MaNxHARDTS
intryck ar dock en smula blandat: "Enkla forestlllningar om
l.^orn-modern m5,ste ha vafit kdrnan, ur vilken ein dichte-
riscber Kopf utvecklat sagan", i en stil som piminner M. om
H. C. Andersen, fast framstlllningen h andra sidan i stort sett
har en primitiv karuktar, liknande vissa indiansagors. Slut-
omdomet blir, att sagan "icke obetin gat ar att anse som en
modern uppfinning, utan mycket vil kan ha en dldre folkfo-
restdllning till grund." Det at dessa folkliga forestill-
nlngar, som i det foljande skulle framd ragas, si lingt ske

kan genom anforande av beleigg frhn nordisk folktro och myt.

F'orestdllnin gatna om ett overnaturligt kvinnligt vd.sen, som
rider over sddens liv och vd.xt, ar vil bestyrkta frLn hela det
eur-asiatiska kulturomridet och dven utanfor detsamma -

') I det foregiende har bibehillits originalets stavning och interpunktion
den senare f . o. rd,tt egendomlig. Handskriftens understrykningar iterges

med spdrrad stil.

') Da det kan ha sitt intresse att f5, Mannhardts forhillande till sina
kdllor belyst, mi dessa onojaktigheter hdr anforas, vare sig de f . o. ha nfl-
gon reell betydelse, eiler inte.

"Paarweise Ahren von denen je clie eine einen Mann ro hoch ( ! ) , die an-
dere eine Frau :o hocb(!) darstellt (for "en man och af dess ldngd"
osv.) "Kleinere Hcrlme" (for:: rnindre hiistestrin och ax).

"uber diese unbeirnlichen Acker" (for: hiskeliga, vilket ord givetvis en-
dast avser ikrarnas storlek).

"I-Jnd danach weisse Abren' ' (for: och derefter ett hueteax).
"Man glaubt, sie schu'ebe uffi die Kornntenschen" (for: hon tycAer f aseliga

orlt si)desntenskorna) .

"LJnd der Herbst komntt mit seiner Kiilte daran und brennt sie", dvs" die
Ftsse (for: kommer 'nted kdld i sridesfdtterna, sfi. att det suider i dem)"

"Sie hat zuei hleinc goldene l/i)gel" (for: hon har smfr. gula f oglar).
D a I 6 n s sista ord iterges (i annat sammanhang) si: "In Dainsiltra

(Tocksmark) unweit cler norwegischen Grenze nennt man dieselbe bald
S ii a, bald Sri-rfid d. i. Sdderi" (ti 

- 
troll).
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tack vare \TnnELM MaNNHARDTS omfattande och banbry-

tande forskn ingar. (Amnet finns nu ocksi oversiktligt behand-

lat ph svenska i oversdttningen ay Jauns Fnaznns Den

gyllene grenen, till r.ilken jug kan hdnvisa). PAL nordisk bot-

ren har emellertid dessa urgamla forestdllningar som sd-

kerligen frhn borjan hort tillsammans med det ildsta primi-
tiva jordbruket endast efteilamnat jamfiorelsevis torf-
tiga spir"

DarnN har sjilv att anforu ett par otvetydigt akta vittnes-

bord frhn vdrmldndsk folktro . " Ndr vinden gfu i vigor pfrt

kornfdltet, utrrycker folket [b1. a.] detta dermed: 'kornrrtora'

eller kiira rnor ar ute och knallat i kornet' och

'korntdsa eller kornianta sittef och Yaggar de sm3-

i kornet'."
Har stir alltsi den mytiska forestdllningen i omedelbart

samband med en ay de naturforeteelser, ur vilka den direkt
leder sitt ursprung i det primitivt " arrtmatistiska" betrak-

telsesdftet.

Ett urblekt sprik-minne om denna kvinnl tga sddesande i
den vdxande grodan har ocksi kvarlevt till vhr egen tid i
sodra Halland, dar det sdges om den som skdr de sist a strhna

pn ikern (dar sddesfiltets makt har trotts fly undan skorde-

folkets liar), atthan "f ick keringen"t).
Ett betraktelsesdtt ay helt anfiafl art moter oss i den oster-

bottniska folktron, att, nar det ar gles sldesv axt, har k o r R-

k er i n g e n ghtt genom sddesf[ltet. Hon har pL sina tlt
lrar, med vilka hon forstor vdxten. Aven denna tro har
nhnga paralleller; enligt folktron kan sldesanden. (liksom
andra "rl"dand.") taga lika vil som giva. I Samma

trakter berdttas ocksf,, en sdgen om en "dngsk ating". En

girig husbonde hade pi ingen arbetat tiIl lingt in pL rrat-

ten mot sondagen. Plotsligt uppenbarade sig ddt en ovantrigt

sror kvinna ay alldeles overmlnskliga proportioner; hennes

') Uppt. i V. F. A. ay A. Karlsson friln Harplinge (tlZl). Sista

klrven krtt"r hd.r "kdringen" (den kvarllmnades pi ikern, for havsgubben)

och uttrycket har kanske i senare tid snarast hilnforts till denna kIrve.
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hrost hlngde si linga, att hon kastade dem bakut over zx
larna, i det hon med mycken skyndsamhet borjade raf,sahoet,
under utropet: "det skall rdfsas, det skall rd.fsas!" Har finns
dock knappast mer an narnnet, som direkt hintyder pL en

vegeationsand.*) .

Om man fl"r doma ay de synnerligen knapphdndiga noti-
serna, kvarlever forestdllningen i de nordiska l[nderna i re-
geln endast i helt urblekt eller urartad gestalt, ofta endast
som skrdmsel for smibarnen, vilket i regeln ar det sista sta-

diet i en mytgestalts forfallshistorta.- "Rugk jnt lingen
kommer og :.ager jrr", sades det ph Sjeilland till barn, som
ville springa in pL i.kenr, och pi samma sdtt talas det om
"en gubbe eller kiring" i sddesf altet, som tar barnen (Fin-
lanC), offi en ro-gumma i rovlandet (Finla"d),er arte-
kering eller artemor i arthkern (Danmark, Norge,
Hollando).

OIta lhter den primitiva uppfattningen sldesanden for-
kroppsliga sig i en eller annan minsklig represen-
t a n t" DarrN har ocksi ett intress ant exempel pi. detta drag:

" (Frdmmande) qvinna, som besoker logen, fl,r slagan om-
kring midjan, en halmkrans omkring halsen samt hufvudet
besatt med sddesax under utrop: "se sidesf run, se si ser

sddestosa ut!" Det var den i karvarna (sdrskilt den
sista) dolda sddesanden som har .var tinkt i kvinnlig ge-
stalt vars roll den plotsligt uppdykande besokerskan fick
overtaga, en forestdllning som ar rikligen bestyrkt frLn minga
ldnders folksed vid skord och trosknirgu).

Vanlig are i nordisk och germansk folksed ar att sddes-

anden fl,r sin mdnskliga representant i den person som skdr

cle sista stri.na pL ikern eller binder den sista kdrven ay

dessa strin och dd"rmed bemdkugar sig den dau, inneboende

') Finlands svenska folkdiktning VII : 2, s. 271.
u) Mannhatdt, I{ythol. Forschungen. s. 296 fr.
u) Se hlrom Mannhardt, Mytholog. Forschungen, s[rskilt s. 42 fr.,

'F r a z e r, Den gyllene grenen, s. 512 f . For nordiskt omride kan hdnvisas till
forf :s uppsats "Logkatten och dess sldktingar vid sidesbdrgning och tri)sk", i
Vdstsvenska hembygdsstudier tilllgn. Hi" Lindroth, s. 153 fr .
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riringsmakten " fhr klringen" , " taf haren" osv. I Dan-

mark ar hela denna forestdllningsgrupp sirskilt utbildad, och

dar moter oss bl. a. sidana drag som att den flicka som

bundit den sista kdrven, overtog dennas namn by g-karling
( baure-, huede-, rag-karling ) och ocksi behandlades som re-

presentant for den kvinnligu sldesanden, bI. a.. genom att ff,'
liedersplatsen vid skordegillet. I en jylnndsk bygd (Sporup)
kldddes hon ddrvid till "brud" eller "drottning", med en

krans ay kornax kring pannan och med ax inflltade i hiret
och fdstade pi klddningenr).

Jug har hirmed anfort allt, som yartt mig tillglngligt ay

rLyare nordiska folkminnen om "Sdfrua" eller hennes speci-

ellare motsvarigheter, rugkrellingen etc. Har som si ofta
finner vi emellertid de nordiska folkens mywasen bevarade
ocksi som lin hos lupparr.a. Den norske folkminnesfor-
skaren d:r Nrs Lro har nyligen framd ragtt frLn lldre lup-
.ska kdllor en rad vittnesbord om en kvinnlig vegetations-

gudom , fastan ay helt naturl ig^ skdl Lapparna endast
hi,Iler sig tiIl hennes makt over grdset och det oumb[ rhga
fjaflbetet. De norska Lapparna dyrkade i borjan ay LT}O-

talet en gudinna Rana-neida eller Radien-neida och ofrrade
till henne, for att hon skulle ",gora marken gron om viren
till renars foda" . Namnet betyder (enligt Lid) ursprungligen
"moss-jungfrun" men har ombytts till "den grona jungfrun"
m. m. Hon riknades ay lapparna som en ay de storsta gud-
innornut).

Det nu anforda torde varu tillrdckligt for att hdagalagga,
att sjalva grundforestdllningen i den av DarrN rneddelade
vlrmldndska " sagari' forestdllningen om Sdfr,ua eller
vetefrua inte ar n5.gon fn uppfinning, utan har full hem-
ortsrdtt i nordisk folktradition. Men hur ar det med "sagans"

rika utstoffering ay detaljer? Ar de ocksi. ay folkligt och

t) Se F o r f., Julen som Iringsfest. Folknrinnen och Folktankar L92, h.
3, s. 29 fr. Uppt. i Dansk Folkemindesamling.

') Nils Lid, Joleband og vegetasjonsguddom, s. 201 tr. samt i Fest-
skrift til rektor I. Qvigstad. s. $2 tr.
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ilderdomligt urspru ng, eller ar de fritt uppfunna av nigon
sentida anonym diktarbegivning? Vi fl.r undersoka detta drag

for drag.

Den forsta detaljen ar en ibland de mest sagoattade: om

den stora on l&ngt bort i vida havet, som ar Sdfruasrike"

Det ar dock mih[nda inte alldeles uteslutet, att den kan in-

nesluta err arv ffin gammalnordisk myt" En finsk runa om

vhr- och r,lxtlighetsguden Sdmpsd-Pellervoinen, som aY myt-

forska rna (KaaRLE KnouN och MacNus OrsrN) hdrledes

f rhn den nordiska mytkretsen om Njord, Frey och Freyj a,be-
rattar au guden om v5.ren hdmtas frhn en o lingt ute r ha-
rrer uran nl.gra trlde). Enligt det dldsta vittnesbordet orn

clessa gudomligheter, i Tacitus Germartta) kuP. 40, hade

Nerthus sin heliga lund ph en o ute i havet. Det sy-

lres alltsi kunna konstateras, att vdxtlighetsgudomen i nordisk
forntid har tdnkts ha sitt hemland pi en o ute i havet, lik-
som den vdrmldndska Sdfrua"

Ndr Sdfruas Lkrarbat "purvisa 2X", si erimardettaom
en vida spridd forestillning, enligt vilken "tvillingax" upp-
fattas som den forkroppsiigade vegetationsmakten. Denna tro
tar sig t. o" m. hos letter och vitry,ssar uttryck i en rikt ut-
bildad kult ay tvillingaxets gudorn (vitryssarnas s porysj, let-
ternas jumisl\). I)enna bildar hrirutinnan en fullstdndig pa-
ra llell till den i den sista kdrven forkroppsligade drings-
makten. Enstaka spir ay tron ph makten i tvillingaxet
finns ocksf,, bevarade pn nordisk botten. Och en jylldndsk
skordesed forenar dessa bida forestillningsseitt, darigenom
art den sista kdrven bindes med tudelad topp och kallas
Tuillingne get") En &ngermanldndsk folksdgen, som an-

o) K. Krohn, i Finnisch-ugrische Forschungen IV, s. 240; M" Olsen
bl. a. i Hedenske Kultminder, s.227 f. och dlr anford litt.

'o) Mannhardt, Mythol" Forsch., s. 34L; Uno Holmberg, Dop-
pelfrucht im Volksglauben i Nl6rnoires de la Societ6 Fenno-ougrienne 1924,
s. 48 fr.; S a r t o r i, Sitte und Brauch III, s" 78 not 5"

') F o r f " i Vlstsvensk forntro och folksed, s. 46; Festskrift till Otto
Andersson (tlzO), s. 182 tr. (\'asen och den sista kdrven).
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fores

sdden

Hylt6n -Cavallius, berattar ocksi, att fordom hade

ax pn vale led av sidesstrietl2).
I den vdrmldndska " sagarf' om Sdfrua tillkommer emel-

Iertid det fantastiska draget, att dessa "parvisa ax" forestiller
"det ena en man och avdessldngd, det andra en kvinna
och ay dess ldngd"" Och vidare finns det "r,unt omkring
,rarje axpar mindre strin och ax ay barnslig storlek
och utseende", som ar "de storres soner och dotuar".
Nigra fullstdndiga motsv arigherer till dessa drag kinner jug
inte. Men de overensstdmrner till sin allmanna grundtanke
med det primitiva forestdllningssitt, som genomgiende upp-
fattar sddens alstring och liv i analogi med mdnniskans

sldktliv. Sidens "makt er" personifieras ddrfor ga,rna antingen
som man och hustru eller som mor och dotter. Och en

rningfald agrariska riter, som framdragits av MaNTvHARDT

och Fn,tznn, iskidliggor och tilldmpar detta betraktelsesdtt.

Sjilva namnen Se-f ru a eller Korn-m o r a hterglr harpl",lik-
som det nyss efter Darrx an{orda folktrosdraget om korn-
tosa eller kornj anta,.som "yaggat de smi i kornet".
Det alha mdrkligaste beligget ph detta motiv om "sddes-

moderns barrr" , som ar kdnt frLn nordisk folktradition, forc-
ligger ocksi i Darnxs handskrift, i skildringen ay en virm-
ldndsk f olksed ay utomordentligt primitiv karaktar: "Det

ghr en s[gen, att for 40 eller 50 Z.r sedan larer vid trosk-
ningen i \Testra G1dnne af Frykeruds socken d.fvensom pit
Berga och Hedensgird inom \Testra Emterviks socken d e n
sista karfven af hvete eller "byg"(-korn)inburitsoch
la-gts i matmodrens slng. Forsta darph" fdljande Lordags af-

ton, sedan neken i hemlighet blifvit av vdrdinnan u r s I a-

g e rr, har den framkommit pi bordet i form ay en kaka,
"LelLa", LilIj"ntan, kallad, hvarefter den sedan utdelts
bland alla husets medlemmar och underhafvande, t. o. m. bland
boskapen".

") Hylt6n-Ca.vallius, Vdrend och virdarne, II,s. XVIII.
,)4
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De jug redan forut (i anslutning till MaNNnanor) hat
narmare belyst denna mdrkligu notis vars alla detaljer kan

bestyrkas genom fullt sdkra parulleller fLr jug har noja
mig med att hdnvisa titl denna utrednirg. (I "Julen sorn

dringsfest", Folkminnen och Folktankar L925, h. 3 s. 8 ff.).
f)et lider inget tvivel at-t husmodern (som fhr den sista kdr-
ven till sig i sdngen) har tjdnstgor som representant for Se-

{rua, alldeles som den frdmmande kvinnan pL trosk-logen
eller flickan som band den sista kdrven ph skordefd.ltet. Och
"Lella, Lilljantan" i gestalt ay ett brod, vilket utdeLas som

ett sakrament till husets folk, ar sisom namnet antyd et -
Sd.fruas barn. Sldktskapen med "sagans" berdttelse om Se-

fruas barn kan vissedigen synas en smula avligsen, men det

kan enligt min tanke knappast bewivlas, att dessa bida
vdrmlindska folkminnen (ur vilka det ena utformats i
"frift" diktande fantasi, det andra i rituell sed) yfterst har
runnit upp frhn en och samma rot13).

Den foljande konsekvent antropomorfiserande beskrivningen
av Sdfruas utseende vars skiftningff naru foljer den vlx-
ande sidens - 

:overensstdmmer ocksi med den priimitivt-my-
tiska naturuppfattningens genomgiende princip. Sedan vd1

naturmakten frigjorts frhn naturtinget, sisom eft i viss min
sjilvstindigt, personligt vlsen, utbildas den vidare ay fanta-
sien, men aLLtjdrnt i naru anslutning till detta naturting, som

den sdllan helt frigor sig ifrin. Skogsrfunfhn s5, sin grona drIkt,
sin rygg som en ihilig stubbe osv. Ett pM exempelfr&nvixt-
lighetsandarnas vdrld, som anfores av UNo HoLMBERG, mf,
belysa detca. Tscheremissernas sidvdxtbevakande " hkercen-
gubbe" ,upptrdder i gron drdkt, liksom ocksi letternas
juntis, Ryssarnes " hketande" ar av ett s[desstinds leingd. Vot-
jakernas "dngs-man" ar tdnkt som eft batn, vilket kan bli

") Man kan ocksi i detta sammanhang erinra om de gd.ngse fcirestdll-
ningarna om vegetations-maktens inflyands ph den mdnskliga fruktsamheten
(den som binder den sista klrven skall fi., barn inom iret, garna tvillingar
osv.), liksom overhuvud om den ay Mannhardt pivisade parallellismen
mellan "Kind und Korn", (Mythol. Forsch., s. 3rL ff).
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storre eller mindre allt efter lingden pn grdset, o. s. ,.tu)"
Ndr Sdfrua enligt " sagan" ft'r "blommor i huvudet och

direfter ett veteax", sf, ger.de ovan anforda folksederna vid
skord och trosknirg handgripliga uttryck ht samma forestdll-
ning, de den vdrml[ndska "sddes fraa" vid trosken, liksom
den jylleindska "bruden" vid skordegillet, fhr en krans aY

sddesax pn sitt huvud.

Det foljande partiet ^v 
" sagarl" framst alLer Sdfruas for-

hillande.till sina barn, "sddesmenskorna, som sti
och vaxa nere pn jorden" " Flera detaljer har verkar onekligen
forbluffande" Att Sdfrua "bor i h"iden" stimmer foga
rned de enkla folkforestlll nLngarna om dylika vdsen. Hon har
tydligen har forvandlats till ett slags hogre gudomlighet. En

parallell hlrtill iterfinner vi emellertid vid den forutnlmnda
lapska Rananeide eller "den grona jungfrur", som ar
"h6.llen fore att bo under stjdrnorna, ibland de forndmsta gu-
daf ' eller "hogt upp vid stjdrnhimmelen"'u). Aven detta
drag liter sig silunda icke med sdkerhet betecknas scm en
skapelse ay modern individuell fantasi. Det k a n .vara ur-
sprungligt.

Ndr SIfrua "rpirar m j61k ur sitt mjlllvitabrostimun-
nen pL sriden och l&ter den poppa (dia)", si kan det erinras
c'm att bide i Tyskland, Polen och Ryssland folktron har
neycket att formala om "sddes-moderns" eller "gummans"

brost. Hon kallas av storryssarna "Baba Yaga (ikergumman
nred de stora brosten) "" (Jamfor ovan om den finlindska
"dngsgummatr"'*) .

Denna detalj, offi hur sdden ffu dia Sdfruas moderliga
hrost, samrranstdller MaNNHARDT (s.373, not 1) med den

") IJno Holmberg, Gudstrons uppkomst, s. 56; Doppelfrucht, s. 62;
The Mytology of all races IV, s. 21+2 .

*u) Se Lid anf" arb", s" tl6 och ddr anford litt.
'u) Egendomligt nog inverkar emellertid just hIr forestdllningen om "iker-

gumrnan" etc. som ett f arligt vdsen, som man slrskilt skrlmmer smibarn
med, pi mlngfaldigt sdtt: man talar om hennes " jlrnbrdst" och hennes
"svarta brostvirtor", sorn smibarnen priissas emot och flr dia tills de dor.
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mjolksaft, som finns i de Llnga axen, och vars ingjutande
romafi:.a tillskrev en sdrskild gudinna Lactans eller Lactar-
cta. Har finns alltsi hter en verklig naturbakgrund och m8,-

hand,a darfor ocks& verklig folktro. Ndr " ru{^n" sedan ut-
for detta rnotiv mera i detalj sddesbarnet blir stort och
biter di,, SIfrua i broswhrtan, si att hon blir ond osv.

och silunda fhr en forklaring varfor Sdfrua tilliter att sdden

skadas av mlnniskor och dlot, si sviker emellertid alla di-
rekta paralleller. Har den individuella fantasien hdr diktat
vidare ph eft uppslag ay verklig folktro? "Mi6lken" i
"fotsiren" 'har vdL emellertid iterigen ett reellt naturunder-
Lug, i de avskurnas strinas mjolksaft.

Sagans stil kommer otvetydigt till synes i den sista detaljen
ay berdttelsen om Sdfruas forhillande till barnen - slden, di
hon om hosten breder over dem "ett mjukt, vitt silketdcke"
och viren daryh "tager ay dem tdcket" "och si gor hon
vale ht". Den naiva natuf,tolkningen ar dock si osokt, att
det forefaller fullkomligt overflodigt att hdr (eller annorst[-
des) tanka pil inflytande frhn H. C. Andersen el. dyl. konst-
diktning. Den akta folksa gan (och folkdikten overhuvud) har
paralleller i overflod, t. ex. den Grimmska sagan om fru
Holle som skakar sitt bolster, si a.tr de vita dunen fly ger om-
kring som snoflingor i luften.

Till sist kommer en alldeles fristtende detalj2 som sam-

manhanger med ett vilbek ant folktrosdrag: Sifruas "g u I a
f i, gI a f' (-- g,ula sidesdrlan) ,som tillkdnnagiver " silanna"
bide vilr och host. Vissa fh,glar sammanstilles ofta med sI-
cJes-anden, i Mellan-Europa bl. a. vakteln, i Sverige korn-
knarren. Att det har ar en fhgel med gul farg, som blir
Sifruas budb[ rare, ar sdkert ingen tillfzillighet, lika litet sorn

t. ex. nar mordvinerna offrar tiIl sddmodern en gul eller s[-
desfdr gad fige117).

DarnNs " saga" orn Sifrua visar sig silunda vid en nlrmare
undersokning si gott som genomgiende yara sammanstdlld

") U. Holmbe rg, Gudstrons uppkomst, s. 57.
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av motiv som tillhort ildre och nyare folktro om sdden och
dess personligt tinkta "trnakt". Aven om en och aflflafl de-

talj kan vara tillagd eller ombildad ay den diktande fanta-
sien (den om de bhda tickena harcor sdkerligen frhn ganska
sen tid), Si ar det i varje fall i folkdiktens egen anda. Ocksi
ordvalet och overhuvud den sprikl tga formen bar en omiss-
kinnligt folklig pragel; man tycker sig ofta bakom den litet
otympliga satsbyggnaden hora den muntligu berdttelsens ton-
fall. J^g tror dirfor, att dven om det krd.ves en viss miss-
tlnksam forsiktighet i frl,ga om sl,utsatser ur enskilda detal-
j"r, si ar det i stoft sett en akta folklig traditions-skatt, som

DarnN har har raddat frhn glomskan. Och i si fall i mLnga
hinseenden en av drevclrdigaste slag. Jdmte den lapska " grona
jungfrun" torde den varmldndska Sifrua yara det bdst beva-
rude trninnet, som vi ager om den nordiska forntidens
vdxtlighets- och fruktbarhets-gudinn?, hon m3. nu ha hetat
Froja eller n&got annat.

k#
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trskgk{}agkg
NffiNffiNffiNffi

Folktro haYa.ndesk ap och fdde lse

lnom Tjarno socken.

MAJA TI; cssoN.

TT barns ankomst till vdrlden ,utgjorde ju forr i
tiden liksom nu en viktig tilldragelse i famllje-
kretsen. Var det friskt och vd.,lskapat, blev det stor
gladje, ej minst for modern efter den lilngavdntans-

tiden. Numera tar den blivande rnodern denna tid timligen
Iugnt, men for endast nh.gra irtionden tillbaka hade hon
mera att tdnka pi for att barnet skulle bli, som hon onskade
sig det. De gariLa kvinno rna ldrde de unga., huru de borde
forhhlla sig. Farlighet ay olika slag lurade de pil alla min-
niskor, i skogens morka ensamhet funnos skogsvisen, i yatt-
net vaffenvdsen, och mitt pi vagarna kunde finnas spoken,

som glomt sig kvar dar, osynliga for alla, som ej kunde se

mer an andra. Men nar de aLla miste raktta forsiktighet,
{ardrades detta s& mycket mer ay en kvinna, som snart skulle
bli mor.
' Den skdrgirdssocken i Bohuslan, frhn vilken iugnu dmnar
ta fram nlgra exempel ph detta, utgor intet undantag i
{figa om regler och bestdmmelser.

Fore barnets fodelse hade den blivande modern en hel del
att tanka ph. Om hon sig ett pff skaklar Ligga pil marken,
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fick hon aldrig kliva over desamma. Gjorde hon detta, tog
lrarnet skada pi nigot sdtt. Blev hon nyfiken och rikade tLtta

i ett nyckelhill, blev hennes barn vindogt. Om en blivande
rnor yar med pL en begravning, si fick hon ei som de art-

dra se ner i graven. De skulle hennes barn fA. si diiiga tan-

der, att de s3, gott som rumlade ur munnen, nat barnet
fhtt dem.

Den farligaste tiden fior en kvinna i detta tillst&nd yar) nar

barnet fick liv. Oim hon just dh fick syn pil en hare, skulle

hennes barn bli harmynt.
Ndr fodelsestunden yar over och det lilla barnet kommit

till vdrlden, hade rnan mycket att iakttabeuaftande detsamma.

En psalmbok brukade laggas under barnets huvudkudde i
vaggan, och likas& yar det bra att lagga dit en svamPdosa av

silver. I lindan sattes nflgot ay stil, t. ex. en stoppnil. Allt
detta skulle skydda barnet for de onda makter, som kunde

gora det illa, innan det blivit dopt.
Med barnens forsta badvatten fick man ocksi vara forsiktig.

En penning var bra att lagga i detsamma) och man fick plt
inga villkor sli ut det, sedan solen giltt ner.

PAL en ay oarna inom Tjarno socken fanns en gumma, som

hrukade anlitas vid barnafodslar. Hon kom dA, just som

solen gick ner, och kastade nigot stil over yaggan, dar bar-
net l1rg. Hon hade ocksi sina vissa knzippningar med fing-
rarna, vilka hade sin sdrskilda betydelse.

En utifrin kommande person borde aldrig utan vidare glt
fram tiIl ett nyfott barn. Nigot ont kunde ha foljt med in.
Afen elden tjanade i detta fall som skyddsmedel. Om den

intrldande rog ett ljus i handen och med detta lyste over

barnet, kunde han betrakta det utan att forors aka det skada.

Sdrskilt failigt brukar det ju anses att se smi barn i huvudet.

Dirfor lat man aldrig barnets huvud vara barc. PAL Tjarno
rlckte det ej med att sdtta p8" en mossa, utan man ,satte plt
rre stycken. Underst hade man en liten tunn vit sidan, prydd
rned en smal spets, utanpi denna en a-v' tjockare, vitt tyg och

over denna en stickad eller virkad" Och genom en sidan tzt
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bektzidnad yar det litet svirt att uanga iven for de alha
skarpaste ogon.

Genom dopet ,upptogs barnet i kyrkans gemenskap och er-

h61l ddrigenom skydd mot onda makter. Dirfor var man an-

gelagen att dopa barnen si snart som mojligt efter fodelsen.
r\4en for att de skulle ha storsta mojliga nytta av dopet, fick
rnan td.nka ph att bide under sjd'lva den heliga akten, sivdl
som fore och efter, iaktta vissa saker. Barnet skulle ha stil
ph sig, och ett silverspdnne borde sitta i mossan. '

En kvinnlig meddelarc ph Tjarno berlttade, att hon en

ging skulle .vara fadder. Da kom barnets rnormor och ville
hdnga pL barnet en silverkedja. NIr meddelarinnan frhgade
varfor, svarade gummafl: "Jo, for att det inte ska bli nigon
bytnin g" . Det yar ju risk for att hemlighetsfulla vdsen, ,sflsom

troll och jattar, bytte barn med mlnniskorna. "Ar jug si di-
lig, si iug inte kan hilla reda pL barnet, si vill jug inte
vara fadde{', svarade meddelatinnan, som inte ville tro pbt

det gamla.
Pe Tjano -var det alltid forr i tiden flera faddrar med

barnet tiIl dopet. For lingre tid tillbaka .var det sex, sedan

minskades antalet till fyra. Yar "det sex, skulle det .vara tvi
gifta par samt tvh. s. k. " pigfaddrar". De sistndmnda hade

ingen sdrskild uppgift vid dopet, men de brukade presenta
det barn de foljt med nigot sedan.

Vad dopklZidseln beuafrar, .var den ju ocksi olika mot rm.

Enligt en rneddelarinna hade man de inom Tjamo ingen
dopklzinning pi barnen. De voro lindade som vanligt med en

silkeduk svept runt om dem.

Sa borde man alltid tillse, att barnet fick sova efter dopet,
utan att man dndrade klddseln. Betydelsen av detta klnde
meddeladnnan ph Tjamo ej tiIl, men den vanliga tron brukar
ju yara, att barnen komma att bli snillare dA.

NIen det yar inre endast barnet ) mart fick tlnka p8,, dven

rnodern var de i eft slrskilt omtiligt tillstind. Aven pi henne
lurade farorna, och hon hade att iaktta all forsiktighet d'nda
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dll dess iron varit "i korke", som man sade, blivit kyrko-

ragen. Ndr detta var gjort, dgde hon hter rutt att rcra sio

fritt bland and,ra mdnniskor.
Medan en barnslngskvinna dnnu LLg, gingo andra kvinnor

till henne med nigon slrskild matratt, sisorm risgrynsgrot
eller "molskosr" (sotost) " Detta bars de, inknutet i en stor

lremm avavd handduk eller i en stor kruka"

En bra drg for en kvinnas kyrktagning .var kyndelsmdsso-

dagen . Ph den dagen hade j., jungfru Mana sj[lv blivit kyrk-

tagen.

Numera har va| pn dessa oar, sivll som i hela vhrt land,

tanken pi dessa ganla f orsiktighetsmitt si gott som for-

svunnlt.

kfl

6z



&se$ksk ffi EkgkgksksNffiNffiNffiN W ffiNffiNffiNffiffiffi

Bohuslansk brdllopssru ga
ornkrirg 18 r 0.

Av

SELMA JOHANSSON.

EDEN att med vavnader bona eller kldda smgan
vid hogtidliga tillfdllen har i Bohuslin liksom i
hela norden hldriga alot. I Nials saga omralas,
att nar Erik Blodyx' anka, drottni.g Gunhild, om-

kring 965 i Kongahalla mottog isldnd aten Rut Herjulfson, ldt
hon ledsaga honom in " i en stenhall, kledd med den fagraste
veiggbonad"l). Hur stugan eller salen kllddes och gdstatudet
tillreddes pit L000-t alet, fhr man en tydlig bild av iberdttelsen
om Olof Haddssons besok hos sin mor, drottnirg Asa. Det
heter: "Asa stod genast upp och tillsade kailar och kvinnor
att tillreda der pil bdsta siltt. Hon lat fyra kvinnor aga stu-
gans bonad och i hast upphzinga tjdllen och breda pL bdn-
karna. Tvenne karlar buro halm pi golvet , tva". ,rti. fram
traPesan och skaftekaret, tvi. framsatte borden , Nil maren,
tvenne sdnde hon bort i byt, tvl, buro in olet ; alle andre,
bide karlar och rkvinnor, gingo ut pir girden. Sindemin foro
till konung Sigurd der han -var) och forde till honom hans
tingeklider och hans hdst med forgyld sadel och helfor gylt
betsel med smdlte stenar . Fyra mdn sdnde hon ilt fyra hall i

') Y/. B e r g, Bohusldns historia.

63



bygden och bjod till sig alle stornrdn till vetsla , ty hon gjorde

"htko-stol 
mot sin son. Atle andre, som voro der, ld-t hon

taga den bdsta bonad de hade, och de som icke sjelfve egde

kldder fingo ILna ,af henne"')"
Det uui icke bara furstliga personer, som bonade gillestu-

gan. Snorre berattar dven om en bonde Ake i Vdrmland, som

bonade sina gdstabudssal at') -

Se har gillessrugan i olika samh[llslager enligt historia

och kronika bonats med vixlande matedal f ram till 1100-

talets mitt. De inkomma andra sedvdnjor. Silunda pibjuder
Erik den fjortonde L16I foljande: "vill Kongl. M:tt icke ath

nlan schall bruka vdi the rum, ther Kongl. M:tt eller anseen-

Liga personer sckola wistas vdi, springninge drltter och arr-

nat sidant efrter thet gamble sitt" 4) 
-

Hos bonden i Inlands sodra harad har seden att vid brol-

Iop bona srugan rrned tdcken vavnader levat kvar in pi
r3sO-talet. Se l&ngt de gamla minnas, hade bygdens for-

nlmsta kvinna, som dven klzidde bruden, till uppgift att med

hjalp ay paltpi gorna bona stugan. Pallpigorna voro tvh'. Den

ena 
^ 

brudg,r*-..rr, den andra brudens ndrmaste ogtfta sleik-

ting. De sarre fuam brudp allarna. De hade dessutom ^tt 
un-

rler musik, brudmarsch frLn fiol och oboe, baru in maten.

Den sista brudkllderskan efter gammalt man6r, fnu Chat-

lotta Blomdahl5) rog sysslan i arv efter sin mor, ldns,mans-

dottern Anna Helena Dorothea Alstrin, sedermera, gift med

landstingsmannen Lars i Staby. Fore henne klzidde Rammesa

si kallad enar hon var gift med soldaten Ram bruden

och bonade srugan. Hon var en fornlm kvinna och hade

sroft anseende i socknen; titl och med pristen i forsamlingen

betygade henne sin vordnad.
Charlotta Blomdahl berattar, hur hon ordnade brollops-

stugano). Dagen fore brollopsdagen kom skjuts och hdmtade

') Hildebrand, Snorre Sturlasons Olof d. Heliges saga'
,) Hildebrand, Snorre Sturlasons Harald I{irfagers saga.
ri Vivi Sylwan, Veistsvenska textilier.

'i F6dd Lg4Z, ddd L92r. Det ar iivervilgande hennes berlttelser.
u) Upptecknat hr t925 for V. F. F.
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henne. Hon forde med sig brudens utstyrsel: svart "silke-

kldnning"'), spetsar, pdrieband, ringar och myrten, samt brud-
gummepipan, en stor silverbeslagen pipa med lf,.ngt skaft,

prytt med silkeband och rosetter.

I brollopsgirden yar allt pyntat och rent bide ute och inne,
alla losa mobler voro burna ut, utom tvenne soffor, som
stodo en pi var sidan om "kammersdora" dorren, som
ledde till kammaren eller fonstret ph storstugans fram-
'rlggt). Pallpi gotna hade vait ute i bygden och lLnat tac-
ken, "hangkla" 

- handkliden -, dynor och akle - rosengings-
tlcken. I varie hem fanns i regel ej si mLnga ticken , att de
rdckte till afi bona hela stugan. Se borjade de med trakto-
rernase) hjelp att bona eller "kle" stugan. Finsketicken sarres,
si vitt s5,dana kunde uppbringas, pi framvdggen ; pi, de an-
dra vaggarna hingdes "sproddeticks"-upphdmta.- och "stor-
vevekle" krabbasnir si lingt de rdckte, vilket vanligen
var fallet, for ovrigt fick man kldda med lakan. Runt om-
kring rummet under taket satte man handkllden, si mhnga
man hade, sedan fortsattes med ph ldngden d'ubbelvikta la^
kan. Denna vita bird pryddes med av rott och blitt karu-
mellpapper klippta stjirnor, rosor, ringar samr pojkar och
toser. Enligt de gamlas utsago liknade dessa figurer finske-
tdckets monster. Sista brollopsdagen ryckte de manliga brol-
lopsgdsterna ner papperen och satre dem i hattarna. Det
storsta och vitaste linnelakanet spindes mitt i taket; i laka-
net fdstes byns storsta och grannasre silkeschal, si att fuansen
hingde ner. Pa de vid framvdggen stiende sofforna, ddr brud
och brudgum samt prdsten och forstyret skulle sitta, lades

t) Detta var brudens utstyrsel forsta dagen; andra dagen hade hon sin
egentliga brudklilnning, hemvlvd yllekldnning, rutig eller randig i blla, roda
och griina fd,rget samt mossa med lin, "silkeschal" och vitt "forekld.".

t) Den hlr beskrivna stugan ir ett s. k. enkelt hus med sruga och kdk
eller kammare, stuga och k6k i en ldnga.

n) Trakttirerna voro tvl, brudgummens och brudens niirmaste ogifta man-
liga sldktingar. De "traktetade" 

- bjodo glster och "brureskldare" p5.
brlnnvin.
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Finsketdcke f r6"n Bohusldn. 1700-talet. Rohsska Konstslo jdsmuseet.

bdnkdynor. Runt vaggaffra hade man uabankar som vilade Pa

stolar och kldddes med iklddestdcken. Aklddet fick absolut ej

forvlxlas med de forut ndmnda vavnader, si att de lades pe

hdnken och iktddet hdngdes p5' viggen. Ndr stugan var far-

clig, sattes borden in. De voro gjorda ay tvi aller tre bra-

der, som sammanhollos ay tvenne ribbor och uppburos av tre
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tunnott'). Borden placerades ett fuamf or varje soffa och pryd-
des med vita linnedukar i drdll eller gisogon; pL "sndrre-

borsin" ldngst nere vid dorren - kunde man ha ett lakan,
om dukarna ej rrickte till. Det bord, som stod innerst i stu-

-qan, vat "fruntimmersbort" 
- kvinnornas bord ; ddt sutto, nar

rniltiden intogs, bruden och prdsten i soffan vid bordets
{rdmre kortsida, overst vid bordets lingsidor surto brudkvin-
norna och sedan de ovnga kvinno rna efter sldktskap och var-
ctighet. "Karebort" minnens bord stod ndrmast dorrn.
I soffan frumfor bordet sutto brudgummen och "forstyret" 

-virden. Stugan skulle vara fadig, tills grannflickor na ph, kvil-
len kommo in med " fonera" - forningen. Forst pa morgonen
sjalva brollopsdagen hdngdes bruret avlan upp pi vdggen
ovanfor soffan , dar bruden och prdsten skulle sitta.

Brure- eller brollopstavlan var gjord ay rott pappe r, ovanpl.
det roda satt ett pergamentspapper. I tavlans mitt prantades
brudparets fcldels edata och 8.r samt brollopsdagens datum och
fr.r, ddrunder en ldmpligt psalm- eller annan vers ,med religiost
innehill. Ytterst r,unt om .vat det vita papperer utsk.rret i
rnonster, som bildade en bird eller ram kring tavlan. I over-
sta birden syntes brudparets initialer, omgivna ay lovkvistar,
i birden e omse sidor om mitten kyrkan och prdstgirden,
flera olika djur, ddribland karneler och elefan ter, tvi, mor-
stillda lejon utfyllde hela undre birden. Brollopstavlan .var

den enda ay stugans dekorationer, som efter brolloper kom
till anvandning. Den hingdes ph vlggen i stugan och var till
lf;.ngt fram i tiden dennas enda prydnad.

Golvet var bart. I stugan skulle, nar borden efter mil-
tidens slut blivit utburna, dansen tridas. Ndr vigsel skulle
ske, buro pallpi gorna in ett ticke, det vackraste ikldt eller
filten man hade, och bredde ut pi golvet vid kammersdorren

'o) En sdgen berlttar: I den forsta kristna tiden var det brollop i Staby,
Torsby socken, och prdsten var ddr. Da kom en flock hedningar och ville
rova bort prdsten. Brollopsgd.sterna lyfte opp bordet och llt prlsten hoppa
i tunnan. Hedning ?rrro. kommo och sokte genom hela brollopsgirden ; ndr
de ej f unno pr[sten drogo de sina f Irde. De krop prdsten f ram, och de
hollo brolk-rp i godan ro.
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Finsketlcke friln Jorlanda. 7825. Rohsska Konstslojdsmuseet.

68



eller fonstret ph framvaggen Spelmdnnen stimde upp brud-
marschen, prlsten gick fram p& tdcket, och omedelbart fore
brudp arct kommo pallpigorna och satte pallarna pL tdcket
framfor preisten. Pallarna voro klndda med vita dukar.

Stindsperson.r") och de bonder, som genom slakt eller p3"

annat sltt stodo i frandskap med dessa, hade pdll, en rodbrokig
silkeschal. Ndr brudp aret gLtt f ram till pristen, fattade trak-
torer och pallpigor tag i schalen, en i yart horn, och hollo
den over brudp aret, medan vigseln pigick.

Golvet i farstun och ffappo rna voro bestrodda rned enris;
vid bislaget stodo tvenne trId, om somm aren bjorkar, om
vintern enar. Trdden, som stodo ett pi yar sidan cm ingingen,
voro sammanbundna i toppar na"

Augusta Olssonl2) i Hermansby berattar om den forsta
brollopsstuga, hon mindes. Den hade mor Ram klltt. Y"g-
gatna voro bonade med lakan, prydda med srjdrnor och rosor
av Papper i minga olika farger. Pa framvdggen sutto rvenne
"kneppade" 

- draperade finsketdcken. Det oppna faht,
som blev mellan dessa ticken, utfylldes med sidana i papper
utklip Pra pojkar och toser samt brudparers namn. Ett ihop,
rynkt handklide lir1 over varje dorrpost, pi sf;. sdtt, att kort-
sidorna med fransar hdngde en pL .var sida om dorren" Fonst-
Ien voro prydda med "fldter" fldtningar.

En kvinna, f6dd L847, i vars hem de haft minga vavna-
der, sdger: "I{an ville ej lina ur sina vavnader .vart som
helst, och d., som ej kunde fX lhna tdcken, fingo bona med
lakan. "

De har beskrivna sederna av srugans boning arc frLn den
trd, da stockv aggarna voro baru och taket enkelt med bjeL-
karna synliga inuti stugan. Aven sedan stugan pfl 1860-talet
blev foremil for en genomgripande omdanirg, de bl" a. vag-
garna belades med puts av ,m,urbruk och taket forsigs med
innertak eller trossbotten, levde seden ofordn drat kvar" Men

" ) Undero fficerare, som bodde ph sina ghrdar ure i bygden.

") F6dd 1842, d6d 1926"
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fram pi 1880-talet borjade bonden sltta tapeter pb, vaggarna.

Detta skedde om ej forr si alltid till brollop; de blev boning
obehovlig. Dekoreringen i taket bibeholls 10-11 fu ldngre
fram i tiden" Vid sekelskiftet utbyttes brollopstavlan, den si-

sta resren ay ganla tiders prydnader mot forstorade foto-

grafier aY brudp aret.
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Dodstro och be gtaYningsse d.

Htigsciter i Dalsland,

Av

MIMMI FREDH.

A en person li,.g sj,uk och sisom uttrycket lydde "drogs

med doden", hade man i forna tider itskilligu tecken

och ntcirken, av vilka man trodde sig kunna sluta,
huruvida den sjuke skulle do eller krya till sig igen.

Ett ay de mest vanhga, och vid vilket slrskild vikt lades, .var

kattugglans beteende. FIog denna mycket naru girden, ddr en
sjuk fanns, och ldt hora sina sorgliga klagotoner, trodde man
sikert, att den sjuke skulle do. Folkuon tyckte sig da i hennes
Itite alldeles tydligt hora orden: "Kli lik! Sno vitt! Kle Uk!
Sno vitt!" Kom en ekorre fram tiIl girden, vdntade han ut ni-
gon ddd i det hus, han besokte. Da huskaften vantrivdes el-
ler dog, trodde man ocksi, att detta -var ett varsel eller fo-
rebud till dodsfall, men ville denne stanna hos den sj,uke

och trivdes i hans nirhet, si .var detta ett gott mdrke,
ty de vintade han upp den sjuke igen. Hade nigon haft
ctur med husdjuren, si att ett eller flera diur forlorats, genom
sjukdom eller olycksfa\\, skulle nigon komma att do r fa-
miljen. Intr affade dodsfall i familjen och intet dj,ur dndi
forlorats, si skulle detta snart ddrefter komma att bli fallet.

Trivdes ei krukv dxterna, si ansigs detta som eft diligt
mdrke, som varslade om den sjukes ddd.

7L
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Kndppte det i vdg gar och mobler, nar nigon l2rg sjuk,

trodde tnan, att denne skulle do. Kndppte det d.ven, de

ingen sjuk fanns i familjen, skulle snart nigon sjukna och do.

Blev den ekonomiska stillningen pi en kort tid mycket for-
andrad, anttngen till det bdttre eller sdmre, trodde man, att
antingen husfadern eller husmodern skulle do. "Skockade"

folket sig (_- samlade sig i flockar) pi hemvigen frLn kyt-
kan, yar detta ett tecken ddrtill , att nigon skulle do i trakten
och att ett begravningstig skulle fardas samma vag. Samlade

sig mesr kvinnor i flocken, skulle en kvinna do" Agde mot-
saft forhillande rum, blev den dode en man. De en Person
blev a\lvadigt sjuk och bud slndes till kyrkan med anhillan
om forbon, skulle man ge akt pZ,, om det blev mycket tyst i
kyrkan vid forbonens uppldsande. Detta ansigs da som ett

sdkert tecken till den sjukes dod.

Den av tvenne makar, soflr det forsta barnet liknade, skulle
forst komma att do. Hade barnen vid sina lekar mest lust att
syssla med gravandet av gravar, vilka de prydde med blom-

,mor, var detta ett sikert tecken ddrtill , att nigon skulle do

t famrljen, de vanligen ett av barnen. Ligo barnen som smi
och sovo med halvoppna ogon, skulle de komma att drunkna.

Hade nigot av barnen en dj"p grop eller fLra tvdrs over hu-

vuder, skulle det omkom ma antingen genom drunkning eller

eldsvida. Man trodde iven, att om ett barn visade Prov p?t

en ovanligt tidig forstindsutveckling, kunde det ej ldnge

leva. Detsamma geillde d.ven den fysiska utvecklingen: om

harnet vdxte ovanligt fort, gick tidigt, hade vackert utseende

o. s. v. Ett dylikt barn kunde ej bli gammdlt, "ty det var allt
for ovanli gt". Blevo barnen under uppvdxtiren mycket vack-

rare an forut, si blomstrade de emot doden. "De sdger nu det,

att nar de vdxer till sig sfr. olyckligt, si blomstrar de emot do-

den", .var det uttryck, sonl ddrvid fdlldes.

Rikades rvenne bekanta efter att en ldngre tid ej ha uaffats
och den ene ej kdnde igen den andre, skulle den ene av dem

komma att do. "Ju, antingen kommer du eller iug att d6, ty
nu keinde jug inte igen dig", var det utlitande, som av denne
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gjordes. Da tvenne personer motte varandra i en dorr och fat-

tade i dorrhandtaget samtid tgt, troddes det, att nigon skulle

C6 i enderas sldkt. TvZ, goda vdnner borde aldrig skiljas vid
en gdrdes gfud, ty de skulle de aldrig mera fL se varandra.

Ingen fick gil bakldnges pi en vag, ty da "vdntade han ut
nigon d6d". Gick nigon bakldnges framfor en annarperson,

skulle denne komma att d6, "ty da vdntade man ut honom".

Att hoppa ut genom ett fonster hade samma pif,oljd: en d6d
"vdntades ,ut" ur huset. Den, scm IFrg med huvudet mot dor-

ren, skulle snart bli utburen som Iik. Bytte nigon ut sin plats

trnder miltiden, skulle han srrart komma att do. Tappade man

en sked under miltiden, skulle nigon i sldkten kommaattd6.

IJnder den tid en sjuk kanrpade med doden, bj6d traditio-
nen, att alla grannar och vdnner skulle turas om med att
vaka hos honom om natterna och se till honom ("titta till
honom") om dagen.

Dd den "rjuke utandats sin sista suck, ldste husfadern van-

ligen en psalm eller bon, under det de naruarande stodo

samlade kring dodsbidden.

Ndr den dode blivit tvdttad, ifordes han sveplinne och

skjorta, jamte vita bomullsstrumpor, vilka klddespersedlar all-
tid skulle Ligga rena och obegagnade, sdrskilt avsedda for an-

ciamilet. Ingen dldre person fick sakna ett dylikt sveplinne

eller skjorta. Den dode lades ddrefter pi en med yLta lakan
betdckt bhr, och liket overholjdes dven med lakan. Ett mynt
Jades over va\e ogonlock, for att dessa skulle helt och hillet
tillslutas, si att den dode ej kunde " titta" efter nigon annart

i familjen. Detta trodde man, att denne gjorde, offi ogonen
ej voro helt tillslutna. "Ndr lik titta, de vilja de ha nigon
till sig ay de anhorigu" , sade man pL tal ddrom. En sax Ia-
des vid fotterna; detta skulle hindra den dode ffin att " gh"

igen". En duk bands under hakan och knots till ovanpi hu-

vudet, och under hakan lades en psalmbok, for att ej huvudet
skulle sjunka ned mot brostet"
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Vid huvudgirden placerades ljus, till ett antal varierande

mellan tvf,, till Ltta, och lika mhngavid fotterna. Ddrefter ho1ls

likvaka hela pifoljande natt. Detta skedde, for att ej nigot
ont skulle vederf aras den dode, och slrskilt de brinnande
ljusen skulle hilla morkrets makter pL avstind.

Se snaft ert dodsfall intrdffat, up pbAngdes lakan f oo f onstren
i det rum, dir dodsfallet frirsig ghtt. Darav kunde de gran-
nar) som ej varit narvarande vid dodsbddden, f,orsti, att dods-

fall d.gt rLrln, varfor den ene efter den andre ay dem under
clagens lopp avlade besok i sorgehuset for att "beklaga sor-

gen". Vid begravningstillfdllet upphdngdes lakan for alla
fonster, vilka fingo hanga kvar tills lingt efter begravningen.
\/id avfirden till kyrkan for jordfastningen hlngde lakanen
utstragnz, men vid hemkomsten hade ett svart band bundits
om varje lakan nedtill.

Likkistan forfardigades i den avlidnes hem avbyns snickare,
och darpl forsiggick svepningen, vilken ,utfordes ay samma
kvinnor, som tvdttat den dode. De denne si .var iford svep-
ningen, vilken smyckades med myrten, sade man, att han eller
tron "llg si vackert som en brud eller brudgufil". Ringar och

orhingen fingo folja den avlidne i graven. En lock klipptes
av dennes hir fcir att forvaras som minne. Alla kransar och

girlander, varmed kistan utsirades, forfardigades ay lingonris
samt ay de blommor, som man moiligen kunde anskaffa.

Tvittning och svepning ay liket fick ej utforas ay de nar
rnaste anhorig , utan ddrtill utsigs nl.gra ay grannkvinnorna.
f)essa skulle dirvid ha en eller annan smisak, som tillhort
den dode, som minne ay honom. Var den avlidne en man,
erholl den person, som rakade honom, rakkniven jdmte till-
behor som ett minne.

Girdens manliga ungdom utforde vanligen griiuningen d.u

grdaen sarnt ringde f oo den dode, sivdl vid sjalafingningen
som vid jordfdstningen. Ringningen skulle oftast borja ge-
nast begravningst h,get satt sig i rorelse frhn sorgehuset. Rin-
garna fingo ddrfore gL en god stund fore de ovriga till kyt-
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kan och blevo i klockstapeln trakterade med smorghsar och

brinnvin,
Snickaren, som forfardigat likkistan, spikade alltid fast

Iocket pL densamma. Han var ddrfor en sjdlvskriven g[st vid
aila begravningar. Liket kordes ej utan bars pn en bhr av

fyra man, vilka ofta byttes ut mot andra. Biren yar svart-

milad och forsedd med fyru ben, si att den kunde stdllas

ned, de ombyte ay bararc skedde. Birklddena voro vita och

lindades om biren och kistan, si att denna skulle sta stadigt"

Dignade nigon av barurna under vIgen, trodde rman, att det
trar ett varsel om att nigon skulle do i hans slIkt, eller atL

han sjllv .vat " feg" , d. v. s. fardig att do.

Det yar mycket noga med sorgdriikten sarnt gdsternas be-

klddnad. Alla skulle yara helt ivartklddda. Kvinn orna an-

vdnde dock till den svarta drdkten vtta forklnden med lLnga
nedhdngande band. Dessa sutto pn eiven till kyrkan, och ett
stycke ay dem syntes nedanfor kappan eller schalen.

De hkruntmet pryddes, beklddde man vaggar och tak med

vlta lakan, och golvet tdcktes rned granris. Grunar placerades

i alla horn av rummet och stundom ldngs bida lingsidorna
eller runt alla vaggar. Yaggarna pryddes lven med svarta
urllkardor, vilka fistes i girlander invid taket. En sdrskild
skicklighet erfordrades av dem, som skulle karda dessa, si att
de blevo lLnga, fina och sammanhdngande. Pe f.ramre vdg-

Eens mitt fdstes de ph lakanet i form ay kors - ett storre i
mitten och flera mindre runt omkring detta. Aven taket
pryddes med dylika girlander. Fn tavla dverdrogs med en

vit duk, pi vilken [ven flstes ullkardor, dels i form ay

kors, dels angivande den dodes namn, fodelse- och dodsir.
Denna placerades vid huvudgdrden och omgavs, pe bhda si-

dor, ay lj,us, som begravningsd a'gerl brunno, si ldnge den
dode dnnu stod kvar i likrummet. ':

Under begravningsdagen voro vaggarna i alla rurn over-
dragna med lakan . PiL d., tid, de Juttu brukades, funnos ju
alnnu ej nh.gra tapeter ay papper. Aven inomhus liksom i lik'
rummet voro svarta ullkardor fdstade pi vd,ggarna invid ta-
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ket. Soffor, stolar och bord voro betdckta ,med dukar, ser-

vietter och lakan. Borden voro dukade i hdstskoform, och till
sittplatser voro brdder utlagda ldngs yaggarna. Brldernaeller
planko rna lades over trdstlllningar, s. k. bockar, och over-

drogos med vavnader och lakan.

Begravningsgillet eller gravolet skulle racka minst tre da-

gar, och dven den fjarde dagen hotts vanligen nigon slags ef-

terbjudning, Anordningd.rna till gillet voro mycket vidlyf :'rga.

R.edan fore kokerskans ankomst till girden skulle brodsdd ma-

las och siktas, samt brod bakas till det folk, som behovde
anlitas som hjelp. Det skulle d.ven goras ystol, de flera ostar
skulle ystas. Vid detta bjods so,m traktering smorgl.sar med
risgrynspannkaka och som efterrdtt rod och vit grot, d. v. s.

risgrynsgrot och saftkrdm. Frin alla hem, ddr man yar bjuden
till begravningen, skickades mjolk till begravningsgirden, ett
pM ghnger fore och en girng under begravningsd agatna. De
flickor2 som buro mjolken dit, skulle undfdgnas med sivdl
smorgh,sar som kaffe och dopp, da sf;,dant kom i bruk. Nir
matmodern anldnde, borjade tillr,ustninga,rna riktigt ph all-
yur, med brodbakning, ol- och punschbrygd samt slakt. Slak-

ten foretogs sist, och ddrvid slaktades en ko eller kviga, flera
flr och en gris.

Kl. 8 pit f. In. begravningsdagen skulle giisterna ad.rd. sd,m-

la,de i sorgebuset. Att komma senare -var en skam, som ingen
ville utsdtta sig for. Pa den tid, kaffe .var en okdnd dryck,
satte man fram stora olmug gar eller "olbollar" , svarvade ay

tra, med hembryggt ol eller dricka. I detta doppade glsterna
hrodskivor. Vid frukosten framsattes smor, vete-, rigsikts- och
kndckebrod, korv, ostkakor, pannk aka, lungmos, stekt fdrsk
sill m. m. Rigade fat med kott och flesk, potatis och rotstuv-
ning framburos och skickades runt bland gdsterna. De ito
pi tenntallrikar. Ske da.r och knrvar fingo de sjilva medfora.
Nigot som nodvdndigt horde till forsta dagens frukost, var
frikass6 och sotost. IJtom miltiden bjods stundom dven bakel-
ser och vin. Bakels erna voro hembakade, overdr agna med ma-
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rang och forsedda med den avlidnes initialer, skrivna med

hldck, samt eft kors litat ovanfor dessa.

Fore middagen serverades konjak och vin samt punsch.

Middagen serverades vid iterkomsten friln kyrkan och bestod
huvudsakligen ay samma ritter som frukosten. De skulle dock

fore kottrdfterna serveras fisk, salt eller fd"rsk, allt efter [rs-
tiderna, samt kel, som kokats av de torkade bladen ay kal-
rotter, s. k. torkkil eller bladkil; vitkil var de okind. Som

eftercatt serverades ostkaka. Rdtterna skoljdes ned med det

liembryggda olet, och till varje smorgis och vale rutt skulle
det bestis supar smorgissupen, fisk- och kottsupen samt

grotsupen. Mdnnen fingo konjak och brinnvin och kvinnorna
vin och punsch. I synnerhet vid middagsbordet biev stim-
ningen darfor oftast ganska livtig. Det surrade i alla ton-
arter, nlrmast liknande en vrildig bik.rpu . Tal hollos for den

dode, for de sorjande, for vlrdfolket och for gdster na. Y ar
ingen prist tillstddes, si talade klockaren eller nigon allmo-
geman i stillet. Miltiderna togo dirfor ocksi en r,undlig tid
i ansprik, innan alla rdtter hunnit gora sin rond kring bor-
den och tal och skilar undanstokats. Det vanligaste yar att
miltiden rdckte i runda ffe timmar, men det var alls intet
ovanligt, att den varade i fulla fyru tiimmar.

Andra dagen .var det vanligt att jimte de ovriga ratterna
servera blodkorv och hackkorv vid frukosten. Fjdrde dagen
skulle alla grannar och sliktin gar samt alla, som hjeilpt till
vid begravningen, sdrskilt bjudas och trakteras. Detta gdllde
eljest som regel for tredje dagen, offi gravolet endast rdckte
i tre dagar. Under tiden, som jordfastningen for rattades i kyt-
kan, skulle alla pi girden eller i byt boende, som ej hade

kunnat komma med ph begravningen, utan stannat hemma
for att skota hemmen, bjudas till begravningsgf,.rden for att
trakteras.

Placeringen aa gfistenta var for vdrd och virdinna samt

uppassare ett svettdrivande arbete, ty det .var mycket noga
med, att gdster n?, allt efter rang och virdighet, erhollo de

forndmsta platse rna i tur efter sldktin garna, vilka alltid vid
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dylika hogtider sutto frdmst, nlrmast prdsten och klockaren.

F,orndmsra platsen ansigs vara vid mitten av bordet invid yag-

Een" Men emedan det passande fordrade, att gdsterna skurlle

visa sig si blygsamma sorr mojligt, och det dessutom ansigs
yara storre heder ju mera trug och krusande, som bestitts
dem, si var det ingen ldtt sak att fe, dem placerade. Ofta
gomde de sig bakom dorrarna eller drogo sig undan utanfor
lryggraden, och betjdningen mi.ste ddr uppsoka dem for att
f ora dern till bordet, och stundom miste de bokstavligen
slipas dit. Det berdttas, att det ofta kunde inuaffa, att en

stormansmor miste biras och lyftas over bordet, de hon yar

sfl blygsam, att hon ej ville git sjdlv.

Sivll till begravningar som till brollop medfordes f orning.
Denna forslades i stora korgar, vilka kallades forningskorgar"
Bakades forningen ay vetedeg, bestod den ay tvi tjocka ka-

kor och tv5" flatade kransar, kryddade med russin, samt vete-

bullar till barnen och tjanarne. Vanligen bakades dock for-
rringen ay rigsikt, och darav forde rnan med fyra brod, som
\,/oro bredda med smor, och tvi", som voro obredda, eller som

clet ditida uftrycket lydde : '' fyra klente och tvi oklente ka-

f;er", samt ett mindre brod, s. k. smikakor, till varje barn
och tjanare" Till en fullstindig forning horde dessutom ost-

kaka.

Ndr gasterna tredje begravningsd agen ldmnade sorgehuset,

skulle i vars och ens korg laggas ni.got av den forning, som

cn annafl gdst medfort, t" ex. en kaka och en vetebulle samt
err brod ay rigsikt, brett med smor, och ett utan. Det kunde
nr6.ngen ghng hdnda, att brodbakning fick foretagas tredje
cagens morgon, for afi vdrdinnan skulle fh nigot att lagga i
forningskorg arna"

Tron ph gengfi.ngdre och spCken yar allmdnt utbredd. Spok-

rridslan yar ganska stor, och mLnga funnos ej, Soitrl i mork-
rer ensam ma vigade gL in i eller forbi det rum, dar en av-

liden vilade ph bLr, av fr,uktan att fe" se eller hora spoken"

Aven efter begravningen var fruktan stor att i morkret gh in
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i samma rum, ddr den avlidne dott eller stitt pi bir. Mlnga
funnos d.ven, som visste berua'a, att de sett och trott sig se

doda, som gLtt igen och vilka ibland iven tilltalat dem.

Det fanns mhnga orsaker, sofir kunde foranleda en minni-
ska afi "g8. igen". Det var ej bra att sorja de doda allt for
nrycket, ty detta storde deras ro. Att pi detta eller andra sdtt
stora de dodas ro, .var ej bra, ty da kunde de gL igen. Se

t. ex. kunde de doda hora, vad man sade, och ddrfor skulle
rnan ej tala llla om dem. De kunde de komma pL natten och

gastkr ama den person, som si gjort. Hade nigon sett ett
spoke, skulle han ej tala orn det samma dug, ty da skulle han
bli sjuk. Aven orr det ej var faru for att den dode skulle
komma om narten for att gastkr ama, borde dock ingen tala
illa om de doda, ty i si fall kunde de ej forsvara sig. Ej heller
borde nigon bara agg till en ddd, ry "det skall ingen gnaga
henen", sdger ett ordsprik. "fngen skall tala annat an gott
om de doda", sdger ett annat ordsprik, och hur stor sprikets
makt over tanken i det fallet kunde bli, illustreras bdst av
ctt annat ordsprik, som sdger: "Det ar ingen, som har blivit
lastad, forr an han skall gifta sig, och ingen, som har blivit
r osad (- beromd) , forc an han ar d6d".

Enligt traditionen yat det mycket farligt att plocka blom-
ffror pi kyrkogirden, i synnerhet .var det riskabelt att taga en

blomma ur en bukett eller krans. Gjorde nigon det, kcmmo
de doda ph naften och krdvde igen sina blommor" Den dode,

frkn vilken blomm orna tagits, visade sig da i somnen for
snattaren och ffi,gade efter dem: "Yar har du gjort av mina
rosor, som du tagtt frhn mig?" De skulle blomm orna baras
tillbaka eller ocksf;" andra blommor, fyradubbelt ay samma
slag. I annat f all fortsatte den dode besoken, tills blom-
rnorna i.terbetalats. Det ansigs ziven skdndl Lgarc an annat att
rega blommor ph kyrkogirden och forekom troligen ej si
ofta. Sivll pietet som fruktan for de dodas vilorum avholl
slkert de flesta ddrifrin.

Att fiirdas forbi kyrkogd,rden efter morkrets inbrott hyste de

{ieste en viss fruktan for. Det troddes allm6nt, att de vagfa-
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rande kunde rilka fi., se och hora sidant, som de helst ville

slippa. Det kunde hdnda, si berittades det, att hdsten stan-

nade och ej ville roru sig ur fld,cken. Det .var de intet annat

att gora an att stiga ur ikdonet och leda hlsten forbi kyrko-

girden. Detta hdnde en tLng tvenne resande, de de ikte
forbi kyrkogirden i -r. Hdsten stannade och kunde pi linge
ej formis att flytta sig ur stdllet. De detta slutligen lycka-

d.es, befanns det, att ett ay hdstens ben var ur led, och denne

miste ddrefter behandlas av veterindr for skadan. Hd.sten hal-

tade dock ldnge svirt och kunde ej pL hela sommaren anvan-

das tilt arbete eller korning. Moiligen hade hdsten i morkret
rrampat pi en sten. Denna berdttelse ar verkligen sann, men

art nigot overnaturligt yar orsaken till missodet rned hdsten,

troddes naturligtvis allmint vid den tidpunkt, de det in-

ttafrade.
Hade den dode fhtt en lugn och stilla ddd, trodde man, att

han blivit salig, men yar dodskampen heiftig, motsatsen. En

nrycket ma'rkvdrdig overtro om dem, som dott unga, hat en-

Iigt de dldres berittelser fordom varit g[ngse. Den innebar
ingentirg mindre, an att den, som dor ung, inte kan bli sa-

lig, "darfor att han dor ung". Detta antogs yara forhillandet,
inte blott nar nigon genom sjukdo,m hastigt avlidit "i ung-

domsyra" eller fhtt en vildsam d6d under deltagande i ut-
svivningar, utan till och med da en ung mdnniska dott, om

vilken intet dylikt kunde sdgas. "Det siges nu, att de inte
kan bli saliga, nar de dor, de de aro Ltnga" , var den svirfor-
klailiga regel, som gnflde hdrvid.

Storsta delen ay det hdr omnlmnda anghende tro vid sjuk-

dom och dodsfalt ar numera bortglomt. De ildrin Bar, efter
vilkas berittelser uppteckning arna aro gjoda, ha berdttat det-

samma sisom nigot, som de hort omtalas ay sina forildrar)
sisom gammalt skrock och fabler, vilket forfnd e,rrra fordom
trodde pil. Da sagesmdnnens foraldrar voro fodda i borjan
av 1800-t alet, torde den tidpunkt, da tilltro sattes ddrtill
i allrni)nhet (undantag finnas ju alltid) ligga tlmligen lingt
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tillbaka i tiden. De begravningsseder, som upptecknats, ha
dock varit i bruk pi senare dd, anda in pi 1860- och L870-
talet" En av berltt arna. rninr,es en begravning, som holts hr
1868, och en annan fu L869, vid vilka bruket , att de lakan
och vlvnader, varmed vd,ggarna och taket overdrogos, pryd-
des med svarta yllekardo,r, dnnu fortlevde. Av ovriga seder
och br,uk dogo de flesta si sminingom ut. Andra fortlevde
i olika grad, anda in pfl 1900-taler. Vad som dA, verkligen
levde kvar, t. ex. att en begravning skulle fi.cka i tvl.,r. o. m.
tre dagar, sopade dyrtid och ransonering under krigsf,"ren i
en hast bort for alltid.

trtr
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pEtrglag
Nffi

Trollformler frin Vermlands och

Dalarnas
Av

JOHN GRANLUND.

E senafe irens unders,oknin gM och rvfLga samlare-

verksamhet ha visat etr stigande intresse for besvdr-

jelseformler av alla slag, sirskilt for dem som arc

riktade mot sjukdomar. Man erkrnner deras histo-

riska betydelse. Man har kommit till insikt offi, att de danats av

urildrig diktning, och man har si sminingom borjat upptd,cka

icke blott etr samm anhang i magiens si bisarra och allt fornuft

trotsande vdrld utan [r,en ett system och en mening i de trade-

rade, ofta fragmentariska "lisnirtgarrta". cforstz'dda ay "den

kloke" eller 'rkloku", som brukat dem det ar ofta just pi
grund ay sin obegriplighet, som de blivit, vad vi mena med

nragiska och fora[tud. om icke fruktade av de bildade ha

de levat genom fi"rhundraden. Forutsdttningen for deras liv
har varit ,-ron pi den underf,ulla makt som legat i orden; de

ha yartt heliga och omedelbart verkande. Signaren har arr-

dngen manat t sin egenskap ay att yara den invigde 
_eller

frteiberiittat i formeln en hindelse, rar gudar och miktige
varit i verksamhet. Genom de uttalade orden liter han htet

samma under ske. Invigd i den hemlighetsfulla makt, som

crden besitta, blir yar och €n, som lart ay en dldre. Kri-
stendomen har ffin sin begynnelse fort en hird kamp mot
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signertetna, men det till synes underLiga ar, att den sjd,lv i
icke rtnga utstrdckning sldppt titl rhmaterialet , 3y vilket for-
meln diktats. Detta beror ph att "Trolddom er Isolation"r),
men en isolering frhn kyrkans kristendom, som skett forst,
sedan den dirur avskilt massor av stoff, som kyrkan ldmnat
sisom vlrdelost" Det ar ddrfor med matedal frhn "Kultu-
rens srore Affaldsdyng."'), som magikern arbetat, och detta
material liter oss' nu blicka in i flydda tiders trosforestill-
nj.n9ar.

Nedan hterglna formler arc upptecknade ay forfattarert
sommaren IgZl i Gisborns och Rdmmens socknar i Virm-
land samt Sdfsnis socken i Dalarna. Samlin gafi:ra agas av In-
stitutet for Folkminnesforskning vid Goteborgs Hogsk ola och
forvaras pi Vdstsvenska Folkminnesarkivet, Stadsbiblioteket i
Goteborg, under accessionsnummer I F G H 97g--9g.,.

Ar 1817 och IBZL bereste Axrr GoTTLUND Skandinaviens
finnbygder, och frin 1880-t alet hdrstammar Arnnprr SBcp n
srEDT's samlin g:t, vilkas svenska formler aro ,utgivna av
VarNo SarutNEN'). De det ligger 110 ir emellan GoTTLUNDS
forsta uPPteckningar i ndmnda trakter och de hr I9Z7 upp-
tecknade formle rna, torde de senare erbjuda ett jlmforelsema-
terial aY nigot intresse. F'or forskaren bringar j"g inte annat
nytt an dessa nya varianter. For den ldsare som inte natmare

och tradition, vill jug dessutom soka ge
ll deras forst6.ende, i den min knapp tid
gor det mojligt for mig:

Forj ande uPPtec o::: r' * oT', : ̂ : :T,71 u,uno,,
Morttjlrn, Gisborn.

En ung flicka berattar: "En flicka bodde i yxtj arn. Hon
hade blivit ormbiten och inburen till N:s, ty Fru N. yat mo-

') F. O h r t, Trylleord Fremmede og danske, sid. 3, 4"

') Svenska och norska trollformler fr6.n Skandinaviens finnl,ygder. Skrifter
utgivna av Svenska litteratursdllskapet i Finland XCI, sid. l9L-220.
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srer dlt flickan. N. sjflv tog fuam ett papper" Bokstlverna

pi papperer yar over en tum hoga och den som skulle ldsa

for tosen skulle ha tlnder . Jug fick sti pi kne och ldsa:

1. Loka IirS pn tuva

tLr for ogu tLr for tand

Iug skall binda Satans band

med ue starka mdns

I Faderns Sonens och den Helige

Tre ghnger ldstes det och mellan

ever foten, som Yar ormbiten."

Andes namn.

varje ging andades i^g

Ndr j^g besokte Fru N" lyckades iug fh nedanstiende lis-

ning av henne. Hon hade den nedskriven efter diktamen av

Troll-Lovisa3).

2. Loka lirg pL tufva,

ett ar runga ett at tand,

j^g skall binda satans lima

med tre fasta mdn.

Otvivelaktigr ar det samma formel och sammahllaPaPPers-

lupp, som hon ldt flickan en ging lisa och mig mLnga Lr

efterit skriva ay. Men de den unga damen var i hogsta spdn-

ning vid den hogtidliga cerelnonien hon sig ju de smfi,

bokstlverna over en tum hoga si har hennes fantasi ska-

pat om de tvi obegripliga raderna, som folia pfl den episka

ingressen, si att hennes formel f?ar rim pi tand och band.

Troll-Lovisas formel visar ej si dilig overensstimmelse med

en av GoTTLUND i Sifsnls erhillena: "Luuka lirg pfl tua f ater

tunga och [ter tandf Jungfru Maria grimmar ( ?) /dem der

med band/ Uj, uj, uj, han fick bot /I samma stund/", men

forst foliande av mig upptecknade lisning torde ge en ur-

sprungligare lydelse, som fortj anar en enkel kommentar.

t) Om Troll-Lovisa se I F G H acc. Rr 978"
o) Salminen a. a.. nr 34.
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Hien, Slfsnds.

3. Luka l2rg pi tuva,
ett ar tunga ett at tand,

Jungfru Mana gaY mig ett band

till att binda ormens skrimar
genom de tre fasta namn
Gud Fader Son och Helge And.

Loka resp. Luka torde vara finskt uttal av svenskt sloks).

Ett i)r tanga (resp. d,ter tunga ) bor id.mforas med en formel

frhn Hjulsjo socken, .vaft det heter; "Ofmen lig pfl tuvaf med

ettergadd och ettertu nga . . . " 
"6) samt en rad svensk-finska

formler som bo\a exempelvis si: "Snu LL ph tuv/Med sin

etlrtulga, urmitann"t) eller lika vanligt utan episk inlednirg
"Du ofmetunga, I)u ejtertand . . . " 

"8) . S kriruar fesP. lima:

GoTTLUNDS formel, som har grimrnar(?) kunde ju tdnkas ge

oss det ursprungliga ordet, om man nimligen antat detta verb

Jiava ersatt substantivet grimma och man har i minnet en

svensk-finsk formel, som anvdndes for att binda ormen: "Fan

ska hall hingsten fast si llnge man fhr griman pL huvu"n),
rnen jug l,utar lingt snarare Lt den isikten, att skrimar, resP.

Iima, m en forvrangning ay det for formelns begagnare an-

tagligen okinda gamla ordet gima, som betyder oppnirg, gaP"

Formeln bygger pL 1. Mosebok 3: L5 och bestir av:

a) en episk inlednirg (.r. direkt tilltal till ormen; se

ovan!) " b) "uppenbarelse'n om hjelp (som i Troll-Lovisas for-
rnel genom analogr frhn otaliga liknande har ersatts med en

enkei maning: J^g. . " ) c) avslutning men ,utan " amefi" , ty
rnan menade, att om detta ord sades, gick det ej att ldsa

formeln pi nytt over patienten, om si skulle bliva nodvlndigt"

') F. O h r t, Da signed Krist, sid. 438.
u) Folkminnen frin Hjulsjo. Upptecknade av Ragnar Jirlow. Folk-

minnen och Folktankar L924, sid. 79"

') Finlands svenska folkdiktning VII" Folktro och trolldom. 5. Magisk
folkmedicin" Utgivet av Valter W. Forsbloffi, nr L7l (o. fl.).

t) o. a. a. nr 188.
n) o" ?. a" nr 213.
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F,oljande fofmler aro ocksi ldsta over ormstungna:

Hosjoberget, SIfsnils.

4" Slo lirg pit tuv.

Jungfru Mada gay mig en linda
att jug skulle slo binda
inom tre fasta namn:
Gud Fader, Son och Helge And.

Man ldser tre yatv utan att andas emellan.

Polackhultet, SIfsnds.

5. Du ormslok, som pL tuva lhg,
ett at tunga ett at tand,

Jungfru Mar:,a haver sagt

att det skall bindas och forsvinna,
som vattnet i en strom bortrinna.

Ldses i nigot, som den orrnbitne ffu ta in.

Bindal ocb forsuinna ar en vdndnirg som ofta forekom-
mer i andra formler sdrskilt i sidana mot bolder etc. och

har vd"l frhn dylika formler blivit overford till denna ldsning"

Forml erna nr 4-5 dro till sin byggnad lika L-} men

sakna avslutningsorden, vilket icke ar ovanligt. Foljande ddre-

mot, nr 6-8, ha endast lcvar "uppenbarelsen" (ja-for ovan

om "j^g. . . .") med undantag ay 7, som iven har avslut-

ningsorden.
Brithojden, Sdfsnls.

6. Jungfru Maria g^u mig en linde,

Iug skulle denna ormen binde,

J^g binder hans lever och lunga,

J^g binder hans etter och tunga,

Jug binder hans ormblog.

Ldses ffe ginger over en brodbit, som ges det ormhu ggna

kreaturet. Gdller det folk ldses tre ginger i vatten, ,som dric-
kes aY den ormhuggne.
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Rdmmen (l[rd pi Kopparudden, Rlmmen) "

7. Jungfru Mana gav mig en linda,
och med den skall jug binda
lever och longer, etter och blod
i dessa tre namn: Faderns, Sonens och Den Helige Andes.

Med formlerna 4-7 torde jdmforas av GoTTLUND UPP-

tecknade, troligen frin Dal,arna: "Slok lflg pfl tuvaf Jungfru
Maria gaf mig linde,fHvarmed )ng skal slok binde, fHans tand
och hans smorde ( ?) tunga f hans lefver och hans lunga" ; samt

foljande frhn Ostmark: "J,rtgfru Maria gafr mig ett linde/
krvarmed j^g skall ormen binde, fhans h,ufvud och Hans

halse,f att han mfi.tte stilla blifva,/som den vdlsignade jord;/
thy Jesu e tagarens Jude kunge,f Gaf mig en tand, ztt i^g
skall ormen slecke /och ingen man till men."to).

Vi komma nu till en ny grupp av formler.
Kullerberget, Sdfsnds.

8. Jungfru Maria
gaY mig linda att binda
hans hinder och tlnder
Iever och lungor.

9. Jungfru Maria gick ht en lustgird
och skulle forlusta sig.

De motte hon en orm"
Den linden, sorrl hon lindade den

den tog hon genom ormens lever
I Frllsarens Jesu Kristi namn.

Lrises tre ginger over ormbettet.

Formlernas byggnad ar helt annorl,unda an de tidigare refe-
rerade. De innehilla 2 moment: a) ett ref erat ay en hin-
delse, som en ging skall ha intruffat, (se inledningen!) b) van-
lig avslutnirg. Att i kristlig litteratur soka efter bel[gg till
just denna h[ndelse ar onodigt" Formeldiktaren forsltter helt
enkelt Jungfru Maia i en sidan situation, som han for till-

'o) Salminen a. a. nr 33, 35.
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fillet vill ha rdddnirg ur, och liter henne bringa hjelp. Sam-

lade man ur olika formler dylika krindelser och situationer,
vari heliga upptrida, skulle man fk vad Ounr kallar ett "Tryl-
le-evangeliurn""). Formeln nr 10 har samma byggrad, men
saknar avslutningen.

Fredriksberg, S[fsnIs.

10. Jungf,ru Maria i grdset gick,
de fick hon se den orrrr€rr rann
och tog upp en linn
och borja pL knovla och binn"

Ldses over sj[lva bettet tre g&nger"

Kruoula betyder (enl. RrErz, Svenskt dialektlexikon),
skrynkla, gora skrynklig; lirun ar lika med linda.

Karakteristiskt for alla dessa forrnler ar ormens bindnit g
med ett band eller en linda" Formeln n:r 9 s[ger uffryckli-
gen, att det ar Jesu linda som isyftas. Onnr hdnvisar dessut-

om till en mflngd formler ffin norskt och svenskt-finskt om-

r&de, som rikta tanken pi det linne, varmed Jungfru Marra
uppfflngade Jesu blod enligt medeltida tro. I Norge heter
det exempelvis: "Jomfr,u Maria laante mig en Fredags-Linde n . "
och i Svensk-Finland plaga formle rna avslutas med till ex-

empel: ". . . Skall bindas med det band, Som Jungfr,u Maria
spann Om l&ngfredagsnaftl2). Vilket som ar det ursprungliga
ar vanskligt att avgora" Hdrmed har iug gf,tt igenom en tyP
av nara sammanhingande formler" Att svara pfl frlgan yar

ach nar de diktades faller icke inom ramen for denna enkla
framst[llning. Nflgra antydningar kunna dock goras. Den
rildsta formeln frr upptecknad ornkring fu 1700 i Sverige" Svensk-

finnarna ha en mlngd llsnin g:t, ya:n momentet med lindan
iagir, norrminnen farre och dansk arna mycket fe," lJtanfor
Norden taffas icke detta drag" Vidare vet [nan, att finnarna
Thnat dessa formler av svensk arna" Troligen funnos dessa dA,

utbildade i Uppsverige vid deras ankomst hit i borjan p5,

") F" O h r t, TrS,lleord Fremmede og danske, sid. 54 f .

") F" O h r t, Da signed Krist, sid. 55 
"
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1600-talet13).
hflllpunkter.

For tidigare datum saknas emellertid dnnu f.asta

Annu ue ldsnin gM for att bota ormbett har j^g ,uppteck-

nade, YaraY den forsta lyder:
Rdmmen"

1 1. Det Lfrrg en orm under en rot
hogg Jesum Krist i hans fot.
Du doder man statt upp
for ffe heliga namns skull"
I Guds Faderns och Sonens och den Helige Andes namn.

Formeln ar som synes tdmligen meningslos, men en aY

SEcnnsTEDT i Norge (or "sjursanders trullebok" ) antecknad

tr[sning kastar ljus over det hela. Den lyder: "Jesus og St.
'Pederfgik sin vei frem.fSaa modte de en ds mand. /'Hvad
skader dig?' sagde/Jesus.1'Han i en klingen/berghaver stunget/
mig.' 'Star op du skallfaa bot i samme stun d/I tre navn etc""'n)

Silunda fA vi hlnfora formeln till en grupp besvlrjelser, som

vi har nedan skola se flera exempel pe" Dess byggnad ar

urgam mal, och rypen uaffas i assyrisk och judisk magi och

genom inflytande harifrhn talrikt i Europa. Den bestir hdr
av: a) tvi heliga moter en lidande man. b) samtal emellan

Jesus och den ormhuggne. c) botandet. d) avslutning" Men
detta uppbyggande ay formeln kan forenklas" Den helige kan

sj[lv rlka ut for skadan och bota sig sjilv, ss. i nedanstiende
formler nr I -Lg, men da forsvinner ocks& formelns ka-

raktar ay ett "miite". Nu har allts& formeln frLn Rdmmen
tillkommit genom en kontamination" De tv& forsta raderna
hlrstamma ffin en ej ovanlig typ. I Norge heter det t. ex.

"Baeye Iaa under Birkerot/stak vor Herre i sin Fot.. " "'u).
Och de sista raderna ha sdkerligen fr&n begynnelsen samma

kdlla som "sjursanders Trullebok"" Folj strommarna frLn den

kdllan den som dlrtill ar mdktig!

") Salminen a,. a. 2L9-220.
'*) Salminen a. a. nr 31"
tt) B a n g, Norske Hexeformularer. (Videnskabsselskabets skrifter. II. Hi-

storisk-filos. Klasse WAl. Nr 1, nr 204 a).
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De tvl, sista ldsnin garna mot ormbett ha lydelsen:
Hcisjoberget, Sdfsnils.

12. Ligg stilla nubb,
hilet som du stuckit haver
ar lika oppet dn,
men hjartat ditt det ligger i ekelund,
men levert har du kvar,
I namn Fader Son och den Helige Ande.

L3. ormen han gor sig ett band 
Polackhultet' slfsn[s'

han letar sig vdgen fuam
att lasa och signa
och etter binda.
I Gud Fader Son och den Helige Andes namn"

Ldses i nigot, som den ormbitne fl,r ta ln.

Jdmfor hirmed ay GorruuND upptecknade llsning i Sdfs-

nls kyrkoby: "Nubbe! nubbe! oppet stir hhleqfder du har
huggit./Du har etter och galla i d.j, (,men) /JuS har hjerra
i brostet pL mei."tu) Mig forefaller sfi.som om signaren eller
hans larofader "snyggat" upp denna lisning for att goru den
bcgripligare. Mening ger cien likvil icke. Bi.da de senast

meddelade formlerna arc exempel ph sidana, som undandra
sig tydning. Vi veta endasr att de p&stf,tts " goramin", som
det heter i Dalarna"

Att lrtsa f or ured.

De foljande sex ldsnin gatna, som anvdnts for att bota
"vred" (vrickningar, senstrickningar etc.) pil mdnniskor och
djur, tillhora en aft ay formler, om vilka ldnge rhtt strid for-
skare emellan" Man har trott sedan den s. k. Merseburger-
formeln uppdagades i en gammaltysk handskrift frhn 900-
talet, att denna besvlrjelse -var rent hednisk. Har upptrida
nlmligen Oden, Balder, Frigga m" fl.., och man menade, att
for,meln senare "kristnats" i det Jesus, Mana eller nigot hel-
gon intagit de avhysta guclarnas plats. Genom Kaanrs

'u) Salminen a. a" nr 36.
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KnouNs, Rnman CunTsTTANSENS och F. Ounrs ingiende un-
dersokningar har val nu fastslagits, att formeln ar kristen och
att i den doende hedendomens sista tid denna ursprungligen
kristna formel fhtt sina namn utbytta mot hedniska. Formeln
blir inte mindre intress ant ddrigenom.

Har folja nh,gra Yartanter:
YxtjIrn, G&sborn.

14. Staffa satt och re,
da kom han te etr 1.,
de fick hdsten vre,
da steg han ner och satt vre imot vre
och le imot le,
tre heliga mo satt och span,
den ene span Lin,
den andre span Iaf ,
den tredje span Le i lug.

Ldsningen ar begagnad ay Troll-Lovisa, som litit Fru N.
skriva upp den efter hennes diktamen. Man llser i svinister
tre gLnger och andas ddrover tre gfunger.

Brflthojden, SIfsn[s.
1.5. Vir frllsare re

igenom em le,
hans hdst Yart vre.
Han ldste: ur vre och i le,
Igenom Faderns, Sonens och den Helige Andes namn.

LIses i fett ffe gfunger, medan man skdr med en kniv.
Smorjni.rg sker ovanif rhn och nedit. Det dr blst att branna
smorjan sedan.

Stora Algberget, SilfsnIs.
rc. Jesus red igenom ett Ie,

dA fick hans hist vre.
Ner gick han, ldste:
Ur vre och i le
Igenom ffe man,
Gud F.ader Son och Helge And.

Ldses i ister.
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Stora Algberget, Slfsnds.

L7" Jesus gick igenom eft le,

de fick han Yre,

de vlnde han Ie imot Ie,

de Yatt han L med sitt vre.

Ldses i nflgot fett. Ldsningen ar for vred pfl mdnniskor.

Hosjoberget, Slfsnls.

18. Jungfru Marja re

genom ett le.
Hennes f&le Yatt vre"

Vre ur le och i le.

I Guds Faderns Sonens och den helige Andes Namn.

LIses i nigot fett tre ginger under det man rcpar i fettet
med en tlljkniv i enrum.

Fredriksberg, Slfsnils.

L9. Jungfru Maia red genom ett led,

hennes file sig vred"

Ur vre och i Ie.

Man tar en talgbit eller en smorbit och gilr in ensam i en

kammare" Med en tdljkniv sklr man i isffet, talgen eller smo-

ret, under det att man ldser ovanstiende. De man smorjer,

stryker man uppifr&n och nedit.

Jamfor med ovanstf,ende sex formler de ay SarutNEN
i citerade arbete utgivna L-4.

Utmlrkande for alla dessa formler ar berdttelsen om
en helig, som ar ute och reser, rilkar ,ut for en olycka (rr-
dngen han sjdlv eller hdsten) och sjdlv botar missodet. Att
Jesus eller Jungfru Maria upptrdder ar vad vi vanta. Mera
overraskande a^r Staffan. Han ar visserligen hlstarnas skydds-

paffon . Iu^for visan "Staffan, Staffan, stalledring, yattrlar

sina fillar fem" och pldgseden a;tt annandug jol, D. hel.
Stefanus' dug, f.ara ut och vattrua hdstarna i nordrinnande
vatten" Men hans upptrddande i vridformlerna pistir Onnr
vara mycket sillsynt, dock forekommer hans namn i en for-

92



mel, den s. k. "triersignelsen" fthnomkringfu 900 (.o. fthnhr
gZ5) i en gammaltysk handskrift tillsammans med Kristut").

Vid formel nr L4 frhn Gisborn har vidfogats en formel,

so,rn ej pld-gar hora till denna lisning. Den boriat: "tre he-

Itga mo sart och span (") . . . SaTMINEN har 'utgivit tre lls-
ningar for "mofsjuka", nf L7 , 18 och L9, Som borja: "De Satt

ffe jungfnrr", . " eller "De ya tre jungfrtu. " . " och i Norge
upptrdda dessa jungfrur i besvirjelser mot olika sjukdomar

exempelvis for "Beg, som Menniskenn f.au i Fsdselen", for " at

binde Bslen paa en Kvinde", "binde Bslen (pur) Fe" , for
"Modersyge" och fleru sjukdomaf. Det heter hat: "Def var ni
Marier, skulde Bede binde . "" eller "Def kom ffe Jomfruer
fua @sterlands By. " " ," eller "Def sidder 3 Kvinder un-

der Laave-Tekel, den ene spinder etc."tt)" I Finland fore-

komma de sdrskilt i ldsningr mot "kloen", som anses for-
orsakad ay maskle) och i Danrmark har man list bort
"ojenv r,rk" med en formel'o) , yatL dessa heliga mor e88a

fantasien med sin hemlighetsfulla ndrvaro" Ar det de ffe
Mario rna) som stodo vid Jesu kors, eller ar det de ffe kvin-

nofna, som gingo till hans grav? Eller "Tfes virgines

in medio mafi mensam mamoream positam habeb artt, duae

torquebant et una retorquebat;") ar det den gamla Mar-
celtrusformelns "virgines" frLn  OO-talet, som efter ettusenfem-

hundra fu bota vred uppe i Vlrmland? Eller - ett fladdrande

ljus lyser in i urgrfl forntid ar det de tre norno rna vid
vdrldstrldet? N.j, hellre de Parcerna: "Klotho bx slindan,
Lachesis spinner och Atropos klipper." Men varfor soka dem

i folkens heliga skrifter? Tink om det ar sagans vlnliga spin-

nerskor, Storfotamor, StorgumPamor och Stortummamor?

") F. O h r t, Da signed Krist, sid. 188 f ., och
svaergelser mod Vrid og blod, sid. 59"

") B a n g, Norske Hexeformularer nr 2)9, 24A,

'n) Finlands svenska folkdiktning. VII" Folktro
folkmedicin, nr 859 f "

F. O h r t, De danske be-

24L f"
och trolldom" ,. Magisk

") Danmarks Trylleformler ved F. O h r t" 1, nr 344.

") Marcelli, De medicamentis liber. Edidit GeorgiusHelmreich. (Lip-
siae MDCCCLXXXIX). Cup. XXI, 3.
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"Den ena spann lin, den andta spann laf" - spann laf
talar inte MaxNHARDT om "die Holzfrdulein", som pfi, Fich-
telgebirge spinner mossan pn tridenT Sa arc vi de i mytolo-
gien igen. Lilt oss erkdnna det: vi veta inte vad det ar for
tre heliga mor. Deras historia tror j^g inte ar skriven. Vil-
ket dmne for en ung folkminnesforskar.!")

Stiimma blod.

Men mi vi vlnda oss bort frhn denna formel, som hiller
pi att fortrolla oss sjilva och Lter soka fast mark att sti ph.
Icke utan otroligt modosamt och tilmodigt forarbete vinnes
i forskningens vlrld en grund att byggu p5,, och huru ofa mZ"-

ste man icke dndock stanna vid blotta formodanden. Den
formelgr,upp, som nedan framlagges, hor till de mest uppteck-
nade och bdst ,utredda. I)et ar ldsnin gar i avsikt att stanna
blodflode. Det finns val ingen itminstone ay den ildre ge-
nerationen pL vlt svenska landsbygd, som icke hort en sdgen

offi, att den eller den kunde steimma blod. Man 'har till och
med pn vetenskapligt hAll tz,glt upp frl.gan, och hinvisat till
blodets snabba koagulering m. rn. Det intress erar oss i detta
sammanhang mindre, dA vi endast ha att tlnka pi formlernas
innehill. TvZ, av mina sagesmdn voro angelagfia offi, att iug
skulle lara mig skilja ph att stdmma blod och "nodstamma

biod"" Det senare .var en hemsk konst. "Nodstdmma blod bor
man gota blott nat intet annat hjeilper", hette det, "men efter
en nodstlmning rinner inte blodet mer. Men kommer blogen
Ios en annan girng pi ett annat stdlle de ar det elakt att fA

det till att stanna. "

Har foljer nl.gra formler for stdmning:

20. Se stott skall du sti
som vlr fralsarc stod
i Jordans flod
nar Johannes dopte.

Rdmmen.

") Jfu F. O h r t, Da signed Krist, parugraf 43.
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21. Se stilla skall du stfi.

som vattnet stod
i Jordans flod
nar Jesus doptes
igenom Faderns Sonens

Brithtijden, SifsnIs.

och den Helige Andes namn.

Osterberget, S[fsnIs.

22. Du skall sta si stilla
som vattnet i Jordans flod
nar Johannes Doparen dopte.

Hien, SIfsnIs.
23. Du forbannade blod sta stilia

som vattnet i Jordans flod
medan Jesus doptes.

Man bojeg sig ned over s5.rer, medan man siger det.

Hos joberget, Sdfsn[s.

24. Du skall sta stilla som vattner i Jordan
i den heliga treenighetgn: Fadern, Sonen och
den Helige Ande.

Man bojer sig over siret och 'liser tyst tre ginger efter
vatandra, men man filr ej andas emellan.

Stora Algberget, Sifsnls.
25. Blod du skall sta

som valtnet stod i Roda havets flod
nar Israels barn vandrade ddrigenom.

Fredriksberg, SIfsnIs.
26. Statt mannablod

den stund som Jesus doptes
som ndmnes hat
tre vlse mdn:
Gud Fader son och Helge And.

27. Sti blod!
Man skall sdga dessa ord tre ghnger och
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Till dessa htta formler finnas tvfi, varianter upptecknade av

GorrLUND, bida sannolikt ffin Dalarna. Frin andra trakter
finnas mfunga. Av dessa overensstemmer den ena (hos

SarulNEN nr 24) tdmligen ordag rant med ovanstiende for-
mel nr 2L. Den andra (hos SarurNEN m 25) visar i de inle-
Cande nnaningsorden samband med ovanstiende nr 26, men

sf,,vil GoTTLUNDS som den ay mig ,Lrpptecknade arc korrum-

perade och medgiva icke nu slker tydning.

Samtliga formle rna arc tiII sin byggnad manande, i tvi fall
{orsedda med avs,lutniog. Formlerna nr 20 och 26 anspelar

enkelt pL evangeliernas ber[ttelse om Jesu dop, nr 26 ar dock

korrumperad, och vi veta ej nu, vad dess rnening kan ha va-

rit. I formle rna nr 2L-24 hinvisar signaren till ett under, som

han'pistod skedde vid Jesu dop. Vattnet stod stilla, medan
den heliga handlingen forsiggick. Med vad ratt gor han det?

En tysk lard'*) forklarade f'or c:a 20 fu sedan att orden:
Tordan stod skulle .vara en forvrungning ay att Kristus stod
i Jordan. Om vi se pfl vhra formler skulle siledes sistnlmnda
formel .vara en forvrlngning av vir formel nr 20. Det ar
ciock en omojlighet. Den dldsta formeln frfun omkring ir 900
och ,sedan irhundrade ffin irhundrade ldmna otvetydiga bevis
for detta vattenunder. Men yarifrhn hdrstammar de forestill-
ningen? Frin "trylleevengeliet" ? N.j, men frin ett apokry-
fiskt evangelium, som kyrkan har kasserat och dtr oss forlo-
rat, men vars utsago genljuder i ett arbete pi grekiska ffin
6oo-talets borjan, vilket itergiver de viktigaste data u'r Jesu
liv. Hir heter det i oversdttning: "Och Herren sade till
johannes: Befall Jordan stfl; Herren har kommit till oss!"'n)
Aven andra vittnesbord finnas, citerade hos F. Osnr i hans

grundliga utrednirg av denna formel'u). Om nr 25 i ovan
meddelade blodstimningsformler kunna vi fatta oss kort och
hdnvisa till undret i Z:dra Mosebok Kup. T4. Motivet uaffas

") P r a d e l, Griechische Gebete 1907, sid 49, cit.
,n)Jacoby,Einbisherunbeachtetefapokrypher

Jesu, sid. 17, cit. efter F. O h r t.

efter F" Ohrt.
Bericht iiber die Taufe

'u) F. O h r t, De danske besvaergelser mod vrid og blod, pamgraf, 32,
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ocks5, i latinska formler, men ar icke si vanligt som Jordan-
nrotivet. De enkla bjudande orden i nr 27 forstdrkas genom
ldsning ay vdlsignelsen.

Till en helt annan ryp hora ioljande iisnin gar:
Lovkullen, Sdfsnds.

28. Se stilla skall d,u sra,

som den sti.r i Helvete
som rau visste och ordtt domde.
I Guds Faderns och Sonens och den Helige
Andes namn.

Sdges tre ghnger. ;

Polackhultet och Hien, SIfsnhs.
29. Du skall sti si sikert, som de stir

i Helvete, som har malet detta mjot
och lagat denna sko ph sondan.

Man har med sig sondagsmalet mjol och en sondagslagad
sko. Mjolet lagger rnan i siret och sdger ovanstiende ord.
Detta kallas att "nodstimma blod".

Mcirttjlrn, Gisborn.
30. Se sdkert skall bloden srann,

som den skall stf,, fasr i Helvete
som gjort detta pL sondag.

I anslutning till denna formel berdttade meddelaren foljande:
"En gruvfogde frin Lesjofors yar pit marken. Hista rna

stodo tdtt och gruvfogdens hist blev sparkad. Det traffade en

blodi,der och blodet pissade ut. De .var det en gubbe som

kom fuam. 'Ar det nigon som gjort nigonting pn en son-

dag?' skrek han. En flicka kom fram och sade: 'Hdr ar err

forkldde som j^g strukit pi sondag.' Gubben tog forklddet
och slog tre gLnger dar blodet sprutade och sade nyss Lter
givna ord. Flickan blev ridd. Det var mycket nara hon blivit
srragsint. "

97



En annan formel lyder:
Alvsjiihyttan, Gisborn.

3L. Den blogen skall ste si fast som

den skall ste i synden, som har gjort
detta pn sondag.

Man berdttade att Erik Luxa arbetade bide sondag och

vardag. Det han gjorde pi sondag tog han och lade over

siret, nat han ldste ovanndmnda formel.

En rar sjuttio 8,rig gumma berattar: "En sondag Yar det

brottop i Ackerhojden och en som hette Petter Larssa blev

dodfuil, for folket sop forskrdckligt, och raste ned frLn spis-

hdllen och slog h,uvudet i en spik. Det var vid tinningen

och blodet forsade ut och ville inte stanna . Jugmiste springa

titl Bygg*dstare Jun. Men han hade huggit sig s& elindigt si

lran kunde inte kom,rna. De miste han lara mig hur jug skulle

gora. J^g skulle ta nigonting som Yaf gjort pi en sondag

och lagga pi s8.ret och si skulle iug saga:

RImmen.

32. Den bloden skall sti si stott,

som den kvinna skall sti i Helvete

som koka lut pi lordan.

Ndr j^g kom hem bar det si bra till, att ddr Yar en skrad-

clare som hette J^n som hade byggt pL sitt hus pi sondagen

och jug var och fick en kas utav honom och lade pi och

I dste.''

Mot dessa formler sYarar en

SncrnsTEDT i Vistmanland'u).

Lht oss nu ett ogonblick se litet

variant upPtecknad aY

narmarc pi dessa formler-

Aven i denna art ay ldsnin gM manar signaren, men lik-
nelsen at ryslig. Vem at lnannen i nr 28 "som ratt visste

och orltt domde?" Redan en schweizisk folkminness amlare

ansh.g i mitten pn 1800-t alet, att mannen .var Pontius Pilatus,

vilken tanke ddrefter en tysk forskare samt slutligen F" Onnr

'u) Salminen nr 30" Jf, dven nr 29.
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har sokt leda i bevis27). Pilatus' namn u emellertid mycket
sdllsynt i formle rna) ehuru det forekommer i annat samman-

lrang. Jdmte denne syndare drar forrnle rna emellertid fram
en rad andra, som folktron anser evigt forkastade. Se figu-
rera i ovanstiende formelgrupp sirskilt de, som begitt sab-

batsbroff. Anmirkningsvdrd ar bestlmmelsen i formlerna
29-32, att den som signar skall ha med sig an sondags-

nralet mjol och en sondagslagad sko, an overhuvudtaget n8,-

got som ar gjort pit en sondag. Varpi beror detta egendom-
Iiga bruk, som s5,vitt jug kan se endast forekommer i Norden
(dock ej i Danmark). Ar det ett bevis pi att i senare tider
ordets makt ej kdnts vara tillrdcklig utan man miste si att
saga materialisera formeln? Att lordagen ,upptrdder i stillet
for sondagen ar vanligt i Sverige, Finland och Tyskland och
hinger sarnman med sdrskil da arbetsforbud for vissa dagar. Om
det att koka lut horde till lordagens forbjudna arbeten ar
ingalunda sdkert. Det kan yara en tillfeillighet. Motivet som

sidant har visat sig tacksamt att bilda nya formler av. Sa

har jug upptecknat nirmast efterfoljande att anvdndas for att
f3, kreaturen att folja sig, nar man girr vall.

Brithojden, Sifsnls.

fi. Du skal folja mig si nitt och si tdtt
som fan foljde pigan, nIr hon baka brod
pL sondan.

Ldses over en brodbit. Sedan har man brodbiten i vlnstra
armhllan, si den blir genomdrdnkt med svett och si delar
man upp br,odbiten och ger bitarna till korna.

Att ldsa mot sueda och brand.

Den onda maktens representant i v?aru formler fortjinade
ett kapitel for sig. Vi bora komma ihig, att formlernas tra-
ditionsbdrare ansigos med storre eller mindre rdtt ej blott yata
ltjalparc i nod utan iven skadegorare, och nar det geillde
att stifta ont har man gjorc 'det i den ondes namn. Men vit
och svart magi har ofta hopplost sammanblandats och med

") Edda, band nr 9, sid. 287 o. f .
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vdxande okultur och forhdrskande dualism ha de underligaste

blandformer uppstitt: rena d jdvulsformler avslutas rned ikat-
lan ay treenigheten eller med ldsning ay vdlsignelsen etc.

Stundom har vil kanske blotta tanklosheten givit upphov till
dessa hybrider, stundom en onskan att sti vIl hos bida parter.
I{en dessutorn har ett annat faktum medverkat. Magikern,
signaren vill .vara herre over alla till buds stiende makter och

krafter. Medan en religios mdnniska beder till gudomen och i
6dmjukhet underk astar sig dess vrlja, si befaller trollkarlen
goda gudar sivdl som onda genom sitt ord, och L en formel
soker han samla ett kraftkoncentrat som vadjar till dem sqm

makten ha i himmel och under jord. IJtifrin dessa synpunkter
tror jug vi bora forsti nedanstiende formel. Den ar, si vitt
:rg kinner litteraturen, rent svensk och troligen av sent da-

tum. SEcnnsTEDT har upptecknat en .varLant i Gdstrikland och

SarurNEN l5mnar hdnvisning ph ytterli garc tvi frLn Ndrke och

Vistmanland"). Den ay mig upptecknade formeln lyder:

Fredriksberg, SIfsnIs.

34. Det for en eld frin himmelen ner
och vaften frhn stenhirda hallar,
och Satan stod upp ur djupan dv
och satte sig ddr.
Se het som du e^r,

si len skall d,u bli.
Den gor onekligen ett storslaget intryck trots sin uppen-

bara srympning och alltfor oformedlade overging till ma-
ning. Visioner ur epilogen till Jobs bok och Jesu frestelse i
oknen rulla upp sig for vlr syn och mala Satans makt och

rdttnu se vi in i reformationstidens ohyggliga djivulstro, de

bilen flammade, mdnniskosldktet .var lamslaget av fasa och

clhrar handskades med Lug och ritt.
Till den ondes folie har sdllat sig en mingd lagre demo-

ner ay alla slag, hedniska vdsen frhn gammal tid, skogsriet
som vPallar vansinne, vattarna som vllla vlttablist samt dess-

utom rena sjukdomsvdsen. IJtifrin tron pi dessa vdsen

") Salminen a. a. nr 46 a och b samt sid. 218.
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personifierades dven andra sjukdomar an dem, som vanligen

ansigos skickade ay sjukdomsdernoner och vi ha efter ur-

gamLa monster fhtt sidana formler sorn dessa:

Att ldsa f oo ris.
Fagersta, Gisborn.

35. Rejsa gick ut.
de motte hon vhr Herre Krist:
'Y art skall du g\r?' -'At bondens gfud
och suga marg och blod,'
'Nej', sade vhr Herre Jesus Krist,
'du skall gL.
till den sjo, dar ingen ror
till den skog dar ingen bor'.
I Guds Faderns, Sonens och den Helige Andes namn.

" Jug hade ldsningen uppskriven efter Abraham Svensas hu-
stru vid Omsjon i Laggaresundet", bereittade sagesmannen,
"men jug hx inte sett den ph milnga Lr och minns den ej

fullstdndigt". Man lziser over ister.

Rejsa torde yata personifikation ay riset, som i norra Sve-

rige ar beteckning pL engelska sjukan.

Att lasa nnot aaand,
Frosarisen, SIfsnis.

36. Nir sorrr j^g gilr till min ladugird
moter jug avunden vrede,
de, frl,gar j^g Yart han skulle gh.

'Till bondens ladugird att suga folk och fe
till nionde knd.'

'Men jug skall itersdnda dig till den dig sdnt haver.
Dir skall du glupa,
och dd.r skall du sluka
i hans icker i hans ung
i hans lever i hans lunger
i hans stann.
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Och inte skall du fA, mer aY mig
In en jordfast sten i havets djup,"

Karl Persson, kallad "Styggen" , har brukat den, nar korna
arc svettiga och stinna. Korna kunna de ej mjolka och ej ata.

I\{an skall ldsa over en brodbit och under ldsningen med en

kniv fita en femhorning pi brodbrtec. Den miste ristas i
ett drag utan att lyfta kniven.

Glupa ar a) gapa, gripa med munnen, b) sluka'e), stann
ar vdl korrumperat. Rrcrz och VnNonrs0) ge ingen an-
tagbar betydelse. En ay GoTTLUND i S[fsnds upptecknad ya-

riant har stallsl).
Om dessa formlers byggnad och karaktdr har j^g redan ta-

Iat i kommentaren till nr 11. Pifatlande i nr 36 ar, att sig-
naren sjilv och ej en helig moter "avunden" och sdnder den
iter till den onda man eller kvinna, vars avund ar si stark
att den forgor naistans kreatur. Osokt minner fonneln om de

mhnga signer om rvi, trollkarlar, ay vilka den ene till slut
blir den andre overmziktig. Samma tivlan itersp eglar sig i
ndstfoljande formel. Det gdller en "ldsning for skbtt pi krea-
tur". "Sk6tt ar en hastigt pikommande sjukdom hos mdnni-
skor och vanligast kreatur, bestiende i lamhet uti nigon
del ay kroppen; tros hdrrora av trolldom."").

Att lasa fo, skott p; kreatur.
Fredriksberg, Sdfsnds.

37. sk
sk

sk

sk

sk

sk

sk

utef
Lrtef

utef
utef
utef
utef
uter

dr-r ett, skjuter
du tvl,, skjuter
du tre, skj,uter

du fyra, skjuter
du fem, skjuter
du sex, skjuter
du sju, skjuter
du Ltta, skjuter

j^g tvl.
Jag tfe,
j^g fyra,
j^g fem,
pg sex,

)a8 slu,
jug htta,
jug nio,skjutef

'n) R i e t z, Svenskt dialektlexikon.

'o) Vendell, Ordbok over de ostsvenska dialekterna.

") Salminen a. a. nt t3. Jfu vidare nr t4.
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skjuter du nio, skjuter i^g t1o,

skjuter du tio, skjuter i^g elva,

och d,u inte!

Man ldser i salt, sedan ges saltet till korna.

Annu ett pM lisnin gff mot skott vill iug lagga fram:
Polackhultet" SIfsnds.

i8. Jug skall ldsa for nio sorters sk6t,

gorsk6t och hinrmelska och jordiska sk6t"

De nio skotten kunna jimforas med en formel hos Hvrrux-
Cavallrus, Vdrend och Virda rna, sid. 413, som lyder : " Jag
skjuter bort Troll-skott/Vitlappa-skott/MLna-skott / Skdppe-

skott/Sitl-sk ottf Grissle-skott/Ugnqvasta-skott I Jod-skott / Sol-

skott/af hvad slag det vara ml.fi namn &c."

En sista lisning for skott pit kreatur lyder:

39. Du skall ta bot d6r du fhtt sot 
Rdmmen'

det finns mer gris och lov i hoidera.
Man skall ta ett plagg, ett huvudkldde eller en mossa och

sli kon ph vlnster sra^ hedan man siger detta.

Det finns fler formler i min samlin g frl,n Vdrmland och Da-
l;irna, fastdn hIr icke ar plars for fleru. Den helgd, som

einnu idag omgiver sjukdomsbesvirjels erna, gor deras upp-

teckning sv5.r, och de gamla' so,m git bort, vllia ta med sig
sin vetensknp utan att overlita den. I)et ar icke utan vidare
ratt att kalla de personer, som anvlnda dessa signerier for
trollka ilar och hixor. Det kallar man rmed skdl dem, som

stifta ont, icke dem som med all makt vllia hialpa. Ty
formlernas traditionsbir are aro icke sillan verkligt religiosa
och hederv arda rndnniskor. Nu ar deras tid i stort sett forbi
och den goda girning, som iterstir dem att gora Ir blott att
ldmna sitt vimnesbord om gammal tro och sed.

jag
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trsHskskEkEpffi Elagkglaf, k str g
NffiNffi Nffi Nffi Nffi NWffi Nffi N ffi Nffi Nffi N ffi

Husdjuren i tro och sed.

Uppteckningar frdn Suarteborg.

Av

ARNOLD OLSSON.

M man ville ha pd tur till korna, skulle man for-
soka att fe en eller fl,eru "buorm ar" (snokar) att
hllla till under lagirden, och till dem skulle man
sitta ut en skil med mjolk, -var girng man mjolkat.

Dodade eller skadade man en s5.dan orrn, kom det snarr
tttt hdnda nigon olycka med kreaturen.

2. Sagesmannen tjanade en ging pit en gfud, dar de hade
den pldgseden, nar de klippt ett ffro, att alla barnen skulle
git fram till det och saga: "Tack for toppen, A Gud bevare
kroppen!" Da skulle flren trivas bittre och i framtiden
lamna mycken ull.

3. Man brukade klippa ffi,ren host och vh.r. Ndr man skulle
klippa ett filr, skulle man forst klippa ay en ulltapp mitt i
pannan pL det och saga: "Kom igen tre hre md s6ttne ddttar
(sidana ulltottar) ve lLre!" De kom ffuet att fi.. mycken ,ull
fdljande ?ar.

4. Om djuren inte aille triuas, skulle man skaffa sig en vit
hIst, om histarna vantrivdes, eller en vit ko, om det ya.r

korna, man inte hade tur till, och da ko{m genasr aLIa de an-
dra djuren att trivas bdttre. Men det skulle yara ert "absolut
vitt djur", utan nigon fldck av annan farg. En hd.stsko over
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stalldorren trodde man skulle bringa lycka Lt stallet och he-

starna och pi en del stdllen spikade man ocksi en hdstsko

over dorren till fdhuset.

5. Om en unghdst, som skulle tamjas, -var skygg och riidd
a\,r sig, skulle man ta en bit glas och hiila framfor honom och

lhta honom se i detta, si att han sig, hur det skimrade, och

di., kom han snart att bli betydligt bdttre. Yar man ute och

korde och hdsten helt hastigt blev stiende, "sum um han ya

fastveixt i marke", si kunde man inte fA fram honom genom

att sl8, honom. Det yar nigot trolltyg, som han sig, och dL

skulle man git fram och fatta tag i luggen pL honom och

spotta honom mitt i huvudet ffe ghn:ger. Sedan sig han ingen-

ting failigt ldngre, och da fick man latt fuam honom igen.

6. Det ans&gs blst att fe kvigkalvar efter korna. For
atr fA detta skJle man inte mjolk, kon den dagen , man yar

titl betiickning med henne. Man trodde, att orn hon hade

urjotk i juvret, di., betdckningen skedde, och ej blev mjolkad
efrerilt den dagen, si kom d.t att bti en kvigkalv. I anna.t

{all blev det en tjurkalv. Att si verkligen yar fallet, hade

sagesmannen sjllv flera ginger vant i tillfd,lle att se. Om en

ko ej ville bli med kalv, skulle man ge henne mycket med ri
potatis. Det trodde man skulle hjelpa.

7. Det forsta, man gav kon atl dricka, sedan hon kalaat, yar

ljumt vatren med iblandat rl,gmjol, vilket skulle underlatta
efterbordens av ghng. Gick den dndi inte bort inom nigor-
lunda normal tid, fick rnan nigon gubbe, som .var kunnig med

sidant, till att ta bort den.

8. Forsta gingen man rujolkade en ko efter kalaningen,
skulle man ha stflI i mjolkk[rlet; i taket eller i nigonbjelke
over kon satre man ocksi en sak ay stil, t. ex. en kniv. Detta
gjordes for att skydda kon mot trolldom, ty vid tiden for
kalvningen yar bide kon och mjolken mycket utsatta hdrfor.

9. Det hdnde ) att man hade kaluarna inne de forsta da-

tarna, efter det de yar kalvade, ty man trodde, att de da

skulle bli slrdeles stora och kraftrga" Se ldnge sagesmannen
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kunde minnas, yar detta endast pn "silmre stdllen", men
la.ngre tillbaks i tiden skulle det varit allmlnt bruk.

10. Husdjurens sjukdomar brukade rman bota pi mycket
primitivt sitt. Nigon klok gubbe vat den enda hjeilp, man
a.nlitade, om nigot djur blev sjukt, och i de flesta fall brydde
lnan sig inte ens om detta, utan man forsokte bota djuret
sjdlv, si gott man kunde. Tr,umsjuka botade man pi si sdtt,

att man med en gammal huvudduk slog kon over vimmen
tre ghnger. Miste en ko "jorten" ("pphorde att idissla), tog
man "jorten" frhn en annan ko och gay henne. Om fnan ren-
sade en fisk, t. ex. en gadda, som hade en del smifisk, "slug-

fesk" (sluga 
- 

svilja gluoskt), i sig, skulle man ta vara
pi denna och ge ht en ko, som inte ville ata, for de fick hon
igen matlusten med detsamma. Fick en ko "r{)sod", skulle
man ta en handfull rotter ay en liten vd.xt, som kallades
"blorod". Dessa skulle man skira i smi bitar och koka i
ett stop vatten, tills det kokt in till ungefdr hdlften. Detta
skulle man ge kon, sorn de snart skulle bli bra. Johannesgrds
hrukade man ofta samla in. Det .var bra for minga sorters

kreaturssjukdomar.
11. S jukdorllar. Fick en ko "rtisod", skulle man kopa vi-

triol och ge henne "ett pM smi. dcsisar" yar d^g, si blev hon
snart bra. Man fick dock yara. ytterst forsiktig och inte ge
henne for stora portioner, for da kunde hon bli sjuk av det.

12. Sjukdomd,r. Om en hdst fick kastet, botades detta ge-
nom att man tog ut hdsten och hade honom att git eller
springa, om han kunde. Sa skulle man gnida honom med
halm. Att Sdeilhta hlstar var botemedel mot en del sjuk-
domar. Slog man hil pi en ider, dir som hdsten hade onr,
liom "den deli blon" urt, och da kunde hd.sten bli bra. Om
svinen blev sjuka ,- det gjorde ndstan detsamrrla, vad det
var for slags sjukdom skulle man ge den lite svavel emel-
lanht, och de trodde man, att de snart skulle krya till sig.-
Om en ko ville hilla pi mjolken eller hade upphort att
" jorta" , skulle man sli, ihop tvl, stilbitar over ryggen pi
henne.

106



L3. Sjukdomdr. Om en ko filtt "rtisod", skulle man ta
"forgatmigej"-blommor med rot och allt och koka en srund i
vaften. Detta skulle man sedan ge kon, si blev hon snart

frisk. Om korna "meste jorten", skulle man bita motsols

runt en "broslev" (tunnbrod), tills man fick " e rektit store

tlrgga" i munnen. Den skulle rnan tugga avigt en stund, och

sedan skulle man ge den till kon. De skulle hon snart fA'

" jorten" igen. Fick en ko "magstilla", dvs. om det blev all-

deles tyst i vimmen pi henne ) yar detta ett tecken pi att hon

yar sjuk. De skulle man lagga Johannesgrds, 
"milliforum"

rrejlikor, senap och brodkryddor i vatten och ,lLta det koka .;
stund, varpl, man skulle ge kon detta. Hon blev de bra om

ett tag, iven om man miste ge henne en sidan dosis fi,era

ginger om. Hade korna filtt sir pi spenarna,brukade man

smorja med osaltat smor.

L4. Sjukdornd.r. I sagesmannens hem hade ett ffu "taPPa

jorrcn". De skickade efter en klok gubbe, som de kallade

"Ola i Kase gdrt". Han kom med detsamma, fast han vaf 96

ir. Nir han kom, si tittade han pn f Z.ret, och si sade han, att

det skulie han nog snart bota, men forst och frdmst miste
han da ha den mossa, som "hulengen" (vallpojken) hade

haft. Sagesmannen hade vallat firen, si han frck ldmna gub-

ben sin mossa. Gubben tog den, tittade pi den en stund, se

vr[ngde han den och spottade i den tre ghnger. Sedan tog

han fatt pit fhret och holl dess huvud mellan sina knin. SA

spottade han en girng och slog si fh.ret pi ena sidan med

rnossan och sade: "Vell d*, ia ska miltr' im dej igefi?" Detta
ripprepade han fyru gLnger, och for Yar Slrng spottade han

och slog fb,ret pi sidorna, tvi gLnger pi yar sida med mos-

san, och ddrefter forsdkrade han, att ffuet om kort tid skulle

fi', igen " jorten".
Hade en ko fhtt "f{)sod", botade han den pi samma sitt

och anvlnde ziven de "hulengens" mossa. Ndr han slog till
kon, sade han: "Rosode ska uppho fat" och dessutortrl mum-

Iade han nigot, som ingen kunde forsti.
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71, I den ghrd, dar sagesmannen tjanade, brukade man) nar
kreaturen om viren forsta gingen sldpptes pd bete, mllatja*
kors ph hofterna och bakpi juvren ph korna och sl5" eld over
d-em med flinta mot en lie. Sagesmannen tyckte nlstan , att
Cetta var nigot ruskigt: fastln det inre gjorde korna nigot
ont, si "stegrade" de sig upp efter vaggarna och sig ut atr-
\ara mycket rd'dda. Dessutom ldste man ocksi nigot over dem.
Forsta gingen de mjolkades efter utsldppandet, skulle det
-vara stil i mjolkkdrlet. De slipptes inte losa eller fordes till
betesh agen, si snart de kommit ut, utan forst skulle nigon
ha gltt och lett .var och en av dem en stund.

L6. PAL julafton skulle kreaturen ha lite blttre mat an el-
jest och dessutom nigot ay alla de ratter, som forekommit pfi.
julbordet. De kom de att trivas utmdrkt under Lret. De
man gay dem den kvdllen, skulle man sd'ga till yar och en:
"Ad val A' dreck vdl e trivs vil. De e heli juleafta i kvdl."
De kom de att trivas innu bdttre.

L7 " " Mostdleng" ay hdstar och kor forekom mycket ofta.
En gumma i Svarteborg yar sdrdeles kunnig i det, och hon
nrodstal djuren si hLrt, att det sedan yar med knapp nod, det
gick att fe' dem bra igen. En dug yar hon ph mycket ditigt
hum,or, och de fick hon se, att en ryttarq som red forbi de-
ras gfr'rd, tog en genvig over en backe, dar endast de sj alva
br,ukade gAL. Hon blev da uppretad och tog och modstal ha-
.sten. Och det gjorde hon riktigt ordentligt" Men gumman
yar gammal och sig diligt, Si hon hade inte sert, vem det
\ar, som kom ridande. Hon s&g bara, att hdsten f611 om-
kull, och sedan fiste hon sig inte ndrmarc vid det. Om en
stund kom hennes egen dotter in och .var alldeles rasande, for
att hlsten, som hon ridit pi, blivit modstulen. Hon hade
kommit frin en marknad i Uddev alla, men gumman hade inte
tdnkt, att hon skulle komma titrlbaks den dagen, och si hade
hon tyckt, att det var en karl, som satt i sadeln. Hdsten yar
emellertid si illa Ltghngen, att han inte gick att bota.

18. For att hdstarna inte skulle bli rnakttagnd., nar nran
var ute och korde med dem, skulle man ge dem en bit brod,
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rnnan man for av girden. Men det yar ocksi en del aflnat
att raktta. En person hade berattat for sagesmannen, att han

e1r ghng skulle kora hem en klok gubbe, som varit i hans hem
och botat en ko. Ndr de skulle kora fick gubben Se, att men-
nen inte tagit hdstens l.rgg undan pannremmen pL betslet.
Gubben sade till honom, att det borde man alltid gora, forc-

an man for hemif rhn, for annars gick det sf,. forfadigt ldtt
for den, som kunde det, att modstjalahisten. Personen tfrl,ga

trodde inte mycket pit sidant, och ddrfor frl,gade han gub-

ben, om han kunde modstjala. Det sade han, att han kunde,

men han ville inte gora det nu, for han modstal aldrig he-
star, som han sjdlv ikte efter. Korsvennen tdnkte , att det
kanske yar bist att foga sig, och ddrfor gick han fram och

tog luggen undan remmen.
L9. Genom att man tjarade kors over eller pi laglrdsdor-

rarna, hindrade man " rdtt betydligt" trollkunni ga ffin att
gora djuren nigot ont. Sarnma verkan hade det, om man
rokte med svavel inne i lagirden.

20. For att hdstarna inte skulle bli modstalna, nar man
yar ute och korde, skulle man sela dem pL ett sdrskilt sdtt.

I{ur detta yar, hade Sage,smannen glomt. - PAL Julserod i
Svarteborg bodde forr i tiden ett fruntimmer, som kunde bota
modstulna hdstar. S"gesmannen hade hort, hur hon bar sig
D.t, men kunde nu inte komma ihig det.

21. Om djuren yar svettiga, da man kom till laglrden
pL morgonen, si trodde manr att detta Jar ett bevis ph, att
t??ardn ridit dem under natten. Detta kunde man sedan hin-
dra genom att sitta en lie med eggen upp ratt ovanfor det
djur, som ridits aY maran.

22. Forr trodde man rnycket, att sornliga kunde mjolka
andras kor. Borjade dirfor en eller flera ay korna att mjolka
Iite, mot vad de gjort forr, .var det med detsamma nigon i
den trakten, som mjolkade dem, och de miste rnan vlnda sig
till nigon, som kunde lite mer an andra. Yar det ni.gon, som

blev valbargad, och man inte kunde fe klart for sig, hur det
gitt till, blev det ovanligt ofta ett rykte, att de fltt sina
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pengar pA odrligt sdtt, att de hade en tomte, som drog ffin
andra till dem, att de mjolkade andras kor o. s. v. Sidan
mjolkning kunde ske pi flera sltt. Se t. ex. kunde den troll-
kunnige sitta nl,gra trLdar i vdggen. Genom dessa kunde
han sedan mjolka kor, som t. o. m. var ganska lingt dar-
i{rhn.

23. Man skulle lagga stil i all rnjolk, sorn ?nd,n bar bort
till nfr.gon d.???uan gd,t'd. Harigenom skulle man skydda den for
tr<rlltyg. Sagesmannen skulle en girng i sin barndom gL till en

grannkvinna och hamta ett pM kannor mjolk. De hade

brittom hemma, si det blev kvillen, innan han fick tid att
gh dit. Da han kom, sade kvinnan, att det var ytterst failigt
att bdra ut mjolk om kvillen, men hon fick vdl lamna den i alla
fall. For att inget skulle gora den nigot ont, slippte hon ett
glodande kol i den, korsade i den med en kniv och h6l1 mjolk-
kdrlet over elden och snodde det it alla haIl. De detta dntligen
var klarc, sade hon, att hon inte trodde, att det yar nigon f aru
att ta ut mjolken, for nu hade hon sdkerstlllt den, si att inget
ont skulle fe nigon makt med den. Stil och eld kunde de

inget med.
24. Om man vait nigot stille och ko pt en ko eller en

hiist, skulle man alltid ph detta stdlle fL det rep eller den
grimma, man skulle leda hem dj,uret med. De kom det att
rrivas bdttre. Var det en gris, rnan kopt, skulle man alltid ta
rn den och lLta den ata ur stekpannan, itminstone forsta m&let,
om man ville, att han skulle ttiuut. Det .var mLnga,, som hade

grisen inne ganska ldnge.
25. Nir man kopt en ko och kom hem med den, skulle man

leda den fram dll dorren och lilta den se in i rummen. Se

stillde man en gryta pL trappan, och ddri hade man nigot, som
hon tyckte bra om att dricka, ty dA, kom hon att trivas mycket
bra ph det nya stillet.

26. SagesmanRens far hade en ging kopt en ko ay den kvin-
D?, som nimnts har ovan (.r, 23). Srgesmannen var med och

hdmtade kon. Innan de fick ta ut den, skulle gumman ha sla-

git eld over henne med sril och flinta. Sen gick hon efter en
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trasa, i den lade hon en del svavel, och med detta rokade hon

hide framfor och bakom kon. Sagesmannen visste inte, varfor
hon gjorde detta, men han antog, det var, for att de skulle fA'

rur till kon.
27. En gLng, da sagesmannen var ute i skogen och vallade

fhten, tog ad.rgen ett ffi, rfriln honom. Detta fick Ola i Kase-

gart hora talas offi, och dagen efter kom han dit och erbjod sig

att laga Si, att vargen inte skulle komma och ta fler ffu rfriln
dem. Det gick de forstis garna med p3., och gubben bad dA

att fi., en brodbit. Sa satte han en nil mitt i brodkakan, och

sedan frh,gade han, o,m han kunde fA honung, for det miste han

ha, om det skulle gL. De han filtt honungen, slog han den i
en hog mitt ph br,odet och tog si en bit ay det it det hill, dit
Ironungen rann. For var ging sade han: "No moder ie d.j
dail" Honungen skulle ph nigot sdtt forestilla vargen. Gub-

hen fortsatre, tills han attt upp hela brodet, utom en liten
hit runt nilen. Dh han tuggade brodet, gjorde han detta

avigt, d. v. s. tvirtemot vad han eljest brukade gora. Nlr han

var fadig med detta, sade han : " No ska du vdre f rt ifth.
largen, for no kan han ente ta en enda Pytte ifrh' d.j". Ne-
gon betalnirg tog han inte for detta. Det fick vdl brodet
och honungen vata.

29. Om fb,ren i en trakt under ett Lr fLr mycket med

sttarta lamru.un tar, blir det minga dodsfall i den trakten un-

der iret. Blir alla lammu ngarna ph ett stille svarta, si dor
nigon i det huset. Man borde dock aldrig kiva offi, vilket
So,rn .var bdst att fA,, svarta eller vita lammu ngar. Det hdnde

en gLng pi ett stdlle, att mannen och hustrun gjorde det, och

dA blev lammungarna flickiga.

Ovanstiende uppteckningar har hopforts ur \r. F.

har samlats 1927 . Samtliga sagesmin at fodda i
J. A. L844, And. J. 1840, H. E. tS: t ) . Nigra
gifter har vid redigeringen uteslutits.

F. nr 1600. Materialet
Svarteborg (K. J. L842,
mindre vlsentliga upp-

Dauid Arill,

111



jktr k # pgk g kg jkffi EkspE trE k g ktr
Nffi Nffi NffiNffi Nffi NWffi Nffi Nffi Nffi Nffi Nffi

Atkan.
Fdrestcillningar urn dsko och dskacider i As, Vedens ocb Gcisene

hcirader till in pd 1870-talet,

Av

KLAS OLOFSSON.

A vi, sorn nu aro gamla, voro barn, fingo vi veta
,utav vilra fordld rar, att flskan gick for att rensa

for Det som ont yat) samt att, da hon slog
ner, detta skedde med avsikt att rLka troll och an-

nat illtyg, som synligt eller osynligt dvaldes ibland oss. Vi ha

ocksf,, sikra vittnesbord offi, att trollen voro forskr ackta och
sokte sig skydd under iskvdder.

En somlnar pi 1820-talet yar folket ute och slog starr plt
nrader fl?, som grdnsa emot Asklanda och Grude socknar. En
kvinna hade sitt lilla barn rned sig liggande uti en vagn i
n[rheten. Askan begynte gL samt hirdare och hirdare. Mo-
dern gick och tog upp barnet. Ogonblickligen slog iskan ner
i vagnen. Under vagnen funno de sedan ett grl"tt nosta
(nystan). Ett troll hade s5.lunda forskapat sig och sokt hilgn
under vagnen. Ddr, mente trollen, sloge inte iskan ner, ty Gud
skulle nog skydda det oskyld Lga barnet.

Invid Ekeberget i Fristads socken l1rg fordom en frodig
lovang, som kallades Ortare anga. Hat sitter en kvav sommar-
middag pi 1830-talet en gumma och mjolkar sin ko. Askan
begynte mullra. Ett grh,tt nosta kom r,ullande ur ber-
get, in under mjolkepallen, gumman satt pit. Se, det yar ett
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troll, som ph detta vis sokte skydd mot iskan. Gurnman var
nu ocksi en nrycket gudfruktig kvinna.

En pig^ vandrade vdgen utit nerom Osdal i Torpa socken.
Askan hordes. Ett grk,tt nosta kom rullande ut ur sko-

ten och in ,under kjortlarne pi pigan samt hdll sig for fot-
terna pi henne vlgen framigenom.

Och mycket riktigt. Askan hf,.ller sig ocksi gama bort over
de hoge i.sarne och bergen, inuti och omkring vilka trollen
och annat lomskt oftast har sina ndsten och tillhill.

DA iskan slog ner, kunde val iven mLnga ginger hdnda,
att den ri.kade andra ting. Men dir iskan slog, fanns i alla
faLL orrl ocksi i duldom alltid nigot illtyg, som den
ville Lt. Sisom pi ett stdlle i Sandhults socken. Ddr hdngde
ett fickur ph vdggen. Askan slog in och "slog efter uret".
Efter denna stund bar man alltid uret ut i skogen vid isk-
vider. Se, Lrret yar inte riktigt ailigt bekommer.

Flintflisor, som de ocksi kallas, yi hitta har nere pf,. jorden,
det ar ischevagga, iskviggar, slungade av iskan efter
Det som daligt dr. IJtav samma slags materta som
irschevagga bestod iskan. Nir det blixtrade, si..var det
de h6,rda skyarne, som slogo emot varandra. Och j,ust vid de
rillfd.llerLa .var det, som iskviggarne stottes loss och slungades
i vd"g. De flammade och dundrade det alldeles av samma
skdl, som det ju gnisuar och smiller, nar man kastar en sren
emot en annafi eller slir eldstilet emor flintan.

Askan slir ofta ner uti trid och sdrdeles sidana, Sorrrr sti
nti sluttningar mot oster, eller de vaftenidror draga fram in-
under dem samt isynnerhet uti d,schedrd,).

R&kade man yara ,ute i iskvdder, borde en undvika att git
eller sti under trad, ej heller .var det forstindigt att hilla
paraply over sig. Men diremot yar det klokt att lagga sig
och rulla sig sakta pi marken.

Under iskvdder skulle en inte kalla iskan for i.ska, utan

,goa skulle en saga.

') Se kailas trld, ur vilkas' stam en liten stam vuxit ur och likasom snyltat
sig med uppigenom.
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Askeld .var olik annan videld dlruti, att dels yar han si'

cfantligt haftig: t. ex. nar blixten antdnt en stuga, si slogo

Iigorna omedelbart ut ur alla fyra knutarne pi en gl,'ng

och dels .var han hart nar omojlig att sldcka. Men fanns en

digivande kvinna att i hast fe ag i, och man fick en liten tir
utav hennes mjolk att kasta i elden, si .vart han dirmed do-

vad och mojlig att fe" dod ph.

De iskan slir ner om nara eller fjarran si vdnda

sig alla mdnniskor och djur : om ocks& omedvetet Lt

det hflIlet. Sa gara dven alla gris och orter ph marken samt

lov och barr uppa trdden.

Pe en mlnniska, som dovats ay iskan, utvdxer ofta ett

nrdrke i huden, liknande en lovkvist, ett ormbunksblad eller

sidant.
Askan har sidant med sig, att i de flesta sjoar naPPar inte

iisken, de hon glr. Men diremot att i en del sjoar naPPar

clet, just nar iskan gLr och annars inte.

Dessa bleka, vidlyftLga, om iskbtixtar si mycket erLnrande

flammor, en ser vid himlaranden, utan att nigot dunder ho-

res, om kvdllar och nitter vid den tiden om hosten , de' sdden

hegynner att gulna, de arc precis tnga iskblixtar" Detta ar

inte den vanliga 5.skan. Det ar kornmogen. Sidant bidra-

ger till k o r n e r s, sddens, ffio8nad. Men ifall att det dar-

fa*t. begynner dundra, de ar det inte kornmogen lingre,
rltan den riktrga iskan.

Askan kan, sedan hon hillit pit och gitt nigon tid, s I t t a
regn eller sdtta tork. Avstannar hon dovt och avldgset,

s[tter hon regn; slutar hon rakt uppover med skarpa knallar,

sdtter hon tork. I)et vill saga, att det foljer en tid med regn

eller tork nirmast efterit.
Lilter hon hora sig sent pit hosten, sisom f ram i november,

stundar en mild vinter.
Ndr luften ar tillherdn ad, det ar, att torkan hillit i

lingen, brister inte regnet loss, utan genom iskan. Askregn

iir f et are an vanligt regn.
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Askan kan plotsligen knalla ifrin solblank himmel. S&dana

frskslag aro de alba farligaste.

Ndr mjolken surnar, och irgenting vill sti sig,det
vill saga, att hushillsmaten skimmes, nar blodfloden ur sir
eller eljest, sisom ndsblod o. s. v., aro svira att stdmma, dA,

ar det iska i luften.
Ndr solen steker hett om rnorgonen och det darjilmte ar

litet eller intet dugg, salnt flugor och mygg aro ndrtyknz, si
ir det ffi.gan, offi en inte fhr iska fram pL dagen.

Ndr luf ta b6gge r, det ar, att moln begynna skjuta
upp tfrhn aLIa kanter, bide med och emot vinden och skocka

sig ph den eljest solblanka himmelen, de drager det sig nog
ihop till iska.

Det ar tryckande kvavt. Solen sticker till si illvasst dL och
da. Myrorna ha stannat och samlat sig i smi skockar pi sina

vagar. Figlarne ha tystnat. Hampelannet slokar. Det susar

nerifrLn sjon. Det blixtrar. De $t vi in och skjuta spjlllet
och stdnga fonster och dorrar. Hunden suckar och kryper un-
der bordet Gud bevare nu hus och hem och kreaturen,
som gh valle! NIen en skulle inte .vara ridder, ty Gud nLr
en, nilr han vill, dss dd, si e, att vhr stund skall yara

kommen.
Pe den yttersta dagen skola tolv iskor gh..

pff
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Trollen i Ho rilser].
Folkscigner frdo Taddker,

Av

JOH.BENGTSSON.

ORASEN ar eft berg beldget i Fastarps by i Tvh,-

ikers socken. Biskop Absalon i Lund Lat bryta
jammalm i berget. Byarna Jdrnmolle i Tviiker och

Jlrnvirke i Sibbarp skola hava fhtt sina namn friln
den tiden. I gamla tiderna bodde det troll i Horisen. He-
kan hette jatten, och en dotter hade han, kallad Lilla Tutta.
Trollen voro aldrig ute och visade sig. Det .vat endast om

ndttern?, de ld,mnade sin bostad i berget, den s. k. troll-
stugan. Jug vill hfu nedan beratta nlgra historier om trollen,
som de berittats for mig av gammalt folk i min barndom.

Det var en glrng en bonde, som yar ute och arjade pL en

&ker i ndrheten ay Hor5.sen, sedan solen gilttned. LlllaTutta,
j[ttens dotter, kom hlndelsevis att gL forbi ikern. Ndr hon
fick syn pn bonden, hlsten och irdern, blev hon mycket for-
vinad och nyfiken. Hon plockade upp alltsammans i sitt for-
klnde och tog det med till berget for att lhta sin fader s€,

vad det kunde yara for besynnerlighetel. Nir fadern fick
se, vad hon hade burit med sig hem, befallde han henne att

tenast gil tillbaka igen rned den vettskrdmde bonden och

hans tillhorigheter. "Gor aldrig dem nigon skada", sade jut-
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ren, "hafi hor till det folket, so,m skall besitta landet, de' vi
aro borta harifrhn".

En glrng yar det en karl, Bengt Svens i Stromma) somhade

ghtt vilse, de han yar pL yag hem; hur han an bar sig ht,

gick det ej att finna vdgen . PAL den tiden yar trakten omkring
Horar., mer trddbevdxt an nu. Ndr kailen en lhng stund

ghtt vilse, beslot han sig for att gh upp till trollstugan i
Horisen for att dar frl,ga sig v6gen. Efter en stund, de han

knackat eller topat, kom ett ay trollens fr,untimmer ut. NIr
lron fhtt rcda ph, vad drendet geillde, sade hon: "Dar nere

ligger Strommar&sen. Ndr du kommer dit, si ser du de stora

asparna vid Kdringasigan, och sedan finner du littvagen hem".

En gLng, di., de hotto pL med att brygga juldricken till
Snickerns i Fastarp, kom ett trollfruntimmer frLn Horisen for
att stjala drick. Det var mitt i natten, och da trotrlet fyllt UPP

sina spannar med den nybryg gade vorten, tog dr[ngen, som

skotte brygget, en skopa kokhet voft och slingde pL henne.

Trollkvinnan rusade i yag och limnade kvar spannarna, i
det hon ropade: "Hikan i Horisen, Velam i Yarabiur, Axel
i Axelekullar! Om iug hade haft mina mannar, si hade iug
ej behoft mista mina spann ar". Drdngen flydde med sPan-

narna inom kyrkogirdsmuren, dit kunde ej trollen komma. Det
sd-gs, att dmbaren en lilng tid foruarades i kyrkans vapenh,us.

En annan historia sdger, att dh drdngen kastade vorten over

henne, skulle hon ha frh.gat efter hans namn" Och drlngen
skulle ha svarat: "Mitt namn eir Sj alvef ' . Trollfruntiimret hade

da ropar pit de andra trollen, som genast kommit till girden.
Ndr dessa de sigo henne springa runt och jamra sig och

upptd,ckte, att hon vaf skillad, frfr.gade de, vem som hade

gjort det. "Sjdlver, Sjdlver!" svarade hon. "Om du har
sjilver gjort det, si fhr du sjllver laka det", sade trollen och

gingo hem Yar och en till sitt.

Ndr Tviikersborna blivit kristna, ,si skulle de bygg^ en

kyrka. De besloto att byggu den pi vasua sidan om Tvl-
&kerin pi nuvarande Olsegirdens agor. Men al)t, vad de
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byggde upp om dagen, det revo trollen ned om natten. Alla
stenarn&, som dnnu ligga kvar pn platsen, voro en glrngdm-
nade for kyrkobyggandet. (Domarerin gar och bautastenar).
NIr folket sig, art det ej lyckades dem uppfora nigon kyrka
pi den platsen, .var det nigon, som fann ut, att de skulle
oka tillsaroman tvi tjurkalvar, och ddr dessa lade sig ner,
skulle vara en anvisning, att kyrkan skulle byggas ddr. De
de hopokade tjurkalvarna blivit matta och trotta, lade de sig
ner pi yar sin sida om ett dike pn tvi, Lkrar, och darav har
T'viiker fhtt sitt namn. Pe det stdllet blev kyrkan uppford,
cch pL samma plats stir den nuvarande kyrkan.

I Morup sdgs, att de hopokade kalvarna lade sig en pi
vardera sidan aY en gdrdesgiid.

Men trollen kunde ej fordraga ringningen frin de kristnas
kyrka, och de onskade forstora den. En gLng, nar det ringde
i kyrkan, gick jdtten Hikan upp pi "Hori.sa pjuck". Han
band sitt str,umpeband om en sten och imnade slunga den mot
l.ryrkan, men strumpebandet brast, och stenen for tillbaka ut-
fcr berget. Den ligger dnnu kvar invid landsv agen soder om
berget och ar kallad "Store sten". Folk ha haft sina funde-
ringar forr i tiden och ha kommit till den slutsatsen, att ste-

nen ph den tiden ej .vartt si hird som ou, ty de kunna se

mdrken ph "Store sten" efter jeittens fingtat samt mirke efter
ddr sffumpebandet varit f dstat runt stenen. Det berittas
ocksi, att nar jdtten skulle slunga stenen, borjade det att runga
i Tviikers kyrka, och de sprack stenen i tu. Den ena delen
for bakit och at "Store stenen'', den andra halvan for ned
till stranden, ddr den innu ligger och kallas "Klovstenen".

Det hdnde ocksi att trollen i Hor&sen bytte barn med
foiket t grannskapet. Det tillgick pn si sdtt, att nigot troll
om naften smog sig in i huset, dar det fanns ett nyfott, okrist-
nat barn; de smogo sig till att taga detta och lade dit ett
av sina egna i stillet. Folk voro alltid forsiktig^ pi den

tiden med att lLta ljus brinna och pL andra sitt skydda sig
for trollen, si ldnge ett okristnat barn fanns i huset. Y ar
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det pir nigot stille de misstdnkte, att de fitt sitt barn bort-

bytt, si kunde detta utronas, dirigenom att man uPPgiorde

eld i bakugnen tre pi varandra foliande torsdagsndtter. Man

rog det misstdnkta barnet och satte det pi grisslan och lln-
sades sitta in det i ugnen. Om barnet yar en bortbyting, nar

detta upprepades den tredje torsdagskvillen, kom nigon av

trollen tillbaka med det rutta barnet och sade : "Hat har du

ditt, nu tat jug mitt".
Gammalt folk berdttade om bortbytingar. Det Yar ndstan

alltid nigon i va\e socken, som gick under den benim-
ningen. Bortbyting arna voro alltid kroppsligt missformade och

ibland dven sjdliskt,undermlhga det andra folket.

Det var ocks5. brukligt, att folk i gamla tiden, som bodde

i ndrheten av Horisen, brukade lhna kopparkittlar och andra

storre kokkdrl vid julslakten, brollop och andra hogtidliga
tillfdllen. Nir de onskade l?ana nigonting, gingo folk till
trollstugugingen och ropade ut hogt, vad de onskade lLna.
Om de si kommo tillbaka efter en stund, voro sakerna, de

cinskade lilna, stillda utanfor berget. Det var alltid brukligt,
nar de sdnde hem de linade foremilen, att nigon korv eller
annan godbit lades i det linade kdrlet for trollens riknirg.

Det yar en glrng en jagarc frhn Strom ma, som brukade

vistas mycket uppe i Horisen, ddr han jagade orre. Han hade

ddrvid uaffat jittens dotter Lilta Tutta, och hon hade fattat
tycke for honom. Hon hade lovat jagarcn, att denne aldrig
skulle skjuta borrn, om han ville besvara hennes boielse. Till
slut gick karlen in daryL,, och ffin den dagen fick han en ma-

kalos jakdycka, si att han aldrig behovde komma tillbaka
frhn jakten tomh[nt. En ling tid fortgick det, men till slut

ryckte dndock kaden, att det var lite "hivet" att ha en s&dan

forbindelse med ett trollfruntinrmer, si han funderade ph. att
bli fri dirifrin. Det yar en annan trollflicka, som ocksi tyckte

om jagarcn, och hon ldrde honom, hur det skulle tillgi. Hon
sade : "Tug vitolok och vdnrarot pL dig, ndsta glrng du

kommer, si har Lilla Tutta ingen makt over dig mer". Karlen
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gjorde, som han hade blivit lard, och di", LiJla Tutta kom
emot hono,m som vanligt, forstod hon genast, hur det for.
holl sig, och borjade grhta, och si sprang hon bort i det hon
sade : "Vit l6k och varnarot, det .var mig en forbannad bot".
Detta yar sista gingen jagaren uafrade Lilla Tutta.

En girng skulle ett ay Horisatrollens fruntimmer foda ett
barn, men hon kunde ej bliva forlost, innan ett kristet frun-
timmer hillit hdnde rna over henne . Iutten miste ddrfor glt
ut att forsoka fe, fatt pit nigon som ville folja med. Detta yar
forsta gfi.ngen, jatten varit inne i nigon ay g\.rdarnz, om da-
gen itrninstone, och ingen av folket hade heller vadt inne hos

trollen i berget. Jdtten Hikan forsokte sin lycka pL fleru stil-
len. Slutligen vat det en gumma som yar modig nog att folja
med honom. Ndr de kommo till trollstugan, gingo de genom
gingen. En stor stenhdll stingde vdgen, men jatten skot denna
?at sidan. Langre in yar det en jirndorr; nar denna yar opp-
nad, kommo de in i ett mycket stort rllm, och en kvinna IFrg

ddr kvidande i en sdng. Kvinnan sig, att det gick ghngar frhn
rummet i alla riktnin gar inne i berget, si att hela Horisen
skall vara ihilig. Man kan ocksi hora detta, ty nar man stam-
par uppe pi toppen ay berget, hors det pi ljudet, att berget
ar ihiligt.

Nir den kristna kvinnan hillit sina hdnder signande over
kvinnan i sdngen, blev barnet framfott. Genast tog jatten det
nyfodda barnet pil armen och gick bort till ett vdggskip. Han
tog ddrur en dosa, innehillande en salva, som han strok plt
barnets ogon. Nir detta .var gjort och barnet lagts tillbaka
hos modern, gick jatten ut i ett anflat rum for att taga in
rnat att fagna gumman rned. De passade gumman pL och gick
fuam till skipet, som jatten glornt att lisa; hon tog nigot ay
salvan och strok ph sitt vdnstra ogr. Ndr jitten kom tillbaka
med maten, shg gumman med det ogat, hon strukit salvan p3,,

att maten, jatten kom med, .var en orm och en odla. Da gum-
rnan vagrade att ata, forstod jatten, vad som h[nt under hans

frhnvaro, men han sade ingentirg utan gick fram till en



stof ekkista, som han oppnad.; gumman kunde Se, att kistan

:rar alldeles f,uIl av pennin Bt, och gurnman fick darav en {or-

svarlig borda.

En tid efterht kom jdtten titl stlllet, dar gumman bodde,

som hade varit inne i berget. Jdtten beklagade sig for gum-

man. Han sade: "Ho rhsa vita skd,lleko pinglar stdndigt med

sin skilla, Si att vi kunna ej ldngre stanna har. Du har en

glrng gjort oss en stor tjinst, och o'rn du onskar se oss flytta
harifrLn, si git in i ladugirden ndsta torsdagsnatt. I stolpen

intill dorren ar ett naverhil, och om du tittar genom det, kan

du med ditt vdnstra ogu se, nar vi passera forbi".
Men gumman anade orid; hon ritade kors over alla luckor

och doruar samt reste upp en plankbit utanfor hilet vid La-

girdsdorren. Sjalv gick hon upp pi loftet och lade sig. En

ling stund ay natten horde hon buller och knarcande och

stampande av giende ute pi vdgen . PA mofgonen, dA, gum-
man korn ut, sig hon , att ett hal var stucket genom plankan
rakt emot hi.let vid ladugirdsdorren, varigenom jatten rltt
gumman att titta.

Detta var det sista folk nigonsin hort ay nigot om Hor-
isatrollen.

pg
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Syner och Yarsel.
Scigner frdn Lekuattnen

Av

ALBrN JOHNSSON.

AR Marit frhn Stibacken gick och vallade sina

kor och kom till Rabbakoberg, satte hon sig vid
en "stiplats"'), som kallas Vallroten. De fick hon
se en grann kvinna, soln var forskrdckligt ling.

Hon satte sig pi en kavelbro, som llrg nedanfo,r platsen, pi
en myr. Bron var ganska lhng, men sjorins ben rd,ckte tvlrs
over bron. Ndr hon suttit pn kavelbron en god stund, sfi. for-
svann hon bortover i riktnirg mot ett tjan, som kallas Rab-
bakotj an och l1rg soder ddrom. Hon yar si ling, att hon
syntes med huvudet hogt ovanfor skogen, ndr hon for borr
till tjdrnet.

Vid ett stdlle, som kallas Kossen, fanns det romtar. Om
hdsten fick sti ute pL betet, tills sotren giltt ned pi kv[llen, si
hordes buller hela naften. Det hordes, som om histar tram-

Pat, och som om jarntjuder dragits efter marken. Om arbets-
folket pit samma stdlle arbetade ldnge ph kvdllen, r. ex. med
att ,snesa havre, si blev det oroligt pit nanen. Det hordes
roster och buller, som om snesstor kastades pi marken.

') Plats, ddr den, sotr1 vallade, brukacle vila med kreaturen.
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PAL samma stdlle hdnde det, att husbonden reste till Kri-
stiania for att, handla. Det .var pi den tiden, som Kristiania
och Karlstad .var de ndrmaste platse rna for uppkop. Ndr han

varit borta tvh. dagar, kom det dit en person, som arbetade

ddr. Han hade inte varit dar, nar bonden reste. Innan han

gick in, kom han att tinka p8,, att han skulle gL till stallet

och se till hdsten. Nir han kom till stallet, horde han, att
hdsten smign aggade, som hdstar brukar, nir det ar nigot, de

crnskar. Han gi,ck in i stallet och upp pit hordnnet och ka-

stade ner ho i hdstens krubba. Sedan horde han, hur hdsten

it. De han kom in, fick han veta, att husbonden rest bort
for tvk" dagar sedan och tagit hdsten med sig. Nir han dA'

gick tilt ,tull.t och sig efter-, f anns det ingen hdst ddr.

En person, som hette G., var en kvill ute och sig efter

kreaturerl. Hdndelsen intrafrade under sommaren. Nlr han

kom tilt hagen , dar iven en hilst gick pn bete, si stannade

han och lyssnade pL kornas bjlllror. Han horde dL, att ha-

sten kom springande ganska fort och fnos och stamPade. SA

{ick han se tvi smi tomtar med hoga, roda mossor. De kom

efter vigen och gick bredvid varandra. Ndr de kom ftam
titl ledet, si klev de over detta. De var si smi, att de miste

liksom kldttra over och kliva pL en ay stdngerna. Ndr de

kommit upp, gick de ned pL samma forsikt rga sitt. De de

kommit over, fortsatte de bortit vdgen, sida vid sida. Per-

sonen i ffi'ga sig dem hela tiden.
En gubbe, som hette Sammel (Samu.l), skulle en natt plt

morgonsidan gL och ge sin hdst vatten. Se fick han se en

hel del smi, tomtar, som satt r,unt kring kanten pi hdst-

byttan. Ndr gubben sett pi dem en stund, blev de borta.

Sigfrid friln Luken har i socknen .var en gLng i en kvarn
vid Lukbdcken. Han hdllde sdden i "yta" (behillaren ovan-

for stenparet), och sedan lade han sig att sova. Om en stund

blev han vdckt av en tomte, som tog honom ett kraftigt tag
i axeln och ruskade honom och sade : "IJpp, Sigfrid,kvatnaa
tom!" Han spratr upp och sig, att det -var sanning. Kvarnen

gick tom, si det rok.
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Ture Petter yar i kvarnen vid Karttorp pit nralning. Han
ordnade och safte kvarnen i girng och lade sig pit bdnken
och skulle sova. Han vd,cktes ay att nigon gay honom en
kraftig orfil, si att han for i andra vdggen. NIr han kravlat
sig upp och sig efter, gick krrarnen ro[rr.

"skallgubben" kunde ocksi lagga sig i sin kyarn och sova,

nar han var pi malning. Han blev alltid vdckt men pi etr
fint och varligt sdtt.

Sagesmannen2) var en gi,ng ute ph en fisketur. PL kvdllen
gick han till en liten bdckkv arn och lade sig dar att sova.

Om en stund blev han vdckt ay att kvarnen gick runt och
rnalde. Samtidigt k[nde han, att nigon strok over honom,,
som om de dragit'en sdck. Han stod de upp och gick till
en loge i ndrheten, och dd,r sov han till morgonen.

Skollarare B. holl skola pi ett torpstdlle har. Det var pit
<Jen tiden, de det inte fanns nigot skolhus i Lekvaftnet. Han
brukade hilla pL med skolan, sedan solen ghtt ner, och det
blivit morkt. Natten efter sedan husbonden sagt till skolld-
raten, att han inte skulle hlila pi si ldnge om kvillen, sig
skolllraren om natten, att det yar fu'll skola i rummet, som

han LfrrS i. Han lirg i skollokalen. Han blev si rddd, atthan
sprang in i rumrmet, dar husfolket lhg, med byxorna i hand.
Husbonden sade de til hononr: "Sa ja d.j int, du skull ldt
bli A, h611 skola si sent pit kvdl?"

P. gick en glrng forbi Vittjdrns skolhus en natt. Da sig
han, att det yar ljus inne i skolhuset och fullt med skol-
barn, och en stor, svart larare skrek och .vat atg pL skol-
barnen.

I en timmerkoja hade de fhtt tag i brlnnvin. Nir de blivit
fulla, si blev det slags,mi.l. Ndr allt .var ry,sr och stilla fram
pi morgonsidan, hordes det hogljutt prat och gral utanfor.
Om en stund lyftes hela srugan si hogt upp, att en per-
son, sorn vaknade - det yar O. friln Kissalamp sig him-

') Per Eriksson i Mattila.
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melen under de ,understa viggstockarna. Sedan f611 kojan ner

nred en hisklig duns.

Pe en ghrd hade kvinnfolken en girng spunnit pL sina

spinnrockar till lingt fram pil kvillen. Pe natten vaknade en

av kailarna i huset och horde de., att hjulet gick pi en spinn-

rock, som stod intill sdngen, dar han lirg. Han vaknade vid
det buller, som uppstod, och sig i minskenet, att hjulet gick

nrnr med en hisklig fan. For att kontrolleru, att han inte

s&g eller horde fel, stack han handen dit och kinde dh, att
pinnarna slog mot handen, nar hjulet gick funt.

En, som kallades "Kruggmattes" ) Yaf sent en somm arufton

ute och fiskade i Rottnaih,en. Det yar ndstan morkt. Som

fiskredskap anvlnde han en ljuster. Han fick se en stor

gadda nere i vattnet, men nar han skulle till att hugga den,

yar det en naken mdnniska. Han blev sjuk efter den hln-
delsen och miste somnen, si att han inte kunde sova pi
mLnga nltter. '

Vid ett tjarn .var det si, att om man .var dar pi metning

och stod vid stranden, si kom det alltid en anfiarl Person och

stdllde sig bredvid med ett metspo och metade pL samma

sdtt som den andre. Sa fort n&gon av dem fick en fisk, blev

den borta. Den frdmmande letade och hjzilpte den andre

att leta, men nigon fisk fanns inte.

Det ar en tro har, att sjalva Skam .var med pL alla auk-

tioner, och dit gick han som en vanlig mdnniska. Vid en

auktion pi ert stdlle, som kallades Johansgossen, kom det en

sror, grann karl pL vzigen dit. Han gick ganska raskt, fast

det yar mycket med nysno. Han gick forbi alla de andra, som

\iar pL yag till auktionsgirden. Sagesmannen .var pL Yd.g dit
i sdllskap med sin rnor, och de lade fid om att se efter, vem

Cetta yar) men vid auktionsgirden syntes den granne karlen
jnte rill, varken nar de kom hem eller sedan. Innan auk-

tionen yat slut, si dog en aY dem, som Yaf med dat.
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Vid Hollandstorp i Ostrnark sig folk for nittio Lr sedan

syner av alla slag. Man sig anglar och djavlar, liktig och

vilnader. De flesta synerna sigs pit en rnyr i nirheten ay

Hollandstorp. De, som reste dit, fick i allmdnhet se nigot.
\rid kanten ay myren sigs djdvulen sjdlv. Han satt uppe i
en ga,rnmal knotig tall. Dd,r skrev han ner alla de komm afi-
cles synder ph ett kalvskinn. En person, som kom dit och fick
se djdvulen sitta uppe i trddet, markte, att han hade fult-
skrivet med synder ph sitt kalvskinn. Han bet di., i kanten pi
kalvskinnet och drog. De blev kalvskinnet storre. Det fanns
alltid plats att skriva p5..

Ar 1844 ph hostsommaren yar har ph dessa trakter en stor
vattuflod, rent ay en oversvlmning. Minga bdckkv arrlar for-
smrdes, si att de totalt forsvanrr. Sagesmannens mor skulle d3,

orn sondagseftermidd agen fuakta hem sina kreatur. Vid en
trumma ph landsv agen yar vattnet si djupt, att det gick gum-
man under armarna. Hon horde de ,uppe i luften roster, sotn
skrek och tjot. Det yar trollen, sqm fotjde ovddret. Nir
dessa roster hordes, sfl g[llde det for alla mdnniskor att for-
soka komma under tak.

Sagesmannen3) har sjdlv hort sidana roster. En glrng var
han ph en fisketur vid Pendlandsilven, och di., over,raskades
han ay ett forskrdckligt ov[der. Han horde de etr forfailigt
ovd.sen uppe i skogstoppar na. Ibland ldt det som barnskrik,
ibland som om grova, strdva roster gralat Han skyndade
sig att komma under tak.

En annan gflng yar han vid Lomtj arn. De kom det ert
ovdder med iska och regn. Han horde de i luften etr ovd-
sen, som om en hop boskap rhmat och bolat, och ibland ldt
det, sorn om nigon lockat pi kor.

Det yat efl, som hette Mattes. En dag, nar han kom till
ett stille, som hette P5.lstorp, horde han sing uppe i luften,

') Per Eriksson i Mattila"
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Titl en borjan hordes den nere vid marken men kom hogre

och hogre upp. Ha{, horde ocksi texten till en del av singen:
"Se Nineve, den stora stad,

som gjorde bot, som Jona bad!
Men oss predikas 3.r frLn Lr

Gud ingen bdttring aY oss flr.
Ack, synd, du tunga borda!"

Sagesmannen yar en dug hemma i Mattila ph logen. Han
horde de., att det sjong uppe i luften. Han gick ut ur logen
och horde de,, att singen lat, som om det sjungits en psalm.

I)etta hdnde tidigt en morgon, nar solen gick uPP.

PA andra sidan grdnsen ("pi norske sia") bodde en gumma)
som hette A. Hon .var mycket rik men snfll som Skam. En

d^g vid middagstiden fick ett sdllskap pi fem personer se, att
A. kom gfi,ende efter en ung pL vag till sin stuga. De sig

gamla gumman likt. En bleckflaska med mjolk bar hon i
handen. Hon gick dar, tills hon forsvann bakom en backe,

och alla, som sig henne, kdnde igen henne och trodde fullt
och fast, att det yar gumm an. En liten stund ddrefter, en

tio minuter, kom gumman iterigen giende, denna girrg ef-

rer landsv agen, som gick tdtt bredvid girden. Hon yar precis

tik den gurnman, som ghtt forbi for tio minuter sedan. Nu
forvissade de sig offi, att det yar gumman livslevande, for de

gick ut och talade vid henne. Alla de fem, som sig A., le-

ver dnnu och ar folk i sina bdsta fu.

For over w.3" hundra Lr sedan kom en kulen och regnig
afton en gamrnal man soderi fr:Ln till Kdcktorp och slog plt
clorren och ffi,gade yag till Mattila. Nir han kom dit, var
det en tiggareubbe, som yar fore honom och lirg pL golvet
rned en rrerr.rceck under huvudet. Den frlmmande fick ligga
ddr och lade sig pn goh,et med huvudet pit den andres ndver-

srick. Mycket tidigt om morgonen stod han upp och gick sin

vag.Husfolket frl,gade honom, offi han inte vore i behov ay
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rrigon mat, men han svarade, att han inte hade dd, for han

lrade ling .vd"g att gL. Pe Mattila dog det fem personer pi en

vecka, ttggateubben och fyra av gLrdens folk. Den gamle, sqm

kom och l?rg over natten, ya.r Doden. Detta hinde pi slutet
aY 1600-talet.

Om palmsondag for hundra fu sedan fick en gumma se,

att Doden i form ay en gubbe med ganska slitna, ErA, kH-
der stod ute i forstu gax. Hon blev rddd och tordes inte gfit

Lit. Hon blev sjuk ph natten och dog. I det ogonblick, hon
dog, small det till som eff bosskott i en lingbeink framorn
sdngen, som hon lirs i.

Ndr sagesmannens mormor dog, lirg hon ldnge sjuk, ndstan

hela vintern. Vid pingst kom det in en grikladd, medel-

S.lders man. Han kom in i stugan om natten och sade: "Nu
ar jug har." En eller tvi dagar ddrefter dog gumman, och

en vecka efter dog det tvh. barn i den familjen. Folket i
huset hade ldnge vdntat pL att den gamla gumman skulle do.

Ar L894 .var sagesmannen i badst'un och badade i sillskup
rned sin bror, som nyss kommit hem ffin Amerika. Da sig
deras mor och syster, att det kom en hdstskjuts till stugan.

Akdonet var en sidan ling sldde, som man brukade kora lik
pit. I sldden satt en grikleidd man och korde. Han hade

vita varttar pL hnndi: rnaa) . Akdonet korde fuam tilI srugan

till sodra fonstret. De innevarande horde, att snon knar-

rade under medar na, och de vdntade, att den ikande skulle
komma in. Ndr det ghtt en stund och ingen kom, gick de

ut men kunde inte upptdcka nigon.
Ar 1900, nar sagesmannens far dog, kom det en griklddd

man dit en natt. Han kom in och hdlsade, och si yar han

forsvunnen. Ett knappt dyg, ddrefter dog fadern.

Alla dessa hdndelser med den grikleidde mannen, som var
Doden, har inuafrat pi girden Mattila, numeraettodetorpu).

n) Likbd,rarna brukade ha vita varrtar.
u) Sagesman: Per Eriksson i Martila"
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Nigra personer sig, att en vacker likkista lirg och flot ute
i Lekvattenssjon. Efter en tid si dr,unknade tvi ynglin gM pi
samma plats.

En gumma, som hette Kari, gick en kvill forbi en gammal
a.vrattsplats, som kallas "Langkroken". Ddr har en, som mor-
dat sin hustru och ett barn, avrattats6). Nir gumman gick
forbi platsen, sig hon i det klara m5,nskenet en liten gamhal
gumma med ett rott kldde kring huvudet. Hon satt och

stickade pL en lhng, rod sffumpa. NIr Kari kom mitt for
henne, reste hon sig upp och tog det roda klddet ffin huvudet
och viftade med. De hon stitt si en stund, blev hon borta.

En bondgubbe .var borta pi julkalas hos sina sliktin gar.
Nd.r han blev trott ay mat och dryck, lade han sig pi en sdng
och somnade. Han hade inte sovit linge, forran han vaknade
upp, vid det att han fick ett vlldigt slag mellan skuldrorna
ay en liten gubbe i en rod toppmrossa. Gubben befallde
honom i barsk ton att resa hem. Han reste pi hemvdgen och
skulle forbi kyrkogirden. Ndr han kom dit, yar den alldeles
full ay de dodas andar. De hindrade honom att komma
f ram, si att bonden mf,.ste sti vid kyrkogirdsporten, tills
tuppen galt. DA forsvann de dodas andat.

Pe en plats vid Nfossvattensjor, vid en udde, som heter
Hangasva, hade en nittioirig kdring frhn Josefsberg frusit
ihjal en kall hostnatt. Hon var ute for att soka efter krea-
truen men gick vilse och omkom. Menga 3r dlrefter .var

nh,gra kvinnor ute och skulle leta efter kreatur. Det blev natt
for dem. Nir de gick forbi Hangasva, horde de "ett stort
vdsen". Det kom efter dem, och de kunde inte komma
iffin det, utan det foljde dem, tills de kom till sina hem. Da
hade de nistan sprungit ihjal sig.

Nigra fiskare hade en gLng slagit natdager kring en eld
ddr pi udden. De fick se en stor, vit hdst, som kom spring-

u) Olof Olsson frin Kyrkonds i Vitsand. Avrlttades den 74 februari t833.
"Langkroken" ligger tltt vid gamla landsvlgen mellan Fryksdnde och Lek-
vattnet. Platsen liksom avrlttningen spelar stor roll i bygdens tradition.

L2g



ande ur skogen och kastade

kring den. Han blev sedan

tiden pil natten.

sig i sjon, si att vattnet yrde
borta. Detta hdnde vid tolv-

Ovanstiende sdgner, som inkommit i
pristlvlan i Handelstidningens Veckoblad
gerats for trycket av undertecknad.

KE
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Om yastsvensk gengingarterminologi.

Av

ALBERT A:SON SANDKLEF.

Stundom kan terminologien yata rent vilseledande, s5.som de
en forf. under rubriken "Spoktro" behandlar all slags overtro
,utom just gengingafirot). Eller nar en upptecknare talar om
ett "spoke, som Yaf en gast".').

En ay de forsta bland folkminnesforskarna i Vistsverige,
som sokt bringa reda i hithorande terminologi, ar J oH.
KarBN, vilken i sin uppsats "Folks agner frhn norra Hal-
land"t) gor en bestdmd skitlnad emellan spoken och gasrar.
"Spoken arc sidana andar, som utan avsikt att skada uppen-
baru sig for efterlevande blott dirfor, att de hava nigon on-
skan, som ej hunnit verkstdllas under deras jordeliv.
Gasten zatet at en ande, som antingen blivit 'domd' att g?t

') M. H o r I 6 n: Gamla . seder och bruk friln sddra
harud. (Ystad 1p14), s. 40.

') H. H. 60.

') Gciteborgs Jubileurnspublikationer. XVI. Folkslgen
vdstra Sverige. (Goteborg tgZ3) , s. 80-81.
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delen av Ingelstads

och folkdiktning i

N granskning ay de vdstsvenska folkminnesupp-
teckningat, som rua gengingate, visar strax, att
terminologien ar ganska vacklande. Och den tryckta
litteraturen pi detta omride foreter samma vacklan.



igen till straff for en ondska och syndighet av mer an vanligt

-ett, eller som ej kan fe, frid i den andra tillvaron, emedan

hans kropp ej ffu vila i vigd jord, eller emedan han sdnts ur

tiden genom hemligt mofd." Sedan detta skrevs, har Karnx
nigot hodif ierat sin definition ay spoken. I ett senare utkom-

,mer arbetea) ldmnar han i sak samma beskrivning aY gasten

som i "Folksdgner frhn norra Ha1land", men om spokena

heter det : " S poirn synas Lter vara sidana, som mera tillftilligt
och vanligen blott inom kortare tid efter dodsfallet ' gL. igen'-

Dessutom finns mellan de bida grupp erna den olikheten, att

gastarna aro ondskefulla och finna ett sataniskt noje i att till-
logu de efterlevande skrdmsel, skada och 

'forddrv, 
under det

spokena aro mera beskedliga och of arhga och oftast blott uPP-

soka dem, som innu dvdljas i detta livet, for att fA n&got

utrdttat, som vid dodens intride starkt syssels atte deras sjdliska

krafter." Samtidigt understryker K., att de bida gruPPerna

spoken och gastr fly,ta over L varandra utan nigon skarpt

marke nd grdns. Han vl"gar emellertid icke ldngre svara for
att spokena alltid aro ofailiga och befinna sig ute i vdllovliga
avsikter.

Lektor STITHELM CEonnscuroro har i "Folksdgner frhn Sodra

Bohusldn"u) dven skrivit om "spoken och gastaf" ) men texten

handlar icke om spoken utall om "doingar", "doseglare" och
" gastar" . I samma arbete har fil. lic. Davp Antrr skrivit
om "Folksdgner frLn noffa Bohusldn." Han talar om "gasten"

och om "de osynli ga", men spoken ndmnas icke. For att
fortsitta med oviiga forf . i anf . verk , har docenten JoHaN
G oruND i "Folksigner frLn Vastergotland" skrivit om " t Pi)-
ken ay olika slag, dagstodingar och rnot, rnordingd,r, lykt-
gubbar och gtstd.r". Dagstodingar vofo "sex fot lLnga och

stod om dagen som andra trddstammar." Enligt en annan uPP-

gift voro de personer, som mordats eller sjilva tagrt sitt liv,
och som "miste pL jorden sisom doda tillbringa den tid, som

hade varit bestdmd till deras livstid." Mordingar aro lonnmor-

o) 
J o h. K a I 6 n: Halllndska folkminnen. (Halmstad t9z7), s. 90-9t.

u) Goteborgs Jubileumspubl. XVI, s. )2-57.
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dade spddbarn. Lyktgubbar arc gengingare, som lysa over

nedgr avda skatter, sdrskilt om dessa arc ordttm atigt hopbr agta.

Gasten ar tydligen mera svirbestrimbar. Gotlind liter sdgnerna

t"ala for sig sjalva, och det framg6.r av hans exempel, att ga-

sten kan yara "si lilng, att han rdcker ovanfor tridtopparna" .

Men gasten kan dven visa sig i fhgelgestalt. Och en mdnniska,
som drunknat, kan fe, leva som gast iterstoden ay den tid han

skulle ha levat.

Ga vi direfter att granska uppteckning arna i Vlstsvenska
Folkminnesforeningens arkiv, har forkortat V" F. F., Liung-
rnans saml., forkort. L., Institutets for folkminnesforskning vid
Goteborgs Hogskola arkiv, hdr I. F. G. H., Institutets for ort-
namns- och dialektforskning vid Goteborgs Hogskola arkiv,
har I. O. D., samt Hallands Hembygdsforbunds arkiv, hd.r

H. H., si torde det viktigaste ay vad tills dato insamlats i
Vdstsverige yata rned. Detta si mycket mer som Kal6n re-
dan 1923 hade tillging till allt vdsentligt i Nordhallands
Hembygdsforenings samlin Bat, de han gav ovan citerade de-
finitioner. De alha flesta genghngarc iterfinnas rubricerade
som s poken.

I. Gengfr,ngaren igenkrincl ocb uisar sig i den gestalt ban
bade under liustiden, Vermland: I.F.G.H. 709,7L6, (3
ex.) , 7LB, (l ex.) , 763, (l ex.), V. F. F. 9iz, 9Lo, 830,
Dalsland: I. F. G. H. 704, V. F. F. 63r,9L5. Va-
stergo tland: I. F. G. H. 740, (2 ex.),749,7rL, V. F.
F. 603, 93L, L42L, 5r5. B o h u s I an: V. F. F'. 98, l7O, 612,
66s, L734, 1158, 983, 894, L401, L3lg, 1256, 1069, (Z ex.),
L64, lL3O, LL69, L252, (6 er.),98, (l ex.), 4L, S6S. H a\-
l an d: L. 482, V. F. F. 939, 996, L424, (4 ex.), 14L1,662,

5r8, 521, Ff. H. 49,' (l ex.) , 50, (3 ex.) , ,!, (Z ex.) , j4,
(z ex.) , ,5, (, ex.) , j6, (l ex.) , 1,8, (z ex.).

il. Gengi,ngaren icke igenkrind p; grund au utseendet utan
med ledruing d.u omstdndigbeterna; aisar sig i d.nnan gestalt
iin i liuet, Verilnland: I. F. G. H.72r, (huvudlosa kar
lar), V. F. F. 932, (ljussken), 1189, (ett vitt huvud). D a I s-
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,1 a n d: V. F. F-. 63r, (den dodes ai,lnacl ; beskrivning sak-

nas). Vdstergotl,and: I. F. G. H. 7rL, (huvudlos ka-

ring), V. F. F. L42, (katt som talar). Bohusl an: V. F. F.

L321, (., skepnad sisom en mdnniska) , 1266, (ljus och bul-
Ier) , L64, ("rigot lingr, svart") , 1212, (ryttare). H allan d:
H. H. 49, (a. vit skepnad; b. huvudlos gubbe; c. dn en h,uvud-
los gubbe , an en tjur), H. H. j2, (kvinna utan huvud), H.
H. ,r, (hund, stor spm en kalv), H. H. 16 (a. katti b, hu-
vudlos kvinna; c. ljus; d. huvudlos gumma eller stundom en

katt).
m. Gengi.ngdren yr sig tillkiinna genom ljud d.u ste{t

knackningar eller annat bul'ler, :rncn synes icke. V a r m I a n d:
I. F. G. H. 763, V. F'. F. 932,7220. Dalsland: V. F.
F. 927. Vistergotla.nd: I. F. G. H. 740, V. F. F.
LTL B o h u s I an: V. F'. F. L134, L161, 89r, L2r2, 98,(3
ex.). H alland: V. F. F. 4zS; L. 477, H. H. 49, (4 e*.),
5L, (Z ex.), 52, 56, (4 ex.), 17, (4 ex.), ,8.

IV. S yo-, horsel- eller ki)nself ornirnmelser an giuas helt all-
rniittt si.sorn " s poke',' eller t's;pokeri" utan at:t uiiss bestiimd
gengi,ngdre daruid.duses, Vermland: I. F-. G. H. 7L8,
(a. en gumma som forsvann; b. ett fruntimmer pi vdgen ; c.

en vagn utan ha'star och i vagnen en pojke, som gjorde k'ul-
lerbyttor; d. ffe pojkar), 725, (a. vita kvinnfolk pi vigen;
b. kailar, som forsvann) , 7 6), (en "gubbe" berattar tar en

drunknad finns), V. F'. 'F. ,24, (vit gestalt pn kyrkogird),
932, (tunga steg o+ natten), 7220, (hdstarna ridda for att
git forbi den plats, dar en person hdngt sig) , L. ,82, (., karl
syntes i stugan men forsvann plotsligt. Dalsland: L. 56L,
(tre ex. pit syn av mdnniskor utan huvud), V. F. F. 6L, (tvi
ex. ph syn av huvudlosa karlar), 735, (a. snorlina ranr pi
rnarken som en orm; b. en sisting hoppade som om den ya-

rit levande; c. huvudlos gubbe; d. spoke i skepnad ay en karl,
hog som det hogsta trrid), Vdstergotland: I. F'. G. H.
7/+9, (spoken ryckte tdckena ay de sovande). B o h u s 1i n:
V. F. F. 98, (a. vit hona och vit hdst pn vdgen; b.tvi grl he-
star utan huvr-rd), 12, (a. wi vitklidda kvinnor synas, men
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deras steg horas ej; sagesmannen blir efterit sjuk; b. huvud-
los karl) , 471, (.r lykta, kopt pit auktion, gay sig i -vag och

rullade bort pi egen hand) , 652, (buller, foremil kringkastas),
6lZ, (ett spoke pi en vag, yar "lingt som tvh. andrakarla{'),
LL34, (ett foremil "kom farunde") , 98i, @. spoke i skepnad

ay katt eller hund; b. en kdring i gron veist, forsvann plots-
ligt) , L325, (vitklzidd kdring, som red 'pi en heist) , !64, (.t
ling karl, som blev allt mindre och mindre,' tills han slut-

ligen sjonk ner i jorden) , L2r2, (a. sex ex. pi dodseglare,

som plotstigt forsvinna; b. stor karl utan huvud), 98, (a. vit
korare med vit hdst; b. forem&l sli mot fanygsddcket; c. en

grl hdst utan huvud; d. tvh" d:o; e. en hund si hog sorn en

karl ; f . en stor hund ; g. en stor flnckig hund; h. en dimma
sdnkte sig, och ddrur flog ett svart foremil; i. fyra man, som

bar en likkista; j. en skepnad ay en karl; k. en ryttare med
histar, tre eller fyra ginger si stora ',som vanligt; l. tvh, trum-
slagarc i diket; m. i.kdon i l,uften; n. en person pi yar sida

folja efter pi vdgen), 783, (a. selpinnarrua tagas ur i en

backe; b. eft fruntimmer spokar vid en prdstgird),764, (dam
i gre sidendrdkt; siden hores frasa och somliga ha l'kdnt en

kalI pust"), 56r, (hjulet rullar av vagnen under korningen).
H a LLan d: V. F. F. 996, (spoke drar sdngklddernaav folk),
1424, (tjock dimma stdnger vd,gen fuamilt men ei htervagen;

b. den dode var si tung, att det ej gick "aff baru honom utan
prdstens hjatp) , L92, (tvi spoken slogos), L3o, (vid kyrko-
girden kommer en ok'ind man och talar till en forbiikande
lantm an; denne blev vettskrdmd och korde si fort han for-
midde dadffin), 736, (a. en okdnd man stir mitt i sovrum-
met, di", husbonden vaknar; forsvann vid tilltal; b. svartklitt
fruntimmer, som plotsligt forsvann), H. H. 49, (a. tung, osyn-

lig borda; b. en ddd i vita kldder; c. en vit gestalt pL kyrko-
girden; d. en karl synes hanga i ett trdd; e. karl som plots-
ligt forsvinner) , 50, (a. svaft hund; b. en likkista pL vdgen;
c. en vit skepnad vid vdgen), 54. (., dam sitter i ett rum;
hon ar si genomskinlig att m&nens strilar gL tvlrs igenom),

55, (.. vit kalv) , 56. (a. ser en kvinna; hor hennes steg;
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plotsligt fosvinner hon; b. en tyngd pL ryggen; c. en skugga
ay en person utan att det finns nigon, som o sakar skugg an;
d. lampan sldckes si fort den tlndes; e. en man med lykta i
'handen; f . skrik uppifrin luften), ,7 , (a. en stor ryttarc; b.

vitklddd karl med svarta sockor), ,8, (a. spokade si det Yar

omojtigt att odla kyrkogirden; b. nar farjkarlen dott, kom

hans bit ensam over Lagan och hlmtade folk).
V. Fast komponerade spokhistorier, V e r m 1a n d: V. F. F.

L206, (., man dog; sffax fore dodsfallet hade han sagt till
sin hushillerska att lagga hans dyna under huvudet i kistan,

vilket hushillerskan gjorde. Arvr ngarna, som icke funno nh'gta

pengar, anmdlde frusfrillerskan, som hiktades. Hon kom dA

i1- ,arrk, pi dynan. Den dode blev uPPgflvd, och man fick

de Se, att en svarr gubbe satt i kistan och matade den dode

med pengar idelige"l Dalsland: L. 187, (., rnan 1Lr

over fyrklgirden. 
-Hun 

ser en dodskalle och spatkar till den.

Sdger 
- 

tutt tidigt, att han ville bjuda den dode pL krogen

,rir-u kvdll. b.r, dode kom, och sedan de druckit, ville den

dode bjuda igen i sakrist ran. Ndr detta yar giort' och den

levande tackat , forlamades hans arm och hand), V. F. E - 927 ,

en drdng, som slog gris pi kyrkogirden, hade dlr lagt rfrLn

sig sin iock och glomt den kvar titl kv[llen, de han gick och

hdmtade den. Sent samma kviil"l kom en ddd och bad a'tt fla"

hamta sin svepning, som drdngen filtt med sig i stdllet for
rocken). Yestefgotland: I. F.G. H.749, (gickatt
kopa " gfavmull" p5, kyrkogirden, fflgade den dode, som sva-

rade "j^"). Bohusldn: V. F. F.981, (hdsten stannaf och

kan inte formis att forsitta; korkarlen tar ay betslet och ser

genom det ; filr de se en svart karl, som forsvinner med din).
H all an d: V. F. F. 2OO, (horde hur det korde vid prdst-

girden ; .vagn korde f ram till trappan, tvi svartklddda mln
gingo in till prdsten. Denne liser " ph. frdmmande sprik ur
bibeln", varvid de bida mdnnen ryggade tillbaka och for-
svunno), H. H. 1r, (skj,utskarl mirker att hans histar " dra
si strdngt", forstir darav att det ar nigot galet. Ser igenom
huvudlaget och ffu dA syn pL en rod gubbe, som satt ph yag-
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nen och ikte; rog upp sin kniv och uaffade gubben, som foll
ay vagnen; hittade sedan kniven i en "Iyggknota". Strax

ddrefter motte samme man " tvh" mamseller si till tyckandes,

med roda klzidningar och ldnkade ihop", och de ville lkamed
honom. Da sade han: "A'n I aY Gudi, si' 1Ln Er vag, och

a'n I ay Skam, si giln den vdgen", och det bar av med dem

digt att anfora fleru exempel.

Gasten uppfaffas vdl ocksi i de flesta fall som genghngare,

ehuru detta ofta synes osdkert.

I. Gasten gor sig fornimbar geruom rop eller andra liiten el-

ler genorn tin tyrgd; synes icke. Dalstand: V. F. F. 690,

(2.".), t425, O ex.), L. S6L Vdst er gotl and: V F'-

F. 46L, L4O4, L. 480, ,38, 14L,601 I. F. G- H. 7)5,743,
(3 er,.). Bohuslan: V. F. F. 69,99, lI3, (Z ex.),161,
203, i35, Q ex.) , 7r5, 9rr, 977, (z ex.) , L043, 1070, Ll4o,
121,2, (4 ex.) , 1214, (2 ex.) , !21), 1288, L326, L3)9, (z ex.),

L427,I. F. G. H. 76L, (l ex.). H alland: V. F. 8.74,6t2,
7i6, (3 ex.) , L4Lo, L. 47r, 48!, (z ex.), i)9, H. H. ,0, t7.
Aven nh.gra andra landskap mi medtagas. S k i n e: L. 4rL,

,r4. Sm h,lan d: L. ,2L, ,60, (l ex.) , )66, ,7L S 6 d e r-

manland: L. fi6. Ostef gotl.and: L. ,67, (l ex.).

Gottland: L. ,68. Vistmanland: L. ,77.Da-
larna: L. ,86, r87.

il. Gasteru synes, Vaf mland: I. F. G. H. 148, (odopta

barn bli gastr; vill hanamt); Dalsland: V. F. F.93, (..
fi,gel, stor som en karl) , 690, 994, (gubbe botar sj,uka dven

efter doden; kallas omsom spoke, omsom gast) , LL7 4, (tig
gasten om man tittade under vinster af,m i gasten var smal,
"hade romp och klovar pn benen som en gris"), 1342, ("sig
ut som en revad unge"). Yestef gotland: V.F.F. 461,

(gasten har "minsklig gestalt med ofantligt lLnga och smala

ben, si att nar han sprang pit marken var overkropPen hogt
uppe i skyarna"). Bohuslan: V. F. F. 779, (a. satt plt
bitkanren och pratade; b. fattade med hlnderna i bitkanten),
998, ("han ya sum en stor ka{'), LLLT , ("fullt med navar,
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som hollo runt omkring biten"). H a I 1a n d: V. F. F. 425,

(gasten synes i form av ett nystan), H. H. 49, (a. gasten ser

ut som en kad; b. visar sig sisom ett kohuv,ud).

m. "Diiingeben" rora sit och skrika. B o h u s 1d n: V. F'.

F. 9>s, 977, LL77, LL4o, L422.

Hdrtill kommer si en hel del, som bland uppteckning arna
kommit rned bland gastat, ehuru det kanske rdtteligen borde
hora hemma annorstddes. Se berattar en Lrppteckning ffin B o-
h u s I d n, V. F. F. 632,- om att en hdst stannar och inte kan
formis att fortsdtta. Korkarlen finner , att hdsten har fullt med
grodor ,over hela kroppen. En upptecknare frLn H a I I a n d,
V. F. F. 918, berattar under uppgift att han talar om gastar
den kdnda historien om djivutren, som ffu baru upp vagns-
axeln, sedan han slagit ay hjulet.

Aven gastarna forekomma i fast komponerade historier, si-
som t. ex. uti historien om de olika lLnga fiskarna, som ga-
sten ville gora lika Lhnga. (V. F. F. 1252).

Under rubriken gastr forekommer bl. a. ocks5, en uppgift
om att den sorri faller i vattnet och bloder kan fi,, hora "sin
egen blodsrost ur vattnet", vilket ju sammanhinger med en
gammal uppfattning att sjdlen ar i blodet. (V. F. F. L326).

ilIordingd.r forekomma ytterst sparsaffit, si sdllan till och
med att de verka undantag. De aro mordade barn, som inte
fA, ro efter doden. (B1. a. H. H. ,6).

GoruNDS dagstodingar i Vdstergotland synas i Bohusldn
och Halland motsr/aras ay dagsti,nd,Are, som arc gengingare,
vilka icke hunnit tillbaka till-sina gtavr fore rol"ppgingen
och dafior miste sti kvar osynliga ovan jord tills solen Lter
gfu ner.

Lyktgubbar kunna varagengingarc. Forutom de av GoruND
ndmnda, ovan citerade exempel, finnas uti Vdstsvenska Folk-
minnesarkivet exempel frhn bide Skine, Halland och Bohus-
ldn pn att lyktgubbar kunna .vara gengingare, sorn vakta skat-

ter, eller lantmdtare, som gjort ordtt, oc ddrfor efter doden ffl
gh kvar vid sina oriktiga grinslinier.
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Ovan anforda terminologi ar upptecknarnas. Huruvida den

stdmmer med meddelarnas , dr svirt att avgora. Till den frh.-

gan skall j^g hdr nedan iterkomma.

Soka vi n5, utanfor folkminnesupptecknarnas terminologi for
att om mojligt finna en folklig are, ligger det nara till hands
"att gL till dialektuppteckning arna. Det visar sig dirvid , att,
medan' folkminnesupptecknarna ofta ldmna goda sakuppgifter
men opilid iga termer, dialektuppteckna rna ofta ldmna ur fon-
etisk synpunkt .goda ord men med otillfredsstillande eller
opilitlig oversdttning eller forklaring.

Ur I. O. D:s arkiv mi anforas:

d,oeng, 'ddd mlnniska', (Moilanda, Lur, Tanum), 'vllnad',
(Naverstad), 'ddd minniska, en som ligger for doden', (Sorb.),

ddenge, 'ddd mdnniska, v5.lnad', (Rora),
doing, 'vi[nad', (Brastad, Bro, Lyse, Askum), 'gast, sp,oke',

(Stenkyrka, Kldderh.),

doinge, 'lik, som flutit i land och begravts vid sffanden'

(Styrso, Spekerod).

Doding kan siledes betyda sivdl 'ddd mdnniska'; d. v. s.

'den dodes kropp' som ock den dodes 'vilnad', 'gast', 'spoke',

vilket har tydligen avser gengingare. Dqtta torde bero darpl',
att ,man ursprungligen identifrerat gengingaren med den do-

des kropp, som bodde i graven och darlfrLn foretog sig van-
dringar tiIl de levande ay n&gon anlednirrgo). Men det ar
just en sidan gengingare som avses i de spokhistorier, som

sammanforts uti grupp I ovan. Uti grupp III forutsdttes sisom
orsak till ljudfenomenen en liknande geng&ngare, medan grup-
perna II och IV tydligen arc att hanfora till s5,dana upple-
velser, som associerats med gengLngarc allenast ddrfor
att trosforestill ntngar:na pL hithorande omride .vartt tillrdck-
ligt levande att atuahera upplevelserna. Ty medan tron pi
itskill ig^ andra utomn atuiliga f oreteelser bleknat eller for-

u) Jf, forf :s framstlllning i Om urgammal gengingartro i halldndska byg-
der. Kulturhistoriska studier och uppteckningar, redigerade av E r i k S a l-
v6n och Albert Anderson Sandklef. Halmstad 1929, s. 94.
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svunnit, lever gengingartron friskt vidare. Och detta icke all-
enasr hos allmogen. Grupp V slutligen omfattar sidana histo-

rier, som arc att hdnfora till folkdiktningen, och dd"r allts&

endast stoffet linats ffin glngse trosforestallningar pi hit-
horande omride.

Ur en utmdrkt uppteckning frhn Halland, (H. H. t6), nL
anforas, att bland nio historier om genghngare nimnes i sj alva
uppteckningen icke ordet spoke. Antingen slges namnet pi
den dode, man sett, eller sdges det att man mott "en d6d".
Blott i ett fall talas om "den dodes skepnad""

I min egen fidernebygd, (Frillesis, Halland), ar forhil-
landet detsamma. Man har sett "en ddd" eller man hat sett

den och den dode, som, de han ar igenklnd, alltid ndmnes
vid det namn, han i livstiden bar. Den dldre generationen
talar aldrig om att den sett "ett spoke". Men vil kan man
fA, hora, att den eller den dode "spokar". Verbet finns, rnen
det ar inte sdkert, att substantivet finns i den genuina dia-
lekten.

Hirmed kan jdmforas forutom ovan anf.orda exempel
frhn Bohuslin en uppteckning frhn Morlanda, Bohusldn,
(I. O. D. gamm. nr 27 : 4). Dar talas om en klring, "som

gick e spoga". Men substantivet spoke ndmnes aldrig i upp-
teckningen utan i stlllet konsekvent "kdringen".

I min hembygd kunde man, om en person pluatrades nL-
gonstddes till synes omodverat, frl,ga: "wa gi,,t du har i spo-

gar atter?" Ffi,gan kan oversiftas till rikssprik med "varfor
ghr d,u har?" (med tonvikt pi sista ordet).

HprreursrT) oversitter ordet s poke,' 'vad som svagt fuam-
skymt ar.'

Enligt min uppfattning ar ordet s poke i den min det
forekommer i vlra dialekter ganska sent. Det anvandes
sdkert foretradesvis av Lrpptecknare och kanske aldrig av "vLra
gamla", d. v. s. vhra en genuin dialekt talande meddelarc. I
varje fall sdkerligen icke i vedertagen betydelse.

')Elof Hellq.,ist:
-8r 5, art. Spdka.

Svensk etymologisk ordbok. (Lund tgzz), s. 854
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De historier om gastar, som sammanforts i gruPP I, ha det

gemensamr, att de berltta om nigot osynligt, som genom skrik
eller andra ljud gor sig fornimbart hos mlnniskorna. Denna

grupp skulle i^g vllja kalla den egentligu gasten. Grupp II
torde snarast vara att hdnfora till subjektiva upplevelser, som

i brist pn annat associationscentrum attraherats ay gasten.

I detta sammanhang mi emellertid ur tidigare citerade uPP-

teckning frhn Halland, (H. H. t6), anf,oras ett PM definitio-
ner av gastens). "Fiska rna i Trislov forbundo begrepPet

gasten med det ljusfenomen, som annars i folktron vanligtvis
brukar benlmnas 'lyktemannen'. Gasten yar alltsi for dem

mera ett naturvdsen an ett spoke, och pn sina he[ kunde man

inte hilla i sIr begreppen gast och ndck. Man hade nimli-
gen ocksi nigon slags forestlllning offi, att nlcken lyste.

Gasten yar emellertid den, som lyste starkast. Han lyste som

om man 'ost etd med en skuffa', pistod nigon. 'De gamle'

hade ofta setr honom, men ocksi nu levande fiskare hade sett
'hur gasten lyste utmed strdnd etna och ute pL skeiren'. Den
mesr utprlglade egenskapen hos honom .var hans snar-

stuckenhet. Han tilde inte, att man talade till honom, Si myc-

ket mindre att man skdrntade eller drev med honom. De blev
han ond och ville minniskan ont. Att han nigon SLng
kunde .vara vlnligt stimd mot mdnniskan frzmglr ay histo-

l:rerna nedan". (Uppr. verkstdlld i Trislovs fisklZige) .

Frin Kndred och Varbergsffakten har samma uPPt. li'mnat
fotiande skildring av gasten: "Bide i Varbergstrakten och i
Kndred har man hort, att folk forr i vlrlden blivit 'gastkra-

made' eller 'gastakrystade'. I Vare hade en ung man varit ute

och ghtt pi natten, nar han kom hem, blev han plotsligt
illamf,.ende, de gamla pi girden sade de., att han blivit gast-

kramad. I Kndred berittas, att en arbetare, som brukade git

vlgen mellan Bassalt och Gunnarsbygget, -var kvdll blev gast-

kramad, nar han kom till 'Gullbjere'-backe. Gasten kramade

honom si, att han inte kunde fA, fram andan, och det drojde

') Uppteckningen d.r verkstilld av folkskollirarinnan Josie Gustavson,
Knired.
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en lhng stund, innan han blev sig tik igen. Gasten var ett
osynligt visen, som blott upptridde utomhus och som ute-

slutande ville mdnniskan ont. Det ar som han skulle ha

suttit lomsk och lurande i backar nt, tills han f itt kdnn pi
nigon trott och ensam vandr are) de har han flugit fuam och

futl ay ondskefylld odygd, bo\at att krama och anfikta, tiltr.s

vandr arerl knappast orkade slipa sig fram.
En skrikande gast rniste dock ha funnits, eftersom orden

' gasta' och 'gastaskri' finnas har. PAL ett pM stdllen i Kndred
sade mar\ att gasten yar de underliga skri, som ibland natte-

tid kunde horas frhn vissa sti[[en".
Direfter mi det tillitas mig att anf.ora. vad man tror om

gasten i min egen hembygd. Gasten tros yara 'osynlig. Han
kan "krama" folk si att de bli sjuka, han kanske iven eljest

kan skada, och han kan ge sig tillkdnna genom rop och an-

dra ljud. Han anses stundom .vara nigon d6d minniskas
" ande" , men det ar inte alltid han sdttes i samband med de

avlidna.
Hur,u ldtwindigt oversdttningar eller forkla ringar of:'z- till-

kornma vid dialekruppteckningar framgLr darav, att uti I. O. D.
har gast helt enkelt oversatts 'spoke'! Dir stir man och kan

inte anflat.
Lin oss nu jdmforu gastarna av grupp I med gruPP III, de

ropande "dodingabenen" . Yh,gat man antaga, att dessa, de do-

das ben, spridda vid skdr och klippor eller liggande i ett rose

ph klippan, pi grund av att de sakna den beuarade kropp, som

torde ff., forutsdttas hos gengingaren , aro hinvisade till att
ge sig tillkdnna genom rop och annorledes, utan att kunna
visa sig i lekamlig mitto? Och att de d[rfor kallas

kroppsligt tdnkte gengingaren och for,utsdtter tron pL till-
varon aY en (okroppslig) ande.

Med avsikt har jug icke har framd rugtt nh.gra exempel ur
Kal6ns "Hallandska folkslgner". Han har ju sjdlv med

ledning ay dar anforda exempel givit definitionen ay spoken

och gastar, som ovan anforts. Orn hat icke tagits storre hln-
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,syn till hans definitioner, si beror detta pi tve orsaker, darutr

bristande tid och utrymme ar den forita, och den omstan-
digheten att Kal6n bygger pi ett geografiskt ganska begrdnsat
omri.de ar den andra.

Sannolikt ar en stor del ay vh;t i folkminnesarkiven befint-
liga gods i behov ay kontroll. Om det blir moiligt att verk-
stdlla sidan ay har forut nimnda mater ral, si torde det vara
synnerligen onskv afi, att kontrollen sker med nodig hdnsyn
till ,si.vIl folkloristiska som sprikl tga synpunkter. Det gLr
sdkert att samtidigt fa nytt mater tal, och om det upptecknas
med bhda har framhhlLna synpunkter for ogonen bor det bli
av synnerligen stoft intresse. Icke ens dessa imponderabilia

ur folkloristisk synpunkt som hdr sammanforts i spok-

grupp IV och gastgrupp II, torde vara alldeles vdrdelosa. Om
man endast gor det tankeexperimentet, att folktron pL litet
fler omriden vore levande, si att fleru associationscentra er-
hclles, skulle sdkerligen itskill ig^ av folktrons omrfi,den genom
dessa subjeklya upplevelser riktas med berdttelser om eff

pi spokhistoriernas foraktade sophog. Dessa historier ha dock
[ven nu ett givet psykologiskt inffesse, och enbart ur den syn-

punkten torde de vara fortj anta ay uppmlrksamher.

trg
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He ftglrd,enVitabe f g och heff sk aPet Svali.

En scigenundersiikning,

Av

J O H. KALB N.

NDER senafe hr har den tanken stundom forflk-
tats, att en ratt avsevdrd del aY vh'ta folkslgnef
icke uteslutande aro alster aY folkets diktande

fantasi uran tvdrtom innehfilla en karna av historisk

sanning. Kring denna karna, som frLn borjan tydligen ensam

rlrgiori hela d.t traderade stoffet i berorda fall, har sedan

skett en del fordnd ringar, under det berittelsen fortplantats

dels framilt slikte efter slikte och dels utit i allt vidare

ilngar ffin det centfum, dd.r hdndelsen tilldragit sig.

Atskilliga lno;rrrerrt, som for den tillfillig. berdttaren synts

\ ara av mindre intresse, ha antingen medvetet uteslutits eller ock

blivit glomda. Dd"rvid har da i det berlttade sigenstoffet uPP-

stitt en verklig lucka i vad det ror den detaljen, eller ocksfl

lrar tomrummer fyllts ay nytt stoff, som kanske uppdiktats for
tillfillet eller linats frLn anr'at he[.

Helt slkert har emellertid sdgenmaterialet ofta ocksi un-

dergitt forind ringar Si, att handlingen utbroderats och fuam-

stdllningen forblttrats pi sidana punkter, ddr den inte synts

berittafen nog kvick eller hemsk eller drastisk.

Och slutligen har det sikerligen ocksi inuafiaL att wh' eller

{lera slgenmotiv dragits till varandra och arbetats samman till
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en sdgen. I en sidan sdgen kan det mycket vdl vara Si, att
vartdera ay de olika motiv, ?y vilka sdgnen sammanfogats,
kan innehilla ett minne av en verklig tilldragelse, som varit
ay nog phfallande art att fLnga intresset och bevaras i tradi-
tionen, fastan den blir absolut missvisande i det sammanhang
den sedan kommit och historiskt sett inte hor ihop med yar-

I..en den tid eller de personer, som avses i slgnens ovriga
moment.

Under mitt sysslande med vistsvenska enkannerligen
halldndska fokminnen har jug vid flera tillfillen traffat pil
slgner, som synts mig bara kdnnetecken att .vara fotade plt
verkliga fakta och ytterst htergl pn hdndelser, vilka bevarats

Eenom tiderna i form av folksdgen. Men en undersokning
avsedd att visa upp den sanningskirna, som eventuellt rna

dolja sig bakom sdgnens forklndnad, ar ay naturl tga skeil i
mhnga fall omojlig att verkstalla och, dar den tilliventyrs
liter sig gora, alltid besvirlig och tidsodande, vartill kommer
att resultatet som oftast blir otillfredsstdllande, offi inte rent
flegatlvt.

I mitt arbete "Hallandska folkminnen" har iug anf,ort en

folksdgenl), som j^g hlr tilliter mig upprepa.
"Pe" hemmanet Egnared fanns forr i vister om girden ett

torp kalladt H a s t h a ge n, men ar nu lagdt till girden. Om
den hage, hvafi. det sednare torpstdllet .var taget, glr tradi-
tionen, att den vafit fordom anslagen till underhe[ for en

ryttarchlst. Uti denna betesh agen, som nu ar afdelad genom
en gdrdes gfud, berdttas den stora Herregirden Hvitaberg hafva
liggat. Uti den ena afdelningen af betesh agen, som nu kallas
Hdgnen och tillhor comministers girdsbonde, utvisas dnnu ru-
dera efter Hvitaberg. Traditionen omndmner, att Herrskapet
Svalj, som bodde hzir, skulle egt hela Knlsjo socken som

frIlse, intill Reduktionen. En annan tradition berattar, att
egendomsherren pi Hvitaberg vid en resa till julottan i Ke[-
sjo blifvit skjuten (uf en af sina underlydande bonder) pi

') a. a. sid. L4.
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a. 
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hoiden af lilta Egnareds lid, der ett stenros vid vigen finnes;

och att mordaren, som skall vait hemma i Gnipe (e11. lilla
Egnared), i mansbot blott erlagt tvinne Kalfskinn; samt att

den mordade egendomsherren skall hafva yarrt barnlos och

utan arfvinger, och att derfore hans under Hvitaberg lydande

hemman blivit tilldelade nl,gra till Halmstads Hospital (tt.
IJtfvad, Gnipe och Gullskinnsgerde) och nlgra till Knllsjo

Kyrka (s. Tornared och \ilTdlenslycke) och andra till Kro-

nan, samt endast N:r t Egnared forblivit vid sin frdlse natur."

Denna slgen har en ratt ovanlig fonjdnst. Den uppteck-

nades redan si tidigt som L849, och kan siledes i fu fira
80-irs jubileum. Uppteckningen skedde i ordag rant det skick,

varL j^g har itergivit den, och gjordes ay dhva,rande vice Pa-
storn i Fagered, sederm era kyrkoherden i Landvetter Johan
(Janne) Fr. Fast. Han .var son till kyrkoherden i Fagered,

prosten Carl Fredrik Fast, och tjdnstgjorde under nfr.gra hr

dels som faderns adjunkt och dels som vice pastor. Han
var f6dd i Fagereds prdstgLrd och kdnde sflledes vdl till pa-
storatet och dess befolkning.

Ar L849 gjorde han under den nigot egendomliga titeln
"Kdnda Communal-Beskrifningar" en ur flera synPunkter yt-
rersr intressant skildring ay de tre till pastor atet horande
sockna rna Fagered, Knflsjo och Ullared. Denna inforde han

i en sirskild bok, som dnnu forvaras i Fagereds pastorsarkiv.
I denna skildring har han ocksi li,tit itskilligt folkminnesstoff
fe plats, och dziribland den h[rovan htergivna sdgnen, vilken
uteslutande hdnfor sig till K2illsjo socken.

Att det iffi,ga om denna sdgen ror sig om verkliga folk-
minnen och inte om nl.gra rner eller mindre larda funde-
ringar, framghr ddrav att jug hort och ,upptecknat samma

slgenmotiv femtio Lr senare an pastor Fast" Och man kan
inte gana antaga, att hans uppteckning varit kind bland all-
mogen i Kellsjo och att siledes den nu levande folksignen
liunde ha denna uppteckning till kdlla, ty Fastens vlrdefulla
anteckningsbok lirg helt begraven bland pastorsarkivets lun-
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ror, tills j^g upptdckte den dar och i viss min drog fuam den

i ljuset.

Knlsjo ar en ay Hallands mindre socknar. , Den omfattar
hlott 11 formedlade hemm antal och har en folkmdngd ay un-

gefar 300 personer. Det ar en typisk bergsbygd och skogsbygd
(utan skog). Terrdngen ar skarpt kuperad. Jordminen mager

cch folket fattigt"

Det ar tydligt, att folksdgnen knutit sig kring fy,ra forelig-
gande fakta, som vartdeta var ay den 4tt, att det krivde en

forklaring och genom sdgnen fick en sidan, som tillfreds-
-stdllde folkets krav pL salnmanhang och reda.

De fyra momenten, som saft folkets undran och fantasi i
rorelse och framkallat slgenbildning€n, ha varit foljande:
1. Limningarna (rudera) av en byggnad e, agorna till torpet

Hdsthagen under Egnared.

2. Varpet (stenroset) vid kronet av den vidliga Egnaredslid.

3. Den for en si liten socken verkligen plfiallande fordel-
ningen aY hemmanens natur.

4. Det ovanliga och besynneiliga nalnnet Svalj, som till p?t

kopet skulle yara ett adligt namn, fastdn det uppenbar-
ligen mera liknade ett grovt oknamn.

Med uppvisandet ay dessa sinsemellan icke samm anhorande
grundmotiv inom signen, torde det ocksi vara klailagt, att
slgnen sflsom sidan ej ar enhetlig. Det ar snarare fyru olika
folktraditioner som si sminingom arbetats tillhopa, varmed
ljus spritts over en hel racka ay for folket inom den lilla
skogssocknen svirbegripliga eller obegripliga fakta" Pe grund
ay vissa nedan nimnda forhillanden kan det fastslis, att
sdgnen i den gestalt den nu har, inte kan ug^ nigon hogre

ilder. Den sista bearbetningen och sammansmiltningen av de

crlika slgenmotiven kan ej ligga llngre tillbaka i tiden an

ett par hundra hr, som jug hdr nedan skall soka visa.

Det bor redan nu framhillas, att itskilligt ay det, som

bitdar slgnens innehill, utan tvivel ar att hdnforu uteslutande

tilt den rena f olkdiktens omride. Se ar helt visst forhil-
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landet med uppgiften om den stora herrgirden Vitaberg, dar

agarcn titl all socknens jord tronade i hoghet och grymhet och

lrirdhet och fortryckte sina underlydande till den grad, att el1

ay dessa slutligen drap honom och det pi,sj alva den heliga i"1-
dagsmorgonen. PL grund av socknens avskilda och ytterst

sr.irtillgeingt ig lage utmed grdnsen till ett oftast fientligt
grannrike, dess magta och svirbrukade jordmin och dess

tattigdom kan man med tdmligen stor sikerhet vh,ga pisti,
att nigon storre gfud, nigot herres ate, helt visst aldrig fun-

nits inom socknens landam aren. Det yar inte i sidana bygder

rnedeltidens och storhetstidens adelsmin reste sina borgar och

lade under sig bondernas hemman. Vi ha gott om urgamla
herresiten i Halland, men de ligga inte i den magra och
viglosa skogsbygden utmed Vdstgota- och Smilandsgrinserna
utan nere pi den bordiga sl[tten eller utmed den linje, ddr

sldttbygden borjar brytas och overgi i lovskogsklldda kullar.

Jordebockerna visa ocksi; att det ej sedan rnitten av 1600-

talet, dag, Halland kom under Sverige, funnits nigon som helst
herregfud inom Kriltsjo. Och i de visserligen ytterst torftrga
och magta skriftl ig killorna rorande socknen av tidigare da-

tum framskymtar heller ingenting, som kunde komma en att
tinka pL en herregird inom den fattrga bygden.

Att iterigen fleru eller farrc av socknens hemman under
olika tider dgts ay adelsmdn ar en annan historia. Frin den

danska tiden fore L645 finns ndstan inga jordebocker beva-

rade. Men frhn tiden efter L645 finns ett ratt betydligt antal
beleigg, som visa, att adliga sldkter forvdrvade jordegendomar
aven i den magra hallindska skogsbygden. Detta betyder dock
ingalunda att vederborande agarc ocksi bodde dar. D e t ak-

tade de sig visliga for. Men man fl,r erinra sig, att varken
banker eller industriaktier stodo till buds under 16- och 1700-

talen. Enda rnojliga sittet att gora pengar fruktbirande yar

att placera dem i jordegendomar eller lhna ,ut dem mot ranta.
Det yar ingentirg ovanligt, att en rik adelsrnan dgde hem-

man spridda over hela Sverige. Men han brukade dem visst
inte sjdlv, ja, han hade i de flesta fall aldrig ens sett det
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stora flertalet av sina gilrdar. Han kopte dem, och kope-

skillingen bestdmdes efter den arrendesufiIma, som girden

inbringade. I varje socken eller bygd skaffade han sig sedan

ett ombud , "fullmdktig", som hade att uppblra di:n Lilrga

arrendeavgtften, "Skatten", aY bondeffia och i ovrigt fePre-

sentera agaten.

DA jug forst ldste och horde den sdgen, det har nirmast

ror sig otrn, fann iug ingentirg otroligt i den uPPgiften, att en

del av ghrdarna inom Keitlsjo dgts ay en adelssl[kt , fastan ilg
inte kdnde mig boid att tro, det den-na sldkt haft sin sdtes-

gird inorn socknen, yate sig pL Vitaberg eller anranstddes.

Men det uppgivna namnet ph den adliga sllkt, som skulle

hava agt glndir i Kdllsjo, forefotl si pass konstbesynnerligt,

att jug av detta skil kdnde mig mest boid att misstro hela

historien. Ett adligt namn S,ualj stotte verkligen lite for myc-

l.;et pit smldelse och begabberi for att kunna yara antagligt.

J^g kinde heller inte di., nigot svenskt adelsnamn, solrr fore-

t.dd. si pass likhet, att man kunde vlga tro formen Svalj

:-ara en foil<tig forvrdngning darav. Och si fick hela saken

vila.
Emellertid fann jug 1928 vid forskn ingar i dombockerna

for Fauris harad det harad dit Knlsjo socken hor en

uppgift i protokollet for den 30 nov. L682, t vilken forekom

namnet aon Suallg, i viss forbindelse om vilken mera ne-

dan med Kiittsjo socken. Det hade siledes verkligen fun-

nits en Sualj, Notisen ga.v vidare den upplysning, att for-

namnet yar Christoffer, och att han hade titeln d,ssessor.

Med stod ay si utforliga uppgifter borde ju karlen kunna
jagas med fuamgLng. Det visade sig ocksi, att han fanns

upptagen hos Anrep: "svenska adelns attartaflor", under nam-

net aon Schwalch. Sisom namnet visar yar dtten tysk. Men

en medlem ay den kom under trettio fuiga kriget i svensk

tjinst, overflyttade till Sverige och adlades. Det ar ingentirg
underligt, att det for svenska oron och tungor synnerligen

barbariska och sv&rhanterliga namnet Schwalch undergick

L4g



itskill igu fordnd ringar " for beredande av uttalslittnader", till
cless det pit Krillsjoboarnas tungomil kom att heta Svalj.

Attens forste kdnde medlem ar en Joachim Schwalch, som

dog 1601. Han hade sonen Samuel, vilken blev juris doktor
och dog som syndikus i Stettin L67 5. Hans son Christoffer
Fredric Schrn alch ko,m L632 i svensk tjdnst och blev senare

lrandsekrete rare hos Axel Oxenstierna. Han adlades T641

med namnet aon Schwalch och dog i \flarschau 1616.

Det yar denne sistn[mndes son Christoffer von Schwalch,

som blev Knilsjoboarnas "grymme fortryckare". Han foddes

L649, blev assessor i Svea hovrdtt L682, regeringsrid i Stettin
L692 och kanslir i Pommern L693. Han dog i Stockholm

1720. Han var ogift hela sitt liv, och traditionen om
"herrskapet Sv ^1i", som bodde pi Vitaberg" ar sflle-

des uppenbart oikta. Atten Schwalch utgick med assessorns

broder Gustaf Fredric, som avled L7 34.

Att assessor Christoffer von Schwalch kom att ndmnas i
Fauris hdrads dombok for fu L682, berodde ingalunda pL nL-

Eot lagbrott frfun hans sida. Det kom sig daruv, att han be-
h,ovde haradsrittens officiella intyg rorande en del forhil-
landen, som stodo i samband med de hemman han igde inom
Kzillsjo och Ullareds socknar. Herr von Schwalch bodde j,u
inte sjdlv pn nigon ay dessa gh,rdar utan hade dem "bort-

arrenderade", som vi nu skulle saga. Det hade hint uppre-
pade gLnger, att bondetna inte hade md.ktat betala sina av-

gifter pL grund ay sin ytterliga fattigdoffi, och de hade de

fhtt "skaften" efterskinkt. Detta vackra drag vittnar nog inte
direkt om n&gon oversvallande mdnniskokdrlek och barmhdr-
tighet hos von Schu,alch utan yar forestavat av den hfuda nod-
vdndigheten. Blev bonden aIldeles "forarmad", gick han helt
enkelt frhn hemmanet, och detta lades ode, och "herrskapet"

fick blankt ingentirg. Det talas ocksi, i hiadsrlttens attest
om ett flertal ay von Schwalchs hemman, som voro overgivna.

Det gdllde nu for assessor v. Schwalch att framlagga
klara papper pi anta)et och storleken ay de summor, som bli-
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vir hans utfattiga arrendatorer eftersk ankta, och rdkenska-

perna granskades si lingt tillbaka som itminstone till ir 1657.

Tyuurr innehiller domboken inte ett ord om skiilet, vatfot

\,. schwalch just nu, fu L6g1 skulle frumlagga styrkta ,upP-

gifter pi de avdrag och lindrin gzt, som beviljats hans arren-

.irtor.i. Men om man sammanstdller kdnda f.akta, torde rnan

med synnerligen hog grad ay sannolikhet kunna uppdaga

d etta.

Atten von Schwalch adlades L641, Bromsebrofredens ef .

Den som da yar dttens huvudrnan hade varit Yar kanske

dven de Axel Oxenstiernas handsekrete rare. Genom de nya

landskap, som nu inforlivades med Sverige, fick regeringen. i
sin hand betydande rndngder av kronohemman, och , det [r ju
bide kdnt och vittnat, att dessa sisom givor och forldningar

i stor utstrickning gingo over i adelsrnlnnens ago. Det sy-

nes framfor allt haya varit den nynobiliserade krigare- och

skrivareadeln, som passade pi att i gorligaste min stilla sin

jordhunger. Sirskilt inom den magra halldndska skogsbygdgt

dyka o.d.. tiden mellan L641 och 1680 en massa nya adels-

namn upp, betecknande agarc av hemman, som forut varit

krono. D.t ar helt visst inte for djirvt att antaga. det von

Schwalch yal:rt bland dessa. Men sidana namn forsvinna ur

ldngde tna efter Karl den elftes reduktion.

Den genomgiende rdfst, som under reduktionen anst[lldes

rt,rande kronans gods och gLrdar, blev ju for adelsmdnnen

err fr,uktansvdrt svir pers. De miste icke blott redogora for

itkomsren ay all jord, som tidigare nigon gLng Yartt kronans

cgendom. De miste ock ingiende gora rdkenskrP for de

inkomsrer denna jord givit under den tid den yartt kronan

undandragen . Ty sidan inkomst skulle nu iterbiras till staten

i den min den oversteg nodiga utgifter for girden lfrl'ga.
Kunde en innehavare av slik kronomark styrka, att fleru

eller farue ay hans "bonder" for ett eller annat fu ei mlktat
erldgga "skatten" (arrendebeloPPet), Si minskades ddrmed

ocksf,. den summa han skulle iterbe tala till den fruktade
"Stora Commissionen".
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Vad beuaffar assessor von Schwalch, si har han inom
F auris harad innehaft kronohemman blott inom ljllareds och
Killsjo socknar. Om han mojligwis begivats ,med sidana
liemman dven r andra delar av Halland (och riket) , har j^g
har inte anlednirg att berora. H,ur mhngi gLrdar han dgde
inom vardera av de blda ndmnda sockna rna, mi.ste j^g ty-
varr for narvarande lamna osagt, de j^g ej haft tillging till
de jordebocker och mantalsldngder, som kunnat limna upp-
lysnin gar ddrom. Domboken for L682 ndmner inom Ullareds
socken itta g\,rdar: Grisbult, Sio,skarshalt, Hr)gared, Sutare-
bo, Hule, Tranabo och Gli)sbacka. Inom Krillsjo socken upp-
tagas blott tui., ndmligen Tornared och Boke. Men dessutom
neimner domboken uttryckligen, att det fanns flera "odismahl

och utarmadhe", utan att dock specifi:cer? dem.

Redan haruv framgl.r emellertid, att den i folksdgnen fore-
kommande uppgiften, att bonde pIl,garen Svalj ph Vitaberg
frgde hela Keillsjo socken, icke har stod i verkligheten utan ar
a.tt tillskr tva den losslippta folkfantasiens lust att forbatua
och overdr iva.

Det finns inga skil att antaga det nigondera ay de tvi
l:errarne Schwalch besokt sina domdner i Kdllsjo och Ulla-
red, och ,sdkert ar att ingen ay dem varit bosatt ddr eller dar-
-stddes blivit dodsskjuten. Den ene dog i Sflarschau L6r6, den
andre i Stockholm 1720.

Sina mellanhavanden nred arrend atorerna skotte herrarne
Schwalch efter tidens sed genom "fullmiktige". Sisom sidan
tjdnstgjorde ldngsta tiden befallningsmannen Jons Johansson
(domboken kallar honom ocksi. Johan Jonsson). Men denne
avled (troligen just fu L682) och befattningen overtogs dL av
"Cronolensmannen" H5.kan Andersson, som bodde i Hjarta-
red i Ijllareds socken.

Denne Hikan Andersson ingav vid hdradsrittens samman-
trdde den 30 nov. 1682 "et bref ifrLn sit herrsk ap, H:r Asses-
soren \7elborne Christoffer von Swallg, daterat' Stockholm
den 14 octob. nest framledne, hwarutj begidris hdrads Attes-
tatum ofwer nl,gra riknin Bar, forarmadhe och odesmehl pit
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dess gods har i hdradet och utj Vllaredh och Kiellsoe Sock-

nar beldgit." 
x

Men ldnsmannen hade si lagklok han vll skulle Yara

begitt den blundern2 att inte instlmma" "bonderna", och

sa fick han det besked , att "Som \Tedkommande bonder och

allmoge icke sielf heremot tillstddis eller instemnbde \ilore",
si konde saken inte upptagas. Da begdrde han extra ting" Aren-

Cet bridskade. Det gick rdtten med pn och forelade honom

att "them (bonderna) til d. 8 Decembris uti Hiertaredh in-

kalla, de, R;tten dher mota Vill dhen begidrte ransaknirg at

forcatta."
Hdradets tingsplats yar annars i Koinge, men for att sParu

de stackars bord. rfia den lhnga vdgen yar haradsr[tten nog

lrygglig att forlagga extratinget titl Hiarcared, som ligger i
Uliareds socken , dar troligen de flesta ay de rfrlgavarande

gLrdarna ligo.
Vid sammantridet den 8 dec. "insinuerade [framlade, in-

gav] H5.kan Andersson befallningsmannen sal. Johan Jonssons
vidime rade special-Rtikni.g Pro annis [for iren] 57 , 58 et 59,

begiirandes, at sisom bonde rna for samma ihrens di"' Ya"-,

rande swflra krigstijder icke formitte utgiora fulla rantandhe

nu Ville dhenna rikning pihora, tillsti sanningen, och om

dhe mehr eller mindre utlagt rent utsalia."

Bonde rna svarade, att de inte kunde erlnra sig si fioga for
si lhng tid tillbaka, men att de nog trodde rdkningen Yara

riktig, " efrrer si myckit af krigsfolkit, Cronans betiente och

lrerschapet pL alla sijdor blef utPressat."

Sen genomgick rdtten punkt for punkt rdkenskaperna for
de ovan nlmnda tio gLrdarna. Jug medtager har protokollets

skitdring for de bilda Kiillsjohemmanen T ornared och Boke

samt for llllaredsgirden Sio,det sistn[mnda mest for den mZ--

lande tidsskildringen.
"3. interrog lfuhga]: orn Aboen i Sioo for fattigdom skull

icke blef eftergifvit utaf skatten for A:o 6L 6 daler 16 ore , for
62 dfwen si myckit, for 63 Y+ uti. Vist och Ovist, for

64 lijka Si, for 61 yi fentan , lor L669 6 daler 16 ore och A :o
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70 6 daler. Respondens [svar]: Jntill hhr L665inclusive
hafwer en utfattig Enkia dhetta hemman ibodt, och efter hun
sidst nu dodh ar, wet ingen hvadh egent. utlagt ahr, doch

trann atne och naboerne bevittna henne gmojeligit pristera
all sin skatt; ty troo dhe wdhl hon nigon formedling hafwa
itniutet, ,men icke huru myckit. For 69 tillstir ibon sielf 6
daler 16 ore hafwa itniutet, men for 70 inter."

J^g tar sedan de bida glrdana i Kdllsjo, dir enligt seg-
nen bondepligaren Svalj gjort sig hatad for sin grymhet.

" 6. JfrLn Tornare: om icke Otuf Jonsson for Sin stora
fattigdom och odesmehl blef frj for Exttaordinaire
ranta pro A:o 62, for Yz utj Vist och oviss pro 63,
for 69 3 daler, for 70 halfwa rentan urj allt, for 7!,72
och 73 lijka si? R e s p.: for 62 och 63 mannen d6dh och icke
kunnat for fattigdom skull utgora skatten. Men f,or dhe se-

nare f,.hren stir ibon tillstddes och bekienner for i.krarnes
odesmeH och Engiens forringande ay herrschapet \(ara for-
rnedlat.''

"9.om icke Booke for 70 och 77 for Elldsvlda har niutet
hela rentan. Resp.: mannen innebrendt och arfvingerfte for
g6.rsens opbyggning skull dhen itniutit."

Sisom sista punkt i protokoHet betygas:
" L2. for dhe odismeH och ,utarmadhe utj tingsvitnet lrat-

tens intyg] inforde, dhr intet itniuter."

Det bor kanske anmarkas, att den i detta domstolsprotokoll
nimnda girden Tornared icke ar densamrrrz, som det Torna-
red, vilket i pastor J. F. Fasts ,uppteckning av folksignen
ndmnes sisom havande blivit tilldelat Kiillsjo kyrka, sedan
ciet under reduktionen indragits ffin herr Svatj. Tornared ut-
gjorde pL den tiden ett halft mantal. Den ena fjadedelen
ilgdes av von Schwalch och brukades en tid av den sederm era
avlidne Oluf Jonsson, vilken satt dar som ibo redan de den
forsta saenska jordeboken upprdttades. Den andra fjadedelen
ay Tornared yat lingt fore 1680 ett kyrkohemman och upp-
tages sisom sidant redan i Lunds Landebog ay Lr Lfi9.
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Ddrmed aro vi inne pi frh,gan om den nigot egendomliga

kamer ala naturen av hemmanen inom Kitlsjo, vilken i sigen-

uppteckningen sattes i forbindelse med reduktionen, vati1e-

nom ghrdarne, sedan de indragits frLn herr Svalj, skulle hava

disponerars pi olika sdtt. J^g har hdr ovan uppvis at att Tor-

nared var kyrkohemman redan L169, och att denna dess egen-

skap silunda ingentirg hade att gora med vare sig Svalj

eller reduktionen. Pe samma sitt forhiller det sig med Ve-

lenslycke, det andra hemm anet, som enligt folksdgnen skulle

tillfallit Knllsjo kyrka efter reduktionen. Aven det nimnes

slsom kyrkohemman i Lunds Landebog.

Pe Hknande sitt ar det med de tre hospitalshemmanen

Ulvad, Gnipe och Gullskinnsgdrde. De hade redan lingt for'ut

tillhort hospitalet i Varberg (icke Halmstad). Stort batue ar

det heller icke nred uppgiften att "endast N:r L Egnared for-

blivit vid sin frdlsenatur". Jordeboken for fu L687 uPPta get

sisom frilsehemman dven 1 mantal H u I t och ett halvt man-

talKellsjo.
Att slgnen forlade platsen for den grymme egendoms-

lrerrens mord "till hojden af Lllla Egnareds lid",har tydligen

berott dfupl., att det ungefdr vid mitten av den fruktans-

r,,drda ittestu pa, som vid den nyssndmnda girden bildades aY

clen gamla "prdstvdgen" mellan Fagereds och Kzillsjo kyrkor,

funnits (och finnes) ett v ar p, ett stenro,se, som uppkastats

for att minna om nigon dar timad olyckshdndelse. Varpets uPP-

komst ligger si lingt tillbaka i tiden, att nigon annan slgen

om anledningen an den hdr behandlade, icke ar kind. Man
tat nog inte fel, om man ,utgir frhn den tanken, att den ur-

sprungliga sdgnen om varpet hunnit glommas, nar sdgenbild-

riirrg.r, om Vitabergsherren borjade uppsti.

For resten behover det sannedigen inte hava varLt nigot
nrord for att ert varp skulle bli nodigt pi den platsen. Den

rent ogudaktiga backen, vars like i hoid och branthet torde

rara svir att finna, at orsak nog. En iktur utfor den backen

frestade pn nerver na, och de flesta foredrogo att git till fots.
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Det foruhnar mig, att ddr inte finns tjogtals ay varp dar, ty
sikert har mer an en kor:t thjal sig i den backen. Numera
har ny landsvdg anlagts mellan de bhda kyrkorna och Lllla
F,gnaredslid har silunda forlorat sin aktualitet.

En nu sjuttio hrig meddelare sdger sig minnas, att i hans

barndom var det Innu sed, att envar som fdrdades forbi yar-

pet, skulle kasta dit en sten och si oka dess storlek. Denna sed

forekommer dock numera inte.

En i hr (tlzl) tilt Vdstsvenska Folkminnesarkivet inkom-
men uppteckning ay sdgnen har ett tillagg, som tycks visa,

att den innu har kraft att draga till sig nya motiv. Strax
Rorr om den nuvarande kyrkogirden i KZillsjo hojer sig en

mindre kulIe. Ddr har man funnit murbr,uksrester. Och s3.

var man pil det klara med, att den kullen .var Vitabergs-
herrens "gravkallare". Se enkelt yat det.

Det antages i signen, att betesmarken Hesthagen pi
Egnared skulle fhtt sitt namn daruv, att den nigon gl,ng
skulle vait "anslagen till underhe[ f,or en ryttarchd.sr". Namn-
tolkningen ar nog felaktig. En inhignad betesplats med nam-
net Hdsth agen finns i regeln ph varenda ghrd, dar man i
dldre tid hillit hdstar, och forhillandena i ovrigt varit si-
dana, att betesh agff kimpligen kunnat forekomma. Namnet
Hdsth agen ar lika vanligt som Kalvh agen, Kohagen, Ox-
hagen o. d. Ndr indelningsverket genomfordes ay Karl den
elfte forlades till Halland ett tyttareregemente, for vilket
greve Rutger von Ascheberg yar chef. Girden Egnared till-
horde rusthillet nr 9j vid grevens eget kompani den del
av Egnared ndmligen, som inte .var frdlse, och som fu LTZT

anslogs tjll komministersbostd,lle. Men ryttarchdsten skulle
underhillas ay hela rusthillet, och det "anslogs" ingen sdr-
skild betesh age ph Egnared ht den kraken.

Den lilla undersokning jug har framlagt har tyvarc givit ett
magert resultat, vad beuaffar den sanningskirna, som even-
tuellt kunde tdnkas dotja sig bakom en historisk sdgen av
clen aft det hdr Yat frl,ga om.
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Det ar egentligen endast namnet Svalj, som stitt sig i prov-

nrngen. Herr von Schwalch har verkligen funnits pi den 
?u

sdgnen uppgivna tiden, och han har ugt gLrdar inom Ke[-
rj6. Men han har icke yar:rt bosatt dar, och han hu inte

'iurrt nigon bonde p,lh,gare, itminstone inte svirare an andta

ilen tidens adelsmdn. Och han har slutligen inte blivit mor-

dad vid Lilla Egnaredslid.

Dlremot ar det riktigt , att hans gh,rdar inom K[llsjo (och

Utlared) indrogos under reduktionen. Det finns intet spi"r av

yon Schwalch sisom jordagare i dessa trakter efter den stora

raf sten.
"Den stora Herregirden Hvitaberg" visar sig Yara blott ett

ay folksdgnernas mhnga luftslott. Nigon grund i verkligheten

har detta herres ate iuppenbarligen aldrig haft. Absolut sikert

ar, att det inte existerat efter L645, och alla sannolikhetsskdl

ta.la av gjort for, att det lika lite funnits titt fore detta hrtal

heller. Det ar en fn skapelse ay folkets fantasi och har ryd-
ligen sitt sigenhistoriska berlttigande dart, att den miktige

.g."aomsherr.n Svalj ju miste ha en for hans rikedom och

.,Ild. passande bostad inom den socken, till vars fortryckare

han korats.

De "fudefa" i E,gnareds hristhage, vilka fltt tiana som ma-

teriellt underl^g f,or signen om Vitabe rg, aro sannolikt ingen-

ting annat an llmnin gM efter toftningen tiIl den torPstu}l,
som, ay traditionen med ratta forlagges tilt samma hage, el-

ler kanske tika troligt efter nigon basta, som fhtt for-

falla. Den stora eldstaden i en basta, "bastegalten", inneholt

en kolossal mingd sten. Jug kdnner ett flertal fall, dar slika

ofitrga byggrudrr.rt.r givit upphov till signer om forntida

hercglrdar.
Den i sdgnen inryckta folkliga forklaringen aY namnet

kl d s t h a ge n ar icke heller korrekt. Men den bevatar

emellertid det historiska faktum , att girden Egnared mot slu-

ter ay 1600-talet tillhorde ett rusthill och siledes agde att

bidraga titt underhi:llet ay en " ryttarehdst". Detta lilla dtag
vittnar r alla fall gott om den folkliga traditionens forml'ga
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att segt fasthilla ett realt innehill. Det ar ju dndi mer an
tvihun dra 5r sedan Halland yar indelat till rusthill.

Stenkumlet vid Egnaredslid vittnar otvetydigt att nl"gon dir
omkomrnit genom briddod. Men denne "nigon" har bevis-
lrgen inte varit nigondera av de bilda herrarne von Schwalch.
Den olyckshindelse, vars minne varpet skolat hugfdsta, ligger
troligen ratt betydligt tillbaka i tiden. Varken dombocker
(ffin L646) eller kyrkobocker (ft. omkr. 1680) hava nigot
att fortalja ddrom. Det ar ddrfor ldttforstieligt, att traditio-
nen hunnit blekna pL den tid, da sdgenbildningen kring
namnet Svalj .var som livligast, och si rycktes varpet vid Eg-
naredslid med ino,m denna krets sisom ett vdrdefullt bekigg
for sanningen ay berdttelsen om mordet.

Sdgnens forsok att i den hindelsericka, som grupperats
kring bondefortryckaren Svalj, ocksi. finna forklaringen till
egendomligheterna i kameralt hdnseende inom socknen arc

sisom ovan visats alltigenom uppkonstruerade.
Se ar ocksf," forhi,llandet med tilldgget om "svaljs gra.v-

kdllare". Ingen medlem ay itten von Scl*"lch liggei bigra-
ven i Kdllsjo. Kyrkogirden dirstides har aldrig blivit for-
minskad, si vitt tillgdn gliga kdllor utvisa, och murbruksre-
sterna foresk fiva sig ,utan wivel ffin det tillfille ph I82o-
talet, de Keillsjo kyrka ombyggdes och tillbyggdes.

)ag
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Segner om Gustaf Hallengrelt.

Av

EDV. ERLANDSSON"

ALLENGREN yar ftjdd i Varberg Lr L7 54" Han
var komminister i Veinge och Tiarby frLn 1788

tilt 1820, de han avsattes. Under nigon tid fore
avs[ttningen lar han ha varit suspenderad" Se yar

antagLigen fallet redan fu 18L4, di prosten Alsing avled. Han
yar 1806 htalad som temulent (forfallen under dryckenskap),
och 1815 stod han Lter under iltal for att han under ett hus-

forhor, som han holt inom Veinge, vlxlat tvi orfilar med
klockaren Grafve. Efter sin avsdttning verkade han som skol-

lararc inom Tjarby socken, varest han ocksi avled.
En mlrklig prlstman .var han sdkedigen. Utrustad med

utmdrkta predikogivor, vann han sina forsamlingsbors hiar
tan) och i tabrka slgner lever han dnnu pit folkets ldppar.
Han predikade utan koncept, vilket de yar mera ovanligt ute

pi landet, och yar aldrig i forkigenhet for att finna ord. Och
att hans predikningar, som kommo direkt frhnhjd,rtat och voro
limpade for stunden, skulle sli an pi folket och vinna dess

bifall ar l[tt forstieligt. Sikert ar ock, att komministern, trots
sina fel, yar ilskad och aktad av forsamlingsborna. Att han

ej vdjde for att saga ut sanningen ilt sina formdn och de

styrande herratfr?, fann oftast syrnpati hos sockenborna samt
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gjorde dem till ett hjana och en sjiil med honom. Desto min-

dre fuamghng skulle han naturligtvis finna pit hogre ort, och

det kan .vara moiligt att en del ay de trakasserier, som han

ofta ffin formdn iutsattes for, just igingsattes for att vllla
honom obehag.

Signe rna arc huvudsakligen upptecknade efter berittelse

av Helena Bengtsson, f6dd LB)z, inka efter jordbrukaren

Sven Bengtsson, Gostorp, Veinge.

(Jtan konce pt.

Biskopen holl visitation i Veinge, och Hallengren skulle
foruatta gudstjdnsten. Hallengren brukade ej predika efter
koncept, men denna ghng hade han antagligen dock forfattat
ett sidant. Kanske for att ej komma av sig infor sin hoge
forman.

Det finns tvenne versioner om konceptet. Den ena formdler,
att nigon skdlm tagLt sig for att ur komministerns rockficka
tlllagna sig konceptet och lagga dit ett oskrivet pappersark
i stillet. Den andra sdger, att biskopen i sakristian over-

limnade ht honom konceptet, som han skulle predika efter.

Och att biskopen for att fi", hora prov pi hans omtalade for-
mh,ga att predika utan koncept hade limnat honom nilgra
oskrivna pappersblad i stdllet for konceptet.

Nd.r komministern da stod pil predikstolen och sk'ulle borja
sin predikan, si tog han fuam sitt koncept. Se tittade han pi.
ena sidan, och si sade han i " Ja, hd:r stir ingentirg pit denna

sidan", och si vlnde han bladet om och tittade pi den andra

och sade : "Och har stir ingentirg pit denna men Gud
skapade vlrlden ay ingentirg." Och han gjorde en sidan

predikan, si att "intet ogu yar torrt." AIlt folket grat"

Hallengreru och Alsing.

Hallengren och prosten Alsing kunde aldrig forlikas. Och

de komministern en ghng efter predikan ldste de sedvanliga
bonerna, si tillfogade han av fullt hjarta det tilldgget : " I^g
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beder, och j^g tror, att forsamlingen beder med mig, att fan

mitte ta Alsingen!" Det Yaf ju klart, att Pfosten ei kunde

tflla detta. Komministern blev anmild for domkapitlet. Och

uppfordrades att inkomma med forkla rtngar" Och det

gjorde han.

Han forklarade, att det .var naturl igt, att han onskade och

bad, att fan mitte taga alls ingen, och han kunde ei finna

Cet klande rvdrt, att han uppmanade forsamlingen att ddri

instdmma med honom.

Hur mycket komministerns bon an anspelade pi prosten, si
kunde ej nigon sak anlaggas mot Halleng,ren, och han slapp

undan straffet.

Vem i)r det nil, ro?n skall spendera?

Hallengren hade en julafton yarlt pn eft festligt lug i
Knired (elter Tjarby), och d'dr hade ei sPafats pL dryckes-

varorna. Han fordrojd. sig i det muntra samkvimet si ldnge,

att da han dnt{igen kom till Veinge for att forratta otte-

singen, si yar det ej mer an jamt och nitt, att han fick tid
att taga ph sig kappa och krage, forrdn han skulle borja

gudstjinsten.

Det yar ej si mycket att undra ph, om han till folid aY

nattyaket och ingorna ay det forcf.arande ruset kdnde sig

somnig. Och of,orvarandes rikade han under sin predikan
att somna till. Men ogonblickligen vaknade han till igen,

och under inverkan ay rLtset frb'gade han di:
"Vem ar det flu, som skall spend era?"

I sina dimm igu tankar trodde han sig dnnu yara kvar pi
festen, och orden voro stdllda till hans dryckesbroder. Ome-

delbart inseende, art han sagt nigot otillborligt, fann han sig

rned detsamma och svarade sig sjdlv:
"Jo, det ar jng, med det levande Guds ord!"

Och ddrefter gjorde han en si utomordentligt vacker Pre-
dikan, " att intet og^ i kyrkan yaf torft". Det Guds ord, han

server ade, rorde hela forsamlingen till tlrar.
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Sruorj aa.gnen . .

Komminister Hallengren h6ll en gl,,ng tingspredikan i
Tjarby, och tog han till inledningsord: "Smori u^gnen, si

t'at han latt; muta domaren, si flr d,u ratt; men smorja ar

for vagnar och ldder, och ej for den, som domstolen bekleid er" .

IJtgiende harrfrhn foreholl han domare i allmdnhet det

oratta i att taga mutor och i att vrunga lagen till formin
for den, som betalade mest. Det var ej si beh agliga ord att hora
for det hoga domaredmbetet, och det ar en moilighet, att sivdl
domare som advok ater kdnde sig uaffade.

Efter predikans slut och sedan komministern uatt ut pi
kyrkogirden, kom domaren frant till honom och frl"gade:

"Men, min kd,re bror, yar har d,u ldst de orden, som du tog
till inlednirg i dag? Jug har ej hort dem forr."

"Jo, dem har j"g list i en bok," svarade Hallengren.
Emellertid kdnde sig , domaren fornrirmad, och Hallengren

blev instdmd for harudsrdtten for tillvitelser mot domstolen"
I{en Hallengren redde sig Llr svirigheten. Han reste till Ko
penhaffin, ddr han fick lhna den bok, som inledningsorden him-
tats ur, och denna lade han till sitt forsvar f,ram ph, tingsbordet.
Och han forklarade, att han i anlednirg ay dessa ord talat till
domare i allminhet om det oratta i att taga mutor. Och som

det ej kunde tillvitas honom, att han gjort personliga hdntyd-
ningar mot nigon vid den sittande riffen, sf,, kunde han ej fdllas
for nigot otillborligt utan blev frikdnd.

Kunde se rner iin and,ra.

Det fortdljes om Hallen gren, att han kunde se mer an andra.
Han sig andar och fordolda ting.

Han kom en glrng in i en danslokal, varest ungdomen roade
sig med dans. De borjade han forehilla ungdomen det syndiga
i dansnojet. Och han sade sig tydligen se, huru den onde sjdlv
dansade med dem. Si bad han en dring taga fatt i Hallengrens
kappa och ttampa honom pL foten. DA dringen si gjorde, si
kunde dven han se den onde ibland sdllskapet. Ungdomen
fann det hemskt, och danslokalen tomdes snart for den g&ngen.
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Deru d,6de,

Hallengren hade en ,ungdomsvein, med vilken han uafrat av-

tal, att vitken ay dem ,ori dog forst, ,e sLo[. han visa sig for
den efterlevande for att tala o,m, vart haii kommit efter doden.

En sen och skum kvdll var Hallengren ute pi resa, och drlng-
en korde for honom. De skyggade histagna och kunde ej pit
villkor tvingas att git fram. Komministern tillsade dringen att
gh av vagnen for att tillse, vad som var i vdgsn" Drdngen

gjo,rde Si, och han sade, att han sig eft; morkt foremil pi va-

gen. Hallengren gick daR, sjilv ur vagnen for att se efter, vad

det .var. Han sig dA en person med stgr svart kappa over sig,

och da", Hal,lengren befallde honom att saga, venr han yar) s3.

slog han tillbaka kappan. 
,,

Det yat vdnnen, som nyligen dott, och som nu visade sig for
att rnf,ria sitt lofte. Och di han slog upp,kappan, s& sig drang-
en, hur det lyste rott under henne.

Men Hallengren uppm anade den dode att gh dit, vanfrhn
han kommit, och skepnaden forsvann. Drdrrgen och FIallengren
kunde sedan fortsdtta firden utan vidareir'dventyr. ' Och den
dode vdnnen visade sig ej mer. 

, i "',' .. 
,

KjAlls lordfAstuing, :;

Den rike Kja[ i Lingh,ult var kdnd sonr en ogudaktig man
och trollkarl, och di". han -var ddd, skulle,Hallengren jordfdsta
honom, emedan prosten hastigt insjuknat. Hdndelsen skedde
under prosten Alsings dodsir. "

Da Hailengren f,orrdttade jodfastningen, yttrade han, att
"det .var ej mycket att kasta jord'pfi. fyra tomma brdder." Han
ville dirmed saga, att "Skam" tagit den dode, och att det .var

endast en tom kista, som slnkts i graven.

En sidan ffo, atr "Skam" tog ej endast sjdlen utan dven krop-
pen, var ej ovanlig, varfor det ej yar underligt, att begravnings-
foljet htervande frhn kyrkogirden till sorgehuset med den fore-
stillningen, att Kje[ tagits ay den onde. Och denna rro spred
sig vidare ibland allmdnheten.
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Eru e gend,omli g lysnin g.

Komminister Hallengren hade en dotter, som hette Margareta
Elisabet, och hon hade blivit kdr i en snickare. Pristen var emot

hennes val och sokte avrhda henne frhn giftermil ,med snickaren,

men dottern ldt ej overtala sig, och han miste till sist ge sitt bi-

fall till giftermilet. De Hallengren avkunnade lysningen for
dottern och hennes valde make, tillfogade han orden: "NIr
barnet ffu sin vilje fram, grLter det icke, men hirefter skall det

f?d grlta."
Mehanda var det fadersstoltheten, som kdnde sig krlnkt aY

dotters val ay en arbetare; kanhdnda det ocksi .var en anrng,

som sade honom, att dotterns giftermil skulle bliva olyckligt.
Orden tjodo som profetiska, och sorn sidana emottogos de av

forsamlingen. Dottern lick dven god tid att grhta over sina

olyckor och sin ilt dryckenskap hemfallne make, och framlevde

sitt liv i fattrgdom och bekymmer och blev ofta misshandlad

ay den brutale maken. Makarna kopte och arbetade uPP 
_ett

torp i skogsbygden. Greta gick och odlade, lade stengirdes-

gfudar, korde om vintern brdnsle ut tilI kyrkobyn och slet ont

pn alla sdtt. "

Med palmer i hdndernd..

Da Hallengren skulle infinna sig for hoga vederborande for
att emottaga sin avsdttningsdoffi, kom han ei i foresatt tid,
,;arfor de vdntande, ddribland Iven prosten befann sig, fbr
att fordriva tiden sutto och spelade kort.

De Halengren intligen intrddde och fann de vintande
s;yssels atta med kortleken, anforde han ur psalmen 487 : 5

foliande : "Har finner j^g Jesu vdnner, med palm i hlnder,
Iovsjunga Lammet, som de sina kdnner."

Hallen gren oc b ri.drnannen.

Hallengren hade hog panna. Vid ransakningen med honom

vid nigon av de forekommande tvistigheterna, eller kanhdnda

de han forde nigot mil vid rdtten (han utovade stundorn

advokatyrket), yttrade en ridman: "I den fe' vdl alla meriter
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rum", varpa Hallengfen svarade: "Underligt, att herr ridman

har si lirg panrta och dndi fe' alla rneriter dar rum."

Hallengrens auskeds predikan.

Da Hallengren blivit avsatt och holl sin avskedspredikan i
\reinge kyrka tog han till inledning for sin predik an foljande

vers i den gamla svenska psalmboken:
"Stora stutar i elr ring
hava sig om mig begivit,
feta oxar allt ikring
sti mig grant efter livet,
som lejon vred
de gapa med sin mun si bred."

Utgiende harrfrhn tilltvilade han de vdrldsligt upphoid.
inom samhdllet, som forfoljde de smi och svaga. Hans anta-

gonister fingo ocksi sitt: som stora stutar i en ring hade de

stlllt sig omkring honom for att komma honom pL fall, och

de hade ej nojt sig med mindre, an att de fingo honom aY-

ligsnad fuhn predikolmbetet.

Hans avskedsord till forsamlingen .var av mdrkligt grt-

pande art. "Han predikade, si att det blev morkt i kyrkan."

jaE
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NffiNffiNffiNffiNffiNffiNffiNffi

Den siste sagokungen.
Traditioner om Karl XIV Joban,

Av

J.A. THORKELSSON.

ONIING KARL JOHAN besokte itskilllga ginger
Kungdlv. Vid eff tillfdlle reste han darrfrhn och
till Marstrand for att bese de byggrader e, fist-
ningen Carlsten, till vilka riksda garne under hans

tid anslagit si stora surnmor. Det berittas, att di", han sig de
forbdttrrngr dir utforts, larcr han yttrat: " Jash,, ar det en-

dast gristen! Jug tycker, det borde varit silver, si mycket
pengar det tagtt."

Kungen tog ibland vdgen genom Bohuslan, da han resre
till och iffin Norgg., Den tiden, da det icke fanns hngbLtar
eller jarnva1t, miste resorna ske pi vl.ra landsvagar, varvid
bonde rna beordrades att forse kungarne med dragare ifuLn
det ena skjutshillet till det atdra. tsonde rna tyckte naturligtvis
inte mycket om dessa "konge,skyss ar", dir deras hdstar blevo
pn det hi.rdaste skamfilade. Min farfar, som pi den tiden yar
tned, berdttade deirom itskilligt. Han bodde de pi Hisingen.
Vid en "kongeskjuts" hade d. v. befallningsman Nilsson for-
ordnat, att 12 stycken karlar ddrstddes skulle, alla pL yfia
histar, rida fore kungen jug tror, att det yar ifrhn Agnes-
berg och till Kungdlv. Vad krRg.., tyckte om den eskorten,
formdler ej s[gnen.
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Kunga rna skulle alltid Lka ganska fort. r,Och de bonde rna

den tiden hade nistan uteslutande sina smi nordsvenska hdst-

raser, voro dessa alltid goda trayate men att springa i galopp

voro de oyana, ty det ansigs som en skandal att kora i galopp,

rnen detta slttet att firdas yar icke kungligr, ty si snart det Yar

forspdnt, skulle det bara av i full galopp sivil uPP- som utfor
backarn?, och de hdstar, som icke ville ta galoPPen, fingo obarm-

hdrtigt smaka piskan, tills de togo galoppen. Ocksi voro hist-
arna vid framkomsten till ndsta station si overanstrdng du, att

de knappast kunde gb,, och en del stupade pi stlllet. Det bor

cldrfor ej forundra, att folket var ganska ovilliga att fe sina

hdstar med i "kongeskyssar."

Detta fick dLvarande kronoldnsmannen X. prova pi. Hastig

och nervos som han .var) red han in ibland bonderna och svor

cch vdsnades ove r att dessa inte ville komm a fort f ram med sina

hdstar. Detta Lshg den kungl. livkusken, vilken val tyckte, att

Idnsmannen gjorde mera visen, an nodigt yar) varfor denne

vid ett passande tillfdlle klatschade till ldnsmannen med sin

linga piska, vilket denne fick ta rnot sorn en gbva.' B'onderna

som nog unnade lismannen, vad han fick, tyckte val, som ord-

spriket sdger, att "yar storhet at herre over sin stackare". Men

rzd som mest fotatgade ldnsmannen va|, da han senare fick

hora, vem den stolte kusken egentligen var. Och ddrom kan

jug ocksi upplysa. For nigot decennium ddrforut gick det vid
Korseberget i Harestad en drumlig fiskarepojke, son till en

soldat Frodig dlrstides. Pojken iffiga ansigs knappast duga

till bonddrang, men hur det var, kom pojken till Goteborg och

darefter tilt Stockholm, ga.v sig i korskola, blev kusk och

ddrefter livkusk for sjilva kungen. Ingen av bonderna kdnde

nu igen honom eller kunde "ana) att den st&tlige, i kongl.
livr6 kleidde kusken var Frodigs Grer (Greger), som kommit
ph en sidan upphojd plats i livet. Men si var det verkligen,
r)" han ,uppenbarade sig for en del bekanta fore sin avresa

frLn staden. Det lirg troligtvis nigot gammalt agg rfrhn barn-
domen till linsmannen, vilket'var motivet till hans ovdrdiga
handling mot denne.
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De Karl Johan forsta gingen besokte Kungilv och sig den

gamla borgruinen ay Bohus slott, vilken Kungdlvsborna de
nred all flit skyndade ph att forstora genom att darif"rhn bort-
fora sivil sten som tridvirket, blev hans ganska fortornad
och forbjod all vidare skovling med detsamma. Vi ha ddrfor
honom i f,brsta rummet att tacka for att den intress anta rui-
nen ar si pass i behill, som den ar.

Det berdttas, att den gamle folkkdre drotten vid sina besok
i Kungdlv aldrig begagnade farjan vid Bohus eller Jord-
fallet. Han foredrog att hellre fd"rdas over ilven i bit. Dar-
vid hdnde det honom en glrng ett litet missode. Borgerskapet
i staden hade vidtalat en primskeppare dirstddes, vid namn
Andreas LLng, att ha sin bit i ordning for kungens disposi-
tion, och si medelst den ioru kungen frhn Kungdlv till Jord-
fallet, vilket Lhng yar beredd att gora. Men de kungen
skulle stiga i biten, kom det en herre, vid namn Veming,
som hade sin bit dirinvid, bugade sig, bad kungen stiga i
sin bit, vilket kungen ocksi gjorde. Men i Li.ngs bit med-
foljde en del betjdning som ock nl.gra herrar frhn Kungilv, i
avsikt att eskort eta kungen till Jordfallet. Men som Verming
larer varit mindre bekant med stromvirvlarne i dlven, bar det
inte blttre till, an att biten kom in pn ett grund j^gtror,

^tt det var pi den s. k. Sdvtuvan. Kungen blev dlrvid for-
skrdckt, men som herr Li.ngs bit var ndra, lade han intill och

tog upp kungen i sin bit och forde honqm lyckligt till Jord-
fallet. Kungen var nu vid misshumor och frl,gade, vad det
var for en dilig karl. Kungilvsher rarna lade sig ut for Ver-
ming och sokte bortfo rklara saken, skyllande pL stroms att-
ningen i llven o. s. v., men kungen lat inte blidka sig si litt.
Det sdgs, att sivdl herr Verming som Kungdlvsher tarna bad
om nid for herr Verming, rnen kungen sade, att "han skall
bara jlrnkzipp i hela sitt Iiv, sig till straff och andra till yar-

ning". Och ddrvid forblev det, sdger sdgnen.

Herr Vermings missode beklagades mycket. Det larcr varit
en sympatisk och vdlvillig persor:,r. Han laru snart ddrefter
fiyttat friln Kungalv. Mannens vidare oden aro mig obekanta.
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Andreas LLng dng i Kungilv. Han yar morfader till den i

Goteborgs handels- och redarekretsar mera bekante handl.

Justus A. tWaller.

Da gamle kung Karl Johan sista gingen besokte Kungdlv,

cidrom berdttade den gamle hedersmannen Niklas Mattsson

i Ham mar mig en girng foliande. Vi lilta Mattsson sjtilv be-

ratta dirom:
Det yaf en gLng, iog hade drende in till Kungdlv. Da iug

kom dit, sig jig,-att J.t var mera rorelse i staden [n vanligt,

gatan ,.nropades, och dreportar restes, sa iag undtade,vad som

Itod ph,, -i.r si fick jug horu, att kungen skulle komma till
staden dagen daryL. Och som j^g gick gatat ftam, motte

j*g borgmnstaren, ,rilk.tt kallade pil mig och ffi'gad€,. oT i^g
snart .r2r hemklar. Jug svarade, att j^g nyss yar kommen

men hade just inte -yik.t att utratta. "Vill du de skynda

dig och resa hem och si ut till riksdagsmanl., La,rs We-

nrrd.r i Hermansby och hrlsa frLn mig och bedja honom,

att han sammanskriver en tacksamhetsadress rfrLn lantbefolk-

ningen till vLr kdre konung for itnjuten fred och lycka under

hela hans regeringstid. Och seg honom , att han tar en hel del

bonder med sig ifrin Torsby och du likasi rfrLn Elarestad

och kommer hit i morgon formid dagl' l^g lovade att upp-

{yl1a borgmdstarens onskan, si fort iug formidde, och aldrig

har min g"la marr haft sidan farc rfrLn Kungdlv. J^g korde

i ett straik titl Hermansby och framforde hllsningen till \7e'
nander. Denne lovade att gora sitt blsta. Jug tog fort avsked

och begav mig pi hemvdgen, ddrvid iug .rPP- anade mina

sockenbor att gora sdllskap till Kungdh' foliande d^8.

Dagen ddrefter ikte vi, en L1 A 20 stycken bonder, in

titl Kungdlv, dar redan mycket folk voro forsamlade. Sta-

clens *"gir ffat oc:h prister gjorde forst sin uppvaktnirg. Da;.-

efter kom turen till oss bonder, som med \Tenander i sPet-

sen gjorde vLrt intrlde. Den sistndmnde tat dA uPP sln skri-

yelse for att ldmna den titl kungen, vilken gor ett tecken till
greve Brahe att ta emot densamma. Denne tog skrivelsen och
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ognade hastigt dan, varpl, han limnade den zater tiIl We-
nander med tillsigelse, att han sjdlv mitte uppldsa den, och
a.tt han bor stanna vid va\e menings slut. Och di \Tenander
det gjorde, oversatte greven dess innehill for kungen pit
franska spriket, vilket ingen ay oss forstod. Vid dess sl,ut rog
kungen till ordet pi samma sprik, vilket greven for oss ur-
tydde ungefar silunda: "Att det gllder kungen, att Sve-
riges folk och isynnerhet dess hederv arda bondestam ver
och erkdnner, att det yartt en lyckosam tid for oss alla under
hela hans LLnga regenttid. Och vad freden betraffar, tror jug
n ig kunna forsikra eder, att sivdl i min som i mina narma-
ste efterkommandes tid har Sveriges folk, mlnsktigt att Se,

ingen ofrid eller krig att frukta , ty det rider etr starkt van-
skapsband mellan mig och alla vhra grannr och dess regen-
ter, vilket j^g som konung hir vill forsdkra eder."

Hirefter kom majestdtet och rdckte forst \Tenander och
sedan oss andra sin hand till avsked. Och hdrmed yar au-
diensen slut. Och alla reste vi till vhra hem, mycket glada
i higen over loftet, den gamle, kd"re kungen givit oss, slu-
tade Mattsson.

Forestf,.ende uppteckningar friln Hisingen
V. F. F. 533. I-t-pptecknarens sprik har
rekta skrivfel rdttats, varjdmte stavning och

och sodra Inland har utvalts ur
bevarats med undantag av att di-

kommatering n"ot\):.r,, 
Ari,.

pg
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jfrglaslaslagtr{kffi*ps}ag pg&s
NffiNffiNffiNffiNffiNWffiNffiNffi NffiNffi

Socknen som blev rik pil tvi hundruIapPar.

En studie riirande dikt ocb uerkligltet i folktraditionen,

Av

OLOF FORSEN.

OR den som ansef en sdgen av vdrde endast om

den gLr tillbaka pn urildr ig^ forestillningar eller
itminstone kan bevisas ha sitt upphov i en lingt
avligsen tid, skall histori erna om Torpa bank ha

loga att saga. De ror sig ndmligen kring hdndelser som

hade sin forsta upprinnelse Lr 1868 och vars sista akter utsPe-

Iades tolv 5.r senare. Till omvdxling med de veteraner i
traditionens vdrld som har irhundraden eller kanske irtusen-
clen pL nacken men vars tidigare oden ar insvepta i dunkel,
kan det kanske 'ha sitt intresse att agna en stunds uppmirk-
samhet ht en rekryt som vi har rnojlighet att folja anda frLn
Yaggan.

Torpa bank eller Skdrseryds bank, som det brukar heta

inom socknen ar den folkliga bendmningen pi en falsk-

rrnyntarufrar i Sunnerbo i Smiland. Nir iug forsta gi,ngen
fick hora talas om saken i Annerstad, som ar Torpas grafin-
socken Lt norr, yat bide namnet och de hdndelser som det
isyftar fullkomligt okdnda for mig, ehuru dessa nog pi sin

tid gjorde mycket vdsen av sig. De skildringar j^g fick titl
livs yar mycket fantastiska, och jug forstod genast att har
rniste folktron ha gjort en stor eld ay en liten gnista . l^g
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fick veta att en hel del persorrer, darav flera i frarnskjuten
si[llning, yar svirt kompromefferade och schappade till Ame-
rika for att undgi fdngelset. J^g fick ocksi horu att mLnga
i bygden dnnu sitter inne med sedlar av Torpa banks till-
r erkni ng, vilka man forsiktigtvis endast en och en och med
l?anga mellanrum sldpper ut i marknaden. For flera av mina
rneddelarc var det ocksi en sjdh,klar sak aff hela Torpa
socken hade blivit rik ph kuppen.

Detta .var mer ein nog for att reta min nyfikenhet, och j^g
gjorde vad jug kunde for att ff", lite narmare besked om
denna historia som gett folkfantasien si riklig ndring. J^g
fann snart att jug inte i bygden kunde skaffa mig nl,gra
tillforlitliga uppgifter, inte ens om tiden nar afrarcn agt rum,
och j^g hade ddrfor ingentirg annat att gora an att git till-
baka till dombockerna i Sunnerbo hdradsritts arkiv. Jug
skall borja med att ge en oversikt av vad rdttens protokoll
har att fonalja.

Klockan tvl. fm. en augustidag 1868 kom det en skoma-
l-:are Lars Magnus Andersson till lanthandlaren Johannes
Jonsson i Bodaberg i Torpa och ville kopa roktobak. Det
va,r en ratt illa vald tid ph dygnet, och husets folk Lirsgivet-
vis till sdngs, men handlarens hustru yar vdnlig nog att stiga
upp och betj ana den morgonpigge kunden. Skomakaren fick
sin tobak och betalade med en tiokronesedel ay Skines en-
skilda bank. Handlanden rikade ph morgonen tttta litet nar-
n']i?re pi sedeln i frl,ga och fann da att den .var falsk. Han
skaffade genast forstdrkning och himtade skomakaren, som
erkdnde att han ldmnat den falska tian och meddelade att
han fltt den ay en ung man vid namn Sven Peter Johannes-
son i Skirseryd. Var sedeln -var kommen iffin borde for=
resten handlaren kunnat lista ut pi egen hand, for Johanrres-
sons fardighet i branschen yar redan kind och uppsk attad -ehuru det dittills inte hade gjorts nl,gra forsok att tjana
pengar pi den.

Johannesson yar vid den tiden en helt ung man - han yar
fddd 1848. Det ar att mlrka att han hade tillbragt ndstan
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hela sin tid i hemmet i Torpa hos sina fattiga fordldrar. Fa-

clern hette Johannes Petersson och kallades Drefta-Johannes,

enligt vad man berdttat for mig i orten, och han livndrde sig

pL itt git omkring och ,salia sill och andra smisaker. Sonen

tade aldrig yal:rt urom hemorten utom moiligen da han en tid
fotjde fadern pil dennes afrarsvandrin gar. En sommar hade

han haft tjdnst som vallpojku hos en bonde Jot Svensson i

Akerbergshult, och hat finner man enligt rdttens protokoll

forsta u.rrrrc.., till hans failrga konst. "Under sin vallging
ldrde han nigot rtta ay Jor Svenssons son och ovade sig dlr-
med pi lediga stunder da han till sitt noje avritade sedlar".

Forfalskningen hade emellertid gl.tt i mycket rrnga skala.

Afraren yar inte mer invecklad dn att den klailades av ritten
i storr sett redan vid det forsta rattegingstillf dllet. Det ar

ingen tvekan om att Johannesson hade borjat sin bana som

sedelforfalsk are for ro skull och "for att visa sin skicklighet

i ritnirrg". Det var som ndmnts inte alls nigon hemlighet i
orten att han sysslade med sedelefterapning. Ryktet hade

snarr spritt sig, och det ser inte ut som om Johannesson
gjort nigot for att tysta ner det. Han .var forresten en fattrg

rnan och dgde inte ens en sedel att efterapa, utan han mi"ste

lina ay grann arna, si han hade inte gana haft nigon moi-

Iighet att hiila saken tyst lven om han velat.

Sannolikt .var forfalskarens skicklighet inte si uppdriven. Ett

par sedlar som foreteddes for rdtten visade sig inte si for-

bryllande lika de riktiga, och fleru personer i orten, som sett

andra femmor eller tior ay Johannessons fabrikat, gaY foga

oversvallande betyg Lt hans konst. En man som enligt egen

uppgift en girng hade lilnat honom en femma hade, da linet
betalades tillbaka, ocksi fhtt inte en falsk sedel, men

vdl en "papperslapp som skulle forestdlla en fem Riksd aler

sedel, men som .var si illa tillverkad att icke nigon med an-

r.dndande av ringaste uppmdrksamhet skulle kunna dirmed

bedragas".
Det hade vil knappast heller varit meningen att bedra n5'-

gon. Visserligen erkdnde Johannesson lite mer vid polisfor-
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horet an han ville sti for i hiradsritten. Det hette infor
l[nsman att han tillverkat och utllmnar fem sedlar for ur.
prhngling, alla femmor eller tior ay Malmo Enskilda bank och
Skines Enskilda bank. Vid rannsakningen rog han delvis till-
baka, det blev bara fyra sedlar, och nigon ,utpringting hade
det aldtig varit frl,ga om frhn hans sida. Det mi nu yara
hur som helst med den saken sdkert ar attpolisforhor bide
fore och efter den tiden haft forml,ga att locka fram inte
bara sanningen utan ocksi. lite tilt. Johannesson hade enligt
vad han sjdlv sade formitts tiIl si stora medgivanden infor
lrinsman "endast pi grund derav, att vid potisforhoret upp-
gavs, ' att han skulle undgi straff, ddrest han erkinde sig
hafva eftergjort mhnga sedlar." (!)

Johannessons inkomst ph affaren hade ocksi vadt blygsam.
Nigon ersdttnirg hade han aldrig erhillit, utom att han hade
ihtt PaPper och b'lzick tilt arbetet ,samt en femma titl lins av
en person, som sedan nar efterapningen yat klar, "bjudit
I .. . t,brdnnvin". Jo en giong skulle han verkligen ha filtt en smula
ersdttnirg for sitt arbete. Det yar i ffi,ga on:r den sedel, vars
ritpringling bragte honom infor ratta. Den hade han enligt
egen ,rppglft gjort pil, bestillning ay utpri.nglaren, skomakaie
Andersson, och till betalnirg hade han fhtten minnespenning
aY ,utstdllningen i Stockholm L866. Denna minnespenning
hade han i sin tur silt till en minde rhrrg flicka i so.krr.n for
{yra skilling. Se lingt man fhr tro protokollen skulle alltsi
Iiela inkomsten pL Torpa bank vid den forsta emissionen ha
varit en sup och fyru skilling.

Forfalskaren och utprin glaren enades aldrig riktigt infor
ratta om hur aran ay arbetet skulle delas. Rdtten ansi.g dem
emellertid bhda lika brottsLiga, och affaren med den fofial-
skade och utpringlade sedeln inbragte dem vardera fyru irs
straff arbete och fem lrs pnfoljd.

I ffiga om Johanne,ssons forsta sedelmanipulationer kan
man Yara ganska overty gad om att affaren inte hade storre
omfattning an rdttens utslag anger. Hans senare mellanha-
vande med rdttvisan diremot lamnar i viss min mojlighet
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oppen tilt tvivel i sagda avseende. Tolv it senare stod han

lter infor rdtta for efterapning av sedlar. Det -var de, betyd"
tigt sv&rare att komma till botten med saken, frimst dafior
att "bankdirektoren" hunnit driva upp sin fardighet sipass

lingt att det verkligen yar moiligt att ta'fel pL en akta se-

Cel och de nya ,uppta gorna friln'Torpa bank.
Att lagens representanter inyo fick anledni.g att agna Jo-

hannesson uppmeirksamhet hade sin sdrskilda historia. Den L 5

januart 1880 hdktade kronoldnsman J" A. Seinknekt i \$[einge

ett par kringstrykare, bleckslagaren Lars Johan Lindgren och

Magnus Svensson Hallen gren, for utpringling av falska priNa?
bankssedlar. Den ene meddelade att han fhtt en falsk tia av

Sven Peter Krona i Torpa socken som betalnirg for ett "min.
dre brdnnvinsredskap ay bleck", den andre hade en natt haft
Krona liggande hos sig och de, kommit i besittnirg av falska

Pengaf .

Ldnsman C. \f. Pont6n i Torpa fick en skrivelse om saken
frhn dmbetsbrodern i Weinge och skred genast till verket. Det
fanns visserligen ingen Sven Peter Krona i Torpa socken,
men vaL en Sven Peter Johannesson, som leimpligen kundq
misstinkas. Johannesson hade nu for Ltta fu sen limnat
fdngelset efter att ha avtjanat suaffet for sin forsta verksam-,
lret med "Torpa bank". I sdllskap med kommunalordforan-
clen och ytterli gare ett vittne tl,gade ldnsman den % febrvarL
till Johannessons bostad. Falskmynt aren hyrde nu liksorn 68
hos en backstugusittare i Skdrseryd, men hyresvirden yar inte
hemma, han befann sig enligt rdttens protokoll i Skine och
Halland for idkande ay handel rned cencek d,il. Ndr ldnsman
och ordforanden gick in genom den ena dorren, smet Johan-
nesson ut genom den andta med en llda ,under armen och
sokte ge sig a.v. Men det medfoljande vittnet , C. A. Jaensson
t. Forssa, vars namn ay sdrskild anlednirg fonjanar anforas,
fick fatt pit rymlingen. Det blev genast forhor, och Johan-
nesson forklarades hdktad. Han meddelade med en suck, att
hdktningen yar det icke si failigt med - men lf,.dan! Och
han hade fullkomligt ratt. Det visade sig under rattegingen
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roycket svi.rt att faR, nilgra vittnen mot Johannesson, och lidan
blev snarr sagr det viktigaste bevismaterialet. Det var hela Jo-
hannessons sedeltryckeri man hade lagt beslag pi. Det kan

ha sitt intresse att ta del ay rdttegingsprotokollens beskriv-

ning, den ger ett intryck av 'hur enkel apparat falskmyntaren
arbetade med. L6dan inneholl bl. a. " fyra' paPPeissedlar e'

100 kr. af Skines Enskilda bank, 4 st. dito e' 10 kr. af Oster-

gotlands Enskilda bank och en st. e' , kt.t) af dito, teX'

tade men ej farglagda, 1 par glasogon och en st. blyerts-

penna", en bleckllda med fary och 4 penslar, en Portmonnd
med 4 ore och en "papperssedel A 100 kr. av Skines Enskilda

bank, farglagd". Med si enkla'medel gick det 4tt gota sed-

lar, och itminstone ett pal stycken hade gLtt i bide hand-

lande och banker.
Sedan de obeha gliga gisterna synat lldan, gjorde Johan-

nesson ett pM medgivanden som han sedan tog tillbaka. Er-

k;annandet hade enligt vad han uppgav tillkommit i avsikt

att skada sedlarnas foregivna motta garc, vdrdfolket som Jo-
hannesson inte stitt pit god fot med. Infor ratta praglades

Johannessons upptrddande ay en envis bendgenhet att ingen-

ting erkdnna, forrein han ay besvdrande vittnesmil var all-
deles wungen. Det blev svirt att fA, affarcn fullt utredd -pi ett par punkter lyckades det inte alls och ritten hade

err styvt arbete. Milet yar fore inte mindre an fem ginger
under vi.rtinget 1880 innan forfalskaren fhtt sin dom.

Sedan Johannesson blev fn efter den forsta fdngelsevistelsen
hade han mest varit sysselsatt vid ett janvagsbygge varfop
utom han arbetat hos nlgra personer i hemorten. Under mel-
lantid etna hade han rttat gtavskrifter, fodelsedagsminnen, bok-
mlrken och sedlar. Se lingt hade han ingen svirighet
att erkdnna. Ldmnat ut nhgra sedlar hade han emellertid aldrig
gjon. Aklagaren foretedde tvi falska tior (Ostergotlands En-

skilda bank), den ena mottagen vid Sunnerbo hdrads spar-

bank i Ljungby, den andra av en handlande i Vri. Och

') Den senare sedeln
men 5:or i hornen.

vat "feltryckt". Det stod "tio ktonor" i mitten
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ciessutom Lat Skines Enskilda bank genom ombud meddela

att banken hade i sitt forvar tre falska hundrakronor, som

tagits emor utan att vederborande tjinsteman observerat fus-

ket. Dessa meddelanden kunde inte rubba Johannessons
stindaktighet.

Samma d^g hade haradsrdtten ett annat liknande mil att
behan dla. Johannesson hade bildat skola. Det .var den Sven Pe-

ter Krona som efterlysts ay llnsman i \il7einge och vilken alltsfl
inte var identisk med Johannesson, som ocksi blivit fast. Han
var inte hemma i Torpa utan i Hinneryd, grannsocknen ilt
soder, dar han bodde i en backstuga. Egentligen var det inte
Krona sorn yar fatskmyntaren utan hans son Johan August
Svensson, som tjanade drdng i en ay gLrdarna i socknen.

Detta .var en bedrovelsens historia. Sonen hade lhnat nh.gra

riksdaler ay sin fattrge far for att gora affaru med. Han
kopte sill som han skulle gL omkring och szilja i orten. Sillen
blev skimd och miste siljas till underpris, och si gick storre
delen ay det lilla kapitalet forlorat. Johan August kunde
inte betala igen linet, och faderns forebri,elser drev honom
att soka sig till Johannesson, vars manipulationer han hade
lrort talas o,m. Tre tior hade han kopt for fem kronor
stycket, en femma hade han fhtt till sklnks, och en hundra-
lnpp hade han betalat med en jaktbossa och en halsduk. Den
sistndmnda sedeln hade han dock inte vl.gat anvanda, utan
den hade han ldmnat tillbaka till Johannesson. Han lirde sig

lar att se efter utan anvdnde Johannessons tillverkningar som
modeller. Han hade ph faderns loge gjort nio stycken tior
och tvi femmor (Ostergotlands E. B.), Utpringlingen hade
fadetn skott om. Bland arunat hade han till brovakterskan
vid Carlfors sig i N{arkaryd ldmnat en femma till bropen gat
och filtt 4,98 tillbaka, vilket ph den tiden och for en fattrg
backstugusittare bor ha .vartt ett nigot djirvt sdtt att ut-
prhngla falskt mynt.

Det kan fonjana ndmnas att fadern som forhordes forst ay
ldnsman gjorde eft forsok att rudda sonen genom att ta skul-
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den pi sig sjilv. Han talade om att han lart sig konsten i
Kopenhamn och sjilv gjort de falska sedlarna. -: Johannesson
fick del ay Kronas och Svenssons bekdnnelse, men dndrade
sig inte han hade aldrig ldmnat nigon sedel Lt nflgon-
dera.

Det viktigaste vittnesmfi.let rnot Johannesson gjordes av fru
Inga Hansdotter, hustru till Hans Peter Persson i Skirseryd
i Torpa. Hon forklarade att Johannesson en tid hade hillit
till pL famlljens vind med sitt arbete, och hustrun hade ay
mannen fhtt det beskedet att Johannesson skulle utfora skriv-
arbete ht honom. Hon misstdnkte i alla fall att det yar frl"ga
o1r3 sedelforfalskning och vitrle ha bort skrivbitridet, och
denna frhga v6,llade oenighet mellan makarna. Sa en dag kom
mannen och visade henne en falsk sedel som han filtt av Jo-
hannesson, men den brlndes pL hennes inridan. Inte lingt
ddrefter blev Johannesson hZiktad, och Persson reste till Ame-
rika efter att ha lhnat 1r0 kronor till respen gM av " fiL-
gon person i Skine".

Johannesson nekade fonfarande. Han hade visserligen hel-
lit till pi den ndmnda vinden, men dar hade han baru sut-
tit och skrivit brev ht vdrden.

Nigra dagar senare kom emellertid Skinebankens ombud
och visade de ffe falska h,undr alapparna, och de kom det
verkligen ett litet medgivande ," llfrannesson. Han hade
gjort tvi, (men inte tre) hundr alappar efter Skinebankens
monster pil uPPmaning ay Persson. De yar si lika dem som
visades infor ritten, att Johanne;SSorr inte ville forneka att
de .vat desamma. Men utpringlingen var han oskyldig till.
Persson skulle visserligen ha anvant dem tilt den redan forut
planerade amerikaresan, men Johannesson vigade inte lamna
honom dem ay fruktan for upptickt. Han hade i alla fall
gjort dem fadiga for att sedan bestdmma hur det skulle bli.
Se hade sedlarna helt enkelt forkommit. Johannesson hade
haft dem forvarade i en lhda ,som stod i fonstret i hans bo-
stad. Och si hade han talat om for Persson att sedlarna
var far,liga och yar de forvarades. Det yat allt.
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Detta .var den mesr posit iva delen av Johannessons bekdn-

nelse. LLngt om linge erkdnde han sig dessutom ha tillver-
kat tvl. femmor och en tta av \flermlands Enskilda bank samt

en .tta av Sundsvalls Enskilda bank. Dessa sedlar hade han

haft med sig pL den tiden han arbetade vid janvagsbygget

inte for att gora affarcr med utan for att vid tillfeille visa

att han kunde gora pengar! Sedlarna lirg i Portmonnln i
lhnga tider, de tre blev si sminingom utslitna och kastades

bort. Den fjarde forkom en gtrng ,rnder ett slagsmil vid ett

drycke slag, da Johannesson blev ay med bide borsen och den

falska sede,ln.

I liknade halvt oskyldigt syfte hade Johannesson giort den

hundr alapp som hittades i hans bors vid hiktningen. Den
var urc.dd att ligga i portmonndn det ser si fortroende-

ingivande ur med en stor sedel! De ofullbordade sedlaffra som

hittades i lidan nar banken si brutalt stingdes aY lInsm an-

nen hade piborjats for att en girng fla. tiana samma uppgift"

Johannesson hade emellertid avstitt frhn att gora dem fai-
diga de, han tyckte att arbetet blev for drygt.

Den i juni 1880 avdomdes milet. Krona och Svensson

forklarades saker till efterap,ning och utpringling aY wi fem-

mor och tio tior och hinvisades tilt annan haradsrltt for
slutlig rannsakning och dom. Johannesson "kunde, mot sitt

nekande, ej anses annorledes forvunnen om brottslighet" an

att ha+ gjort de fem ndmnda sedlarna for "att skylta med och

dessutofiL de tvh. hundrakronessedla rna som tillkommit pit

H. P. Perssons bestillning och som visserligen aldrig lIm-
nars direkt till denne men dndi hade lagts i fonstret med

underrlttelse tiIl kunden yar de funnos. Domen t6d pL fern

?rrs suaffarbete och tre irs pnfoljd.
Kanske har j^g alltfor lange uppehillit mig vid referutet av

rattegingen. Det beror i si fall ph att allt eftersom iug
bHddruJ. i protokollen si blev jug mer ockr mer intresserad

av de bilda fattrga och olarda falskmyntatnas' histoia och

dess omsom tragikomiska, omsom enbart ynktiga detaljer. A
andra sidan ar det ay vikt att till jamforelse med signerna

L7g



kinna den grund ur vilken de vuxit upp. Flera Lv detal-
jerna skymtar i de berdttelser j^g upptecknat, ibland ganska
troget Ltergrvna, ibland med fantasiens proiektionsapparat
forstorade ndstan till oigenklnnlighet. Fullt avsiktligt har jug
velat framhliLa det intryck protokollen ger ay Johannessons
fortegenhet infor ratta samt ay den oklarhet om afrarens om-
{attning, som kvarstod dven efter ruttegingen. Sdkert har
dessa bilda drag bidragit att s[tta ryktet om Torpa bank
i gLng.

Aven om man sfi.lunda erkdnner atr rltten inte kom allde-
les till botten, si ar det i alla fall, klart att man miste anse

Torpa banks affaru i sina huvud drag utredda. Det dr vil
tdnkbart att en eller anan sedel ytterli gare blivit utpringlad,
milnga kunde det i alla fall inte yara. Saken vickte ratt
stort uppsende, och sedan de lfrfr,gavarande privatbanke rna
r,:dl fhtt ogonen oppnade, ar det inte troligt att nh,gra falska
sedlar undgick deras uppmdrksamhet. Man ffu komima ihig
hur enkla medel Johannesson arbetade med. J^g har i he-
radsrdftens arkiv sett hans lilla ynkliga trdskrin, och det in-
ger ingen storre respekt. Med bleick och penna och en farg-
Lhda ay enklaste slag ar det inte si 16tt att efterapa sedlar. En
halvfardig tia lirg vid mitt besok dnnu kvar i skrinet, och
den sig inte ut som om den nigonsin skulle ha lyckats lura
nfi,gon, dven om den blivit aldrig si omsorgsfullt fullbordad.

I stort sett kan man alltsi. hiila sig till domstolens utslag
och lita pi att detta var hela Torpa banks afrarcr: forst en
tia utpringtad och omedelbart befunnen falsk 1868 och sen
tvl' hundralappar lagda i ett fonster och forkomna L8801 (Der-
till kommer de sedlar som tillverkats av Svensson i Hinne-
ryd och som inte direkt hor till historien).

Man har rutt att hdpna over de proportioner saken filtt i
traditionen det ar inte smisaker Torpa bank utrattat enligt
vad trovdr diga personer i ortbn vet att berutta, IaS skall ge
en liten oversikt over nl.gra ay de mest utmdrkande dragen i
historierna. Uppteckning arna ar gjorda i fyra socknar, Torpa,
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.Annerstad (grannsocknen ht norr), Attgelstad (Annerstads

gtannsocken ht norr) och Lidhult (nordvist orn Torpa).

Vad som forst faLler i ogonen ar givetvis traditionens for.

storing ay brottet. De tvl hundr alappaffra har avlat ^r sig i
lhnga banor. Och ay den ensamme emigranten Hans Peter

Persson har det blivit "milnga som sj,utsingen som schappade

till Amerika". Motiven tiIl resan skildras olika. Ibland Yar

det fotk som .var fattiga och inte kunde forsorja sig har
hemma som pit billigt rirt skaffade sig pengar tilt biljetten;
ibland yat det mer framstiende personer i orten som Yar LrL-

hlandade i afrarerl och tjanat formogenheter ph den, som

fann for gott att ge sig ay i ratta ogonblicket for att slippa

skammen och rlttvisan hdrhernma) nar ldnsman borjade
blanda sig i affarerna. Det lhter f antastiskt, men det ar

sant; inte i en stuga utan i flera har iug fhtt hora uttryck
som detta: "di bla ju rlka allihopa, torpabonnerna. A di va

ju fattiga forut. Det ser en ju t);dligt. Det vdxe inte ant an

syre pL hkrarna." Flera ay de gamla torpab orna har llmnat
socknen och lever som rentidrer eller handlande pL andra

platser naturligtvis Torpa bank. Minga ay dem som sitter
trremma i socknen med ett magert jordbruk som de knappt
skulle kunna dra sig fram pL, har Innu sedlar aY Torpa
banks fabrikat som de och de sldppas ut i marknaden

trrran miste ju .vara forsiktig sen den stora kraschen skedde.

Knappt nigon ay mina sagesm[n tycks ha tdnkt pit att det

endast yar de numera indragna privatbankssedlarna som Jo-
hannesson efterapade. Tydligt ar att man raknar efter riks-

bankssedlar iven nar man mlter ut uafret Lt falskmyfitaren,
en och annan har undrat om han inte sitter i fangelset dnnu.

Att fabrikationen gick i stor skala framglr bland annat av

clen uppgiften att Johannesson hade slrskild taxa faststdlld.
En man slger visserligen mera allmdnt att J. .var forsiktig och

prhnglade aldrig sjdlv ut nl.gra sedlar, utan det yar socken-

borna som egentligen stod for afraren han baru gjorde
sedlar ht dem och fick drickspengar for besvdret. Andra vet
bdttre besked och meddelar att i Torpa bank kostade en
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hundr alapp inte mer an en krona. Kanske har kursen ghtt
upp" 

'och ' 0,..r, for enligt annan uppgift tog Johannesson "eo

krona for ' en tia, en tia for en hundrirg och hundra kronor
for '' en tusenlapp". En kanna brinnvin har i^g ocksi hort
uppges som priset pi en hundralapp.

Utpringlingen skulle hV skett pn si sdtt att man reste tilt
olika platser med penga rna, somliga till Halmstad, andri:a

till S\ane , andra st"itige" anda till Stockholm och Norrlrnd.
Aven 

'i 
Amerika inlostes massor ay falska sedlar efter alla

emigrartteffra.
Nigra sm6. episgder rorande utpringlingen kan fortj atra

anforas. Det .vat en dring friln, Torpa som hade skaffat sig

gn falsk tusenlapp och skulle ha den vdxlad. Men det kunde
se misstinkt ut om en fatttg drdngpojke kom in i en butik och

betalade med en tusenlapp efter att ha tillhandlat sig nlgra
smisaker. Allts8, miste man hitta pL en storre affar, och

lran fann ingen bdtme an den foliande. Han gick till jarn-

Irandeln och bad att fA se pi liar. Se stlllde han sig och

skulle prova stilet och binde och binde i klingan tills lien

brast .och den ena delen ftog som ett skott i den stora

butiksrutan och krossade den. Det blev att betala ett pat
hundra kronr enligt en annan uppgift 9o jdmnt-- till in-

gen nytta, men det yar ju bdttre 'an att bli misstinkt for ut-

pfingling ay falskt mynt och mista hela tusenlappen

Har vl,ga di inte pfingla ;Llt tusenlappa, men i Norr-
koping dar gick det, beruttar en torpabo. Det -var en som

kom in med en tusenlapp pL banken i Norrkoping och fick
den 'vdxlad. Di stod utanfor banken och fotogr af erade ho-

nom nar han gick ut, for han var misstdnkt. Men han lim-
nade penga ffLa till en kamrat, och si rakade han ay sig

skigget, och si kopte han en ny kostym. Sen gick han pfl

krogen. Nir di serr kom och ville ta honom, si tyckte di att

ansiktet yar lika, men han hade andra kldder och inget
skngg, s& det kunde inte vara densamme. Sa han gick
fn. Ndr han korn hem si satt han och berlttade och skro-
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Cerade for sin syster. Och det yar en som stod utanfor och

lyssnade.
De blev han vll fast? formo dat en ihorare' ' '

Ne, kanveta det duge inte och vittna om sint, for det

karn korn in si sa han till fr'uen:

Vad Yar det for vdsen?

vlxlat en hundritg.

ikte inte med nigot thg den, Lrtan han sPrang sin Yag-

Bonderna i 'forpa rlknas itminstone av en del berit-
tare sisoim samr och synnerligen kompromefferade. J^g har

filt:t det bestlmda ridet ay folk i Annerstad att inte tala om

Torpa bank med nigon torpabo. Det ar failiga saker for de

kdnner sig uaffade varenda en, antingen har de fhtt rned av

den rtoru emissionen direkt eller har de itminstone genom

slapp i alla fall lyckligen att bli ihjZilslagen, vi]ket han nu-

no.r^ n[stan tycks anse som det man nlrmast kunde vantat

sig i den situationen.
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Na se failigt ar det visst inte. Affarcn ges ungefdr samma

omfattning inom Torpa socken som utom. Johannesson ryckte
trpp hela bygden, s[ger en torpabo. Han gjorde mer for
socknen an n&gon industri kunde gjort. I regel begrdnsar
nlan dock i Torpa antalet kunder en smula - den som be-
tattar vet ju itminstone att han och hans natmaste stitt utan-
for. Ibland ar det bara nlgra fe utvalda som varitmed - 

"lo-
hannesson hjzilpte bara di rike" -, men ibland sdgs der att
halva socknen borde suttit i fdngelse.

Det berdttas ocksi att man visst icke .var otackam mor
pangamakarn for hans tjdnster. Sjdlvaste llnsman .var rned
pil galoppen. Han ville inte ta honom, men han yar tvungen.
I ffu inte ta honom ifrLn oss. for vi behover hono,m sfl vil,
skall ldnsman ha yttrat nar det blev frh.ga om hdktning. Och
ndr ldnsman for till Ljungby med forfalskaren, si gay han
honom en chans under vdgen. Ld.nsman gick in ph g[stgi-
vareglrden i Vri for att tala med gdstgivarn. Under tiden
satt Sven Peter och drack <>1. Och si kom gdstgiyafn och

hjrilpte honom ivag, si han kom undan den gingen.
Det kan ocksi, ndmnas att d., som Johannesson hade hjeilpt,

sedan visade sin erkdnsla genom att kopa ett torp i Vlstbo
ht honom nar han llmnade fdngelset. Ddr hiller han nog pi
och gor sedlar un, forsdkra,r en torpabo.

Sirskilt ar det ett namn som behiller stark biklang sedan
a'orpa banks krasch. Personen ifrliga flyttade med alla sina
pengar ffin Torpa - han har enligt en uppgift fhtt inte min-
dre an 200.000 kr. ay Skdrseryds bank! och slog sig ner i
ett storre samhdlle. Det berdttas att nar han val install erat
sig i sin nya vining gjorde han ett stitligt kalas och bjod in
spetsa rna i samhdllet han ville skaffa sig umginge bland
societeten. Det lyckades emellertid inte. Ty ingen ay de in-

nred en som fhtt sina pengar ph si odrligt sdtt.

Jug fick eft starkt intryck av hur pass omtilig saken 6nnu
ar, nar jug en girng kom till hdradsritten och talade med
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forste notarien. Han kinde vdl till historien men kunde inte

tala om nat den utspelats"

Nog finns det en del folk i Ljungby som vi kunde

finga upp och ffiga om saken, men det ar inte vart, for vi
kan .vara slkra om att fA' luren i skallen!

Vid sidan ay affarens stora omfattning ar Johannessons
srora skicktighet det drag som i forsta hand sdtter sin Pra-
gel pL histori erna. Precis sorn man kunde vanta sig inligges
det ibtand err prov for att visa hur dukpig han var. Att det

inte gi,ck att skilja en akta sedel f,riln en falsk hor man over-

allt. En man meddelar att dven sen man visste att man hade

falska sedlar framfor sig gick det ej att konstatera det. I
Ljungby pii banken kunde dom inte, pit haradsrdtten kunde

dom inte, och ph fdngelset i Vzixjo kunde dom inte. Men

det forstis , ph, riksbankens huvudkontor dar lyckades man nar

man satre pi mikroskopet med dom rdtte linserna! Samme

rnan anser att det yar synd pL Johannesson att han inte blev

anstllld som sedelm akare hos riksbanken. Det hade natu?
ligsvis .varrt hans ratta plats. "F,(ir di miste erkdnna det, att

pi hela riksbanken hade di inte maken te dom sedlarna som

hun gjorde , dar fanns ingen som kunde goru si frna sedlar

sorn han."
Mera sansade personer meddelar visserligen att det gick att

skilja sedlarna ph vattenstd.mpeln den kunde inte Johan-
nesson gora efter. Andra talar om att han kunde inte i bor-

jan, men han ldrde sig si sminingom. Enligt en meddelare

till[gnade han sig denna sista finess i flngelset. "Sa di har
fhngvaktarna hade ju bra flytta e, Sven Petef."

Atskil liga historier berdttas om hur pengamakarens skick-

tighet provades. Ibland heter det bara att man under tatte-

girrg.n ldt den hdktade gora en sedel och sedan lade fta.m

rnodellen och efterapningen utan att domaren lyckades avgoru

vilken solrr yar akta. Bittre ,utformad ar denna historia i
fotiande form . "Ndr han Ya pL fd,ngelset, si to di en tia,
hefilet dar, och ga honom och sa: Gor en tta lik denne!

Och s& fe han ert bta ur en psalmbok, de \ra de enda han
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lrade e gora tian h. Men han gjore i alla fall en tta A de.
Se to di begge tiene e. skulle rt.va sonne den falske. A di
titta A' tltta, och si rev di sonne den ena. Se sa di re'en:
Ha vi tatt ratt? Ne, sa han, den tian som ja gjore, den

Om mojligt Innu skickli gare arJohannesson nar" domaren
en girng Llagger honom att gora en tta och ger honom ett
stycke papper. "Nd, sa han, pappe de velle han inte ha.
Han sa di sulle ge'n en trase, e si olja. A han gjore pap-
peret frd, h si ttan" -- med samma resultat som i f.orua
exemplet.

Det ar underligt att se hur i sarrma skildring ay Tor'pa
bank de mest fantastiska uppgi fter aro blandade med fullt
riktiga detaljer, som med sdkerhet beva.rats i minnet. Ju ndrrn-
re man kommer Skdrseryd, dess fleru konkreta drag fLr man
med i skildringarna. En man har j^g traffat som ar son till
fjardingsmannen pi Johannessons tid. "J^g yar sjilv med
och vaktade Johannesson och Titus nar di .var hdktade forsta
ghngen Titus han skrek, men Sven Peter han trallade."

I Torpa kan man ocksi, ge besked om Johannessons ,utse-

ende och sitt. Han sig ingentirg ut, han .var dum och till-
bakad rugen. "Hart yar har hos grannen och skulle odla. Han
hdll pi i sex milnai och hann inte med mer in sipass som det
padannet. Men han satt ju mest inomhus och gjorde sedla,
sa han gjore alht nytta for se. Annars dugde han inte te A.

inte 'utan sin betydelse. Johannessons skicklighet som penga-
makarc framhdves verkningsfullt genom kontrasten mot hans
obetydlighet och hans oduglighet titl annat arbete.

Samme man som beruttat om provet med ffasan och oljan
och som forresten ocksi fuamhi.ller de stora rikedo marrla och
de mlnga amerikaresornt, minns noga hur det gick titl nar
Tohannesson hdktades och Jeansson i Forssa grep tronom i
flykten. Han har ocksi, reda pL att Johannesson sjdlv inte
hade si mycket pengar att han kunde ta en egen sedel och
efterapa utan miste Lhna av grann arna.
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Denne man ar en gammal torpare i Torpa socken, sorn

sjdlv yar med pn den tiden de Torpa bank stod i tiq.blomst-

,irrg, och han berattar ett Par l:rlj:t :o- skola styrka hans

paita.nden genom att ge en inblick i situationen. Han minns

ilrskilt en auktion i bygden pi den tiden nar alla hade Pengar

ey Torpa banks fabrikat. En fatttg drrngpojke gick om-

kring och "tulla penga i nlven." och en liten parvel pi_siu

--Frita fu stod o.[, biod ph en kalv vid samma auktion. "Han

hjudde en krona ove, o.h di slo fd kalven. Kan Yeta, di hade

inte sli,tt for kalven ella, om han inte hade vatt vlrd nin-

ting, pojken . Ja minns'er val, de va en gulhielmete stutkalv."

En annan tidsbild ger i fA, ord en sagesman frhn en av

gfannsockna rlta) som just di-' befann sig i Torpa. "D'd' Ya

ivinah andl,are som ya si stinna si de ya inte vettigt. Var

en geck i Torpa si bla de brdnnevin i var stua. A alla hade

lomrn aflaska ma se, sonda och varda. De ya dans e' brlnne-

vin var da. De ya sint levene si de ya inte vettigt." Na-

turligtvis yar det Torpa bank som foranledde det glada livet.

En annan man stoder sina utsagor om sedeltillverkningens

srora omfattning med det pipekandet att han sjd'lv Yar och

tittade in i srugan genom fonstret under den tiden Johannes-

son yar eftersp anad. "Dar l1rg sedelbunta si tjocka som' sfi-

hela go1vet."

Der ar hzirvid att mlrka att historien om efterspaningen

inte synes ha nigot stod i verkligheten. Johannesson blev, sfi.-

vitt protokollen utvisa , aldrtg eftersp anad, utan ldnsman over-

raskade honom nat han intet )nt anande satt i sin stuga. En

c]el ay mina sagesmln ver bdttre besked. Sven Peter Yar ef-

rerspanad och jagad, ldnge, men lyckades hlila sig dold 
_tlck

,'ur. att han hade si rrogna vdnner i bankens kunder- Han
yigade inte sranna llnge pn varje stdlle utan flyttade om-

krlrg pL olika ha1l i vrfi- och Torpa. En tid upptrild.

som karl och fr,untimme" - och han gjorde sig uumdrkt i
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kjolar och lingt hfu. "Och han ruka se for yar da sf;, han
va si mjuk och fin om kinderna som en tos. ."

Flera torpabor ha liknanCe uppgifter att ge. Pengamakarn
fordes som en annan forjagad frihetshjltte omkring i bygden
i olika maske ringar. En ging ISrg han gomd under ett brygge-
kar, en annarL g\,"ng korde man honom i en silltunrta. 'iFfan
for omkring frhn gird till gitrd som en sockenskriddate och
gjorde penga ph bestdllning", men han vigade inte visa sig
oppet, utan man miste gormma honom

Nu kan man ffi.ga sig om det inte ar tdnkbart att berit-
tatna i en del fall ar eller frhn borjan vadt medvetna om att
de skarvar nar de b,erattar sidana historier som t. ex. denna
cm alla sedlarna pn golvet. Naturligtvis ar det tinkbart. Men
e,L andra sidan titlgripes just dessa mdrkl ig^ ting, sedda "med
egna ogon", for att begtyrka det som ar historiens klrna och
som man bergfast tror pir att Torpa bank .var en rorelse som
satte liv i hela socknen och gjorde milnga rika.

Frhgar man sig vad det kan .vara for egensk aper hos det
skdligen torftiga verklighetsm aterralet sorn foranlett den rika
sdgenbildningen om Torpa bank, si ar svarer kanske inte si
svirt att hitta. Yarje sedelforfalskningsa frar har sin makt
over sinnena, och sdrskilt blir motivet tillt alande aft sy,ssla med
nar arbetet utfores ay en fattig torparpoik, som utan affi ha
{Frtt nigon ldrdom nilr en sf,,dan skicklighet att hans sedlar
forst ghr i lanthandlarna och sedan till och med banke ff:ra.
Att gora Pengar det ar ett iira rema for fantasien. Han
Yafsi.skick1igatthanlyckadesLutaenhandlate
forbdttras och si ko,mmer historien med riksbanken och
tristorien med domaren som river den akta sedeln i rB, och
si kornmer ocksi psalmboksbladet och ttasan och oljan. " .

Han lyckades med tvi sedlar varfor skulle han inte lyckas
med fler och si kommer amerikaresorna och alla formo-
genheterna, och sfl kommer alla sedelbuntarna pL golvet i
forfalskarens hus.

En sdrskild stot har slgenbildningen fhtt genom den orn-
stdndigheten, att rattegingen ej sig ut att ha bragt full klar-
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het i milet2). Kanske var det en eller annan torpabo sollr

visste mer a'n han yttrade.' Kanske hade en eller annan tia

kommit ur utom dem som upptdcktes och hamnade pi rdttens

bord. Fantasien ar inte knusslig. Yar det en tra eller tvi
som lyckades undgi bankernas uppmirksamhet, si kan det

utan svirighet goras tusen aY dem.

Sdkert har det ocksi bidragit att gora marken bordig for

Cen frodiga sdgenbildningen, att historien om Torpa b_ank ger

en forklaiirrg till de formogenheter en del torpabor lade grun-

den till ,rrd.r de senasre decenn Lerna ay forca irhundradet.

Det v[xer ju ingentirg i Torpa, forklarar folk i granrrsock-

narn&" Hur skulle dA torpaborna kunna bli rrka? Nu ar

saken den att mLnga torpabor for omkring som kreaturs-

6andlare, kopte grisar i Skine och sfi.lde dem uppit landet.

Det at ^y.k.t sannolikt att ,torpab ofrta, om de nu ha.t si
rnycket pengar som det heter i gtafirsockna rrra, har tianat

dem ph ivinhandel. Det ar inte obekant att flera aY socken-

borna gjort lhnga resor i afrarer med svin och kreatur

Torpa grisaschattare ar ett vanligt uttryck i orten och man

anser nog att resorna har bidragit tilt skapandet av de ming-
omtalade formogenheterna. Men man vill inte att " gtisa-

schdtta rna" ska ha tjanat pi svinen de ska i stdllet ha bli-
vit rika pi att utprin gla torpabankens sedlar varhelst de

Crog fram.
Nfigot gammalt groll mellan Torpa och grannsocknarna Lt

norr har iug icke lyckats konstatera, fastdn en del av histo-

rierna kunna synas peka i den riktningen. Jug har ndmnt

att bara ordet Torpa bank sagt till en torpabo uPPges kunna

ge anlednirg till graff. Emellertid ar det nog mycket fi"'

torpabor sCIm bryr sig om att ta ht sig Trots varnin garna

') I tidningen Hallands julnummer for hr 1924 forekommer en artikel av

signaturen Enar Hede med avbildning av tre falska sedlar som forvaras i
H-altands museum. De skulle ha tillverkats av en person frLn Sunoerbo som

nigon glrng 1880 eller 1881 kom till Veinge socken och slog tiq pi sedel-

tillverkning. Han blev efterspanad av ldnsman men fcirsvann spirlost utan

ptt man ens lyckades f,9, veta vem han var. Nigra 9lterfgrskningar har iar
inte gjort, men det forefaller som om denne s, delforfalskare skulle Yara

identisk med ovan nimnde Sven Peter Krona.
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fuLn grannsocknarna har jug talat med en hel rad torpabor
om saken och som framghr ay det oyanstiende fhtt
till livs lika fantastiska historier om Skirseryds bank dzir som

i grannsocknarna. Om man tdnker sig att,en hel del folk i
Erannsockna rna har var.it en smula avundsj,uka pi torpaborna
for deras goda ekonomi och hdmnats genom att lhta dem
lromma i besittnirg av sina pengar pi olrligt sdtt, s& kan
samma forklaring galla for slgenb erattandet iruom socknen. De
dka, som uppges ha profit etat pit banken och si gett sig
ivag, fhr dras med eff diligt rykte bland de fattiga, som vet
med sig att ha stitt utanfor.

Historien om hur Sven Peter Johannessons lilIa tarvliga
traLlda med eff par falska privatbankssedlar i blyerts och
vattenfarg blev till Torpa bank, som kom si mycken rikedom
och si mycken villerv alla i.stad, ar en god illustration dll hur
traditionen arbetar, Saga och slgen utvdljer med forkdrlek Lt
sig de ting som vi mest eftertr akta har pi jorden. Tron ar
allsmdktig. Den kdnner inga grdnser och kan ge med gir-
,tnild hand. Den bespisade en girng 5.000 man med fern
kornbrod och tv5" fiskar varfor skulle den inte kunna
gora en socken rik pil tvi hundr alappar!

kg
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Nffi

1.

Viso f na. om Rose ndal och Lagef m a"fi

i bohuslansk ffa.dition.
Av

SVERKER EK.

OLAUS OLSSONS mdrkl Lga handskrivna visbok i
Vdstsveuska Folkminnesforeningens arkiv nr I3L9
tngLr som nf 2rl foliande visuppteckningfrhn Valla
socken pil Tjorn.

Lllla Karin tjante ph konungens glrd,
hon tjante dar sfl ldnge uti tolv hela hr.

Uti lnosen.

Hon tjdnte dar si llnge for liten ringa lon,

hertig Rosendal han f611 uti hennes tankat skon.

Och Rosendal han feste tiIl frlmmande land,

han ville sin liIla Karin Yafa tfogen, offi han kan.

Nir Rosendat yaf bortrest, kom dit en annafi v[n,
som vill grfta sig med Karin, men hon svafte nei.

De lagade till brolloPet i dagarne tre,
men bruden ville ei uPPa brudgummen se.

De lagade till brolloPet i dagatna fem,

men broden ville ei gF, med br,udgummen i sdng.

De lagade till brolloppet i dagarna tolv,
de tdnkte taga bruden i sdngen med vild"

L9L

2.

3.

4.

5-

6.
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8. Och lilla Karin bad att i hoganloft fA, gh,
di,, sig hon skepp pi havet och komma ht,

9. Och seglen de voro bide yera och bli:
"Kanh anda det ar Rosen dal, som ar ddrup p3.."

10. Och seglen de voro bide roda och vit:
"Kanhanda det at Rosendal, som amnat sig hit."

11. Ack om j^g hade mig en fulltrogen vin,
som kunde rida till stranden och komma snart igen."

L2. Och hennes yngste broder stod och horde dlruppit
"Iu, jug skulle rt till stranden och komma snart darif.rh.."

L3. Och svi.ger emot sviger de stod och taltes vid,
strax kom lilla Karin och stlllde sig brevid.

L4. "Min fader han vill tvinga mig en greveson till man,
rnen iug har stitt emor det, si I&ngt jug ninsin kan."

L5. "A vilI din fader tvinga dig en greveson tilI man,
si skall du ej fe yara pn detta skona land."

16. "och hilser mig hem till mina brudpigor tvl.,
de mh, gama kldda brud men mig ffu de ej kle' dndi.

L7. Ja hdlsa mig hem till min forra fisteman,
han ater e, han drecker, agq brud yar han kan."

18. och lilla Karin somnade uti Rosendals famn,
hon vaknade ej upp forrn de kom till Engeland.

Uti rosen.

Samma visa iterfinnes i V. F. F. 1007 upprecknad ay Bertil
Persson efter Amalia Petterson, Hilkekarc, Nafverstad. Med-
delarinnan upplyser, att "den har forr yaflt allmdn i grdns-
trakte rna tilt Norge" men att hon ej kunde erinra rit dess
borjan och slut. Uppteckningen svarar mot str. ,-L3 ,samr
18 ovan. I stdllet for str. 8-9 har den fotjande tre strofer:

A brure ho talte till brudepigor smi:
"Ack om jug pi hoganloftsal finge gh,."
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Ja nar som hon kom ph hoganloftsal,
si fick hon se err skepp ph villande hav.

Sa fick hon se de flaggor bad vita e' ble,

som hon hade hlktat med sina frngtat smi.

Namn pL de upptrddande saknas i denna uPPteckning, men

omkvddet ar detsamma som i den fora.
I mycket befryndade former har visan levat i VdstergotlTtd

och pit Dal, men den brukar dat borja med foljande strofer:

"och hor du unga Thora vill du grfta dig i Lt,

I Lr arc de Ltta iren gLngna till slut". tlti rosen'

" Ja vdl vill jug gifta mig men aldrig med dig,

Iug har en vdn-pe bolj oriu, som kommer snart igen." U ti rosen,

Ovanstiende ar allt som medtagits i den dldsta vdstgota-

uppteckningen, som anua.ffas som nf ,3 i Aldre och nyarc

folkvisor a-y A. I. Stihl 18tr. Ett par yngre fullstdndiga vist-

gotatexter finnas emellertid. Med l. A. \7. Bergstrom som

sagesman, vilken var f6dd i Rrodderorps forsamling, har vi-

san upprecknats ffe gLnger, forst och bdst som Bondessons nr

3T), 
^ tch en ,yrrrrlr[gen fullstdndig text meddelar Landt-

manson i Folkmusik i Vdstergotland, Musikb rlaga s. 26-27 -

Efter en i Goteborgstrakten fddd men till Jylland inflyttad

meddelarrnna har pvata Tang Kristensen 187, uPPtecknat vi-

san och tryckt den i Jyske Folkeminder 11 saml. s. 294, och

efter en infodcl dalbo har Bondesson rneddelat den som nr

380 i sin visbok.
Alla dessa texter sti de bohusldnska uppteckning arne nara-

Vishjdlten kallas ocksi i Vdstergotland for Rosen dal, medan

han plt Dal benimnes Rosengren. Omkvidet ar utom i de

yrrgr. vdstgotatexte rna. "IJti rosen." Vishjlltinnan heter som

i J.. ald; vistgotatexten "Dofa" , "Nofa"; blott i Brodde-

torpsrexren ar hon ondmnd. Vallatextens "lilla Karin" at si-

lunda ett annars obekant namn och bor utg&"

,) Jfr Allmogelif i Vestergotland 1890, s. 99-107, och Minnen frin Ve-

stergotland 1!01, s. 186.

Lg3
t1



Gotaalvstraditionens stora enhetlighet framgfu ocksi ddrar,.
att'den ursprungliga visinledningen borttappats over hela om-
ridet. Direkt f.ramudder denna forlust endast i Nafverstads-
texten, vilken borjar med Vallatextens str. , eller just dar den
gamla visan tat vid. Hela. den ovriga traditionen soker bora
tkrdu, med iin frLn andra, hall, ochl regel har inlednings-
dialogen hdmtats frhn en yngre sjomansvisa. I ren form har
denna sjomansvisa upptecknats av Carlheim-Gyllenskold i Upp-
land, och dir Iyda de fyra forsta stroferna pL foliande sdtt:

Och jungfrun gick sig ht skogen en morgonstund si klar,
d5. motte hon en sjoman dir si fager och si rar.

Under tiden,

O sdg, du skona jungfru, vill du gifta dig r fr,r?

Nu a de ltta iren framlidna si svir.

Ja nog si vill jug grfta mig, rnen aldrig med dig.

Jug har en vdn pi boljan ble, han tinker nog pli mig.

Har du en vdn pn holjan bla, ffo aldrig pi den,

ty han kan vara falsket emot sin lilla van.

I de iterstiende sex stroferna berdttas, att sjomannen rojer
sig sorn hennes ratte dlskare, varph, de kunna f:la ett tre-
dagarc brollop. "Och lyckligate br,udpar man aldrig kunde
Se '', slutar visanz) .

Det forut citerade inledningsp arttet till den dldsta vdstgotaver-
sionen, som forekommer i al'Ia de icke bohusldnska texterna) ilter
ger direkt sjomansvisans strof. 2 och 3, och samma dialogstrofer
Ligga dessutom till grund for Vallatextens strof 4. I de yngre
vlstgotatexterna har dven omkvldet "Under tiden" foljt me,l.
PiL samma sdtt har det gltt med en smS,landsversion ay L^g-
mansvisan, som Carlheim-Gyllenskdld,upptecknat2).

En sdrskild forklaring taryar Vallatextens strof l-3 och
Broddetorpsversionens strof !, som svarat till den forras strof
3. Detta inledningsparti hor snarast henrma i visan om Rosa
lilla och ar i varje fall karakteristiskt for den version av visan,

') Svenska landsmilen VII : 7. s. 2A-24"
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som upprecknats i Vdstergotlaand och Goteborgstrakten (Af-
zelius, Sv. folkvisof, 2. uPPl. nf 2l: L-2, och Kristensen,

Jyske Folkeminder 11 Saml., s. 293). tside har och annofstides

har denna senare visa gana upptagit samma motiv som Ro-

sendalsvisan , varf or forvdxlingen ar synnerligen naturlig').
IJtanfor detta vdstsvenska omride synes Rosendalsvisan Yara

okdnd i yngre svensk tradition, om man bortser frLn nh'gra

ratt sv&rbestamb ara fragmenta). En starkt .befryndad vistext

upptrider emellertid i Telemarken, vilken man fLr en god fo-

restdllning om i Moe og Liestsls folkeutgive av Norske
folkeviser, dar den meddelas som nr 7 r, Rosen tht og Vene-

liti. Har har visan upptecknats forst ay Landstad, som nr 81

i hans Norske Folkeviser L853, och ddrefter i en radotrycktir
rexter ay Bugge och Lindeman. De Senare har iug inte sett,

men Axel Olrik skriver hirom i inledningen till Dg F 387 :

"En af tsugges Tekster har ret unorske Ordforimer i Rimene,

hvad der tyder paa nyere Indvandring (fra Sverrig)." Annu
i Liestsls texr synes mig ett rimord som "hennes yngste bror

f io" htergl, pL den dalslindska textens motsv arunde "sf, fager

och si fini' Omkvddet ar i de norska texterna genomgiende
" fJti f osen" .

Isynnerhet telemarkstraditionen men ocksi de vdstsvenska

rexrerna aro blandformer ay wla, dldre visor: Rudegullsvisatr

och visan om herr Lagman och herr Tord. Den forca visan

forekommer i ren form endast i en svensk uppteckning ffin
1500-talets slut, 1500- och 1600-talens visbocker II, s. 47-10
(Arwidsson, Svenska fornsi,nger 24 A) och i en iamngammal
dansk rexr Dg F 124. I den danska texten heter vishjilten
Rosen gar liksom i de nyare norska, och omkvldet lyder: "tr ron

tilI", yarl vi Lterfinna urformen till "Uti fosen" (U, I ro'en).
Atminsrone Gotaalvstraditionen utgir vdsentligen frhn denna

visa, och bortse vi frhn inledninsen, har det gamla hlndelse-
forlopper ratt vul bibehillits. I den gamla texten fhr jrrrg-

') S. Obriks inledning till Danmarks gamtra Folkvisor (Dg F) 387 .

n) Dybeck, Runa for 1842 h. 1 s. 37 (Sodermanland) , Brage og Ydun II
L839, r. 36L, 62 (Dalarne) samt Bragesinger med accompagnement af g..i-

tarfe, s. 4, jf, I)anmarks gamle Folkeviser (Dg F-) III, s. 910.
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frun emellertid ej sjdlv se ilskarens skepp, utan en smidrang
kommer ,: och beruttar vad han utspanat:

'Och iagh sigh skepet vnder oo,
Medh silkes segell, forgyllendes flogh.

Masten vdaf solfuer, forgyllendes roo,
Och dher seglar ryke Rudhengull vpA.

Masten vdaf solfuer, styret vdaf bly,
Och der seglar ryke Rudengul vdi."

Forst darefter vdnder sig br,uden till sina brudkvinnor och

ber att fL gL till brudehuset men tar vigen till stranden, ddr

Rudegull lagger i land och lyfter henne ombord. Liksom i de

moderna vartanterna stutar visan med brudens avskedshdls-

rungaf .

Rudegullsvisan ar till sin stil en rypisk r ZOO-talsprodukt, och

sirskilt naru stir den Dg F L37, den danska uPPteckning, som

ensamt bevarat den svenska visan orn Valdemar Birgerssons

frieri till Sofia T260, Smidrdngens ord om Rudegulls skepp

kommer silunda mycket naru Valdemarsvisans beromda slut-

strofer , dar den ridande jungfrun uppstdlles som ett svenskt

ideal.

Sadell aff ssllf oc forgyldene rnile:r')
saa pleijer di svenske fruer at ride.

Sadel aff salff oc langen spang.tu) (mile) :

saa rider di svenske fruer (ti11) gilde.

En av visorna miste -vara den andras forebild, och all san-

nolikhet talar for att Valdemarsvisan ar den dldre. Det ar

fullt naturl tgt, att skeppet, som utrustats for drottning-bru-
dens hemforande, har "forgyldende raa", men det verkar sa-

golikt, att Rudegull seglar i leding med "masten vdaf solfuer,
foryyllendes roo". Sjih,a hindelseforloppet i Valdemarsvisan

glr inte utanfor det ceremoniost verklighetsbundna, men bru-

u) Munstycke tiIl betsel.
u) Prydd med splnnen
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dens stindaktighet och Rudegulls lagliga upptridande ha

mefa med sagologik an med verklighet att ,skaffa.

Ar Rudegoltr,riru, sfi,lunda en efterbildning aY en svensk

visa, si btir det troligt, att den ocksi sjdlv tillkommit i Sve-

rtge. Hdrfor talar ocksi traditicnens vittnesbord. I Danmark

ar visan spirlost forsvunnen efter 1500-t alet, men i Sverige

har den ju levat kvar sdrskilt i Gotadlvsomridet, och ftLn
denna mdrkligt sega tradition synes ocksi Telemarkstraditionen

himtat srod. Sekerligen har visan sedan gammalt haft fdste

vid Gotailv, ty just har synes Rudegullsvisan gett impulsen

titl nya visor, den svenska herr Lagman och herr Tord
och den frhn bilda visorna avledda norska lJnge herr Tord

og jomfru Tore, Dg F 72.

Redan den garcila svenska Rudegullstexten har lLnat sin

strof 7 frhn Herr Lagman och herr Tord, och i yngre tradi-

tion finnes det ert otal blandningsformer mellan dessa bilda
visor. Missledda haruv ha bide Arwidsson och Schtick betrak-

tat bdgge visorna som en, men i inledningen till Dg F' 387

har Axel Olrik efter en grundlig granskning aY hela textma-

terialet skilt visorna ht ocksl i svensk tradition. Samtidrgthat
han genom en rnuangande stilistisk analys overtygande visat,

att Rudegullsvisan ar den dldre och silunda Lagmansvisans

forebild.
Vi vdnda oss nu till den senare visan och utgi ddrvid frLn

den uppteckning, V. F. F. 1010, som min hustru, Ingrid Ek, 1924

gjort efter Johan Asberg i Brastad, Boh'uslIn. Dar lyder visan:

1. Herr Lagerman och Emma, d. mottes pL en bro,

de lovade varundta sin ara och sin tro.

Men de rodde arn tid.

2. Herr Lagerman gav Emma de gullrin yar fem,

Och Emma grv Lagerman sin dra, ffo igen.

3. Herr Lagerman gav Emma det roda gullbann,
for det han skulle fesa ut i frammande lann.

4. "Hur ldnge vitl nu Emma for min rikning ge?" -

"I htta fu men ei om det li'r ph det nionde Lt.
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6.

Ty lider det pit det nionde 5.r

si gifter ja' mej med n5,'n huldtrogen vdn" 
"

Och nar det led pi det nionde hr,
de bhda hennes broder, d. lade upp ett rid.

7 . "Till vem ska vi gifta syster Emma bort t hr" ?

"lo, Emma ska vi gifta bort till Tore med all sin gods
och gird" "

8. "Och aldrig jug tar Tore med all sin gods och gird,
ty iug ska ha herr Lagerman med sin lille bed."

9. Sa drack de hennes brollop i dagarna tvl.,
rnen hon ville icke till brtidgummen gh.

10. Se drack de hennes brollop i dagarna tre,
men bruden ville icke pL brudgummen s.t).

11. De ledde Emma8) ph hogan landsbro,
men hennes vackra ogon sig pL saltan sjo flo'.

12. "Ddr ute ser jug flaggorna, bed' gula och ble,
ja, de som jug har virkat med mina frngrar smi""

L3. "Ddr ute ser j^g seglet sf,, vitt,
som ar herr Lagennans si likt."

L4. Och Emma hon sad: "Sig har jug nlgon huldtrogen vdn,
sorn kunde ri' till stranden och komma snart igen?"

1 1. Den yngste brodern .var hennes huldtrogne vdn :

"J^g vill rL' till stranden och komma snart igen."

rc. Men nar, som han de kom till strand,
vat lille herr Lagerrnan re'n stigen ,uti land.

L7 . "Goddag, min klre sviger, ar du nu kommen hit,
vi dricker Emmas brollop med mjod och med virr."

18. Herr Lagerman forbannade de bolj off:ra bla,
som icke kunnat skeppet i smulor sondersli.

') Stroferna 9-L0 meddelas i uppteckningen efter strof 11-t i.
t) X{eddelar "cn man".
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19. Herr Lagerman forbannade den styfmannen dL,

som hade styrat Si, att han land skulle frL,

20. "Min kiraste sviger, do icke se sorj!

Emma hon ar si god fdstemo som forr."

21. Men nar som han ditkom, Si blev ddr ett hus

med uppdr agna svlrd och utsldckta ljus.')

22. "Iu, hilsa du pi Tore si vdnligt rfrhn mig,

att han tagt'l- sig till gode och tagef sig en ny.

23. Ja hllsa du pn Tore, att han tagef sig en nY,

ty Emma tager iug for mig.

24. Ja, hdlsa du pi brollopsfolket allt rfthn mig,

att de tagff sig titl gode och ginger vaf for sig."

21. Men Emma kastar sig i herr l.agermans famn

och sov tills de kom i det sjunde kungaland.

Denna visa har sart utomordentligt starka ,rndrken i svensk

folkvisetradition, och dar hor den utan tvivel hemma. Vi
aga den i rre 1600-tals-uppteckntngar, 1500- och 1600-talens

visbocker II s. 2t9, 330-(At*' . 24B), III, s. 380, sannolikt

alla tre hdmtade frhn folklig tradition. Redan i dessa texter

spLrar ,rnan sammanblandningen med Rudegullsvisan och denna

*d"r, forstdrkes i l80o-talstraditionen. For denna rika och

brokiga tradition har Olrik redogjort i inledningen till Dg F

3g7, och det kan blott ttllaggas, att en rud for honom okdnda

uppreckningar finnas bland lektor \il7iedes samlin gar i Vitter-
hiisakademien som nr 110 a och b, r57, 1r8. Fram till se-

naste tid har visan flerstddes levat kvar b&de i Sverige och

mogerradition, som vdsentigen synes stoda sig pn trycken.

n) Meddelad som str.24"
,u) E. Grip, Nlgra bidrag till klnnedomen om svenskt allmogeliv, 1917, s.

182, samt Brage 1912, H :fors 1913, s. 77 -
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Enstaka uppteckningar frhn Norge och Faroarne sammanhanga
direkt rmed denna danska tradition. I Finland, dar visan levat
kvar med samma omkvdde "Sa mfi.nde ju rnin sorg forglnga"
som i dansk adelstradition samt i en svensk 1600-talsrext,
Visbocker II, s. 2)9, har visan redan under medeltiden over.
forts till finska. Liksom i den nyssndmnda svenska 1600-tals-
texten slutar visan dar tragiskt med att budbn raren pL herr
Lagmans frl'ga om liten Ingeri syatar, att hon redan gift sig11),
Det ar s5.lunda den svenska traditionen, som hatt forml,ga
att tranga genom den finska spri.kgrdnsen, och det ar vdl
darfor ocksi" frLn Sverige, som visan kommit till Danmark.

Den bohusldnska traditionen samm anhanger helt med den
svenska. Samma inledningsstrof forekommer redan i den bista
svenska 1600-talstraditionen, Arw . 24 B, och den anuaffas ocksi
genomgiende i lektor \,X/iedes uppteckningar, som heimtats frLn
ostergotland och Smi,land. Omkvddet, som synes utgora en
kombination av Rudegullsvisan "I ron till" och Lagmansvisans
mittomkvdde "under lide", iterkommer ocksi i Wiedes tra-
ditioner (Med vi ro dom tid) samt ar dessutom kdnt frhnso-
dermanland och Uppland. Slutet av visan (str. 22-25) har
liksom i ndstan hela den yngre svenska traditionen upptagits
frhn Rudegullsvisan.

Att visan kunnat hilla sig si ldnge i Bohusldn beror vIl
pit att motivet med den raske sjofararen tilltalat det bohus-
ldnska sjomanslynnet. Sdkerligen har visan levat mhnga Lr-
hundraden i dessa bygder. IJtom med Rudegullsvisan sam-
manhdnger Lagmansvisan ocksi med de stora svenska brud-
rovsvisorna2 sirskilt med den i Vdstergotland diktade visan
om Folke Algotsons bortrovande ay Ingrid Svantepotksdofter
1288. Som Schiick forst pi.pek atr2) , ha namnen hdmtats hav
ifrhn. Vishjdltinnan har ndstan overallt namnet Ingalill (finskt
Ingeri), vilket ar kortnamn for Ingrid, och de bida rivalerna
Lagman och Tord ha uppkallats efter Folkes och hans med

') E. Lcinnrot, Svenska skrifter I, H:fors 1908, s. 51, och F.
vala Helg (Sorl Indbydelseskrift t906).

") Yfua Ildsta historiska folkvisor, Historisk Tidskrift 1891, s.

Ohrt, Rit-

294 fr.
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tavlare, den danske drotsen Davids respektive fdder : Lagman

och Torsten.

Motiven i Rudegulls- och Lagmansvisorna ha varierats i Lt-

skilliga andra visor, och frhn bohuslinsk synpunkt hat man

anlednirg att sdrskilt ,stanna vid en, IJnge herr Tor och jungfru

Toru. Den ar numera endast bevarad i dansk tradition, Dg F

72; dar meddelas fem rexrer, A-E, rnen som c gLr tillbaka

pa A och B, och D-E ha gemensam killa, ar den muntlLga

iraditionen blott representerad av tre yarranter. Enligt A ar

visans handling fdljande. Vid tdrningsbordet lova Tor och

Tora varandra sin .io, varph. han ger sig ut pi sjon. Efter Ltta

z,r har han ej iterkommii, varfor fadern lovar bort Toru ilt

en annan pa'brollopsdagen fhr hon frLn loftsbron se skepp

pit sundet och ber sin br& rida dem till motes" Han uaffar
^h.r, Tor pi stranden, och, nat denne satts in i situationenz gL'

han tilt sin kista och hamtar sitt tavelspel. I brollopsgirden

fb,r han efter vidlyf uga underhandl iigar lov att leka med

bruden, och under spelet besluta de att rymma tillsammall.

Herr Tor lyfter Tori i sitt skepp, och err bud inberdttar rym-

ningen i gir.len. Toras mof lorrur, att de skola sjunka biCa,

o.ti galdr"ar fram err ovdder over skeppet, si att ingen kunde

sti vid styret utom jungfru Toru:

Hun stuod selleff weci styre

med syn guldkrone saa dYrre.

Setff war hun derris stirris-mand:
for hun lsst efrter, som hindis moder lsset ftaam-

a\o o

Se na de Norge, och herr Tor, som legatmaktlos pi skepps-

bottnen, kan t edu forst i land, och sedan liter han fua sitt

brotlop pL Akershus. Enligt D-E segla de ocksi till
Norge, medan B. utbyter detta mot Danm atk, och i D-Es
ro-rn aktrga inlednirg anges utgingspunkten yara "Sveriges

Larrd" , der jungfru Tora skall hora hemma. Slutepisoden, som

utgor visans ..rd, sjilvst andiga patti, rojer den som norsk,

siiskilt galdermotivet hor enbart tilt norsk tradition, och vi-

san bor siledes ha diktats nigonstans uppe i det gamla Vi-
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ken. Nir Rosendalsvisan i Gotailvstraditionen kallar hjzilt-
innan unga Tora, beror detta nog pit ett traditionellt minne
frLn denna visa.

De det gdller att soka klarldgga folkvisans vandrtngar, ar
det naturligtvis ay sdrskilt vdrde att kdnna traditionen i ett
gammalt grdnsland som Bohusldn. Olyckligtvis har den bohus-

" ldnska vistraditionen egentligen endast insamlats ,under 1900-
talet, men tack .vare befolkningens trofasta minne har denna
insamling i yftersta stunden visat sig mirkvirdigt lonande. Bo-
husldn och Vistsvenska Folkminnesforeningen ha haft lyckan
att inom ,sina leder rikna en storsamlarc som Olaus Olsson,
och i hans nu slutforda visbok har den innu levande tradi-
tionen ocksi. ay ganla visor fltt ett bra nog fullstdn-
digt uttryck. Meningen med foregl,ende uppsats har vartt att
med nl,gra exempel belysa betydelsen ay detta insamlingsar-
bete, och den ville ddrvid yata bflde ett tack for redan gjort
arbete och en vdckelse till nya insatser.

ktr
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En bondspe Im a"n i YtterbY.

Av

DAN. DANIELSSON.

A forfattaren titl denna uPPSats viren L929 foretog

en resa i Bohusldn for att uPPteckna folkmusik,

borjade jug arbetet i Ytterby socken, enat iug fLtr
uppgift om en paf allmogespelmdn ddr. I^g kom

de forst tilt 89-Lrige skrddd arcmastaren Elias Ambjornsson.

Ambjofnsson ar f6dd den L6 ap,il L84o pil Bflllestad i
Kareby socken. Hans far, snickaren och spelmannen Arnbjorn

Pettersson, .var f6dd r Y avra, Hillta socken, den L3 januart

vat 1-.6 Lr, fick se pL och lyssna. Det var alltsi inte ho-

r)om, som ,undervisningen gdllde, men i allmdnhet kunde han

enligr egen uppgift spela urelodierna lingt innan elever na Yar I

stind tiit det. Sl.rur. fick han fortsdtta hos "Tred ahngarrra"

Ytt har han sedan

nu
har fiolspelare, och

otahga ar de broltop och baler i Rohuslan, pn vilka han och
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Elias Arnbjornsson.

hans fat eller broder "angav tonen". Titl hans repertoar hor
en del brollopsrnusik. Har har han en brudmorrrb, som spe-
lades i brollopsgirden samt vid brollopsfoljets fard dll och
fuhn kyrkan.

BrudrnA'rsc b,
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Sa foljer ett par sk,inkli,tar. Dessa spelades, ndr man tog UPP

sk.jnke rna till bruden, vilket vanligen skedde under brollops-

rniddagen.

S krinklfit.

S kiinklfrr.

Efter middagen rojdes bord och stolar undan i storstu BZrr,

och si skulle dansen borja. Nu spelades en menuett med

polska. Denna menuetr med polska dansades alltid forst vid

hrollopen, och ddrmed inleddes den allminna dansen.
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Menaett.

Polska,

Dansmusiken vid brollopet utgiordes sedan ay skorsk, pol-
ska, daruv efl, som gick under bendmningen "tredalsliv-
stycke", ualser, kadrilj och reinliinder.

206
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Polska. "Tredals-liustycke"

I / llz;-f
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Kadrilj.

Reinlander.

Av Ambjornsson erholl jug iven en gammal bohuslinsk
e??er-uisa, dvs. en visa, soln man sjong, nar rman ryckte upp
"ener" (.r). Denna anvindes till wagor , aven som vid rok-
ning aY flisk och sill.

Ener-uisA,

l. l. .l t

-r\h La-f- \

'o- t/*,^ -d",/- sn- La ,t t -

ra a

itr .T; r*.
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A Anders uti Lilletorp han gick Lt Rogstorps mark.

Han skulle rocka ener, men han -var inte stark.

Han spdnde till md foten,
si ho rok opp md roten.
"Den enern vill ja ha,
for har blir tvagor bra,
tinker jul'') .

Har itergivna melodier tecknades direkt efter Ambjornssons

itergivande och erklndes av honom, sedan jng i min tur i,ter-

givit dem A, min fiol. Det yar verkligen rorande att ge akr
pi den gamle mannen, under det jug spelade hans lltar: an

tirades hans ogon, In skratrade han och undrade, hur j^g
kunde fe " sh.dana hoga toner pi basen", som han uttryckte sig.

Dessutorn fick jug av Ambjornsson en avskrift av Haeff-
ners koralbok, tydligen gjord for att i nigon imin fordriva
tiden och skingra tankarna hos en olycklig mdnniska. Pe

hokens sista pirm ldses: Tillhorig Lars Sahlund fri,n Sala stad.

Nuvarande Livstids Finge N:o 3r7. Boken saknar Srtal,men
Ambjornsson trodde sig veta, att mannen varit fl,nge pi Mar-
strands flstning, och av notskriften att doma skulle man

kunna tro, att han vartt musiker. IJtom detta fick j^g en

del gamla papper, s5.som en geslllvisa, en kdrleksvisa, formu-
lar till kdreksbrev m. m. Iug sokte ocksi fe reda pZ., om

spelmlnnen i Bohusldn lan sig sin konst av naturmytiska
vaisen, sisom ndcken, forskarlen o. d., men nigot sidant hade

Ambjornsson inte hort talas om'). Han kdnde inte heller till
nh,gra brollopsuppthg. Den, som uppbar br,ud- och spelmans-

skdnke rna, kunde mojligen vara utspokad pi ett eller annat
sltt; likasi. den, som bar in groten till brollopsbordet. Are-
skott kunde ibland avskjutas utanfor brollopsgirden.

t) Visan dr, av girdsnamnen att

' ) JImfor for norra Bohusldn :

ldn, Fm Ft bd V s. t4S

dorna friln Kareby. D. A.
A r i I l, Bondspelemdn ffin norra Bohus-
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Nu Yar det for mig
men besoket hade Yarrt
miste jug iterigen fram
skedsl htar for min gamle

inte mera att himta pi detta std'lle,

givande nog, och till tack dirfor
med min fiol och spela nl,gra aY-

vdn och hans f amilj.

Sorn stipendiat hos Institutet for folkrninnesforskning vid Goteborgs hog-
skola foretog forfattaren till denna uppsats en resa i Bohuslln vi.ren 1929 for
upptecknande Av folkrnelodier. Orrzlnstiende ar ett samrrandrag av den rese-
berdtteise, herr Danielsson inldrnnat till Institutets arkiv over resans forsta del.

Dat'id Arill 
"

Eg

2L0
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En bergsm ansgird i

ERIK BERGENDAHL.
Med L8 fotografier, tagna av forf.

li.gor i vinternitter och sllggornas slag mot borren i morka
gr,uvh6,l, rinnande av fukt och vata. Men det ar ocksi en

gammal forndmlig hercgilrdskultur nere i dalana och grla
hus pn S.sarnas kron med vidblick utover morkgrona hojd-
strdckningar mellan bll,a sjoar, med ljusa inslag av hangbjork
och hugg pL svedjefallens svarta jord. Och det ar ett sldkte,
senfullt och kraftigt, som med idoghet och fornojsamhet hIm-
tar sitt brod ,ur bergens innandomen och de magra tegarnas
groda.

Atminstone synes det den si som i likhet med nedskrivaren
av dessa rader tillbrin gat sina uppv[xtir bland bruken ddr-
uppe. Ett fornyat besok ger kanske vissa desillusioner, ham-
rarna och hyttorna hava till storre delen tystnat och givit r,um

for den moderna industrialismens alster jdrnverken, men

tillrickligt mycket finnes andl kvar for att forbindelsen mellan
gammalt och nytt skall kunna uppehillas for den som har
og^ och sinne for dylikt.

2LL

Lj*sn arbergs
be rgslag.

Av

ERGSLAGEN det ordet klingar kd"rnfriskt och

kraftigt
hamtar

Sorrn intet annat ph svenskt sprik. Det at
som sjunga vid skvalpande bdckar och mi-

lor som ryka i vidstrdckta skogar. Det ar masugns-



Bergsmansgirden Hyttn[s f rhn soder.

En ay dessa anknytningspunkter med svunnen tid ar den

pietetsfullt bevarade gamla bergsm ansgLrden Hyttnis, beli-
gen ph en hojd med underbart vacker utsikt, cirka 2 km. norr
om Stzillddlen i Ljusnarsbergs bergstrag. Hyttnis ger ocksi vid
handen att de gamla bergsmdnnen i forna tider dlskade att
omgiva sig med en en viss festivitas cch att de forstodo att in-

Interior f rhn den dekorer ade stora dalen pi ovre viningen.
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rcda och pryda sina hem pi ett bide praktiskt och tilltalande
sItt. Ett betecknande utslag ay denna deras skonhetsstrivan

utgor den bildserie av gamla allmogemiln rngar ffin Hyttnds

som har reprod,ucefas efter fotogr afier, tagna ay forfattaren)
som under en fotvandring av en hindelse upptickte deras fo-

rekomst och publicerade clet forsta rneddelandet om dem i den

av Bdrgslagsposten hr L903 utgivna boken "Yhra bygder i
crd och bild".

Har Rider Svea Rikes Konung
Carl Johan. 1838. E. I. S.

Det Himmelske Hdrskap med
ogan Rdst, begynte med

Engelen siunga.

Hir Rider Hans Kongel. Hoghet
Kronprinsen Hdrtingen af Dalarne.

Jug heter flygt i^g skal med flit
dlta hus bevara. Ar L84L"
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Nrir Jesus kom f.ram och fick se

sta.den Jerusalem, gret han ofwer
honorn.

Jesus upw'icker den doda Laza'
nrm sorn legat fyra dyg., i

Grafwen.

De aro samtli ga, med undantag ay forsta bilden, milade
fu 1838 ay dalkarlen Kers Erik lonsson ffin Leksand och

placerade pAL vaggarna dll en stor sal i ovre viningen. Som

de flesta allrnogemiln tngar frLn den tiden illustr eta de vissa

hlndelser ur bibliska historien, och pAL en ay .vaggarna rider
dessutom sjilvaste kung Karl Johan, vilken inom parentes
sagt Sret forut glstat traktens huvudort, Kopparbergs kyrko-
by. Att kronprinsen, hertigen av Dalarna, sederm era konung
Oskar f, dven blivit avkonterfejad vittnar om den tillgivenhet
dll konungahuset, som stdndigt varit rota.d i dessa landsdn-
dar. Dessa tv5, bilder aro for ovrigt mycket lika varandra,
dven i dekorativt hdnseende, och vad nu Karl Johan beuafrar
Iw han ay Erik Jonssons pensel forevigats pL itskill Lga an-
dra stdllen i Dalarna.

Artistens nationalitet mdrkes tydligt av att han overallt gi-
vit de milade person erna sin tids allmogedrdkter, de manliga
figure rna arc ofta kleidda i stora dalmaspilsar och knnbyxor,
medan andra hter upptrlda i de brukliga uniformer. En och
annan Person, som artisten velat utmdrka sisom mera bety-
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jesu domes vid Pilati Ridhus til
at korsfastas, m. m. 1838.

Drottningen af Rika Arabien reser

till Konung Salomon. 2K. B.9-C-

dande , har fhtt prdstdrdkt med krage och sllpande kappa.

Samtliga kvinnl tga figurer aro klndda som kullor, med url:

dantag ay drottningen ay Saba. Artistens tungomil rojer

ocks5, hans nationalitet, han kastar ndmligen bort h i begyn-

rrelsen ay vissa ord, sisom "dlsning" och "elbre 
1da" . Hans

indigobla " dstar" torde dock yara foga nationella, har en dy-

tikt vackert fargad ras nigonsin funnits ar den sikerligen nu

urdod. Det ligger en ovanlig fart och sikerhet over teck-

nLngarnz, en uttrycksfull gestaltning av figure rna och en ut-

omordentligt dekorativ behandling ay de kring bilder na L tam-

verk anbringade vixtmotiven. Fdrgvalet ar synnerligen lyckat

och de bjan lysande fargerna ste vil mot den grl'a bakgrun-

clen. Hans val tecknade hdstar aro, som redan nd,mnts, indigo-

hle, men folkets drdkter merendels hogroda, morkbli och

hrandgula. De rika infattningarna ay stiliserade blomstergir-
lander kunna ldmpligast fL sin beskrivning i den gamla visans

ord : "ros orna ibland liljorna stni, rosor och ble violer". Att
det ocks& varit mdkta oforfalskade farger, som ardsten an-

vdnt, bevisas av att, ehuru bilderna dagligen under si mlnrga
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Jesus slger til Konungsmannen Christi Inridande til Jerusalem.
rrn'n tr;"T.*r.*TI 

$i-.son 
ler- E' J' s' 1s38'

Z"r varit utsatta for starkt solljus , aro de dock lika glinsande
och klara som om de vore nymilade.

Som bibeltolkare har artisten behandlat de olika motiven
fritt och otvunget. Se kan pipekas att tavlan "Christi Inri-
dande til Jerusalem" har ej en isninna och en isninnas flle,
uran en klippande prdktig arub med ett lika djdrvt tecknat

fdl efter sig. Den ur graven uppstigande Lazarus ar for-

sedd med hilsans roda rosor pL sina kinder och "Det Him-
melske Hdrsk ap" sitter o\ran molnen vid ett lingt bord,
iklndda dalmasdrdkter och med vingar pi ryggen . PiL en

av tavlorna igenkdnner man pi bygg.adernas tak Leksands

kyrkas lokformtga kupol.
Att dessa tavlor kostat icke inga arbete ar troligt och det

berdttas att konstn aren haft sysselsdttning med dem en hel
vmtef .

Over varje tavla llses pL en bred list dess betydelse. Tavla
nummer 1 som har till overskrift: "Jag heter flygt j^g skall
med flit data hus bevara. Ar L841", ar dock ej milad ay

Erik Jonsson, utan av en annan person, vars namn ej ar
kIrrt. Han har sokt lagga sig till med Erik Jonssons ma-
n6r, men har ph lingt nar ej nitt hans sdkerhet i teckning.
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Sacheus Stig Snarligen ned af
Trdn ty i dag will iu9 gdsta

ditt hus.

Att framst alla nigon slags skyddsande f
afta i de gamla allmog emllarnas uppgift
artisten har pL en iterstiende ledig Yagg i
tylla i vad som dittills fattats. Skyddsanden har denna SLng

penslats ut dll en stitlig are krigsm elangtar i stil med Karl

Johan och hertigen aY Dalarne"
Det ar ej si mycket man vet om artisten Kers Erik Jonsson.

Enligt en uppgift av vilr frdmste kdnnare av dalmilningar,
konstn aren Gustaf Ankarcrona, skall han ha yartt verksam i
Lima by i Leksand under Lren 7825-184r. Sistndmnda Lt

finnes anteck nat som hans dodsir i Leksands kyrkbok. Men

hans verk lever med oforminskad saftighet och farggladje och

han torde kunna anses som ett ay sin tids frdmsta namn in-

om allmogemileriet i Dalarne. Vida omkring har han vand-

rat och hans verk har tydligen overallt till fullo uppskaftats.

I Laxbrostugan A Skansen i Stockholm, vilken forr stod i
Kopparbergs kyrkby, finnes fleru milningar signerade E.J. S.,

oisande samma konstn arhga behandling. PAL en fotvandring i
Vdrmland sig forfattaren for omkring 20 Lr sedan flera lika

signerade milni ngr i en bergsmansgird vid Persbergs gruvor
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Marie llsning til Elisabeth de
barnet Johannes rordes i hen-

nes lif .

Jesu foljer Jairi, och en qwinna
kom u,id Jesu klddafol och blif -

'wer Elbregda.

och samma yat forhillandet i en gammal gird"vid Gisborns
kyrkby. Frin Berga herrgi.rd, Lysviks socken i Vdrrhland,
hirstamma tvl, milningar med samma signatur, nu befintliga
i enskild d'go i Kopparberg. I Grdngesberg hittades fif-, Hka
signer ade tavlor som nu finnas i Nordiska Mus6et, Aven i
Floda och Rdttviks socknar i Dalarne ldr ha phtraffats Lt-
skilliga verk av hans hand. Enligt dateringen forefaller det
som om hans verksamhet i Floda skulle ha vafit utstrdckt till
de nio iren mellan L828-L837. Pa Jonkopings mus6um sig
fofi. en dalmfi,lning, signerad E. J. S., vars hdrkomsr dock
var obekant,

Girden Hyttnis, ay vilken hat visas en exerior, ar d,ven

i ovrigt sevdrd och har en inrednirg som fullt syarar mor
de vackra viggm5.lning arna i stora salen. Mobler och klzide-
drdkter ffin gLngna generationer vi,rdas pietetsfullt ay nu-
varande agarne, och ganrmal hemsloid ovas flitigt ay de tal-
rika famlljemedlern:rDa rna.

Frin girdens fonster har man en hdrlig utsikt over den
leende Horksdlvens dalgilng, tveirsover densamma ligger det
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" Hornh att" , hemmafl dtad strihatt,
forr allmln i Bergslagen.

kullriga Brattberget med sina hogt belagna, roda glrdar och

grona angar, lingre bort reser sig den ena blinande hoid-

itrdckningen over den andra och bakom dem, lingst i fiar
ran) hojer Kroktjdrnsberget sin vackert rundade hjdssa.

kg
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Hecklan och dess primiti va fore gitng are.

Av

RAGNAR JTRLOST.

EDAN lin- och hampstanglarna beretts genom
brikning (ibland dven 

- 
genom ktubbni"g), Lrokrr

man skaffa bort de traaktigu bestindsdela rna ay
stjilken, skdvor na, anting.rigenom s. k. klyftnirg

eller genom skdktnit gt). Men an ar linet ej fdrdigt att
anvandas. Th,gorna hanga dnnu samman i band; de behova
skiljas ffin varandra och deras dnnu kvarsittande skdvor yr-
terligare avldgsnas. Detta sker genom hdckting, pL nl,gra
heil i vl,rt land kompletterad rned borstnirg.

Vir vdlkdnda svenska hdckla utgores av err brdde med
taggstdll mittpi" Under arbetet fdstes den pi olika sdrt, r.
ex. bands fast vid en bock2) (r. bild 1), en linbri,krr), vid
en kullstjzilpta) eller uppriftu) stiende stol. Endast frin Tysk-

') Undertecknad, som genomgitt samlingen av textila redskap i Goteborgs
museum , har ddrvid bitritts tidvis ay amanuens John Stenung. For ldmnat
vdlvilligt bistind tackar j^S min vdn intendent Sven T. Kjetlberg.

') se i Hallanc. A. Anderson, Linkultur i Halland, bild t6.
*) Hllta Sn, Bohusliln. Medd. av fil. lic. G" Nfontell, Goteborg.
n) Falster, Danmark. Fr. L. Grundtvig, Livet i Klokkergaarden, s.

266. Liineburger Heide enl. K ii c k, Das alte Bauernleben der Liineburger
Heide, s. 87 f .

u) Rhenlandet. \7 r e d e, Rheinische volkskunde, avb. 5g.
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Bild 1.

Hdckring *,1;i,;,i'ui,i1"lttf;:"llfi,"*:tJ'*',[,I:i*:o vdro Fn'

land kdnner jug forekomsten av sirskilda still for hlcklor

(bild Z). Frin en fotram uppga tvh. stindare, vid vilka hdck-

lan fd,stes. Germanisches Museum, Ntirnb erg, ager bl. a. en

vackert slojdad hdckelstol med ddrtitl horande ornerad hdckla

med fl,rkantigt taggstill ffin Holstein. For ovrigt ar hdckel-

stolen ganska allnrint spridd i Tyskland. Den forekommer

urom i Holstein dven i Pommernu), pi Li,ineburger Heide7),

') Kallas dilr
Tillhor forf .

haiha-stoa'hechelstuhl'. Uppteckning frin Fihrzoll, Pommern.

') B o m a n n, Bd.uerliches

sachsen, s. 230, avbildar dels

ende av ett stdll pi fyra ben

ger ocksi ett exempel Pi en

grov- och andra finhlckla.

Hauswesen und Tagewerk im alten Nieder-
den vanliga typen, dels ocksi en annan besti-
med tvl bredvid varandra fdsta hdcklor. Han
hickla med ett taggstill, vars ena halft utgor
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Bild. 2.

Arbete vid hdckla med tvi runda taggstlll, fastsatt i hdckelstol. Ravensberg,
N7estfalen. Efter Schonew€g, Das Leinengewerbe, bild 13.

i \Mestfalen (Ravensberg8), Braunschweig'), Thiiringenro),
Oberfranken"), Oberhessenl2) och Egerland i Bohm.rr'*).
Sporadiskt har den vunnit insteg dven i Marks harud, Va-
stergotland'o) , ett intress ant vittnesbord om dessa trakte rc naru
kontakt med de textila framstegen pL kontinenten.

') E. Schonewe g, Das Leinengewerbe, avb. B och s. ,9.
') R. A n d r e e., Braunschweiger Volkskunde, s" 236 " lteckelstaul".
r0) Kallas hechelbock. Si.inna, Thiiringen. Uppt., som tillhor forf.
" ) Egen uppr"

") Tvi ex. i Germanisches Museum, Ni.irnberg.

") Iv{edd. ay dr. phil. I. Hiersche, Eger.

") I uppt. i Goteborgs museum omndmnes friln Istorps So, Marks hd,
hdcklande pi hAckle:tol. En hdckelstoi finnes i Boris museum Medd" av
f il. lic. G. Montell, Goteborg.
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Bilcl 3.

Hdckling. Mf,.lning i ett hus i Konstanz friotiden omkring 1300. Mittheilungen
der antiquar. Ges. in Ziurich XY" Pl. I, 3.

Ett ilderdomligt seft att fasta hdcklan under arbetet mota
vi i det i Ha\edalen forekommande s[ttet att trada in ena

tispetsen i hdckelbrddans ena hel, medan handen griper om

bridan vid det ovre hilet. Si har jug en gLng fotogr aferat
en kvinna i Alvros, Hirjed alen, och ett likartat sitt att nyttja
hdcklan kunna vi iakttaga redan frhn tiden omkring 1300 pit
en vdggmilning i Konst anz (bild 3) . Den fallda stolen eller
den sirskilda hdckelstolen ersltta alltsi det stodiande benet
och utgora organprojektioner for detta.

Den som forsoker sig pi att hdckla, mdrker snart att dar-

titl fordras en viss yana. Man tat vale ging en handfull
lin i handen, sldnger den in i hdcklans taggr och drar den

kraftigt igenom, vilket upprepas, tills linet ar tillrlckligt LIPP-
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delat och fint. Vanligen har man tvi hdcklor, en med gle-

sare och en aflnan med tatare stillda taggat, varyid man bor-
ju, sitt arbete vid den glesare hdcklan. Nigon 82rng uppbir
bradan tv5, raggst ell, varvid naturligtvis sivdl grov- som fin-
hdckling forsig gfu pL denna. Att hicklan och ddrmed hdck-

lingen yarLt si allmdnt spridda inom germansk inberedning har
medfort att termerna i samband med hdcklingen dven fLtt
overford, bildlig anva'ndning inom spriket. L7 L2 talar Spegel

om att hdckla i denna bemdrkelse. Termen forekommer dven

i Tyskland och Danm ark i overford anvdndningtu). Pi.' sista

tiden har i samband rned att linberedningen visat tendenser

att do ur hos oss, ordet i denna tiverfo rda betydelse borjat bli
allt sillsyn tate och fe svenskar torde v[l i skrivande stund

ha fullt klart for sig bakgrunden till Skara-munkens ord hos

Froding om att vi ej skola mycket "hickla och doma".

De svenska hdcklo rna forete i det stora hela en rnycket

enhetlig ryp. Har nedan foljer en beskrivning pL Goteborgs
museums h6cklor, som alla stamrna friln Vdstsverige, dar nu
hdrkomsten ar kdnd, vilket ar fallet vid 34 ay 42 hdcklor.
Dock foreter materialet ojdmnheter. Halland ar t. ex. ej alls
foretraft'u) , medan ddremot Dalsland representeras av hela 17

hicklor. Hdcklorna aro brddfo tmtga och ha taggstdll pL mit-
ten av bridan; endast i ett fall har hicklan tvi taggsteLl, som
de arc olika glest besatta med :.aggar. Tuggstdlletar antingen
runt (rr e*.) eller fyrkantigt (Zz .r.). Man kan av materialet
formoda att medan det fyrkan uga stdllet h,uvudsakligen hor
hemm3. i Dalsland och Bohuslen, ar det runda .,tbreit i Y d-

stergotland. I fyra fall uppbdres det fyrkanttga taggstdllet
av tvl, lingsgi.ende ribbor. Emedan dessa hdcklo r aro foga pro-
filerade, endast uppvisa obetyd Liga ansatser titt dekor och iven
ge prov pi en konstruktivt framskriden {rp, torde vi hdr ha
att goru med en senare typ, dock ej alltfor seR, emedan en

") E. Hellq.,ist, Svensk etymologisk ordbok, s" 254.
tu) Hlcklorna i Varbergs muser-rm hos Anderson o. a" a.,, bild 15,visa

runda eller fyrkantiga taggstdll med eller utan ribbor och med hil it dndarna.
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Hdckla med

Bild 11"

runt taggstell. L. 7 L cln.
Goteborgs Museum.

Sandhults Sfl, Vdstergotland.
H. 5462.

BilA 
'.Hdckla med ett fyrkantigt taggstell. Daterad

Krokstads so, Bohuslin. Goteborgs
" 1806". L. 49 cm. Frin

IUuseum. H.270.

Hlckla med

BiliI 6,

ett fyrkantigt taggstdll pi ribbor. L.
sr, Bohusldn. Goteborgs lMus,eum.

55 cm. Frin Skredsviks
A. 3176.

Bild 7.

HIckla med tvi fyrkantiga taggstell p?, ribbor. Daterad " L82r" . L. 64 cm.
Fr&n Spekerods Sn, BohuslIn. Goteborgs Museum. A. 6214.

av de fyra ar den nimnda hdcklan med we taggstell, som ar

mdrkt " L825" .

Mojligen ar det runda taggstdllet ildre dn det fyrkantlga. Det
traffas pAL en hdckla frLn Gagnef daterad " L729" i Nordiska
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museet och pel samtliga hicklor i Visteris museum, av vilka
en frhn Simtuna ar mlrkt " L662" .

Hdckl offra arc vidare forsedda med tvi som handtag ie-
nande hel (nigon ging endast med ett hel for upphnngning
eller fastbindning), vitka hat vanligen aro halvr,unda, undan-

tagsvis helt runda eller hiartformiga.
De aro ofta ornerade, vanligen pi primitivt sdtt. Orneringen

,utgores i stor utstrdckning ay inbrdnda eller ristade cirklar och

linjer, ay nagelformade snitt i an tvargilende, an kryssla gda

rader. Ibland mota dven karvsnitt och kilsnitt. PL en bohus-

linsk hdckla, mdrkt "1806", dro undantagsvis tvi veil utbil-

dade rosetter i karvsnitt utsnidade.

Museets .dldsta hdcklor arc daterade pL tlOO-talet, tvi stam-

ma frhn Dalsland och en frin Bohusldn. Tvi ha fyrkantigt,

en runt taggste[. Alla tre ha handtagshil. Endast den ena

hdcklan ar ornerad med tvarghende rader och nagelsnitt. Dess-

,utom agff museet ffe 1700-tals hdcklor, som sakna Proveniens,
ay vilka tv|. med runt och en med fyrkantigt taggst alll' endast

den ena ar ornerad, med inbr[nda ringar och kryssgiende

linjer.
Hdcklan ar spridd over hela'sverige och de har skildrade

va.rtationerna i typ mota vi mestadels iven i ovri ga delar aY

landet , varfor j,ig avstir frhn att tynga framstillningen med

beleigg. Aven orneringen visar pLfallande overensstdmmelser

i de olika landskapen.
For ovrigt traffa vi hicklan over stora delar av Europa.

Hos finlandssvenskarna moter oss hdcklan i samma ryper som

hos oss. Sa t. ex. aro de i Abo museum ioruarade hdcklo ffla
frhn svenskbygde rna i dessa trakter forsedda med ett17) eller
tvi fyrkanttga taggstdll pL brddor med i regel tvi handtags-

hal. De med tvi taggstlll verka dock sena. Plfallande ar
emellertid att en hdckla, date rud si tidigt som L7 56, har tagg-
stlil med plitbotten och pL ribbor. Hos estlandssvenskarna

" ) Av dessa h[cklol at en m[rkt " L7 50" och en annan " 77 18" . Frin Hi-
manka, Osterbotten, avbildar G r o t e n f e I t, Hampans odling och beredning,
s. 23, en hamphdckla med fyrkantigt taggstdll.
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pL Dago biiglas linet forst pi rumhiiglo och sedan pi tethiigla,

vilka sitta pi ett och samma brddels).

Frin Gudbrandsdalen i Norge avbildar SaNovIG t') en hdckla

med fyrkantigt taggstdll och tvi. handtagshil och dessutonl erl

annart mera egenartad, tydligen sen form med tvi fyrkanttga

taggstdll pL samma brdda. I 'fyskland ar hdcklan spridd i alla

Iandsd elar och forekommer ofta nog som hickelstol. I
Westfalen ingfu den som nodvdndig del i brudens utstyrsel,

vilket tydligen ar anledningen till att vi sirskilt pit tysk bot-

ren ofa mota vackert snidade och milade hicklot'o). For ov-

rigt kunna vi belagga hicklan frLn hela alpomridet. I Salz-

burg nimnes den bachche't), r Steiermatk hachl"). I Schweiz

och Frankrike ha kringvandrande yrkesnndssiga hdcklare sPe-

Iat och spelar alhtjimt en stor roll. Enligt GBruc"), s- 73,

bildade ,under medeltiden hlckla rna i de franska stdderna

egna skrimissiga sammanslutningar och i nhgra landsofter

ha de uwecklat sina egna yrkessprik, de s. k. argots des Peig-
neurs, som haft err om ock obetydligt inflytande pL termino-

logien i dessa trakter. Yrkeshdcklare ndmnas I83, bland

hantve rkarc i Schweiz och Hecblet" forekommer dar som famil-
jenamn redan si tidigt som L472 och lr29'n). Dessa hdcklare

ha varit urrustade med hdcklor ay fleru olika ryPer frLn Pri-
mitiva hdcklor med blott en rad taggar, avsedda for den forsta

grovhdcklingen, titl sidana med runda taggstill med lLnga,

tatt stiende taggr begagnade vid finhicklinget'u).
Frin Schweiz tranger hdcklan ned i Lombardiet, varrfrLn

vi kdnna en brddformig hdckla med tvi halvminform igu hand-

") Medd. av dr N. Tiberg, tipsala.

'u) "De Sandvigske samlinger" (Oslo tgzg), s. 127.

'o) Enligt uppgift i E. Schonewe g, Das Leinengewerbe.

") Filzmos, Pongau. Medd. av stud. phil. M. \7inkler, Filzmos.

") Bezirk Grobming, Medd. av ingenior A. Aigner, Graz.

" ) "Die Terminologie der Hanf- und Flachskultur in den frankoproven-
zalischen Mundarten" . I "\Tijrter und Sachen", Beiheft 1 .

'*) Schweizerisches Idiotikon u. I{echler.

'u) Se avbildningar hos G e r i g, s. 72 f .
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tagshhl och med fyrkantigt taggstill frLn Borimio'u). Pe Sar-

dinien forekommer "eine Flechel mit Drahtborstefi", som be-

ndmnes med dialektala former av det latinska pecten I for-
bigiende mZ. pipekas, att den vid ullkardningen nyttjade kal*-

dan har dven ndmnes pecten"),
I Sanab ria, Nordspanien, forekommer hdcklan i form av ett

avlLngt brdde med ett runt taggstill pL mitten och med hand-

tagshil ht ena dndan. Den beneimnes pi olika s1tt, dels,med
ord samm anhangande med rastellu och rastra 'kratta' , dels

heter den sedeiro (ur saeta 'hilr, borst'").
Ga vi frhn Norden osterover, mdrka vi en mera ojdmn ut-

brednirg. Att doma ay Helsingforsmuseets samlin gM saknas

hdcklan i ostra Finland, och detsamma gdller dven ovtga
finska folk i Ryssland och Sibirien. Frin estern a avbrldar dock
MaNNrNnN2e) en hickla ay modern ryp ,med tvi fyrkanttga
taggstlll ph ribbor ,under namn av linahari (,ikkel ). Lineor-
det ilkkel liksom det motsvarande finska ordet bAklA anget
redskapet i den min so,m det forekommer bland finnar och

ester som germanskt kulturlin3o). Det estniska bari ar ryd-
ligen our,sprungligt i betydelsen 'hickla'. Det betyder ndmli-
gen dven 'borste', och borsten torde i denna uppgift ha gamla
,nor i dessa trakter. Ej heller hos letter och liit",,r.t ar hlck-
lan gammal. Den ndmnes pi bida hillen med ord, som egent-

ligen beteckna en borste, sammansatt ay svinborst (lett.
sukas, litt. sze petys. I BmTTNSTEIN Holzbauten und Holz-
gerute der Letten II, s. 374, se vi en lettisk kvinna, som hlck-
lar. Hicklan ar bunden vid en kullstjdlpt stol och sjdlv har
hon en duk framfor mun och ndsa for att hin dra det besvdrliga

'u) Glicerio Longa, Terminologia contadinesca di Bormio. I \Torter
und Sachen 'III, s. 11 1. Hdcklan kallas aL spinec. Ordet hor tydligen in
i en grupp med det lat. s pina 'tiirne' sammanh[ngande ord for hzickla i Sa-

voyen och <ivre Italien (te G e r i g, s. 332').

") *W a g n e r, Das ldndliche Leben Sardininiens im Spiegel der Sprache,
s. 74. S7agner limnar den egendomliga uppgiften att hdcklingen foregir
brikningen!?

") K r ti g € r, Die Gegenstandskultur Sanabrias und seiner Nachbargebiete.

") Etnograafiline sonastik (Tartus 1925\, s. 27 .

to) Ahlqvist, A., De vestfinska sprikens kulturord, s.72.
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dammet, som ,uppstir vid hicklingen, att uanga in. Den

lettiska hdcklan visar en vanlig typ: den bestir aY en btada

med hat efler med urtagntngar i andarna for att'lattare kunna

bindas fast och med ett fyrkantigt taggste[. Hdcklor med

tag,gff ay ua forekommo forr. Aven ryssarna torde i regel

sakna hdcklot").
Den mycket betydande utbredning, som hdcklan visar sig

hava i Europas nordli ga, cenuala och vaxra delar, siger oss

att dess fllder miste yara ganska betydande. Redan hr 1609

finna vi den differentierad i grov-, mellan- och finhdckla i den

ay prdsten ANopEAS THanAus forf attade allegoriska dikten

K1age der Gerste und des Flachs.t") och i denna dikts ur-

kalLa, den mycket ldsta boken om orter av HTERoNvMUS Bocr,
sdges i Strassburgerupplagan ay L546 att linet drages genom

die stehele S piess der Y geln od,er Hecheln. I den medeltida
dikten IwEIN u') frLn tiden omkring L}OO skildras ett besok i
err \Terkgadem, d. v. s. en spinnstuga, dar flera hundra kvin-
nor sysslade med textilt arbete. Nigra av kvihno rna hdcklade

lin. For ovrigt upptrdder substantivet hi)ckla i en sen forn-

hogtysk glossa'n). Frin tysk botten ha vi emellertid iven friln
tiden omkring 1300 err fullt sikert beliigg ph att sivdl term

som redskap finnas. Over den ndmnda mfllningen frLn Kon-
stanz stir ndmligen : hecheln will icbi treiben,,

Hicklans terminologi visar pi german kt omride den stor-:

sta tankbara enhetlighet, i det att de germanska spriken i det
stora he'la blott kdnna en och samma beteckning for redska-
pet, tyska Hecbel, engelska beckle, dansk-norska begle, sven-

t') Vad Z el e n i n, Russische Volkskunde, s. LiL, avser med "einer run-
den eisernen Biirste mit nach oben gerichteten Ndgeln", som lfu forekomma
i vdstra. Ukraina, vet j^S ej. I alla hlndelser nzimner han ej hdcklan ffirn
ovriga ryska stammar.

t') Avtryckt av I. B o lt e i Schriften des Yereins: fiir die' Geschichte Ber-.

lins. Hd,fte 33 , s. 35 f .

") I w e i n, 6187 f .: "disiu blou, disiu dahs, disiu hachelte vlahs"
to) Steinmeyer-Sievers, Die althochdeutschen Glossen 3, 621, 3)

spinacium bachele. Lingt tidigare beldgg trdffas pi nordtysk botten. G a 116 e
Vorstudien zv einem altniederd. \Torterbuche, s. 73L. TyvIrr ar hdr ei till-
fdlle att ingl ytterligare i sprikliga detaljer.
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ska hAckla etc. I former meci annan rotvokal trafra vi order

i engelska batchle, backle och i sydtyska, bohmiska och oster

rikiska dialekter.
' Venr har de uppfunnit hdcklan? Gnruc, som utforligt be-

handlat hdcklan pi det franko-provencalska omridet, pip.-
kar, att de germanska uttrycken visa storre enhetlighet an de

romanska3s), men drar darav ingen slutsats om vartftLn
saken en glrng har kommit. De hdcklan traffas bland alla
germanska stammar och praktiskt :aget overa'lIt bdr samma

namn, tyder detta nd.rmast pi att den uppstitt hos germa-

nerna. Slaver och frnnar kunna av r.drn antydda skil ej

trara ,uppfinnare. De nordborna ay sprikltga och sakliga
grunder knappast kunna komma rfrh.ga, ar det vlstge rma-
nerna, kanske de tysktalande, hos vilka redskapet forst om-
ndrnnes, som vdl bora ha hedern av uppfinningen.
, Men hicklan ar icke i och for sig nigot primitivt redskap
gch den miste redan ha en ling utveckling bakom sig. I
s4alva verket kdnna vi fleru redskap, som kunna betraktas
som forstadier till hicklan.

Silunda arbetar vid en hdckla,
trddst am som en huggkubbe, upptill
stdll, en kvinna pi en bild i ett i
manuskript frhn L(oo-talet.

Fn mycket primitiv hdckelform forete de i Sverig. uppdy-
kande kamm aktiga redskap, som bild 8 visar oss. Detta ex-

emplar betecknas som ham pkdm for kamning av hicklad
hampa och stammar frLn Norrboften (Nederkalix). Tyvarr
ar denna kam sedan ling tid ur bruk och uppgifterna om
dess anvdndning aro ej alltid fullt sikra. Ett par andra i
Nordiska r.rr.x.it befintliga, likaledes ffin Nedeikalix stam-
mande kammar kallades for linkijpat, och med dem kammades
hlcklat 1in36). I en dldre vdgledning genom Umei museum
ndmnas de dar befintliga exemplaren "smi linhi)cklor". Roran-
de en dit ay mig insamlad kam ffin norra Vdsterbotten for-

*) Gerig o. a. a., S 356.

'u) Nord. mus. 76, 876 a och b:
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modade man, att det varit en harnphiickel. Samma tyP, dock

med tv,". rader taggar, lar enligt en nigot osdker uppgift ha

gjort samma tjdnst som en hickla och dven kallats hiickel i
Kalvtrdsk socken i Vdsterbottensr ) .

Bild 8.

Kam. Den ena ay ert par hampkalnntd.r for kamning 
-aY _h[cklad hampa'

L. O.z4 m. Frin Nederkalix Sn, Norrbotten. Nord. Mus. 76,847 a.

- I Nordiska museets samlin gar befinna sig dven tvi stycken

kammar frhn Dalarna. Den ena r:yttjades vid vdvning aY

martor erc. och kallades band, eft verktigt expressivt uttryck for

detta redskap, som ju i sialva verket nara motsv arar handen

med dess fingra.tt). Den andra kammen, som bdr L.ttalet

" 1671" , tjdnade till att kamma ,ut hdsthir med fore spinning

tilt notfevurrr). I Halmstads museum finns det dven tvl. dy-

lika hallindska linhdcklor. Samma typ uaffas pL Gottlands

Firo under namn ay li),inkanrbao). Dess uppgift fuamgLr. ay

namnet. I Bunge socken, Gottland, har redskaPet kallats lein-

karub eller tooia-lakta4). Typen trafras dven i Finland, ndm-

ligen som hdckla anvdnd av repsla gare+z). Eljest tycks den

saknas ddr.

") Egen uppt.
t') Nord. mus . 14, 753 frhn Gagnef .

") Nord. mus. 13, 202 f.fi"n Mora-
on) Medd. av dr N. Tiberg, UPsala.
n') Medd. ay intendent Th. Erlandsson, Bunge.
*') En sidan repslagarkam finns i Nationalmuseet, Helsingfors.
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Dansk folkemuseum forvarar tvl bampekarune frLn Faraarna.
I Tyskland finna vi Sanrrffrz kam pL Liineburger Heiden'), dar
lxan med: den kammat blir efter hdcklingen. Den fdstes un-
der arbetet vid vlggen, vilket val iven delvis geiltt 'de svenska

Bild 9.

Ett par kammar, "handhdcklor f rl,n Ofraby f rln 1600-talet" enl. uppgift i
Harmstads 

'"""*iol' i*,t",T3'ff11*'#"'eum 
2032 a' b'

exemP laren, som likaledes har ett hAl i dnden pit handt aget.
I forbigiende mi anmarkas, att vi i Montenegro finna en utrl-
kam ay ovan skildrad ryp, dock med wi radei aggataa),vilken
form dven uaffas i Algerietab).

I sjalva verket torde vi i Norden ha beHgg pL denna typ
redan frhn vikingatiden. I Norge aro en mdngd hdcklor funna,
tyuarc i regel i ett sidant titrlstind, att nl,gra upplys ningar an-
giende den ,ursprungliga formen ej kunna erhitlai. Trddelarna
arc forsvunna och i^ggurn ha falht isdr. I ert pu fall h; vi
emellertid bittre bevarade hickor. Bild 10 tolkas ay norska
arkeologer som en linhdckla. Om man jamfor med den ovan
avbildade norrbottniska hampkammen, skulle kanske denna
"hickla" kunna forklaras som plitskoninga rna (se bild 8) d1l

n') Bomann o.
nn) Zeitschrift fi.ir
ou) Bel-Ricard,

a. a., s. 24L.

osterr. Volkskunde XXIII, s. 61, fig. 6.

Le travail de La laine a. Tlemqen' (Alger I9L3), frg. 5.
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wLkammat, som

for en. Fyndet
enradrga liksom
(bild 11).

dh varit forsedda med tvi rader tagga,r i stdllet

ansluter sig de till ett Paf andra linkammaf,
de svenska, och funna i Sodra Bergenhus amt.

Bild 10.

Ett par linkarnmar f rln vikingatiden. Av iarn.
Norge. Efter G. Gustafson, Norges

Frin Vang, Hedemarken,
oldtid. fi1. 4t t.

,

Ett par linkammar med handtag f|Jld "l'r;*.tiden. 
Frin vossestranden, sodra

-Bergenhus 
amt, Norge. Efter G. Gustafson o. a.a., fi1.4lZ.

Typen fortlever alltidmt i Norge. Som enradig "linkam" dr

den betagd frhn trndo, Nordland, Trondhjems stift, och som
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tvl,radtg "handkam" f rL,n Onso, Ostfoldnu). Hir liksom i
Sverige forekommer den ofta parvis, mihinda som motsv arig-
het till hicklans fina och groya former.

Med denna ilderdomliga primitivform ay hdcklan sti vi vdl
dven infor foregingaren till v8.r ullkarda (jamfor ullkammarna

Bild L2.

Fornegyptisk linkam. Efter \f ilkinson,
cient Egyptians II,

Manners and Customs of the an-
s. 174.

Bild 13.

,Linkam ( 
'/ ) ay revben av hjort. Pilbyggnadsfynd frin \7angen, Schweiz.

Mittheilungen der antiquarischen Gesellschaft in Zfuich XV, taf.. I, 7 .

frLn Montenegro och Algeriet!). Utan att ingl narmare pi
kardningens historia mi hdr endast framh Lllas, att denna kard-
typ i fornislindsk litteratur kallas ullkambr och att hos oss ull-
kambar omtalas efter hricklor i 1548 i"rs fatebursinventarium
pit Stromsholmn''),

Medan den har behandlade kammen har sina taggar i vinkel
mot skaftet, dyker emellertid pi nordisk botten upp en kam ay
tra med taggff i handtagets forldngning. En sidan primitiv

nu) De ndmnda kammarna finnas i Norsk folkemuseurn, Oslo.
o') P. v. Moller o. a. a.
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linkarnb har man kamrnat linet med i Sibbo, Nyland, Finland.

Den ar helt liten, nistan kvadratisk,, med tdnderna utskurna ur

och i ett stycke med handtagetas). IJnder namn av linakamrn

avbildar MaNNTNEN o. a. a. s. 27 en estldndsk sidan kam,

som genom sitt smalare skaft i forhillande till den bredare kam-

delen narmare erlntar om de forut beskrivna svenska kam-

marnan').
Egendomligt nog ar just denna sista beskrivna kamform be-

tagd redan ffin det gamla Egypten. DarifrLn kinna vi ndmli-

gen en kam av ud., funnen med kvarsittande spinadsmatenal-

D.r, liknar alltsi ndrmast det ndmnda estldndska redskaPet.

En uromordentligt primitiv hdckelkam ar kdnd frhnSchweiz

pnlbyggnader. Dar har man vid flera tillfdllen funnit ett red-

skap av obekant uppgift, som bestir aY 20-28 cm. 'lLnga

stycken ay revben av hjort. For att hilla benen tillsammans

och for att redskapet skulle ldtt kunna f attas med handen ha

benen omlindats pi pri,mitivt sdtt . Man har i detta redskap

troligen med ratta formodat en hdckla. Detta redskap

borde i denna form sprikligt vil kunna betecknas med en plu raL-

form och j^g hiller for mojligt, att de eljest svirforstieliga or-

den hos Plinius om den romerska hicklan just avse en i metall
oversatt hjortbenshdckla. En1igt PrtNtus skedde nimligen
ph hans tid i Italien linets kamning medelst jdrnhakar (f erreis

hanrisoo).

Ffi,gan om vilken ay de hdr behandlade primitrva hdckelfot-

trnerna som nlrmast givit upphov till den egentl Lga hdcklan

kan det har foreliggande mater talet icke ge svar pir. Det miste

bli fortsatta undersoknin gM forbehillet.
Teoretiskt Lhter det ju tanka sig att linstdn glarna en SLng

uppdelats i fibrer utan alla redskap, endast med anlitande aY

fingrarna. Nigra uppgifter hdrom finnas emellertid ei vad

n' ) Ti lltror Nationalmuseet, Hels ingf ors.
nn) Ddr avbildas dven en annan linakctmm, som visar knivform med eggen

naggad som pL en tig.
uo) P I i n i u s, Historia naturalis XIX, 16-18. Olyckligtvis ar ldsningen

pi l.rr, detta stdlle av Plinii skildring av ditida linberedning osiker. Den

irar antagna tolkningen ar etminstone ur saklig synpunkt tilltalande.



linet betraffar men ddremot forekommer ph romanskt omri-de
vid beredningen ay den grovre, {motsplnsti gare hampan, att
hampstanglatna slitits isdr med fingrarna. Hdrom fortaljer
Grruc u'), som ph eft fortjinstfullt s[tt klarlagt slitningens
utbredning pit romanskt omride, att denna forsig gfu under de

Ilnga host- och vinterkvdlla trta, de, familjen samlas framf or den
sprakande kaminelden. Man begynner vid hampstdngelns ror-
anda, som antingen krossas si att man med fingraff:ra kan grlpa
tag i fibrerna, eller ocksi gor man med en kniv ett insnitt i
steingeln ett stycke frhn rotdndan, griper med fingrarna om en
lossad fiber, som sen i hela sin ldngd loses frhn stdngeln. Annu
i dug traffas slitandet av hampan i hela ostra och cenuala samr
en del av vdstra Frankrike, vidare i Elsass, Flandern och Schweiz
samt Spanien. Tidigare har metoden haft en lingt vidare ut-
bredning. Ar L793 yar slitningen dnnu allmint utbredd i Frank-
rike. Den vanligaste romanska termen for slitningen av hampa
dr det franska verbet tiller, teiller och dess sliktin gar. Da detta
ord ar avlett av tilia (lind), torde enligt Gnnrc lindbasrets
anvandning varit forebildlig for och ha foregitt urnyrrjandet av
hampan som spinadsmater ial. Teorien 'lilter trlltalande. An-
vdndandet ay lindbast ar sikerligen urildr rgt52), och hampan
ar efter vad vi sikert veta i jzimforelse med linet en ung kultur-
vixt r vhra delar av Europa5s).

Liksom hampan slites ocksi, nisslan hos de sydosteuropeiska
och asiatiska folk, sagattatarer, baschkirer un) , ostjaker och
voguletuo), som alltjdmt nyttja denna vdl en glrng dven ay oss
anvanda spinadsvdxt. Enligt Srnmrus, som ingiende skild-
rat ndsselberedningen hos ostjaker och voguler, sker detta blott
med fingrarna eller med hjalp ay ett mujselformigt redskap ay
trd eller ben.

t62 f.
Altwestnordische Kleiderkunde, s. 79.

i Schrader, Reallexikon der indogerm. Altertumskunde.
Ill ustrierte Volkerkunde (2 uppl.) II, s. 520 .

Journal de la Societ6 Finno-ougrienneXXll, s. 22 f .
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Till slut mL framhdvas likheten mellan det sist skildrade till-
vagagingssdtret vid beredningen av vdxtfibrer och sentrids-

tillverkningen hos arktiska folk. Senorna sonderdelas till ftna
fibrer med frngrafna, pi sin hojd med hjalp aY kniv el. dyl.

Vi kunna i de europeiska folkens kulturutveckling med av-

seende pi de av dem utnyttjade spinadsnnaterialen takttaga,
hur som senan, nlsslan, lindbastet, linet, hampan, bom,ullen,
jutet erc. under tidernas lopp antingen avlost varandra eller

uatt vid varandras sida. Under denna utveckling bli vi vittne
till hur som redskapen alltmer forbdttras, bli effektivare, men

vi kunna d.ven faststdlla en viss redskapens och metodernas kon-

stans, i det att man till ett nytt spinadsmaterial overflyttar
det gamlas beredningsteknik. Sidana overensstdmmelser i
ffi,ga om redskap och metod utgora blotningen ay matefia-

let, dess klubbning, stamPning, skrapning, uppdelningen i fib-
rer, kamningen. Vi ha ovan narmare ingitt pi kamningensG)

ay lin och hampa och dess forstadier.

uu) NIr denna uppsats g?rr i, tryck, finner j^g, att den ovan afitagfia iden-
titeten mellan ullkam och linkam i sjdlva verket alkid,mt forefinns pe euro-
peiskt omride. Frin Albanien avbildar A. Haberlandt, Kulturwiss.
-Beitr. j. Volkskunde, en ullkam, som tiltika tjdnstgor som linkam. Det at
en typ, som nara ansluter sig tiII den i bild 8 itergivna, dock med flera ta-
der 

'tigg r. Ur ull- och linkammen ha alltsi under kulturens utveckling tvi
specialiidrkup utvecklat sig: hlcklan for lin och hampa, kardan firr ull.

KE
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tr{}ag}aE
NffiNffiNffi

Fr 5,n allmoge traditionens skorde falt.
Vcistsaenska Folkminnesfi)reningens kriinika,

Av

DAVID ARILL.

" Men nu soven I, gamle, i hogtidens natt,
och den hand, som gned strdngarna de, dr nu matt,

och ert liv samt er tid ar en susande s&ng,

som har toner av sucksamt och gladt.

Karlleldt.

EN generation, som nu lever och verkar, at den sista,

som med ni.gon utsikt till framgLng kan gL ut pk
spaning efter den gamla folktraditionen. De gamla
sederna, den gamla overtrofl, sdgnen och sagan, vi-

san och liten detta gamla, som drvts frLn sldkte dll sldkte,
som kdrleksfullt utformats under S,rhundraden, har nu forsvun-
nit for att aldrig uppsti pit nytt. Det gamla passar inte in i
den nya tiden. Det har fyllt sin uppgift. Ndr de sista sago-
ber[tt arna borj ade tystna , nar vallkvddet dog bort i skogen for
sista ghngen, nar pojken vigade skratta Lt farc och mors under-
hga, hemlighetsf,ulla visdom, de yar stunden kommen att soka
rycka hela denna ildrande livsiskidning ur graven, inte for att
ph nytt sitta den i hogsdtet Lrtan for att ur dess ytrrvarr ay
forestdllningar skapa en bild av den svenske bondens och fisk-
arens inre liv och yttre levnadsvillkor i en tid, som stod naturen
natmare an vlr. Just nar slgnen och tron skulle somna in i
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err ohorbart mummel, kom nl.gra korta dagar ay liv och upp-
vaknande. Dessa dagar har snart flytt. De har traditionen
for alltid giltt till ro, men dess sista eko kommer for kommande

tider att leva kvar. De gamla minnena har fitt en fristad i
arkiv och i bocker; de har vdl mistat livets farg, men de har

undgitt att forsvinna i glornskans natt.

I vistra Sverige har detta insamlingarbete betraktat som

en folkets egen angeLagenhet - r ir kunnat fira tioirsjubileum.
Den forsta vdstsvenska insamlingscentralen, Vdstsvenska Folk-

minnesforeningen, bildades nimligen den 30 mai L9L9. Da

denna organisation ar intimt forbunden med folkminnesinsam-

lingen inom hela landet under de gLngna tio Lren, lika v[l som

med den allmdnna hembygdsvirden och hembygdsforskningen

i Vdstsverige under denna tid, kan foreningens insats i det

folkloristiska rdddningsarbetet kanhinda yara fortiant aY en

nirmare belysning, detta si mycket mera som foreningens be-

tydelsefullaste arbete redan nalkas sin fullbofdan.

Vlstsvenska Folkminnesforeningens egentl ig verksamhets-

omride omfattade frhn borjan Halland, Vdstergotland, Bohus-

lin, Dalsland och Vdr,mland. Redan fore foreningens tillkomst
hade pL itskitl igu hall inom detta omride betydelsefulla aru-

sarser gjorts for allmogetraditionens tillvar atagande.

Bortser man frLn dldre bygdebeskrivare, vilkas uPPgifter plt
grund av sin ilder of.ta ar av storsta vlrde, men som tyvatt
beror -hithorande sporsmil endast rmera sporadiskt, hade iven i
,senare tid eft flertaL institutioner och enskilda forskare sysslat

med vdstsvenska folkminnen. Det mesta och bdsta arbetet torde
hdrvid ha utrittats inom Vdrmland och Vistergotland. Vissa

vdrmlindska bygder, speciellt sidana, dar finnarna en ging sla-

git sig ner, hade grundligt undersokts ay I'{ils Keyland, sjilv
Ittling av en gammal finnslikt i Mangskog. Denne samlare,

som levde sig in i det gamla ph ett helt annat seitt an de flesta

allmogeforsk are, och som kdnde sina bygder bdttre an nigon
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anfiaq kom genom sin anstdllning vid Nordiska Museet att hop-

b,ringa omfingsrika samlin gar belysande bide materiell och

andlig kultur. I Vdstergotland hade hembygdsintresserade all-
mogemdn och studenter sedan ldnge gjort, uppteckningar, som

slutligen sammanforts i lJppsala Landsmilsarkiv. Dessa sam-

hngar ar liksom Keylandssamhngarna frhn Vdrmland dnnu

foga utnyttjade. Intet tvivel rider offi, att de inte blott kvan-

titativt utan iven kvalitativt ar ay storsta vdrde. I Dalsland
hade Aagust Bondeso?t som bekant upptecknat en del

sagor, medan sagor, sdgner och folktro dven samlats och ;ut-

givits av rektor I, Henriksson, Dals Rostock. Nordiska
Museet hade dven lyckats foruawa en utmdrkt medarbetare pi
Dal i T hure Langer, den dalsldndska hembygdsrorelsens
egentlig. upphoysman, och dennes uppteckningar, frdmst ro-

rande folktro och folksed, bide frhn Dalsland och Bohuslan,
kom att infodivas med Nordiska Museets folktrosarkiv. Bo-

huslin undersoktes under slutet av 1890-talet och de nirmast
foljande iren ay stipendiater, som,utslnts ffin Goteborgs
ho gskola i dialektologiskt syfte ; dessa upptecknare nojde
sig inte med att hopbr inga forrid ay enstaka ord, utan de lade
i stor utstrickning an pi att samla texter, vailgenom ett ju^-
forelsevis omfattande material huvudsakligen ay sagor och

sdgner riddades. Dessa undersoknin gM utstrlcktes ocksi till
nh"gra Dalslandssocknar. Folkmilsundersokningarna i Halland
hade liksom pi andra hell bidragit att hopfora en del folklore,
varjiimte mLnga traditioner friln detta landskap ryckts undan
forgangelsen genom August Bondeson. Frin skilda bygder
inom Vdstsverige - Sven utom vad ovan ndmnts hade dess-

utom Nordiska Museet gjort samlin gar rorande traditioner,
som lirs Museets egentl rga verksamhet nara. Sedan Vistsven-
ska Folkminnesforeningen grundats, visade det sig ocksi att ett
flertal hembygsintresserade samlare upptecknat folkminnen, ofta
i avsevird utstrdckning, oberoende ay varandra och i stort sett

utan nirmare kontakt med vetenskapliga institutioner.
Efter 1910 hojes i virt land allt bestlmdare roster, som ma-

nar bygdernas folk att pi allvar soka rddda, vad som dnnu kan
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itersti ay folklig tro, sed och diktning. Folkminnesforskningen
i den betydelse, som detta ord fltt i Norge och Danm ark, vin-
ner vid denna tid insteg vid universitetet i Lund. Amnets fore-
tradarc dirstldes, docenten C. \f. von Sydow, bildar hr I9L3
Folkminnesforeningen i Lund och utger fu" o. ,m. L9L4 tidskrif-
ten Folkminnen och Folktankar. Den moderna folkminnes-
forskningen fl,r hlrigenom eft sprikror, och genom de frl,ge-
llistor och handledningar, som framlagges i eller i anslutning
titl denna tidskrift, ryckes aLlmanheten in i arbetet. Det bor-
ju, bli klart for lite .var, att den gamla traditionen ar vird ett

bittre ode an att do och glommas, och mart kommer likaledes

till insikt effi, att den enskilde kan goru mycket for dess till-
varatagande. Den akademiska ungdomen i Lund kommer ge-

nom von Sydows universitetsundervisning att bli intresserad for
studiet ay folkminnena, och den ideellt betonade ungdomen pi
landsbygden fores tack yare von Sydows foredrag i folkhog-
skolor och forelisningsforeningar i beroring med insamlingen.
Det ar med fullast e ratt, man vl.gar betrakta docenten von Sydow

som grund atefi av den nuvarancle svenska folkminnesforsk-
ningen. IJtan hans tidskrift, utan hans handledningar, utan
hans akademiska och popul ara forelilsarverksamhet hade svensk

allmogetradition denna dug kanhdnda varit lika okflnd for all-
mdnheren som for tjugo hr sedan, och vi hade samlat endast

en brikdel ay aIlt, vad som nu kunnat hopbringas.
C. $f. von Sydows insats i vhr allmogeforskning samman-

faller till tiden med hembygdsrorelsens framuldande och

dess forsta blomstringstid" Det ar efter T909, som denna ro-
relse tar fart. Tlmligen sent kom den till Vlstsverige. Forn-
minnesforeningarna forde har eff tynande liv, och hembygds-
virdens id6er vann till en borjan fdga anklang. tJngeflr sam-

tidigt uppstod har ett par hembygdsorganisationer i modern
mening, ndmligen Nordhallands Hembygdsforening ( tq L7)
och Dalslands Hembygdsforbund (L918) " Sdrskilt den forst-
ndmnda sammanslutningen visade sig frhn borjan behj arta
lven folkminnesinsamlingens sak och lade grunden tiIl ett
hembygdsarkiv, det forsta i Sver t1e , varvid iven folkminnena
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fick en plats. Dalslands Hembygdsforbund har seder,m era, sdr-

skilt sedan forbundet sammanslagits med Dalslands Fornmin-

nesforening, arbetat pL folkminnenas samlande.

Vid samma tid hade Institutet for ortnamns- och dialekt"

forskni.rg vid Goteborgs hogskola kommit till stind under

ledning ay dilvarunde docenten, sedermera professorn Hjalmar

Lindroth" Institurer, som frLn borjan energiskt inriktade sig

pn undersokningen av ortnamn och dialekter inom Goteborgs

och Bohus lan, kom snarr i forbindelse med intresserade all-

mogemdn, frimst de hemm ansagaren Olaus Olsson i Brlcke

pn Tjorn. Olaus Olsson lyckades redan 1917 fA' eft hvit-

ieldtskt stipendium for undersoknin gar i sin hemtrakt, varvid

han delade sitt intresse mellan folkmilet och folkminnena.

Samma fu fick dven uppsatsens fofiattare anslag frLn Hvit-
feldtska fonden for dialektundersoknin gM i Tunge harad i Bo-

husldn, v ljande hr fornyades, sista Lret med ,ut-

tryckligt att insamlingen iven avsige folkmin-
nen. Av som hlrunder gjordes, trycktes en del

ansatser for insarnlingen f.ramemot tiden for Vistsvenska

Folkminnesforeningens bildande kan lIggas dnnu en: vinter-

kursen LgT8-1 gLg ingick folkminneskunskap med en timme

i veckan som undervisningsdmne vid Goteborgs och Bohus

lilns folkhogskola i Grebbestad, dar fofiattarentill denna uPP-

sats de yar anstelld" Denna undervisni.rg fortsattes sedan hela

ldsiret L9L9-792A. Folkh6gskolan i Grebbestad torde ha

varit den forsta skola i iandet, som haft detta dmne pi ar-

betsordningen.
Atskilligt hade alltsi utrrittats i vlstra Sverige for den and-

liga folktraditionens samlande, innan Vdstsvenska Folkminnes-
foreningen stiftades" Pa vissa hell, t. ex. i Virmland och Vds-

tergotland, hade betydande arbete nedlagts med gott resultat.

Minga krafter hade samverkat. Direkt eller indirekt kan det
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dittills utforda arbetet ledas tillbaks till mdn som Adolf No-
reen, Gustaf Cederschiold, Evald Lid6n, Bengt Hesselman,

EIof Hellquist, Artur Hazelius, Edr,. Hammarstedt for att
o . I . r f .. I I -f, f 1

namna nl,gra vid sidan ay forut omtalade. Men denna lnsam-

ling .var pi ena eller andra sittet tdmligen ensidig. I de

flesta fall yat folktraditionen blott en biprodukt vid dialekr-

och ortnamnsstudiet eller vid undersokning rorande materiell
kultur. Uppteckna rna .var endast undantagsvis inriktade pi den

rena traditionen, och de saknade bide utbildning och handled-

ning. Slumpen fick avgora" vad man tog med, och vad man

gick forbi. Inte en enda sdgen eller sedvlnja hade blivit nar-

mare studer ad: man hade en notis i norr och en i soder

for ovrigt ingenti.g. Ingen i hela landet visste, vad som fanns

upptecknar, eller yar detta fanns! For en traditionsforskare vil-
tade det oovers tig\iga svirigheter att utvinna nigot ur det

vdstsvenska materialet. Pe yarcnda punkt gzillde det att git ut
i bygden och soka.

Lektor, nuvarande rektor Hilding Celander hade (Lr L9L7?)

i ett pM artrklar i Goteborgs Handelstidning belyst folkmin-
nena och deras betydelse och manat till insamling f.orctrades-

vis ay vistsvensk tradition. Hosten 1918 lyckades han genom

hlnvdndelse till landshovding Oscar von Sydow fL lofte om

anslag ur Hvitfeldtska fonden for igingsdttande av system atL

ska folkminnesundersokningar i Bohusldn. Pe forslag aY do-

centen von Sydow fick forfattaten av denna uppsats i uPP-

drag att utarbeta en prelim inar plan for dessa undersoknin-
gat, vilken plan efter yttrande frhn Hilding Celander godkdn'
des ay kurato rerna for Hvitfeldtska fonden. I april I9I9 art-

slogs av fondens overskoffsmedel 5,000 kr. for folkminnesin-
ru-lirrgen i Bohusldn. Tilt att utfora undersoknin gatna ut-
sigs forfattaren, som borjade sitt arbete i Lommeland i slu-

rer ay april. Delar av anslaget anvandes for folkminnes-
kurser i Goteborg I9l9 (forelzisatearvode) och 1920 (stipen-
dier for kursdeltagarc), och 300 kr. tillfoll Olaus Olsson fdr
fortsatta undersoknin gM pn Tjorn. Allt genom detta anslag

insamlat material skulle enligt kuratorernas bestimmelse for-
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varas e, Goteborgs Stadsbibliotek. Hdrrned .var forsta steget ta-

ger till igingsittande ay den folkminnesinsamling, som sedan

dess under en tid ay over tio hr oavbrutet pilghtt i Bohusleiu,

och som redan ett par minader senare nidde ut till ovriga
vdstsvenska lanskap.

Vcistsu€nska Folkminnesfi)reningens tillkomst och organisation.

Det behovdes endast en tillfdllighet for att de spridda

samlarintressena i vdstra Sverige, slrskilt i grannskapet av

Goteborg, skulle samm ansuhla och ge upphov till. en best&-

ende folkminnesorganisation" lnstitutet for ortnamns- och dia-
'lektforskning vid Goteborgs hogskola anordnade viren T9l9
en utbildningskurs for folkminnesupptecknare med forelas-

fiLngar av docenten C. V" aon Syd.ont IJnder denna kurs

veicktes tanken ph bildandet av en folkminnesforening i Go"
teborg. Forf attarer, som genom en tillfdllighet fLtt kdnnedom
om dessa planer, reste ner till Goteborg och kom att delta i
de forberedande overliggnin garna med docenten von Sydow
och lektor Celander samt i diskassionsmiitet ; Gotebor Xr
hogskola den 8 mai. "Efter docenten von Sydows foreldsning
e Hogskolan i glr", heter det i Goteborgs Morgonpost den

9 maj, "samlades hhorarna och en del andra intresserade dll
ett mote, varvid docenten von Sydow holl ett anforunde och
foreslog bildandet av en central organisation har i Gotebotg,
vilken dels skulle siltta sig i forbindelse med redan existe-
rande foreningr i orterna i vdstra Sverige, dels bilda bygde-
forenifigar, som skulle samla folkminnen och slnda dessa in
till den centrala organisationen for vetenskaplig bearbetning.
Efter diskussionen, vari mycket intresse visades for den nya
foreningens bildande, tillsattes ett utskott med uppdrag att ut-
arbeta plan for verksamheten, stadgar mm. Verkligt
konstituerande sammantrlde kommer att hillas, de utskottet
fullgjort sitt uppdr ag." 

- 
Ordforande vid detta diskussions-

mote yar professor Nathanael Beckman" Den tillsatta kommii-
t6n bestod av professor Beckman, ordforande, lektor H. Ce-
lander, lektor Tfilh. Cederschiold, folkskolli rare Elof Lindllv,
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hemm ansagaren Olaus Olsson och uppsatsens forfattare) sek-

feterare. Kommitt6n sammantrddde omedelbart. Nigra av

medlemmarna utarbetade sedan ett stadgeforslag, varvid stad-

garne for Dalarnes Hembygdsforbund tjanade tiIl utgings-
punkt. Ndr frl,gan om foreningens konstituerande yar foremil
for diskussion vid detta tillfille, framholls ffin ett ha[, atr

man borde uppsk juta konstituerandet till i september, medan

det 
' frhn ^niui hell ansigs , att foreningen genast borde bil-

das, endr en fast organisation bl. a. vore ett vilbehovligt stod

for de phghende undersoknin gaffra i Bohusldn. Den senare

isikten segrade" Vid ett mote 2d hogskolan den 30 rnai beslots

att bilda en folkminnesforening for vlstra Sverige med nam-

net Vdstsvenska Folkminnesforeningen, och med ett Par min-
dre dndrin gff godknndes det av kommitterade framlagda
stadgeforslaget. Enligt detta vilI Vdstsvenska Folkminnesfore-
ningen verka for tillvar atagandet av folkminnena i de vdst-

svenska landskapen "och till gemensamt arbete och omsesi-

digt stod samm infora de institutioner och enskil dr, som in-

rressera sig for detta syfte". Foreningens arbetsir skulle rak-

nas frhn 1 september, och fi,rsmote skulle hillas i september,

varvid irsredogorelse och revisionsberlttelse skulle foreligga.
En interimstyrelse tillsattes, som skulle handha arbetet till
forsta irsmotet i september. Denna styrelse bestod av professor

Nath. Beckman, ordforande, museiintendenten Axel Nilsson,
vice ordforande, fil. kand. David Arill, sekret erare, lektor
\$filh. Cederschiold, skattmlst are, lektor Hilding Celander,
museiintendenten Erland Nordenskiold och folkskollararen
Elof Linddlv med hemm ansagaren O1aus Olsson , amanuensen

T. Lenk och apotek are Martin Lundqvist som suppleanter.
Interimstyrelsens forsta htgorande blev att trycka de antagna
stadga rfia och att avfatta ett upprop med anteckningslista for
medlemskap. Detta upprop ar tryckt i Folkminnen och Folk-
tankar (band VII, s. 62).

Den 29 september hdIl foreningen sitt f orsta, i,rsmiite. Har
utsigs nu ordinarie styrelse, varvid lektor Celander som ordfo-
rande eftertrddde professor Beckman, som undanbett sig iter-

24j



val. Till skattmdstare valdes direktor Edv. Lithander. I sty-

relsen invaldes som ledamot efter professor Beckman arkitek-
ten Sigfrid Ericsson. Tili revisorer utsigs seminarielarare L. G.

Sjoholm, som alltjdmt fungerar i denna egenskap, och lektor
N. \Wirnarsson.

Hdrmed hade alltsi foreningen blivit en verklighet. Av dem,

som vartt rned frLn borjan, iterstir numera inom styrelsen en-

dast tre, nimligen Hilding Celander, Elof Linddlv och forfat
taren. Pe ordforandeposten har endast ett ombyte ugt rum, de

lektor Celander den 29 september t9L9 eftertridde professor

Beckman. Sorm vice ordforande kvarstod Axel Nilsson till den 8

december 1923, de han aviostes av professor Evald Lid6n. Sek-

reterareposten hade samma innehavare till den22 februan L927,

da docenten Sverker Ek overtog sysslan , f or att dock redan den

t6 maj samma Lr lamna den till foreningens hedersledamot,

forre folksk ollararen Joh. Ka16n.. De flesta ombyt ena har skett
pi skattmastareposten: Iektor Cederschiold uppeholl denna post
till den 29 september 1919, direktor Lithander till den 30

seprember L920, kapten, nuv arande docenten \Taldemar
Liungman tilt den 4 oktober T924, arkitekten Allan Berglund
titl den 20 februari T926 och ddrefter grosshandl. James
Svensson. I allmlnhet har styreisens sammansdttni.g frLn fu.

tilt fr.r foga vaxlat, men forindringar har skett si smining-
offi, huvudsakligen dirigenom att styrelseledamoter ldmnat
Goteborg och efterfoljts av andra, som varlt bosatta dar. Apo-
tekare Lundqvist tillhorde styrelsen forst som ersdffare, sedan

som ordinarie medlem till den 20 februari L926, da han ldm-
nade Goteborg" Arkitekten Berglund borjade sitt arbere i
foreningen som revisor for att sedan overta skattmlstaresyss-
lan. Olaus Olsson vat en tid styrelsesuppleant men avgick, d
det inte ans5,gs llmpligt att ha en av hedersledamoterna mecl

i styrelsen; Joh. Kal6n blev trots sitt hedersledamotskap sek-

reterare och seder,m era ordinarie ledamot Ly styrelsen. Da an-

talet ledamoter inte fixerats i stadgarna, har det vafit mojligt
att, nar si ansetts l6mpl igt, utoka antalet ledamoter med for
folkminnesinsamlingen slrskilt intresserade. Sista fordndringen
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i styrelsens stadgeenliga sammansittning ar den anordningen,

att samtliga ledamoter enligt forslag ay ordforanden - pi
irsmotet L928 gjorts till ordinarie, varigenom suppleantskaPet

forsvunnit. Styrelsen har under de gLngna iren varlt i stln-

dig kontakt med Goteborgs hogsk dla och med Goteborgs mu-

,..r, vartgenom den vetenskapliga sakkunskapen varit vdl fo-

retrddd. Samtidigt hx sryrelsen alltid haft att tillgf, foretrd-

dare for skilda hembygdsintressen, vilket givit foreningens at-

bete en sikrare grund och en fastare forankring i verklighe-

rens vdrld. Lika lite som folkminnesinsamlingen kan undvara

utovarna av skilda, nlrbesliktade vetenskaper, sisom nordisk

sprikforskning, allmogeetnog ruf t och etnologi, lika lite kan

den avsti fuLn samgiendet med hembygdsforskningens mils-
mdn. Att Vdstsvenska Folkminnesforeningens arbete Lr frhn

hr ghtt alltmera fuamht, beror till icke rtnga del ph denna

omstlndighet. Intetd era bandet fh,r avskiras: vetenskapen vi-

sar milet, hembygden visar medlen.

Det omfattande expeditionsarbetet inom foreningen hat

frLn borjan .varrt uppdelat pi flera hdnder, varvid skattmasta-

ren handhaft ekonomiska frl,gor, arkivarien frfun slutet av

LgZ1, bitridd av en eller tvi amanuenser frflgor rorande ar-

kivet, sekreteraren iter de lopande goromilen och frh'gor om

insamlingen, bl . a. si gott som all korrespondens med uPP-

teckna rna. Frin och med den t juni L927 har den forlndrin-
gen vidtagits, att sekreteraren huvudsakligen har till uppgift
att f ora protokollen och skota varjeh anda administrativa goro-

mil, ,under det arr en sdrskild insamlingsledare tillsatts, som helt
agnar sig ht insamlingens organisering. Denna senare befatt-

ning har uppehillits av uppsatsens forfattare. Givet ar, att en

mlngd ffi"gor dven krlvt omfattande skriftv[xling aY ordfor-
anden, som over huvud taget representerat foreningen gentemot

den vetenskapliga vlrlden. I vissa fall har andra styrelseleda-

imoter ryckt in, t. ex" vid redigerandet av foreningens publikatio-
ner och vid underhandli ngatna med olika organisationer inom

Vistsverige i syfte att foru dem in pn fokminnesinsamlingen.
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Detta senare arbete, som fornimligast var foilagt till forsta
arbets Lreq utf:ordes ay folksk ollararen Elof Lindd.lv.

Nigon uppgift om omfattningen ay detta ph fleru hdnder
fordelade expeditionsarbete foreligger inte ph mera an en
punkt" I egenskap ay sekret erare och insamlingsledare har for-
fattaren frhn foreningens tillkomst denna dug(6/g) mottagir
4,794 och avslnt LO,ZOL postforsdndelser. Givetvis har en be-
tydande avlastning av expeditionsgoromilen intritt i och med
tillkomsten av Institutet for folkminnesforskning. Sjdtte arbets-
hret, som pL grund ay verksamhets&rets omliggning kom att
omsluta sexron minader (t/g L9Z 

-TL/TZ 
t9z5) utvisar re-

kord med 8L7 ankomna och L,866 avgLngna postforslndelser.

En ingalunda ovdsentlig uppgift var, i synnerhet under forsta
Lreq uiiraand,et Au ntedl.emmdr. Detta skedde genom notiser i
tidnin garna, genom utsdndande av det forut omndmnda upp-
ropet med teckningslista och genom f"ramlaegande ay listor vid
foredrag etc" Vid utgi.ngen av forsta arbets 8.ret hade till for-
eningen anslutit sig t2 stdndiga medlemmar (avgift 100 kr" en

girng for alla) , 35 understodjande medlemmar (to kr" per Lr),
209 vanliga rnedlemmar ( t kr. per irr) och tio korpo ratlva
medlemmar (avgift enligt overenskommelse i varje sdrskilt
faLL). Vid flrsmotet L92L beslots, au avgiften for vanlig med-
lem skulle hojas till 5 kr" Detta beslut fattades med hinsyn
till foreningens ekonoffii, men det visade sig sisom ju
var att vfrnta ha till foljd en avsevlrd minskning i med-
Iemsantalet: fr&n 2TA vanliga medlemmar vid slutet av andra
arbetshret sjonk antalet till L2L vid tredje arbetsirets slut for
att vid slutet ay fjade arbetsfi,ret ha nedgitt till 9L, vid slu-
tet av femte arbets Sret till 72. Sjdtte arbets Lret uppvisar er
okning till LoZ, beroende pfl att foreningen nu for h.rsav giften
kunnat utlova bestdmd ersittning, nilmligen tidskriften Folk-
minnen och Folktankar" Forut hade till samtliga medlemmar
endast utsflnts foreningens fi"rsredogorelse samt mindre bro-
schyrer, Lr L924 publikationen Tro, Sed och Sdgen. Aven
sjunde arbetsi"ret ,uppvisar en okning i medlemsantalet (ttt).
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F" n. har foreningen 89 vanhga medlemmat. Den pekuntata

vinsten av irsavgiftens hojning ligger i oppen d^g" Meciarl

av ZLO vanliga medlemmar under andra arbetshret erlades 210

kr. i irsavgift, erlades under tredje arbetshret 60, kr. aY LZi
medlernmar. Det torde dock tffi.gasdttas, om den ekonomiska

vinsten uppvlgt den forlust, som ligger dafi, att foreningen

gick mistl om en mingd intresserade ute pi landsbygden,

vilka inte hade rid att edagga femkronorsavgiften, men vilka

utgjort etr gorr stod for foreningens strdvanden. Bandet med

dem kan delvis iterknyras genom en nu utford sdnkning av

flrsavgiften, varvid 3 kr" kan synas tillrdckligt" Lagre kan aY-

giften inte garna sdttas, de Fokminnen och Folktankar forcfa-

rande borde gratis tillstdllas medlemmarna-
Vid L92L frrs irsmote tillkom en ny gr,uPP aY medlemmar,

korresponderande. Som korresponderande medlem skulle en-

.va;r r[knas, som irligen fore Valborgsmdssoafton inslnde en

samling uppteckningar till foreningens arkiv. Se sdrdeles stort

gagrt har denna bestilmmelse inte kommit att medfora, de

de alha flesta bidragen inkommit i samband med pristdv-
'hngar, och dL en tdvlingsdelt agare inte skulle rubriceras som

korresponderande medlem, sf;,vitt han inte vid sidan av tivlings-
bidraget skickade ytterli garc uppteckningar som glva. Si ldnge

medlemmarna inte hade nigot att vanta frLn foreningen
annat an irsberdttelsen, innebar det ju inte heller nigon storre

lockelse att .vara korresponderande medlem for att inte

tala offi, att en si"dan omgruppering av medlemmarna med-

forde ett icke rtnga extraarbete.

Genom f;.rsredogorelsen och senare genom tidskriften Folk'
minnen och Folktankar, genom anordnade tdvlin BZt, foredrag
och kurser har foreningen stlndigt sokt kontakt med sina med-

lemmar och andra for insamlingen intresserade" Arsmotena,

som alltid hilles i Goteborg, har tyvarc ndstan undantagslost

:uartt yttersr fhtaligt besokta. Atminstone ett undantag hirifrin
finnes: forsta irsmotet, de man hade att locka publiken rnerl

tvfr. folkmusiker, Dan" I)anielsson i Filipstad och Niklas Lars-

son i Svarteborg. Sa sm&ningom har det tyvarr ghtt ddrhdn,
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att de betydelsefullaste frfr.gor rorande foreningens fortsatra
existens, dess samlin gar mm. avgores ay i,rsmoten, ddr endast
nl'gra fe medlemmar utom styrelscn infunnit sig. Det dr svnrt
att saga, varpl, detta beror, eller h,ur en fordndring till det
blttre skall kunna istadkommas. Ett medel vore, att man
sokte utoka antalet Goteborgsmedlemmar, och att dessa pi
ett effektiyare seitt an hittills drogs in i foreningens intresse-
sfar. En sidan utveckling krd.ver mhnga krafter, och det kan
mojligen tyckas, att allt gjorts, som kan goras. Frivilliga
medhj alpare har forut inte fattats r vhrt arbete, och en ny
krafanstrdngning kunde sikerligen ge eft resultat.

En blick pi i,rsredogorelserna for de glngna Zren visar, att
en mlngd skiftande amnen behandlats i fore dragvid f,,rsmotet.
De och dA, har det dessutom hillits extra samm anuaden med
foredrag och diskussioner. Extramotena har vanligen forlagcs
till nigon restau rant och haft en mera intim prlgel" Vid i"rs-

motena och de extra samm anuadena har i forsta hand styrelsens
medlemmar medverkat. Sdrskilt ordforanden och docenren
Sverker Ek kan i detta sammanhang omnlmnas. Aven ,{e-

tenskapsmdn ffin annat hell har anlitats, sisom professor
Martin P:n Nilsson och docenten C. Sf" von Sydow, Lund,
intendenten Sigurd Erixon, Stockholm, fil. dr. Johan Gotlind,
IJppsala, professor Knut Liestol, arkivarien Reidar Th. Chri-
stiansen och fil. dr. Nils Lid, Oslo, samt arkivarien Hans
Ellekilde, Kopenhamn. I den folkloristiska kretsen vid
sammantrdden och samkvd,m har framforts mflnga foredrag,
som direfter utgivits i tryck, och det torde ofta ha intraffa4
att diskussionen bidragit att ge klarhet ht minget problem"
Den inriktnirg ph an det ena, an det andra folkminnes-
gebitet, som kommit fi.tskill igu upptecknare att utfora ett vdr-
defullt arbete och ge forskaren nytt mater ral, har inte sillan
varrt en frukt ay dessa diskussioner.

Vid nhgra tillfillen har foreningen anordnat fester med
sing och musik, uppforande av stjirngossespel o. s. v. Ty-
varr ha dessa fester fhtt en tilffnllig karuktar, varit tdmligen
fhtaligt besokta och givit ett ratt mageft ekonomiskt utbyte.
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Det borde kanhdnda undersokas, orn sidana fester, lamf.orelse-
vis brett lagda, inte skul,le kunna sl5" igenom och bereda for-
eningen en aktningsvdrd inkomst" En verklig folkminnesfest
en glrng irligen borde v[l kunna bli en fast institution, som
under nl.gra fu fhngade folks intresse och tillforde foreningen
eft nodvindigt rorelsekapital. Mycket ar ddrvid att ta hdnsyn
till. Festen ffu inte laggas vid en tidpunkt, da redan nu
storre tillstlllningar ay ett eller annat slag lockar publiken
till sig, varfor tiden " frhn Lucia till Knut" dr utesluren. Vill
man ha en drg med anknvtning till folklig tradition, vilket
med hinsyn till foreningens arbetsuppgift ar limpligt, kan
man valia t. ex. Kyndelsmdss, Gregorius eller Virfrudagen,
samtliga vdstsvenska festda gar. En inomhusfest med vdxlande
program utan foredrag skulle val kunna laggas si,
att den drog publik. Ena hret en sagofest med tablier etc. , an-
dra fr.ret en folkvisefest, tredje iret en spelmansstdffirrna ; ge-

nom en tombola borde den ekonomiska sidan av saken yt-
terhgare ffyggas. For att istadkomma nigot sidant fordras
medverkan av nya krafter, helst valda ur alla samhlllslager,
mIn och kvinnor med blick far och insikt i dylika ting. En

Permanent festkommitt6 erford ras) varvid en duglig ledare re-
dan finnes i en av styrelsens ledamoter, ingenjor Erik Bergen-
dahl. Genom de notvzrpr som foreningen kunde gora vid
dessa fester, skulle ocksf,. medlemsantalet kunna fi., en vdlbe
hovlig ckning.

IJnder vi,ren 1.923 diskuterades kanske mera privat
incm folkminnesintresserade kretsar mojligheten att vid Gore-
borgs hogsk ola kunna fe till stind undervisning i nordisk
religionshistofia och folkminnesforskning genom omdndring
ay en tidigare docentur dirstildes. Samtidigt uppstod frl,gan
om Veistsvenska Folkminnesforeningens medverkan till upp-
ruttandet av ett Goteborgs hogskolas folkminnesarkiv" Vid dis-
kussionen inom styrelsen visade det sig, att denna plan knap"

Past hade n&gon varmare anhdn gare, sedan det framhi.llits,
att man ldttast vunne garanti for att foreningens samlin gM i
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framtiden inte skingrades genom att i stad garna inta en be-

stdmmelse offi, att arkivet vid foreningens eventuella upplos-

ning skulle overlimnas till Goteborgs Stadsbibliotek" Sedan

kapten $Taldemar Liungman hosten L925 forordnats till do-

cent i nordisk och jiimforande folkminnesforskning vid hog-

skolan, kom denna ffiga dock att " gZ" igen", och pn irsmote
den 20 februari L926 beslot Vistsvenska Folkminnesforeningelr
att ldmna sin medverkan till up prattande av lnstitutet f oo f olk-

rn inrue sf ors knin g aid G ote b or gs ho gs kola. Institutets insam-

lingsarbete skulle "sS.vitt mojligt" bedrivas genqm Vdstsven-

ska Folkminnesforeningen en best[mmelse, scm givetvis

tillkommit, uran att n&gon tinkt, att den skulle realiseras!

Foreningens och Institutets arkiv skulle tillsammans bildt
Vdstsvenska Folkminnesarkivet. Vid foreningens upplosning
skulle dess samlin gar overldmnas till Institutet. Institutets sty'

relse skulle utses ay Goteborgs hogskolas lararerid (2 led a-

moter) och av Vistsvenska Folkminnesforeningens styrelse (Z

ledamoter) ; dessa ledamoter kunde sedan utse en titl tre art-

dra medlemmar . Lararerl.det vid Goteborgs hogskola hade,

redan innan foreningen ytffat sig i frh,gan, for sin del utsetr

tvfi" ledamoter, ndmligen professor E. Lid6n och docenterr

Sverker Ek, och foreningens styrelse hade, likaledes fore frl'-
gans av gorande pfl irsmotet, till sina representanter i del
planerade institutionen valt lektor Hitding Celander och do-

centen \Maldemar Liungmafi. Styrelsen kompletterades sedan,

i det konsul B. Lindelof insattes som skattmlstare. Nigra
planer i frl"ga om samarbetet med Folkminnesforeningen, r.

ex. en uppdelning av arbetsomridet, forelig inte vrd tiden for
Institutets bildande, men ett synnerligen intimt samarbete ko,m

frhn forsta stund till stind, bl. a. ddrigenom att foreningens
dhvarande sekret erare, som uppgjort plan for insamlingen i
Vdrmland utan att tillhora Institutets styrelse kom ait
bli Institutets insamlingsledare i detta landskap. Med under-
stod frhn Institutet, som erhflllit ett anslag av lotterimedel pe
kr. 29,ooo enligt av foreningen fore dess tillkomst uppgjord
plan, blev Vlstsvenska Folkminnesforeningen i stind att hr
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L926 anordna en folkminnesklus i Uddev alla. Institutet har
med anslag av lotterimedel lett insamlingen inom Halland, Ve-
stergotland, Dalsland och Vdrmland, under det foreningen be-
hillit Bohusldn och ansLag frhn Hvitfeldtska fonden.

Upp ll snin gsu er ks am h e teru,

Vill man fe en forklaring till att folkminnesinsamlingen i

vastra Sverige ph jamforelsevis kort tid lyckades sli igenom, Si
aft rika skordar kunnat b'drgas rned en relativt ringa kost-
nad, bor man kanske i frumsta rLrmmet lagga mirke till den
upplysningsverksamhet, som beCrivits ph mltnga fronter. Inten-
sivast var denna under foreningens forsta Lr, de det gdllde
att med alla till buds stiende rnedel hamra in foreningens
tillvaro och rnilet for dess verksamhet i allm anna medvetandet"
Yarje kraftanstringning hdrvid kan inte avldsas i arkivets ac-

cessionskatalog. Det ir en stor vrllfarelse att tro2 att man blott
behovt strdcka ut handen for att ta material: man har fitt
vdcka och nodga och truga, innan man fhtt dven den hem-
bygdsintresserade att allvarhgt lyssna. Och friln lyssnandet dr
det en god bit kvar till egen aktivitet. Det har aldrig nL-
gonsin gallt afi sitta med armarna i kors och vanta, ty i sam-

,ma ogonblick som ledningens arbete slappnat ay ) i samrna
ogonblick har bygdernas medverkan uteblivit" Den, som nu
kan konsta tera det stora intresset for folkminnesf rh.gan, kan
aldrig fullt fatta, vad som utrd.ttats ph dessa tio Lr. Ovan
har konstaterats, att det redan vid foreningens tillkomst fanns
intresse for insamlingen, men detta intresse var levande en-

dast hos ett ringa fhtal isolerade samlare, som stod ndstan
utan kontakt med vetenskapen och inte vunnit den ringaste
forstielse i sina bygder. De forsta upptecknarna stotte over
allt pi en mur av oforst5.ende, och de motarbetades bide pi
det ena och det andra sittet. Det yar pit mhnga punkter,
man miste hugga in, nar man ville rodja yag for insam-
lingen.

Den bista hjnlpen vid sitt upplysningsarbete ha,r foreningcn
utan tvivel haft genom det tillmotesgiende, som visats ay
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den uiistsuens ka pres.ren. Goteborgstidningar av alla farger
har ghtt i spetsen, och i dess kolvatten har stora och sm5,

Iandsortstidn ingar troget foljt. Sdllan har ett hdnvdndande
till en vdstsvensk tidning i foreningens angelagenheter motts
med ett sna'vt avvisande. Forhflllandena ar, vad folkminnesin-
samlingen angl.r, ingalunda likartade over hela landet. Skulle

aLlt, vad de vistsvenska tidnin garna under tio fu haft att for-
talja om folkminnena och deras insamling, med utgingspunkt
direkt eller indirekt frhn Vzistsvenska Folkminnesforeningeo,
utges i tryck, skulle detta fylla mhnga volymer. Redan vid
starten hade foreningen att rakna med tidningspressens va l-

vllja, och denna har oavbrutet hillit i sig. Betecknande ar,
att foreningens strdvanden endast i ett fall sivitt ,uppsat-

sens fofiattare kdnner blivit foremfll for kritik, detta ?-v

en insrind are? som fullstdndigt missup pfattat ett tidningsre'
ferut frhn ett av {oreningens samkvim. Tack yare tidnin-
garnas vilvill Lga hillning har foreningen [ven kunnat an-

ordna de tlvlin BZt, oflr vilka nedan talas.

Har pressens medverkan -varnt oumbd rlig for att bringa
foreningen i kontakt med den stora allminheten, si har den

dock inte varit enda medlet. Redan forut har omndmnts, att

ett upprop om foreningens bildande, Iven innehillande en

kort redogorelse rorande dess syfte, utsdndes av interimstyrel-
sen. Detta upprop, som spreds ht alla hall, dar nigot in-

tresse kunde yata att pl,rakna, har sedan foljts av tusentals

fri,gelistot', siirtry6la och brosc'hyt'e!', som, si ofta tillfdlle Yarrt,

distribuerats till skolor, foreningar, studiecirklar och enskilda.
Foreningens f,"rsredogorelse utgick de forsta 5,ren i mycket stor
upplaga och kringsdndes inte blott till medlemmar utan dven

till mLnga andra, som ,man pL si sltt sokte dra in i arbetet.

Nu ar ju en torr irsredogorelse inte precis nigon noieslektyr,
och man ar kanske bojd att tro, att den allmdnt utan vidare
kastats Lt sidan. Mingen ging har det likvdl visat sig, att just
irsredogorelsen vlckt intresset till liv hos blivande uppteck-
nare) och att den studerats ganska noggr ant ute bland folket
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rrors att den knappast uppmdrksammats pe ledande hfrll!

Det har inte .var:rt sdllsynt, att man utifrin bygden onskat ti-
digare nummer av irsskriften for att fA" serien komplett.

Aven genom f oreli)sningar har foreningen i stor utstrdckning

sokt verka for sina syften. Forekisningsverksamhetens omfatt-

ning framghr darav, att intill utglngen ay h"r 1922 en ay sty-

relsens ledamoter h&llit inalles 80 foredrag i hembygds- octr

forellsningsforeni nga;r etc. samt anordnat ett tjugotal sago-

stunder for barn. Aven de senare 5"ren har denna verksamhet

pl"ghtt, ehuru i betydligt mindre skala an forsta tiden, dA

fuamfor allt Bohuslan var foremil for en intensiv agitattoo"

Foreldsningar rorande folkminnena och deras insamling jimte
ddrmed i samband stiende hembygdsfrf;,gor har hillits aY de

flesta av styrelsens ledamoter. Dessa forelisningar har natur-

ligtvis endast i undantagsfall kommit insamlingen direkt till
godo. Atskilliga forbindelser har foreningen pL detta sltt kun-

nar knyta, men endast ett dnga fhtal av alla dem, som for-

klarat sig villiga att delta i arbetet, har verkligen gjort det i
fortslttningen. Om nl.gra fA procent ay foreldsningspubliken
blivit aktiva medarbetare, ar ju detta i och for sig ett gott
resultat, fastln ett resultat, som alltid ter sig mindre, an

man velat vanta. Forelisninga rna har haft sin storsta be-

tydelse so,m markb rytare for allt, vad hembygdsvird och

folkminnesinsamli.rg heter. N&got forut oklnt har ryckts inorn
Lhorarnas intressesfdr, och forellsaren hm ph eft betydligt
mera konkret sitt [n skriftst[llaren kunnat pivisa , varf or tra-
ditionen bor bevaras, hur detta sker, och vilka forpliktelser
den enskilde ddrvid har. Fored ragen har de och da tdnt en

gnista, som slagit ut i en stor eld, kanske ibland pi annat
sdtt, an foreldsaren ursprungligen tdnkt sig, och dock till
gagn for gemensamma strd.vanden. Sisom senare kommer att
visas, har Vlstvenska Folkminnesforeningen ddrigenom dven

indirekt blivit en livgivande centralpunkt for vdstsvensk hem-

bygdsvfud och hembygdsforskning.
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I{ar enstaka foredrag verkat vdckande, si har folkminnes-
kurserrua givit den vdlbehovliga handledningen for folkrnin-
nesuPpteckn atna. Sisom det si ofta framhillits, kan vem som
helst, baru han eller hon ar skrivkunnig, giira goda uppteck-
ningar, ty vid ,utovandet av detta rdddningsarbete ar kdnnedo-
men om bygden och folket oerhort mycket vikt rgarc an lardom.
Mhnga av de bdsta upptecknarna hade gjort en god insats, in-
nan de kommit med pL nkgra kurser, och mhnga andra har
aldrig vailt i tillfdlle att fA nigon utbildning som uppteck-
nate. Se t. ex. hade Klas Olofsson sin forndmsta samlar gat,
ning bakom sig, de han kom att delta i en kurs" En upp-
tecknare kan i silisynta undantagsfall ha traditionen si i blo-
det, att det blir sjllvklaff, blde att han skall samla, och vad
han skall samla. Utan att soka finner han de rutta tonfallen,
de bjuder sig Lt honom, han kan helt enkelt inte ta det an-
norlunda. IUan har nigon enstaka ging intrycket, att etr syss-

lande, llt .vara pi avstind, med hithorande verenskapliga {r3,-

Bor, pressar det vdsentliga i bakgrunden, si arr det levande
livet forsvinner bakom forsoken att .vata lIrd, att lhta mare-
riatret belysa en teori, som en vetenskapsman vh,gat lancera "

De blsta upptecknarna undgir denna faru. Klas Olofsson blir
Klas Olofsson, dven om han skulle bli professorskompetenr i
folkminnesforskning!

Det ar dock ingen regel, att den oskotrade samlaren gor
bdttre uppteckningar an den, som fhu ni.gon utbildning" Fler-
talet folkminnesuppteck nare vinner genom deltagandet i en

kurs storre mojlighet att overblicka materialet. De upptlcker,
att ett folkminne inte fl,r ses isolerat, att en uppgift, som fin-
nes omndmnd endast en ghng, inre ar n&gon uppgift, och att
det inte gdller att samla andhga kuriosa utan tradition i all-
mdnhet, om ock safnma foreteelse kommit igen ph andra
platser och x klnd genom tidnin gM och bocker" Detta sista
ar nigot, som dven drivna upptecknare har svirt att heltfatta:
man ar min om att f5, ag i nigot riktigt milrkligt forr, an
man tat den gdngse traditionen.
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Ytterligare en sak vill en val planlagd kurs istadkom-
ma) ndmligen insikt offi, hur folkminnena bor upptecknas, och
hur de bor iterges vid renskrivningen. En upptecknares insats

kan ingalunda mltas i antal sidor, som han hopbr agt. En
granskning av materialet ger kanske vid handen, att svz:

ren si bundits vid 'frk gotfl?, att sagesmannen rent meka-
niskt ldmnat en felaktig eller otydlig uppgift, En anruan upp'
tecknare kan ha for .vana att spinna ut svaren medelst linga om-
skrivningar. Ndr man skall anvanda m'aterialet, kdnner man
sig som Peer Gynt, nar han skalade loken. Man kommer aldrig
fram till nigon kdrna. Det at sidant, som en k'r,rrs avser att
fida bot for. Fullstdndigt kan det inte gh, om. de personliga
forutsdttnin gatna hos upptecknaren saknas, men ett avsevdrt art-

tal samlare vdnder dock hter frhn en kurs med betydligt vidgade
insikter ocksi pil denna punkt. Svirast att lara sig ar hter
givandet av sdgner. En sdgen och en saga blir nigot helt annat
i upptecknarens penna an i folkmun, om upptecknaren inte
som samlare hat "det", for att anvanda ett modernt slagord.
Av hundra "litter ara" sdgner at nitdonio varandta lika i
anden. Tonen ar densamma) orden desamma) och det vill till
ett lyhort oru och en ofantlig fortrogenhet med folket for att
kunna Ldsa ut, vad upptecknaren med svett och moda har velat
dolja. Mingen gfrrng lyckas detta inte; ,upptecknaren har batt-
rat p3, traditionen, lagt till nigot, tagit tfrhn nigot, plockat en

bit har och en bit dar, och ur hans andes stopslev hdlles en
sigen, som aldrig levat. och som aldrig varken berlttats eller
kan berdttas. Att fe en upptecknare, sqm serverar traditionen
i si vansk apt form, att overge detta system , a.tt i stdllet skriva
klart och enkelt, som bonden eller fiskaren talar, det ar en upp-
gift, som ar allt arunat an ldtt. Den kan lyckas, offi uppteck-
narefi verkligen vilI offra formen for sanningen. Att det inte
sillan blir ett misslyckande, beror vanligen ddrp6., att sigen-
skrivaren si forgapat sig i denna "litter d..ra" stil, att han eller
hon inte vill omvdnda och battra sig. Men si har man dnnu
en kategori ay upptecknare, vllkdnda for erlvar, som foljde
med tidnin garna for nigot tiotal hr sedan : bondkomik errua.
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Man kan endast hoppas, att den drg snart skall komma, de
anordn arna ay en he,rnbygdsfest inte ett ogonblick reflektetar
p8" att soka dra folk med en allmogebe rattarc, som ibland miste
knipa applider genom att ,snyta sig i ndven eller i underkjolen.
Sidant hlnder! Dess bdttre borjar det nu bli alltmeru sd,llsynt,

att en upptecknare kommer med bidrag ay bondkomisk art,
och dven hlrvid har Vdstsvenska Folkminnesforeningen gjort
ett gott arbete. Under foreningens forsta tillvaro hdnde det

ging pit gilng, att dylika bidrag levererades.

Av vad ovan sagts, torde klart framgh., att utbildningskurser
for upptecknare hat sin stora betydelse. Men ,utom detta, att
samlaren gores mera skickad att uppteckna och hte,rge folklig
tradition, och att han bibringas nigon farm6.ga att bedoma, vad
som ar akta och odkta till formen, kommer han ph ett anfiLt
sdtt an forr i kontakt med insamlingsledningen, som ocksi
kan fe, ett mera direkt grepp pn honom. Det ar med tanke

harph., som foreningens styrelse anord nat sina instruktionskur-
ser for folkminness amlare.

Ett par ay dessa kurser har i frfr"ga om anordnandet lagts plr
samma sdtt som ildre folkminneskrrrser, i det de bestitt ay en

serie foreldsningar, avsedda for elever v"id semin a.*ier och ldro-
verk, vilka hartgenom skulle intresseras for insamlingsarbetet
och f5, den nodvdndiga bakgrunden for dess bedrivande. TvFt
sildana kurser har anordnats i Goteborg, ndmligen viren l92o
och vhren L923. BZda kurserna anslot sig ifrh,ga om arbets-

sittet ndrmast till den kurs, som holls ay docenten von Sydcw
vid V. F. F:s tillkomst, och de har filtt efterfoljare i de instruk-
tionskurser, som de senare Lren givits ay docenten Sf. Liung-
marl e Goteborgs hogskoLa.

Av anflafi art har de ovriga folkminneskurser yarLt, som for-
eningen anordnat: 6-8 april L920,21-23 april L924 och 2L-
23 juni L926. De bhda forsta ay dessa kurser anordnades helt
ay foreningen och holls A Goteborgs hogsk ola, ,den sista kom
till stind i samverkan med Institutet for folkminnesforskning
vid Goteborgs hogsk ola och Vdstsvenska Hembydsnimnden
samt hade forlagts till Uddevalla i samband med fjarde vdst-
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svenska hembygskonferensen. Dessa tre kurser hade noggrant
planlagts och forberetts mi,nader i fowag och tillkdnnagivits
genom upprop, som inforts i tidnin garna och sdnts ut till si
mhnga intresserade, man kunnat ni. Deltag arfia var i overvl-
gande grad fud,n landsbygden, och mhnga hade erhillit stipen-

dium frhn foreningen. Har trafiade man forst och frlmst vid
alla tre kurserna foreningens gamla stammupper, som styrel-

sen oftast inte forr samm anuaffat med, och dessuto,ffi nya namn,

an si linge oskrivna blad i foreningens tjinst lnen med alla
nrojligheter att bli vdrdef,ulla rnedhj alparc. Till kursen L92A

- den forsta i sitt slag i Sverig. - hade infunnit sig ett ittio-
ra!, deltag are) varav fi stipendiater, vid kursen L924 yar antalet
resp. c:a 40 och 14, vid kursen 1925 c:a 40 och 27 " Kurserna
hade ekonomiskt sdkerstdllts genom glvor och anslag: forsta

kursen erholl kr" L,9L5 som givor av enskilda och kr" 1,010

som anslag frl,n olika organisationer, andra kursen, erholtr 32i
kr. i ghva frhn olika hell, tredje kursen kr. L,1rO i anslag, dar-
ay 1,500 kr. ay Institutet for folkminnesforskning vid Goteborgs
hogsk ola (lotterimedel) . Ovriga kostnader bestreds av fore-
ningen. For progtammen, som man sokt gota s& omvdxlande
och instrukuya som mojligt, kan hdnvisas tilt resp. irsredo-
gorelser.

Till stipendiater hade forst uttagits foreningens bygdemed-
delare, och darjeirnte, sdrskilt vid forsta kursen, en mdngd andra,
som ph ett eller annat sltt styrkt sin lzimplighet. Detta kunde
baist ske genom insdndande ay en samling uppteckningar. Pe

detta sdtt fick foreningens arkiv en icke foraktlig tillokning, och

det var lattare att i nigon min bedoma vederborandes llmplig-
het" Trots det att en hel del sokande inte kunde fi", nigot an-

slag, antogs vid fcrsta kursen rutt minga stipendiater, som

inte tidigare gjort uppteckningar. I vissa fall har det se-

dermera visat sig, atr dessa blivit goda och givande uppteck-
nare, andra hterrgen har inre givit nlgot vederlag for
sitt stipendium. Nu kan dock detta belopp inte anses bort-
kastat, ty en del har arbetar fullt nog bide for sig sjalva och
andra, och en kursdeltagarc, solrr oaktat oupphorliga pistot-
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ningar inte ldrnnat en rad tilt arkivet, kan dock ha gjort insam-

lingen nytta mera indirekt. Den onskan, som uttalats, att varie

stipendiat ure i sin bygd skulle bli en folkminnesinsamlingens
fyrbik , har mingen sokt och lyckats forverkliga, medan tyvarc

andl, fleru inte ens nitt upp till vdrdigheten av folkminnesinsam-
lingens talgdankl Hur man an soker vzilja ut de ratta, kan

ingen undgi att fi.. med er del personer, som specialiserat sig

pL att vaf,a med som stipendiater over allt, inte for att lara sig

nigot och inte for att gora nytta utan blott och bart for att
komma ut.

Den "fri, insarnlingen "

Sisom framgl.r av tidningsre feratet frhn foreningens bildande,
hade man vid denna tid inte nigon klar uppfattning om tillvd-
gaghnqssdttet vid insamlingen. Planen yar ursPrungligen att
soka intress era hembygdsfor entngr och studiecirklar och gora

dem till medhjllpare vid ,uppteckningsarbetet, och man tinkte
sig [ven mojligheten av att upprdtta lokala folkminnesfor-
eningar under ledning a\r den centrala organisationen i Gote-

bcrrg. Forsta arbets 3,ret hade dock inte ghtt till anda, innan

man forstod, att det .var de enskilda intress erade, man miste nh.

frarn till; forsr direfter var det nlgon utsikt att fe f,oreningarna

att arbeta. Hela folkminnesinsamlingen yar de s& ny, attfrhn
foreningshill endast undantagsvis nigot storre intresse for-
spordes.

IJnder uppteckningsresor runt om i Bohusldn och forelasnings-

resor till samdiga landskap i Vdstsverige sokte foreningens dh-

varande sekret rcrare varua medlemmar och medarbetare. En

del ay dem, sorn fcrklarade sig villiga att bist& i arbetet, ko,m

ocksi med bidrag. Dock hade foreningen under ling tid ingen
moilighet att limna ens ersb-ttnirg for renskrivningsarbetet till
dessa medhj alpare, d. forsta i egentlig mening korresponde-

rande medlemmarna

Hosten t9l9 anordnade forenirrgen si den forsta av sina

pristr)ulingar. Den utlystes i tidningen Lantmannabladet och

var ndrmast avsecid for rnedlemmar av Jordbrukare-IJngdomens
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Forb,und. Amnet .vat " ghtor" . Tdvlingen ronte fogauppm ark-
samhet, dven om nl'gra samlin gar insdndes. Av storre vikt blev
en nd,stan samtida tavlan, "juLseder", den forsta i raden ay for-
eningens pristdvlingar i Handelstidningens Veckoblad. Over
hundra bidragsgivare deltog i tivlingen. Amnet .var ju ay den
art, att det omedelbart miste verka tilltalande. Genom denna
tavlan fann man) att traditionen levde kvar i vidare omfattning
och till ansenl tgare djop, an man tidigare vb,gat hoppas, och
att den udg, mafi slagit in ,p3,, yar den ratta. Bygdernas eger
folk hade genast visat, vad de kunde istadkomma. Hade man
forut stdllt sig nigot tveksam tilt virdet av dylika tlvlin gar -sl'dana hade foreslagits redan i forfattarens plan till folkmirr-
nesundersokningar i Bohuslan forstod man ru, att man har
hade en utvdg att gripa till for att faR. in ert omfattande mare-
rial. Ar L92o kom Vdstsvenska Folkminnesforeningen i till-
fal'le att anordna en ny tavlan ay denna art) "forntro och folk-
sed rorande groda och boskap" (Goteborgsposten), och ndst-
foliande ir en tdvlan om "sdgen och sing i vistra Sverig." (G6-
teborgs Morgonpost) . En speciell "kursd eltagaret[vl an" ,uran

angivet dmne hade anordnats L920. Denna kom att bli fore-
bildlig for senare tlvlin gar. Vid de 6vriga tdvlin garna hade
uPProP inforts nh.gra ginger i den tidning, som stdllt sig till
forfogande, frhgelistor utsdndes daryh ay foreningens sekrete-
tare, tdvlingsdelt agarna skickade uppteckni ngaffra till tidningens
redaktion, och nar tdvlingen avslutats, lamnades rnarerialet titl
foreningens prisnimnd. Felet med detta sysrem tigger i oppen
d^g. Sa [inge tdvlingen pigick, fanns ingen 'anrtart eggelse
till deltagande an en och anrtarr bllnkare i tidningen. Nigon
tdvlingslednirg och nigon personlig kontakt mellan de tivlande
och det insamlande organet fanns inte. Kursd eltagaretdvlingen
miste sialvfallet laggas pZ. annat sltt. I)eltagarna sinde bid rug
till foreningens sekret erare och kunde fr?an honom f L anvisningar
och nya direktiv. Ndr tidningstdvlingen .var avslutad, yat det
ofta omojligt att komma i narmarc beroring med de tavlande:
finan hade ju inte nigon beloning att utlova, och prisen har
alltid varit en miktig talesman vid vilrt arbete.
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Frin och med nyiret L922 yar Vdstsvenska Folkminnesfor-

eningen emellertid i stind att skapa en sfi: gott som Permanent
forbindelse mellan sig och bygdemeddelarna genom ,upprdttan-

det ay f olkminruesaudelningen Tro, Sed och Siigen i Handelstid-

ningens Veckoblad. Denna arrdelnirg utlyste tre tdvlin gar-

Ar L922 gjordes borjan med en allmdn folkminnest:ivlan, zar

L9Z3 hade man en tdvlan kring fyra traditionsomriden (1. vflr-

seder ; 2. jakt och fiske ; 3. folklekar ; 4. byliv), och fu L924

koncentrerades t[vlingen till dmnet "huvlrdepokerna i mdnni-

skoliver". Yarje t'ivlan utlystes omkring L januart, och sedan

tdvlingsuppropet, vanligen innehillande en jdmforelsevis utfor-

lig ffi,gelista, inforts ett pN ginger, publicerades sedan unge-

fdr yarafinan eller .var tredje vecka en rad ,uppteckningar ur de

insinda samlin garna jamte instruktionsuppsatser, frh.ge'listor 
_av

mindre omfattning o. s. v. Bidragen slndes till tdvlingsleda-

ren, foreningens sekret erare) och accessionsforiles om moiligt
timligen o-.d.lbart. Yarje meddelande erkdndes, och dlrest

de insdnda uppreckning arna gav anlednitg ddrtill, sattes UPP-

tecknaren i tiitfafle att komplertera och utoka sin sarnling och

s[ndes dessutom pL spaning fter nytt mater ral. Varje t'iv-
landb forsigs riktigt med fr6,gelistor och uPPteckningsPaPPer,

som under h,r lg22 forst kom till anvindning. Det fortj anar

anrnarkas, att uPPteckningsPaPPeret mhnga ilnget om givit
valuta for penga rna. For det forsta fLr man uPPteckningarna

pn samma papper, vilket underlattar inordnandet i arkivet och

Letydligt minskar de framtida renskrivningskostn aderna. 
" 
For

der 
^idru- 

blir upptecknaren oupphorligt uPPmlrksamgjord

p3., att ,landskrp, 
- 
iocken, sagesrnan mm. bor uPpges. - Aven

J.ttu underlattai arkivarbetet och ar dessutom nodvdndigt vid
samlingarnas bearbetning. For det tredje pockar uppteck-

ningspupp.r.t ph att bti ifyllt. Nog kan man saga, _att helf-
ren- * din, rom ffu uppteckningspapper, aldrig sinder in bi-

drag; den andra hdlften skulle sdnda mycket mindre, orn PaP-

p.r.t inte funnirs. Det ar inte sdllsynt, att uPPtecknare efter

iratal skickar in nb.gra sidor: de hx haft PaPPeret till hands,

nar de fhtt en uppgift, och dL har de lattarc kommit sig for
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aft teckna uPP den" En encla notis har man inte gana ve.-
lat skicka in, man har sokt efter mera, och si har en liren
samling en dug legat fardig och kommit ldmpligt till en pris-
tavlan.

Hosten 1924 nedlades folkminnesavdelningen i Handelsticl-
ningens Veckoblad, men den uppstod pi nytr efter tvf,. Z,r, dfr"

en ny tivlan kom till stind, ndrmast kring foliande traditions-
gruPPer : 1" naturforemil ; 2. boskapsskotsel och vallgilng; 3 .

skord och trosknirg" Ingen av foreningens tavltnga,r har kvan-
titativt givit em sf, goft resultar, i det att icke mindre in
2,256 sidor uppteckningar inl5mnades. Denna td.vlan, solrr av-
slutades den 15 mars L927, ar den sista av fclreningens egenr-
Liga pristdvlingar"

Ar t924-_25 anordnades i I\ya Vermlaruds-Tidningen en
mycket gir.ande tavlan rorande vdrmlindska folkminnen, och
7925 en tdvlan om bohusllnska folkminnen, utlyst i samtliga
bohusliinska tidninga?'. 1926 tillfordes foreningen itskilligr
matena'l genom en allmzin tdvlan i tidningen Gotebo,rgs-
lrakten.

Utom dessa storre tavhngar har upprop i tid nlngarna stund-
om givits form ay tdvling, och i ett pM {all har pris skfinkts
av enskilda styrelsedamoter, som onskat fi." en viss frh,ga nar-
mare belyst. Dd.r jamte kan nlmnas, att foreningens arkivarie
\(/. Liungman julen Lg24 igingsarre en pristdvlan rorande
folksagor" Denna tavlan, som omfattade hela landet, ga-v ett
mycket gott resultat. Mater ralet deponerades till en borjan
hos Vdstsvenska Folkminnesforeningen men har sedan skdnkts
till Institutet for folkminnesforskning. Till denna institution
har dven ovedimnats al'la Lrppteckningar, som inkommit i ett
par tlvlin gffi i foreningens tidskrift fokminnen och Foik-
tankar.

Sa ldnge foreningen endast kunnat lita till lrsavgrfterna for
sitt arbete utom Bohusldn, har insamlingen i de ovriga lanC-
skapen ay ekono,rniska skdl m5.st fi", en mera tilHn[ig pragel.
I)en enda mojligheten att fe, in storre mdngder uppteckningar
har givits genom de ovan nzimnda tdvlingarna. IJnder mellan-
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tiderna har dirfor foga matenal inkommit, de foreningen sak-

nat mojlighet att ldmna ersdttnrng, annat an i ytterst ringa ut-
strdckning"

Sedan Vdstsvenska Hembygdsnlmnden Lr L923 framghtt
som en frukt av den pi foreningens initiativ tillkomna forsta
vdstsvenska hembygdskonferensenz sokte denna organisation
med samme ordforande. som Folkminnesforeningen fe, till
stind ett effektivt arbete pk insamlande av folkminnen genom

de vdstsvenska foreni ngarna. I)etta forsok gav emellertid intet
som helst resultat. De vicktes av nilmndens och foreningens

skattmlstare, krpten \f" Liungman, tanken ph att skapa en

hembygds- spec. en folkminnescentral i Goteborg genom an-

skaffande av bygdeornbad runt om i Vdstsverige. Till en bor-
jun lrade man tinkt sig ett ombud r varje socken, rnen de" det

visade sig, att det fanns for mLnga socknar i de fem landska-

pen, stannade experimentet vid pastoratsombud. For att prova
mojligheten av en sidan organrsation ,utslndes vissa frlgor tilt
err antal personer inom ett enda landskap, ndmligen Bohus-

l[n. Da Bohusldn sedan ldnge var vdl organiserat, kunde

nd,mnden utan svirighet fL tag i blivande ombud i Vdstsven-

ska Folkminnesforeningens kataloger. Sa goft som samtliga

tillskrivna llmnade tillmotesgiende svar, vilket yar helt na-

turligt, enar de vid clenna tid &tnjot anslag av foreningen, el-

ler ph annat sitt stod i nara kontakt med dess arbete. Der
resultat, denna undersokning BZy, kunde darfor betraktas som

missvisande, de det inte klarlade moiligheten att helt for-

utslttningslost anskaffa vdrdefulla bygdeombud; sedan for-

slag framkommit att gh" utanfor Bohuslan och i stlLlet soka

fi lokala ombud inom Vdstergotland, ddr foreningen hafr
minsta antalet arbetskrafter, dog frl,gan bort ay sig sjdlv.

I)etta miste ur insamlingens synpunkt beklagas. Det for-
tjanar emellertid ocksi beaktande, att man inte kan fA'

verkliga ombud, offi man inte har mojlighet att utlova
nigon ersdttning, och att hela ombudsinstitutionenar menings-
los, ifall den centrala ledningen inte har full uppsittning av
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arbetande krafter. En eller tvl" personer kan inte - alka helst
inte pi lediga stunder! leda en si vittfarnnande organisa-
tion" Sjeilva id6n med lokala ombud, i den utstrlckning det
valit mojligt, har alltid omhuldats av Folkminnesforeningens
insamlingsledning, varom fi,rsredogorelserna bdr tydligt vitt-
nesbord.

Den systertatiska insarutlingen.

De o[ka sidor av folklig tradition, t. ex. julseder, skordese-
der, brollopsseder, gjorts till foremil for foreningens pristdv-
Irngar, har insamlingen redan frhn borjan kunnat betraktas
som systematisk. For ett planmissigt utforskande av ert storre
omri.de med iakttagande ay att folkrminnena nigorlunda alL-
sidigt insamlas, och att viktig are grupper noggrant genomgis,
har foreningen saknat ekonomiska mojligheter annat an inom
ett landskap, ndmligen Bobusldn, For insamlingen harhar for-
eningen direkt eller indirekt under det mesta av sin verksam-
hetstid itnjutit anslag av Kungl. och Hvitfeldtska Stipendie-
inrdttningen.

Sisom inledningsvis ndmnts, hade insamlingen i Bohusldn
piborjats strax fore Vdstsvenska Folkminnesforeningens till-
komst. Efter en forberedande inventering av traditionsbes thn-
der iren L9L9-L920 har foreningen irligen utsdnt stipen dia-
ter. Efter tillfeitl igu anslag frhn Hvitfeldtska fonden uppgjor-
des viren L923 en fullsti"aig plan for en noggrann 

""d.^ok-ning ay hela landskapet. Enligt planen skulle undersoknin-
gatna ha i huvudsak slutforts 5,r L930. Planen upptog primlr-
undersoknin gM i 36 socknar, lokal djupforskning inom vissa
fi.lderdomligare omriden och slutligen kompletteringsunder-
soknin gar efter preliminar genom gfrrng av insamlat marer ral.
Yart och ert ay f,,ren Lg23-L927 utgick ay Hvitfeldtska fon-
dens medel kr. 4,ooo for den systematiska insamlingen i Bo-
h,usldn. Ar L928 utgjorde anslaget 3,000 kr. Det har inne-
varande fu utgitt med kr. 2,500. Tack yare detta ansLaghar
foreningen vait i stind att varje fu utslnda stipendiater till
landskapets skilda delar. For narmarc kdnnedom om dessa un-
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dersokningar hdrrvisas till de iiliga redogorelsetna for fore-
ningens verksamhet.

Till stipendiater har antagits larare och lararinrror, studenter
ffin Goteborgs hogskola samt lJppsala och Lunds universitet,
serninarieelever och dessutom upptecknare ute friln bygden,
vilka slrskilt meriterat sig for uppteckningsarbete.

Foljande stipendiater har -var:rt i verksamhet: fr,r 1921 fil.
stud. Erik Petersson, stud. Folke Linder; fr,r 1922 fil. stud. Gun-
nat Drougge; frr 1923 folkskoll. John Hallin, kand. Ivan
Markendahl, folkskoll. Karl Dahlin, stud. Olof B. Carlsson;
d,r 1924 fil. stud. Ingrid Heiggstrom, stud. Bertil Persson, fil.
mag. Ivar Svensson; fr,r 1925 fil. stud. Maja Ericsson, fil. stud.
Olof Hasslof, froken Selma Johanssor], fil. mag. Hedvig Lun-
d6n, herr Arnold Olsson, stud. Bertil Persson; d,r 1926 fil.
kand. Maja Ericsson, fil. stud. Hu1da Hammarbdck, fil. stud.
Olof Hasslof, herr Arnold Olsson, froken Olga Ringqyist;
fr,r 1927 fil. kand. Maja Ericsson, fil. stud. Hulda Hamrnar-
bdck, herr Arnold Olsson, fil. stud. Helmer Olsson;
i.r 19zS fil. kand. Maja Ericsson, froken Viola Gustaf,sson,
fil. mag. Olof HasSlof, herr Arnold Olsson, fil. stud,. Helmer
Olsson, froken Ingrid Settergren ; frr 1929 (arbetet pignr)
fil. kand. Maja Ericsson, froken Viola Gustafsson, fil. stud.
Helmer Olsson, froken Ingrid Settergrer]. Anslag for insam-
Iingsarbete vid sidan av expeditionsgoromilen har dessutom
t. o. m. fu L926 utgitt till fofiattarer). Olaus Olsson i Brdcke
har itnjutit personligt anslag frhn Hvitfeldtska fonden. Vissa
under,soknin gff i bohusldnska skIrgfi.rden, utforda fu L926 av
herr A. Gorling, bekostades delvis av foreningens skatt-
mdstare, grosshandl. James Svenssofl. Titl ett stort antal per-
soner har darjamte utgitt mera tillfeill ig^ anslag for lokal
djupforskning etc.

Stipendiaternas arbete har i allmdnhet priglats ay stort in-
tresse och beromvdrd samvetsgrannhet. Att materialet fthn
bygd till bygd kunnat skifta i ffiga om omffi.ng och vlrde ar
sjzilvklart, men det ar en omstdndighet, som inte kan Ldggas
upptecknarna till last. Glediande nog har foreningen endast
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i wa9" faLL haft att goru med stipendiater; som utkvitterat det
faststdllda forskottsarvodet utan att sedan lamna nigon som

helst ersittning i form ay uppteckningar. Det bor beaktas, att
detta givetvis inte gdller nigon ay ovan ndmnda stipendiater.
I frl,ga om anskaffande ay stipendiater har ordforanden, rektor
Celander, genom sina forsdnkningar bl. a. vid Goteborgs hog-
skola och Kjellbergska sernin adet i Goteborg gjort foreningen
ovdrderliga tjdnster.

Sedan de flesta socknar i Bohuslan blivit foremi.l for un-
der,sokningsarbetet, piborjades fu L928 en systernatisk kom-
plettering, sedan det viktigaste arkivm atefialet genomgitts och

en oversikt over de olika socknarna upprdttats, utvisande om-
filnget inom de betydelsefullaste traditionsgrupperna. Kom-
pletteringen bedrives efter rvenne linjer. Dels galler det att
utoka materiaLet frfun de minst undersokta omridena. Denna
rent topografiska genom glrng ar nu i det narmaste fullbordad.
Darjamte galler det att insamla mate.-ial inom vissa sdrskilt
viktiga traditionsgrupper over hela landskapet. I detta syfte

utsindes foregiende fu en stipen diat, fit. rrtag. Olof Hass-

l6f, med uppgift att, i samarbete med Goteborgs museum, gora
uppteckningar om fisket. Dessa undersoknin gar, som foreg6,-

ende fu delvis bekostades ay Gotebcrgs museum, har inne-
varande ilr helt overtagits ay denna institution. Under iuni-
aug. d. e. har en stipen drat, froken Ingrid Settergren) insam-
lat uppgifter rorande kalend erhret och dlrunder medhunnit
norra Bohusldn (till Uddev allauakten) . Det ar styrelsens for-
hoppnirg att kunna fortsltta och ytterli gare uwidga dessa

undersoknin gar nista arbets&r.

Bysdtforskare,

Se snart Vdstsvenska Folkminnesforeningen bildats, upptogs
arbetet med att skaffa foreningen medhj dlpare runt om i byg-
derna. En hel stab ay upptecknare kom si att knytas till in-
samlingsverksamheten, somliga for ldngre, somliga for kor-
tare tid. De foreningen inte varit i st&nd att ekonomiskt
stodja upptecknarnas arbete annat an i rtnga omfattning, har
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de flesta ay dessa frivilliga krafter gjort sin insats utan nigon
ndmnvdrd ekonomisk valuta utom i Bohuslan, dir foreningen

genom understod frhn Hvitfeldtska fonden kunnat honorera

bygdemeddelarna. Upptecknarna i ovriga landskap har hdnvi-

sats till foreningens tdvlin gar. En redogorelse for dessa med-

hjalparc, som av uppofrrande intresse deltagit i v&rt arbete,

kan an si linge knappast bli mera an en namnupprlkning
med nl,gra strodda notiser vid sidan harav. Ett visst berltti-
gande torde det ha, att ddrvid nigot antydes, hur foreningen

knot sina forsta forbindelser ute i bygd erna. Tii[ dessa hor

fo ren i n gen s he dersled amo ter-
Forst i raden kommer Olaus Olsson i Briicke, som Yar med

frLn borjan. Olaus Olsson hade under itminstone ett Par Lr-

tionden vid sidan av sina sllktforsknin gar gjort uPPtecknin-

gM angiende all,mogetraditionen pn Tjorn, nat han sisom

ovan ndmnts kom i forbindelse med Institutet for ortnamns-

och dialektforskning vid Goteborgs hogskola och dlrefter ge-

nom si gott sorn 8.iliga anslag frLn Hvitfeldtska fonden blivit
satr i titlfllte att uwidga sitt insamlingsomride. Vid forsta

flrsmotet overlImnade Olaus Olsson till foreningens arkiv sina

samlin gM ay ordsprik, ordsteiv och talesdtt frhn Tjorn, inalles

over 1300 nr. Med hjelp ay lektor $filh. Cederschiold hade

han de piborjat och har sedan dess fortsatt uPPtecknandet av

folksdgner pi Tjorn, Orust och Inland. Dessa samlin g:t, som

nu till storsta delen renskrivits och inforlivats med arkivet,

omfattar flera hundra nr" Dal5mte har Olaus Olsson uPP-

tecknat etr mycket stort antal visor, mestadels frin Tjorn.
Denna samling, Olaus Olssons visbok, omf attar for n[rva-
rande c:a 300 nr med ett stort antal melodier, uPPtecknade

av folkmusikern Dan. Danielsson, folkskoleinspektor Bruno
Lundgren m. fl. Slutligen har Olaus Olsson utfrigats pL va-

sentliga punkter av folklig sed, och hans omfattande kdnnedom

orr gammaldags folkliv kommer snart att ha rlddats undan

glomskan. I samarbete med en av foreningens stipendiater,

kand. Helmer Olsson, har han denna sommar sammanfort en

stor del aY detta material"
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Klas Olofsson i Fristad ar den forste upprecknare, som ef-
ter Ola,us Olsson kom i forbindelse med foreningen. Liksom
Olaus Olsson hade han sedan irtionden samlat uppgifter om
gammal tid och dess folkliv, s5.som fuamghr ay det mirklig"
foretalet till hans arbete "Folkliv och folkminne i Ar, Vedens
och Gdsene hdtader i Vdstergotland". Ndr kommitt6n for
konstituerandet ay en folkminnesforening den 8 maj L9L9 tilI-
satts, reste fofiattatefi till denna uppsats, kommitt6ns sekrete-
tare) uppit Bohuslin och samm anuaffade dd.rvid med folk-
skoleinspektoren Cail Agner, Udd evalla, som ndmnde, atr
Boris Tidning Vdstgoten under mhnga fu innehfltlit utom-
ordentligt livfulla och verklighetstrogna folklivsbilder fuiln
herr Agners hembygd. Dessa hade publicerats av pseudonymen
"Klas". I den brevbok, som fofiattarefi upplade for Vdst-
svenska Folkminnesforeningefl, ar brev nr L, "avghende for-
sflndelser", daterut den 10 mai och stdllt till Boris Tidning.
Det inneholl en anhil\lan om upplysning anghende namn och
adress till "Klas". Redan den 13 mai kom svar frhn redaktio-
nen, varph" foreningen omedelbart kunde inrang era honom
som medarbetare, vilket belyses av hans brev ankomna den
18 maj, den 6 och den L4 juni. Redan den 6 juni overlim-
nade Olofsson en del ay sina samlin gff i forrn ay tidnings-
urklipp. Han deltog sedan i tvl, stora pristivlingar, ndmligen
jultlvlan i Handelstidningens Veckoblad LgLg-t9,2o och tav-
lan om forntro och folksed rorande groda och boskap i Gote-
borgsposten L92L. Ging pn glrng har han dessutom stitt vist-
svenska forskare till tjdnst med vardefulla upplys ntngar. Ge-
nom anslag frhn Ldngmanska Kulturfondenhar han ocksi sarts
i tillfeille att utge forsta delen ay ovan ndmnda arbete , har
med realiserande en onskan, for vilken folkskoleinspektor Ag,
ner vid vhrt forsta samm anuafrande gjorde sig till tolk.

NIr Vdstsvenska Folkminnesforeningens upprop publicerats
i en del av den vdstsvenska pressen hosten L9L9, hade sty-
relsen vl,gat hoppas pit en strom ay forfrl,gntngar och bidrag
Men bide forffitgning arna och bidragen blev fA. En forening
slir inte igenom med ett upprop. Det fordras hratals entrdger
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upplysningsarbete, sdrskilt nar det gdlLr.-r nigot si vdrldsfrhn-
vdnt som folklig tradition och dess tillvar atagande. Bland dem,

som efter uppropet satte sig i forbindelse med foreningens

sekret erare, fortjd.nar en att sdrskilt n[mnas : dhvarunde folk-
skolllraren lob. Kal6n i Fagered,, Vid sidan ay sitt arbete pi
istadkommande ay den storsla gna Ordbok over Fageredsmi-
let som han utgav L922, hade Kal6n under cirka trettio irs
tid dven samlat folkminnen inom Fagered med ndrmaste om:
nejd" Hans forsta skrivelse till Vdstsvenska Folkminnesfore-
ningens sekreterare ankom den 2 oktober L9L9, varpl" frlgan
om Kal6ns samlin gM ging pi glrng behandlades i styrelsen.

Dessa samlin gar deponerades under andra arbets hret i fore-
ningens arkiv, dit storsta delen av dem sedan overllmnats sonl

gbva. Det huvudsakliga har utgivits under titeln Hallandska
Fotkminnen, Halmstad L927, en del publicerats i Folkminnen
och Folktankar. Efter tillkomsten ay Institutet for folkminnes-
forsknirg vid Goteborgs hogsk ola har Kal6n enligt forut
ay Vdstsvenska Folkminnesforeningens dhvarunde sekreterare

uppgjord plan anstillts dar som insamtringsledare for Hal-
land. Kal6n har i denna egenskap som Institutets stipendiat
gjort omfattande undersokningsresor i Halland. Han har dess-

utom ldngre tid, likaledes for Institutets rikning, varLt under-

sokningsledare i Vdstergotland. Som ovan ndmnts, tjdnstgor
han ffin maj L927 som Vdstsvenska Folkminnesforeningens
sekret erare, dock inte som insamlingsledare: Kal6ns egentl Lga

arbete pil vdstsvensk folkminnesinsamlirg ligger dels fore for-
eningens tillkomst, dels samm anhd,nger det med Institutets
insamling. Hans samlingar har ddrfor kommit att delas plt
tvl. arkiv. Se ar dven forhillandet med itskillig andra upp-
tecknares bidrag.

Vid irsmote den 24 september L92L beslot foreningen art
till hedersledamoter kalla fyru framstiende folkminness am-

lare, ndmligen de ffe ovan ndmnda, Olaus Olsson, Klas Olofs-
son och Joh. Kal6n, samr dessutom en fjZirde, tradgirdsm[-
staren Edaard Erlandsson i Veinge, Erlandsson har vadt sa,rn-

larc anda ffitn ungdomen. Han har samlat an det ena) in dec
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and,ra; se hade han under mLnga Lr upptecknat sdgner och

visor i sin hembygd. Han visste med sig, sisotn han skriver i
etr brev till forfattaren, att hans uppteckningar efter hans dod

med all sannolikhet skulle bli forstorda, kanske som brdnsle
under kaffep annan Ndr Vdstsvenska Folkminnesforeningen
anordnade sin forsta instruktionskurs for upptecknare, deltog
Erlandsson som stipendiat. I den tdvlan, som anordnades for
kursdeltagarnz, erovrade han forsta pris, och ha,r sedan dess

deltagit i fleru tlvlingar, alltid med mycket gott resultat. Pi.

sista tiden har han, sedan bygdens folkminnen i stort sett in-
satnlats, upptecknat folkmilet i Veinge.

I foreningens forsta folkminneskurs deltog tvh, stipendiater
frhn Vdmland. Den ene av dem, smibrukaren Edu. Olssort i
Brtlsud, Kola socken, hade insdnt ett mindre bidrag i den di
avslutade stora pristdvlan om julseder, och han kom sedan

att bli en av foreningens frlmsta leverantorer av skordebruk
och julseder, till en borjan i forbindelse med foreningens ord-
forande. Han har darjlmte deltagit i de flesta av foreningens
tavhngar och noggr ant genom gLtt sin bygd: sagor, slgner, vi-
sor, allehanda slag ay tro och sed har genom Edv. Olssons

nit och intresse tillforts arkivet. Efter Institutets tillkomst
fick Edv. Olsson stipendium harifrhn for folkminnesinsamli.g
i Brunskog, Tocksmark m. fl. socknar. Av foreningens bi-
dragsg Lvare kan Edv. Olsson med full ratt sdttas vid sidan ay

Klas Olofsson med hinsyn till det absolut originella och akra
folkliga framstdllningssittet. Edv. Olsson kallades till fore-
ningens hedersledamot e S.rsrnote den { oktober L924.

Den siste i raden av vh.ra hedersledamoter ar folkmusikern
Dan. DAnielsson i Filipstdd, som korades hirtill den L6 feb-

tuarl detta 3,r. EmellertiC ar Danielsson en ay de dldsta i ra-
den ay foreningens forbindelser. I maj L919 fick forfattaren
genom postdirektor S7ennqvist i Goteborg upplysning om
Dan. Danielsson och hans verksamhet solx folkmusiker. Re-

dan den 1 juni 1979 tillskrevs Danielsson med hemstallanom
samarbete, och han medverkade vid foreningens forsta irs-
mote. Efter foreningens folkminneskurs i Uddevalla L926, ddr
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Dan. Danielsson var en vdrdefull kraft, overldmnade han er
samling melodier etc. till foreningens arkiv. Innevarande 5"r har
Institutet for folkminnesforskning sett sig i stind att utsdnda
Danielsson for att uppteckna folkmusik pi v;istkusten, erl

tanke, som forut flera ghnger framkastats, men som foreningen
saknat ekonomiska mojligheter att realisera. Med Dan" Dani-
elssons kallelse titl hedersledamot, har samtliga vdstsvenska

landskap blivit foreuadda bland Folkminnesforeningens he-

dersledamoter: hrr Kal6n och Erlandsson foreuader Halland,
Klas Olofsson Vistergotland, Olaus Olsson BohusLan, Edv.

Olsson Vdrmland, Dan. Danielsson Vdrmland och Dalsland "

Danielsson ar visserligen natvraliserad vdrmtrinning men till-
hor en Dalslandssldkt med flera generationer spelmdn.

Till foreningens e I d s t a m e d a r b e t a t e hor utom dessa

hedersledamoter en rad andra upptecknare . Erumst till tiden
kommer froken Sclma Iohansson i HoltsunSa, Torsby socken,

Bohusldn. Genom en tidningsnotis hade froken Johansson fltt
kainnedom om planerna att bilda en folkminnesforening i
Goteborg och skrev de omedelbart till foreningen. Hennes
forsta skrivelse hit inkom den 20 maj L919, alltsi fore fore-

ningens konstituerande. Strax efterlt insdnde hon sina forsta
uppteckningar, sdgner, huvudsakligen av lokal karaktar. Hen-
nes uppteckningsarbete har sedan dess aldrig helt legat nere"

Hon har fhtigare an nigon annan deltagit i foreningens ut-
bildningskurser, och hennes samlarresor har utstrlckts frLn
Torsby och Harestad titl Lycke, Ytterby och Sdve, vid fr,en
tillfdllen med direkt anslag frLn foreningen, sedan hon forut
deltagit r nl,gra ay vl"ra tavlingar. Genom sin absoluta origi-
nalitet och sin akta folklighet i uppteckningssdttet sluter sig
Selma Johansson som den tredje i kretsen till Klas Olofsson
och Edv. Olsson. Nigon fjade, som kan gora detta klover-
blad till en fyruappling, torde inte finnas bland vira hittills-
varande samlare. Hur duktiga mLnga ay ovriga upptecknare
an visat sig, har de inte stilistiskt kunnat si fhnga folktonen
som dessa. Selma Johansson har de sista iren allt mer in-
riktats pit undersoknin gM rorande folkmilet i bygden och pi
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studiet ay hemslojden. For sistndmnda dndamil Ltnjuter hon

innevarande hr anslag frhn Nordiska Museet"

Aven en sockenbo till Selma Johansson bor har fA en plats.

I. A. Thorkelsson i Flateby fordes genom Olaus Olsson redan

frLn borjan i forbindelse med foreningen. Trots sjukdom
Thorkelsson yar vanfor frhn barndomen deltog han i clen

forsta folkminneskursen i Goteborg och s[nde sedan bidrae
till flera av foreningens tdvlin gar. Medan de flesta uppteck-

nare haft mojlighet att genom vandrlngar i bygden oka sina

samlin gM och plt si sdtt forst si sminingom blivit utPutn-

pade, ndr bygden i huvudsak vartt genom gLngen, hade Thor-
kelsson huvudsakligen sitt eget minne att osa ur, men detta
yar ocksi osvikligt. Sina flesta higkomster hade han efter

modern. NIr Thorkelsson hastigt avled i september 1922,

hade man dock det intrycket, att kdllan borjade sina. Det
yat ju inte heller underligt: det ar inte vem som helst, som

hr efter Lr kan fora f ram nytt ur egna higkomster frLn ett sit

speciellt omride som folklig tradition.

Yarje hr har tillfort foreningen nya uppteckn are, och

I yarenda pristdvlan har ett eller annat nytt namn kommit
till synes bland de frlmsta. N5.gra miste har ndmnas, om an

mera i forbigiende. De flesta befinner sig an i dag i fullt
arbete med att pL lediga stunder " dra stri till stacke fi" , folk-
minnesarkivet i Goteborg. Efter tillkomsten av Institutet for
folkminnesforskning har ddrvid samtliga upptecknare utom
Bohuslln komrnit i Institutets tjdnst, men de har flu sin in-
riktning och utbildning genom Vdstsvenska Folkminnesfore-
ningen och r mhnga fall ldmnat betydande matenal till dess

arkiv, innan Institutet genom lotterianslag fick mojlighet att
ekonomiskt stodja deras arbete pi helt annat sitt arL for-
enmgen.

Gores borian med H a ll a n d pluaffar vi redan forsta
arbetsi.ret w3. fortraffliga upptecknare : Karl A. Karlsson i
Harplinge och Hi. R. I\ilsson i Aled, bida de'ltagare i forsta
folkminneskursen. En del ay Karlssons uppteckningar har se-
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dermera tryckts i Boken om Harplinge. Genom Karlssons
formedling kom foreningen att b,land sina medhj alpare dven
kunna tmangeta i,drs f ob,an Bengtsson i Steninge. Bengtsson,
som yar fddd 1831, hade pL flerfaldigt sdtt etr tungr och dy-
stert liv bakom sig. Hans kroppskonstitution yar ytterst
brdcklig, och nar man sig denna lilla gestalt, forvinade man
sig over, att han under mLnga hr kunnat utfora ett tungt grorr-
arbete , ty storsta delen av hans liv blev detta hans lott. En
liten biinkomst forskafrade han sig genom medarbetarskup i

bygdepressen. Ndr han kom i forbindelse med Vdstsvenska
Folkminnesforeningen, vistades han, sjuk och nedbruten, sedan
flera hr pL forsorjningshemmet i Steninge. Han yar de, 85 Lr,
och hans minne hade borjat forsvagas. De uppteckningar, han
kunde gora, prdglas av klarhet och rcda, och man miste endast,
i detta som si minga andra fall, beklaga, att han forst vid si
hog &lder kom att utnyttjas for folkrninnesinsamlingen. For-
fattarcn, som vintern L922-23 besokte Bengtsson ph Steninge
forsorjningshem, medtog danfrhn ett oforglommeligt minne ay
en intelligent mdnniska och en fin personlighet, Iedbruten av
livets vedermodor och frhn forsta stund stdlld pL tillvarons
skuggsida. Hans sista dagar kom dock att livas av en strile sol.

Ndr Bengtsson fyllde nittio fu (tlz5), blev han foremil for en

kort biografi i Hallandspublikationen Vir Bygd. Denna upp-
sats hittade vdgen till hans barnb arn i Amerika. Hans barn
yar for ldngesedan doda, och frhn barnbarnen hade han aldrig
hort nigot. Han satt ddr ph forsorjningshemmet som den en-

sammaste bland de ensamma , dh han en dag fick brev ffin barn-
barnen ph andra sidan havet. Tidskriftsuppsatsen hade "vickt"
dem. Sista gingen forfattaren fick ett meddelande frhn Bengts-
son, uttalade han sin glddj. over att han kommit i kontakt med
barnbarnen. Nigon tid efterht gick han bort. - I lob.Bengts-
son, Goteborg, och Gunnar lohansson, Kdllsjo, har foreningen
haft tvenne energiska och pipassliga meddelarc.

Bland upptecknare inom Vastergotland kan sdrskilt
nd.mnas lantbrukaren Axel Henriksson, Fritsla, varmt intresse-
rad ay hembygdsvi.rden i dess olika former, speciellt av slikt-
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forsknirg. PL allt sdtt har Henriksson sokt gagna foreningen

och ddrvid iven riktat dess arkiv med vdrdefulla bidrag.

Bland ovnga upptecknare frhn detta landskap kan ndmnas

Rich. lobansson, Vedum , T bure Andersson, Grolanda, och

lobn Alfredsson, Hedared.

Tre av bygdemeddelarna inom Bohuslin har ndmnts i

det forcgl,ende, nimligen Olaus Olsson, Selma Johansson och

J A. Thorkelsson , ?y vilka de tvi sistndmnda f orcuader Inlands

sodra hdrad. Traditionen inom detta hirad har belysts av yfter-

liggare ett par upptecknare, nimligen froken Tora lohansson-
Skredsuik med bidrag bl. a. ffin Torsby och Ytterby samt forre

soldaten Olot' Frojd. Frojd, som ar f6dd den 29 oktober 1838,

ar bosatt i Rogstorp i Kareby socken. Den 1 februari L922 in-

kom hans forsta anteck nrngar, avsedda for pristivling i Tro,

Sed och Sigen. Efter denna borian foljde ett intensivt sam-

arbete, och Frojd kom ati anlitas bide som upptecknare och sa-

gesman. Hans uppgifter ar visserligen i &tskill tga fall ritt
ilderdomiiga, men de fhr sitt storsta vdrde genom uPPteckna-

rens originalitet och uttrycksfulla spri,k. Frojd besitter en sti[-

istisk {orml,ga av allt annat an alldagliga mitt, och hans livs-

syn vittnar om ett siregen Personlighet.
Inom Inlands Frdkne hdrad har foreningen tvenne framsti-

ende medhjdlpare: K. G. I'{ilsson i Viisterlanda och Manfred
Suenungsson i Hjiirtum. Den forre har under ett PM fu med

gotr resultat bedrivit ,uppteckningsarbete huvudsakligen i sin

hemsocken; den senare har langre tid titlhort foreningens bygde-

meddelarc och dven dokumenterat sig som en utmlrkt dialekr-

upprecknare. F. n. ar Svenungsson sysselsatt med en storre be-

skrivnirg over Hjirtums socken.

Inlands nordre hdrad har en vdl rustad samlare i lantbrukaren

Karl G. Lar.rson, Solberga socken. I likhet med de flesta av

foreningens meddelare har Larsson kommit att fasta sig vid
foreningens arbete genom de tdvlin Bar, foreningen anordnat.

Larsson har upptecknat allt, han pLtraffat av gamm al tadition"
Sdrskilt skall hIr pipekas hans stora samlin gM av ordsprik och

ordstdv samt hans bondgirdsbeskrivni.g, den enda i sitt slag i
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Bohuslin. Larsson ager alldeles sdrskilda forutslttnin gar for
ett intrdngande r vl.r allmogekultur, da han bide pL fddernet
och modernet harstammar frhn gamla bondeslikter.

Frin Orust har foreningen lyckats fA medverkan ay tvenne
storre upptecknare: Carl E. lobansson i Torp, Tegneby socken,

och Arnold Olsson i Stensbalt, Torps socken. Den forre, som

genom Olaus Olsson fltt intresse for folklig tradition, har ut-
fort sitt fornimsta arbete under upptecknandet ay sagor och
slgner efter en och samme meddelare, Samuel Jakobsson; den

senare gjorde sina forsta uppteckningar redan i femtonirsilden
for en pristdvlan anordnad ay Nordiska Museet. Hans tidigaste
bidrag till Vdstsvenska Folkminnesforeningen pristdvlan i
Tro, Sed och Sdgen inkom den 18 juni 1922. Sedan dess

har Arnold Olsson stltt i stdndig forbindelse med foreningen:
deltagit i kurser och tdvlin gar och ddrefter i egensk ap av stipen-
diat bedrivit insamlingsarbete i ett flertal sockna,r.

Inom Lane harad hade foreningen fe forsdnkningar, nar
F. I{i, Palmquist den t juli 1922 for forsta gingen ldt hora ay

sig" Heirmed inleddes .ett samarbete, som an i dag plgfu.
Den rayon, Palmqvist undersokt, omfattar bl. a" Lane Ryt, Bdve,
Forshdlla och Hjdrtum sarnt angraasande delar av Dalsland.
For arbetet i Bohuslan har Palrnqvist periodvis itnjutit sdr-

skilt anslag.

Inom noffa Rohuslan har det visat sig svi.rare att fA frivil-
liga medarbetare, som kunnat agna mera avsevdrd tid Lt for-
eningen. Ett par namn miste dock medtas i denna oversikt.
I'{ ils Carlin borjade sin uppteckningsverksamhet i sextonirs-
ildern med insdndandet av sdgner och folktro frhn Bro socken.

Pristag are i fl,era tivlin gar hade Carlin en kort tid anslag for
insamlingsarbete bl. a. i Berfendal" Froken Olga Ringquist i
Lysekil ar en av de fe, stadsbor, som hyst intresse for folklig
tradition. Froken Ringqvist, som forst kom att delta i en spe-

ciell Bohusldnstlvlan (tlz5), har gjort uppteckningar huvud-
sakligen inom Bro och Bokends.

Bland upptecknare inom Dalsland
nas handarbetsld rarinnan Mimrni Fredb,

fortj anar frdmst ndm-
Hogslter, som tiller-
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kdndes f,orsta pris i tdvlingen i Tro, Sed och Sdgen L923, och

som dven vid andra tillfiillen insdnt uppteckningur. Komminister

laan Markendabl och herr T age Heimer har lamnat vlrdefulla
bidrag ffin landskapets norra det. Ytterhgare ett namn bor har

ihi.gkommas, ndmligen Enar Vohlfart, Tillhorande den gamla

Goteborgssldkten \flohl fart yar han fddd i Dalsland, hade haft
anstdllning pi bruk i Vermland och deirefter for mi nga hr sedan

utvandrat och slagit sig ner i Am ertka, varifrhn han snart flyttade

titl Australien, dar han hade sin farm i nirheten av Mellbourne.

De ofta iterkommande tdvlingsnotise rna med Fnfoliande publi-
cering ay sdgner och folktro i Handelstidningens Veckoblad
vdckte \Tohlfarts intresse, och slutligen borjade han nedskrrYa,

vad han sjdlv kom ihig. Ging pL ghng sdnde han bidrag till
foreningens arkiv, huvudsakligen fr?an Dalsland, hans "lang-

rans bygd", men lven frin Vdrmland. De broschyrcr och bocker,

S7ohl fart moftog frLn foreningen, overldmnade han slutligen
titl svenska biblioteket i Mellbourne. N[r han kinde doden

nalkas , -var hans sista Ltgard att tillstdlla forfattarel ay denna

uppsats err brev med tack for hIlsni ngarna frhn hembygden,

vilka blivit honom en ljuspunkt i forskingringen, och att dess-

utom bllagga ett manuskript, som han ville ha betryggande

placerat i Sve l:^ge: originalet titl den Wohlfartska sldktkro-
nikan, forfattad omkring 1860. Detta manuskripttet overldm-

nades till Goteborgs Stadsbibliotek"

Inom Vermland har foreningen under irets loPP fhtt
minga forsdnkningar. En av de tvh, vdrmldndska deltagarna i
den forsta folkminneskursen, Albin lobnsson i Lekuattnet, har
bl. a. vunnit forsta pris i foreningens sista stora tavlan (tlZl) "

De folkminnen, herr Johnsson lyckats samla, har sdrskilt in-

tresse, ddrfor att de uteslutande hdrleder sig ffin en gammal

finnbygd. Finnbygdens traditioner har ocksi gjorts till foremil
for undersoknin gar av komminister Oscar Suensson, Charlot-

tenberg, bordig frLn Ostmark. Genom en pristavlan i Nya Vdrm-
lands-Tidningen L921 kunde foreningen betydligt utoka kretsen

ay intresserade medarbetare, bl . a. med komminister Svens-

son, fru Olga Ekman-Larsson, Hammaron, froken Hildegard
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Skoglu??d, Sillerud, herr A, M. Surudin, Mangen, m. fl. I pris-
tivlingen L927 tillkom Lter en duglig Vdrmlandsuppteck-
nare, hemm ansagaren Oscar Olsson i Vallarne, Frykslnde
socken.

Atskilliga frivilliga krafter har dven utokat foreningens arkiv
med samlingar frln bygder utanfor det egentlig Vdstsverige"
Till denna grupp kan riknas herr B. Bengtsson och folkskol-
lararen Torsten Lindber{t bida med bidrag frhn Sodra Hestra
m. fl. socknar i Smiland. Den sistnlmnde har sederm era iven
inkommit med uppteckningar frhn Dalsland.

Denna oversikt kunde ha gjorts betydtigt utforli garc, vilket
rrd och utrymme dock inte tillitit. Mengen bidragsgivare har
iterkommit zar efter med storre eller mindre bidrag, andra har
kanske forsvunnit efter en sdndnirg. Att vaga den ene uppteck-
narens insats gentemot den andres ar svirt - 

och det skulle for
ovrigt innebdra en stor ordftr,isa. Y ale bidrag har sitt att saga,

den lilla notisen lika val som den stora samlingen" Intet bi-
drag, som synes samvetsgrant upptecknat, ar overflodigt.

Det m5,ste dock i detta sammanhang omndmnas, att dven Lt-
skilligt bedr agei i uppteckningsarbetet kunnat pivisas. I lyck-
ligaste fall kan man stundom utan tvekan avvisa en uppteckning
som ren avskrift; andra gLngen kan det hela yara mera forsi.tligt
gjort, si att forfalskningen inte genast upptickes. Forr eller se-

nate kommer den dock i dagen, dven om det skulle droja si
lange, att en eller annan uppgi ft av denna art hunnit smyga sig

in i litteraturen. Att forfalska folkminnen ar dock inte si all-
deles enkelt, och den, som kdnner folket, inte baru folktradi-
tionen, kan med nigorlunda sikerhet skilja aguarna ffin ve-

tet. Allt, som phtraffas i ett folkminnesarkiv, kan inte utan vi-
dare godtas.

I)et torde kanhdnda ocksf,. bora anmarkas, att inte alla erfa-
renheter en insamlingsledare har av den stora allminheten dr

ghdjande. Oavsett dem, som inte drar sig for att komma med
oriktiga uppgifter for att fe, eft pris, kan man alli emella nLt fh
att goru med ratt underliga figurer. Se t. ex. hlnde en ghng,
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sedan en pristdvlan i Tro, Sed och Sdgen pl'ghtt i minader och

uppteckningar inforts i flera nummer, att en Person bad att fa
veta, vad det var for en tavlan det Yar fth'ga om" "Ar det

nl.gra konstiga ord, man skall sdtta ihop, eller nigon hemlig
mening, som man skall gissa?" Han fick frh,gelistor och goda

rh.d, men han kom aldrig igen! En skolyngling hade en gLng

filtt for sig, att foreningens sekret erare var nigot slags drang,

som endast hade till uppgift att svara pL dumrna ffi'gor. Y.tg-
lingen fick ffi,gehsror, ,uppteckningspapper, en samling folkmin-
nen i tryck o. s. v., men nar han trots detta ville ha ytterhgare
upplysningar om foreningens arbete, fick han inget svar. Da
kommer en ilsken epistei med hot att anmala uPPsatsens for-

f attarc for styrelsens ordforandel For att slippa blanda ordfor-
anden, styrelsen och foreningen in i denna sorgliga histo-

ria reklamerade forfattarefi forut till vederborande avs[nda

brev och korsband e, ndrmaste postkontor. Om ett PM dagar

kom err vordsamt brev frhn ynglingen, som bad, att alla vidare
htgarder godhetsfullt mitte inhiberas. Han hade fltt tillrickligc
med upplysningar!

Tdmligen nedsliende erfarenheter av den mdnskliga karak-
tdren kan man pL itskillig^ sdtt gora under en folkminnestav-
lan. Synnerligen vanlig ar den upptecknaretyp, som beleds agar

varje bidrag med en god portion smicker, men ofta efter tdvling-
ens slut ar lika slosaktig r frLga om otidigheter, ddrfor att han
missriknat sig pit priset. Det ar naturligtvis inte roligt att fA'

ett litet extrapris, om man hoppats pi forsta pris, men prisdo-
,marna gor dock alltid sitt bdsta. Tdvlingsledaren fl'r i forsta
hand skulden.

Det vore dock orltt att sluta denna redogorelse for foreni ng-
ens forbindelser ute i bygde rna med dessa pessimistiska utgjut-
elser. Ndr man tdnker tillbaks pe de tio Lr, som ghtt sedan for-
eningens tillkomst, ar det en lin g rad av gestalter, som passerar

revy. En hel del av dem har insamlingsledaren inte kunnat
undgi att fdsta sig vid. Alla 'har det gemensamt, att de

varit besjdlade av sann kirlek till en stor uppgift och velat
gora sitt bdsta enkelt , rorande, ansprikslost. Minga av
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dem har gltt bort, de flesta har det yartt omojligt att n5,. De
illustr erar det bdsta hos vlr gamla bondekultur och vl,r gamla
bondestam. Deras bidrag, vllmenta och troskyldiga, har kun-
nat ge arbetet verklig mening det ar roligt att nigon ghrg
mota en sann mdnniska. Och det ar varmande att kinna en
levande ande bakom orympliga bokstdver.

Arktaet,

Redan vid foreningens tilikomst trdffades avtal med Gote-
borgs Stadsbibliotek, att de blivande folkminnessarmling arna
skulle inrymmas dar. I Stadsbibliotekets andra vining dispo-
nerade foreningen sedan under i.tskill igu hr tillsammans
med Institutet for ortnamns- och dialektforskning vid Go-
borgs hogsk oJa eft mindre utrymme. Efter ombyggnaden av
Stadsbiblioteket har for Vistsvenska Folkminnesarkivet, besti-
ende aY de samlin gr, som aiges ay Vistsvenska Folkminnes-
foreningen och av Institutet for folkminnesforskning vid Gote-
borgs hogsk ola, upplitits ett stor,re rum, dar orginaluppteck-
ningar, avsk rrfrer, kataloger etc. kunnat ordnas ph ett over-
skS.dligt sItt. Arkivet har dven pi senare tid forsitts med en
boksamling, till stor det genom ghvor. Fordelen av att ha upp-
teckningssamltngarna f.oruarade e Stadsbiblioteket ligger i -op

Pen dug: bide arkivets personal och besokande forskare har j"
utan vidare tillging till ndrmast erforderlig litterarur. Innan
lokalf fi'gan tillfredsstdllande losts, forell,g .tt anbud frhn for-
eningens dhvarande vice ordforande, intendenren Axel Nilsson,
att placera foreningens samlin gM pit Rohsska Konstslojdsmu-
seet. Detta anbud ansig sig styrelsen, ehuru med sror tvekan,
bora avboia, just med hdnsyn till vikten av att ha tillging titl
folkloristisk litteratur.

Som arkiuarie tjdnstgjorde frhn hosten t9t9 tiil borjan ay
5,r Lgzz folksk ollaruren Elof Lindilv, eftertradd av apotek aren
Martin Lundqvist, som uppeho,ll sysslan under tvi perioder med
avbrott for tiden seprember 1922 till och maj t923, de upp-
satsens fotfattare forestod arkivet. I seprember 1924 ,rrcigt
kapten Vraldemar Liungman titl arkivarie och kvarstod i denna

284



Manrtx LuNoevlsr

Eron LrxoArv

285

\TaroEMAR LtuxcMAN



befattning till ingingen av juni minad 1928, de fl. lic. Olof
Fors6n utsigs till sekret erare hos Institutet f or folkminnes-
forsknirg vid Gcteborgs hogskola. Efter Institutets tillkomst eir

arklarrebefattningen forenad med sekreterareskapet i Institu-
tets styrelse, vilket alltsi innebir, att Institutet utser forestin-
d,are for det gemensamma arkivet. Sorn arkiubitrilde tjdnst-
gjorde v5.ren 1922 och olika perioder iren L923-21 kand.,

sederm eta redaktor Erik Petersson. Fr. o. m. hosten L92, har
sorn ordinarie amanuens tjdnstgjort fil. kand. John Granlund,
medan fru Gunvor Asklund 192i--28 varit anstdlld som bi-
trldande arnanuens.

Ett mycket svi.rlost problem erbjod frin borjan ordnandet
da f oreninger?.s originaluppt,eckruingrun. Ett forslag till accessions-

katalog uppgiorCes ay foreningens forste arklarre, folkskol-
larare Elof Lindilv, vilket forslag av styrelsen godkdndes.
Detta forslag anvandes fortf arande vid accessionsforandet av

foreningens sarnlin gar, och det har liksom f,oreningens ov-

rtga katalogiseringssystem antagits dven av Institutet for
folkminnesforskning. Frin 1928 tilldmpas samma principer
vid ordnandet ay materialet hos det nybildade Jordbrukare-
IJngdomens Forbunds Folkminnesarkiv och frhn mars minad
detta 3,r dven vid Gunnar Olof Hylt6n -Cavallius' Stiftelse for
svensk folkminnesforskning vid Lunds universitet. Y arje sam-

ling f6,r sitt accessionsnummer2 och uppteckninga rna ordnas i
kapslar efter numren. Numera brukar dock uppteckning ar p3,

folio jamte folkmusik och fotografrer forvaras sdrskilt. Yarje
blad i en samling forses dels med nummer, angLvande plats
inom samling€n, dels med vederborligt accessionsnummer. Ndr
ffi,gan om systematisk och geografisk katalogisering viren
1922 forelig till avgorande, yar man inom styrelsen starktbe-
tdnkt pi en sidan omgruppering ay materi alet, att det ordna-
des efter uppteckningsort, ett forslag, som dock bestlmt av-
styrktes av foreningens forne arkiva rte, herr Linddlv, som
forde det ganla systemets och sunda fornuftets talan. Sedan
intendenten Axel Nilsson dragits in i diskussionen, au gjordes
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frl.gan snabbt till herr Lindllvs formin, en utging, som en-

var, soln haft med arkivet att gota, miste finna yara synner-

ligen tycklig. Vid det samm antrade, de denna frhga av gior-
des, f attades dven, pi ordforandens initiativ, beslut om uPP-

ruttandet ay en topografisk och en systematisk katalog over

foreningens samlin gar. Den f,orstndmnda katalogen yar nod-

vdndig bt. a. som underlug till en vdstsvensk folkminnes-

karta, som var avsedd att demonstreras i samband med Jubi-
leumsutstdllningen i Goteborg L923. Sedan en toPografisk ka-

talog upprdrtars av kand. Erik Petersson, utarbetades denna

kana ay arkitekren Allan Berglund. Den fanns tillgdnglig i
hantverkshistoriska avdelningens studierum A" utstdllningen.

Den sysrematiska katalogen -var behovlig vid den genom gLrg
ay samlin garfia, som skulle ugu rum i och med utgivandet av

nl.gra folkminnesskrifter , danbland tvh" volymer i Goteborgs

Jubileumspubtikationer. Vid det ovan ndmnda sammantrddet

framlade uppsatsens forfattare ett forslag tilt systematisk ka-

talog, vilket sdrskilt understilldes intendenten Nilssons prov-

ning och i huvudsak vann hans gillande. Systemet kom sedan

att ,utformas i praktiken dels ay kand. Petersson, dels i nL-

gon min ay f.orfattaten. Sedan docenten $7ald emar Liung-
man overtagit ledningen av arkivet, har katalogen undergitt
betydande indrin gM pL herr Liungmans initiativ. Det skall
hdr endast i forbigiende pipekas, att ett katalogiseringssystem
mycket vdl kan utarbetas fjarran frhn alla samlin Bat, men om

systemer skall bli hillbart, miste det foras ut i levande livet
dvs. provas pi verkligt mater ial. Det forefaller, som om de

principer for ordnandet ay en folkminnessamling, vilka under

S,ratal utexperimenterats inom Vdstsvenska Folkminnesfore-
ningen, vore de riktiga i varje fall ghr det utan svirighet
att hitta materral ay vilket slag So,rn helst, att frnna, vad

varje socken haft att grya, och slutligen dven, vad va,rie uPP-

tecknare bidragit med. Den personella katalogerr, alltsi uPP-

tecknarekatalogen, upprdttades v5.ren 1923 av for fattaren, som

vid besok e, Norsk Folkeminnesamling i Oslo kommit ph den

tanken , att man genom en dylik katalog kunde vinna detsam-
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ma, man i detta arkiv ville uppni genom att ord na materialet

efter samlarna: en mojlighet att snabbt se, vad varie uPP-

tecknare istadkommit.

Dh katalogisering ju at ett tidsodande arbete, sorn dven

krdver ratt omfattande kinnedom om materi alet, har man tid-
vis vadt nodsakad att lhta stora samlin gat ligga okatalogise-

rade. Sa kom materialet frhn julpristavlan L9L9-20 att ac-

cessionforas och inordnas i arkivet forst i december L922"

Katalogiseringen har ocksi mist uppdelas pi flera hlnder.
Accessionskatalogen fordes frln september 1922 trll mars L927

av forfattaren" Frin denna tid har alla goromil med sam-

lingarnas ordnande och katalogisering ombestyrts av ama-

nuensen Granlund"

Ndr foreningens samlin gar filtt nigon mera betydande om-

fattnLngt sokte man hilla dem tillgdn gliga for forskare. Till
en borjan kunde detta ske endast nh.gra timmar Per vecka;

sedan ordinarie personal anstdllts hilles arkivet oppet Lret

offi, vardagar kl. LZ-3,30. Materialet har i stor utstrdckning

fhtt nyttjas sqm heml&n. Flera hundra accessionsnummer Per
hr brukar utlinas. Foreningen har gentemot bide institutio-

ner och enskilda sokt foretrdda den pricipen, att materialet

inte endast ar till for att forvaras utan a'ven f.or attbegagnas!

Vid ay ir 1922 uppgick foreningens samlingdr

dt) Poi t till 7,950 sidor (Bohusldn 3,2AC, Halland

2,250, and 1,010, Dalsland 4OO, Vdrmland 100, tjv-

riga landskap 550 sidor) jdmte 6,83, nr giltot, ordsprik och

ordstdv. Vid utgingen ay 3,r 1928 uppgick samhngarna inklu-

sive giltor etc. till 27,782 sidor (Bohuslln L6,481, Halland

3;61, Vdstergotland 2,49L, Dalsland 2,301, Vdrmland 2,L06,

i|vnga landskap 831t sidor). Innevarande fu har arkivet till-
forts c:a 1,800 sidor uppteckningar, till storsta delen frLn Bo-

husldn, och omfattar f' n' omkring 29,60a sidor' Hdrtill kom-

rner Olaus Olssons visbok med tillhorande melodiuppteck-
nLngar) vartgenom det folkminnesm atertal som insamlats ge-

nom foreningen och som tillhor dess arkiv, uppgir till ilt-

288



skilligt over 30,000 sidor. Hd"rtill kan laggas de uppteckningar,
som inkommit i pristavlingar, anordnade ay foreningens tid-
skrift Folkminnen och Folktankar, och som forts till Institr,-
tets arkiv.

Skrifter,

For att bland en storre allmdnhet sprida kinnedom om for-
eningens verksamhet och ge impulser tiIl eft energiskt insam-
Iingsarbete ph ett mera varaktigt sdtt an genom agttatronen i
tidningspressen beslot sqrrslr., hosten l9L9 att utge en serie
V dstsuenska P olkntinnesf orenirugens Smfr,skrif ter, Forsta numrer
i denna serie (Riktlinjer for foruminnesinsamlingen. Av Da-
vid Arill. Goteborg L92O) utsdndes bl. a. tilt hembygdsfore-
ningar och folkbibliotek i vdstra Sverige. For att rikta sam-
larnas uppmdrksamhet pi vikten ay att deras forndmsta sa-

gesmdn inte endast i forbigiende omndmndes utan om moj-
ligt gjordes till foremil for kortfattade biografier och for att
'lamna en handledning hdrvid utgavs som nr 2 i serien etr
hafte YLra gamla. Av David Arill. IJddev alla 1923. Tidigare
hade utarbetats blanketter for brografiska uppgifter rorande sa-

gesmdn och upptecknare. Uppsatser, innehiilande dels material
frhn arbets faltet, dels anvisn tngr for insamlingsarbetet , har
tryckts i ett fl,enal tidskrifter, frdnrst i Folkminnen och Folk-
tankar, men dven i hembygds- och folkhogskolepublikationer.
Bland forfattarna till uppsatser ay denna art mrirkes H. Ce-
lander, Sfilh. Cederschiold och Olaus Olsson, Martin Lund-
qvist, Joh. Kal6n m. fl. I stor utstrickning har sdrtryck av
dessa ,uppsatser utdelats till ledning for upprecknarna.

Sirskilt under forsta arbets Lret, t. ex. i samband med folk-
minneskursen i aprrl 7920, diskuterades moiligheterna att fA
till stind en tidskrift f or atistsuensk f olkminnesinsamling. Den-
na plan har av ekonomiska skil aldrig kunnat realiseras. Frin
och med band VIII (tlzt) kom tidskriften Folkminnen och
Folktankar, utgiven ay Folkminnesforeningen i Lund, att ut-
gora organ dven for Vlstsrrenska Folkminnesforeningen, som
overtog tidskriften i och med band XI (tlZ+1 . Tidskriftens
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grund ate) docenten C. \ft. von Sydow, kvarstir som sjdlvskri-
ven medlem i redaktionen, medan foreningens styrelse urserr
tv5, ledamoter, ndmligen H. Celander och Sf. Liungman, den
senare redaktionssekreter are hrg. XI-XV, h. 2. I februari
L927 insattes i redaktionen docenten Herman Geijer, Upp-
sala, som kvarstod till L928. Tidskriften utkommer med iyru
hdften per Lr och utdelas gratis tilt foreningens medlemmar.
Prenumerationspriset ar i: - kr. Tidskriften ,uppblr f . n. etr
statsanslag pn kr. 2,500. Ar L921 piborjade redaktionen ut-
givandet av skriftserien Folkloristiska stud,ier och samlinSd!',
varay hittills utkommit: I. Tvl, folkminnesundersokningar. Av
Waldemar Liungman. Goteborg 192r. II. Folkminnesstudier,
tilldgnade Hilding Celander. Redigerade ay David Arill,
Sverker Ek, Elof Linddlv och \Taldemar Liungman. Goteborg
1926. III. Bidrag till en bibliog raft over svensk folkminneslit-
teratur utkomlnen under iren l9Z1- L924. Av Olga $Tetter-
berg. Goteborg L9Zg.

Ett onskemil, som delvis k'unnat forverkligas genom Folk-
minnen och Folktankar och dess skriftserie, ar framlaegande
ay forstahandsm aterral frhn de senaste irens undersoknin gat
jamte popul aru eller mera strdngt vetenskapliga studier rorande
veistsvensk folktradition. I detta syfte har foreningen dven utgi-
vit f ristd,ende pablikationer. Hit hor Bohuslinska folkmin-
nen. Studier och uppteckningar, redige rude av David Arill.
uddev alla 1922 (festskrift till C)laus Olsson i Brdck.) och

Halldndsk bygdekulrur. Studier rorande fornminnen, folkmil
och foikliv. Redigerade av David Arill, Hj. Lindroth och EIof
Linddlv (festskrift till Joh. Kal6n, utgiven av Vdstsvenska
Folkminnesforeningen och Hallands Hembvgdsforbund). En
samling frl,gelistor och uppteckningar i samband med fore-
ningens folkminnesavdelning i Handelstidningens Veckoblad
utgor skriften Tro, Sed och Sigen. Folkminnen, utgivna ay

David Arill. Goteborg 1924.

Ett urval av sina samlin gar hade foreningen til'lfdlle att
framlagga r tvl. volym er av Goteborgs I ubileams pabtikatioruer:
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Vdstsvensk forntro och folksed (vol. XV) och Folksdgen och

folkdiktning r vastra Sverige (vol. XVI), bida utkomnaLgz).
Genorn formedling ay foreningens ordforande har dessut-

om medelst anslag frl"n Ldngmanska fonden utkommit har
ovan ndmnda samlin gar av Joh. Kal6n (Halla"d) och Klas
Olofsson (Vlstergotla"d). Bland arbeten ay styrelsens leda-
moter kan ndmnas: Hilding Celander, Nordisk jtl. I. lulen
i garnmaldags bondesed. Stockholm L928; Sverker Ek, Den
svenska folkvisan. Stockholm 1924; \$Taldemar Liungman,
En traditionsstudie over sagar: orn prinsessan i jordkulan. Go-

teborg 1925.

Efter tio d,r,

N'ir Vdstsvenska Folkminnesforeningen grundades, Yar det

de ndrrnast intresserades tanke och forhoppning, att forenin-

gen skulle bli en centralpunkt for folkminnesinsamlingen i

Vdstsverige. Det kan heller inte fornekas, att styrelsen ffin
forsta srund si milmedvetet som mojligt sokte forverkliga
detta syfte genom att d,raga bide foreni ngar och enskilda in i

arbetet. Ndr Folkminneskommitt6n i sitt Betinkande med for'

slag till ett systematiskt utforskande av den svenska allmoge-

kulturen, avgivet den )L mars L923, inrangerar Vdstsvenska

Folkrninnesforeningen bland en hel rad kulturhistoriska for-

eningar och hembygdssammanslutningar, bortser den helt
ifrhn den ledande st[llning, som foreningen redan da tillkim-
par sig, och som den under itskill igu b,r lyckats hdvda. Sedan

Institutet for folkminnesforskning vuxit fram ur foreningens

arbete , har denna nya institution fhtt och dven pn ledande

hall erkdnts ha rangett ay en vdstsvensk insamlingscentral.

Folkminnesforeningen har ldmnat ifuhn sig det mesta aY sitt
insamlingsomride, har till dotterorganisationen testamenterat

sina samlin gar, over vilka den dock tills vidare har nyttjande-
rdtten , har overhuvudtaget nojt sig med att bli, vad Folkmin-
neskommitt6n nodvdndigt ville ha den till: en kulturhistorisk
hembygdsorganisation. Denna fordndring har visserligen inte
kunnat genomforas utan motstind frhn ett fhtal Personer in-
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om styrelsen, vilka ansett, att en organisation bor bedomas ef-
ter vad den velat och kunnat utritta, inte efter andra grun-
der. De arbetande inom f,oreningen, vilka inte tillhor mera
inflytelserika sammanslutningar , har trostat sig med ordet:
"F'ram kan man vdl gL fast i sista led". Vir forenings in-
sats har dock yartt ay den art, att hela foreningen, frhn ord-
foranden till den rninste bidragsgivare, kan ha skdl att k[nna
sig vdl rillfredssstillda.

Foreningen har gLtt i spetsen i vi.rt land, nar det yarrt frh,ga

om afi atnyfija bygdens eget folk fo, insamlingen De ghngna
irens arbete har visat, att stora vdrden kan rdddas genom in-
tresserade lekmin. Andra organisationer har gitt i foreningens
sp&r, t. ex. Orebro l[ns allmdnna bitdningsforbunds folkmin-
neskommitt6, Hallands Hembygdsforbund m. fr,., och pL sista
tiden har till och med Nordiska Mus6et funnit det i Goteborg
utexPerimenterade forfaringssdttet inneblra stora mojligheter
for samlingarnas okande" Jordbrukare-IJngdomens Forbund,
tidigare i samarbete ,rned foreningen, har L927 i omedelba r an-
slrrtning till detta samarbete upprdrtat err eger folkminnes-
arkiv. Slutligen har eiven Samfundet for hembygdsvird inneva-
rande fu stlllt sig i spetsen for den hembygdsbetonade folk-
minnesinsamlingen enligt de gr,under, sorn tilldnrpars inom
foreningen.

Foreningen har vidare sokt realisera det viktiga onskemilet
att fA' ett storre omri.de noggrant genomforskat, i och med de
under tio 5.r pigiende slstematiska undersokningdrnd i Bo-
husLin, som ur folkminnessynpunkt nLrmera ar Sveriges bdst
undersokra landskap.

Foreningen har darj mte lost frl,gan om ordnandet och re-
gistrerandet c/.t; ett f olkrnirunesarkiu, en frfr.ga, som ar av grund-
liiggande betvdelse vid samlingarnas bearbetning, och en pre-
limindr bearbetning av de storre arkiven ar en nodvzindig
forutslttning och ett oumbdrligt stod for den slutliga folk-
minnesinventeringen.

Foreningen har vidare tyveirr hittills endast i tlmligen
ttnga omfattning -- sokt fi,ut blde rnaterialsamlirugar ocb ae-
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tenskapliga und,ersoknir?gdt' du folklig trrtclition och har pn
bdsta sltt sokt bitrdda de forskare, som agnat sig it studiet
ay nigon speciell folkminnesf rh"ga, genom tillhandahillande
av materral och geriorrn inforsk afrande ay kompletterande bi-
drag.

Vad detta arbete pi tillvar atagandet av den gamla allmoge-
traditionen haft aft betyda for vistra Sverige, framgh,r llttast
genom en blick ph de uppteckningssamlin Bar, som hopbragts
av foreningen och dess arytagaLe Institutet for folkminnes-
forsknirg. Vdstsvenska Folkminnesforeningens betydelse for
insamlingen utorn vdstra Sverige belyses av vad ovan ndmnts;
hdrtill kan laggas, att det torde vartt foreningens ordforande,
som forst tagit initiativet till ansokningarna om understod av

lotterimedel for insamlingen inom hela landet. Sedan dessa

ansokntngar forst avslagits, kom de olmsider att beviljas, sedan

foreningen leimnat sk5.deplatsen"

Aven pit and,ra ornrfr,d,en rtu hentbyg-rfor.rkruingen a,n folkrnin-
nesinsarurlingen, har foreningen, ehuru hat mera sporadiskt, vel-
kat hjalpande och i nigon mf,-n vlgledande. Flera av for-
eningens med arbetare, sisom trddgirdsmlstaren Edv. Erlands-
son, redaktor Albert A:son Sandklef m. fl., har dokumenterat
sig sorn utm;irkta landsrni,lsuppteckn are. IJppgifter om forn-
minnen och ddrtill knuten tradition har mingen ghng hamnar
i arkivet, och en och anuan upptecknare har dven visat sitt in-
tresse for den materiella allmogekulturen. Dennas utforsk-
ande stir frfr,n borjan pi foreningens program. Ett s5-dant ar-
bete stdller emellertid slrskilda krav pi vl"ra ledare och falt-
arbetare, och de foreningen inte haft tillrlckliga resurser, har
de intress erade hdnvisats bl. a. till ledarna for de kulturhisto-
riska underscknin garna i samband med Jubileumsutstlllningen
i Goteborg och sederm era till Goreborgs museulx "

Den ovan neimnda Vlstsvenska Hembygdsndrnnden har aiven

fuamghtt ur initiativ inom foreningens styrelse, som stod bakom
anordnandet ay den forsta vlstsvenska konferensen for hem-
bygdsvird och herrrbygdsforskning i Goteborg 1923, foljd av
k<rnferenser i Halmstad L924, Varberg (i samband med hem-
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bygdskurs) L925, [Jddevalla (i samband med folkminneskurs)
1926, Skara 1927, Fristad L928 och Amil (i samband med

hembygdskurs) Lgzg. Slutligen kan antecknas, att foreningens
medverkan kan spiras vid bildandet ay ett flertal smdrre vist-
svenska hembygdsorganisationer.

Att Vdstsvenska Folkminnesforeningen kunnat lyckas i sina

strdvanden och istadkommit ett arbete, vars omfattning mal)
vid dess stiftande inte kunde ana, beror framfor allt pn tvl om-

stindigheter F-orst och frlmst har Kungl igu och Hvitfeldska
Stipendieinrdttningen genom sina anslag givit foreningen eko-

nomiska mojligheter att igS"ngs atta och fullfolja den systema-

tiska insanrlingen i Bohuslhn och att ordna de bohusldnska
samlin gatna. tltan dessa 5,iliga anslag hade arbetet helt na-

turligt fl"tt en vida blygsarnmare omfattning. Ar efter h,r har
foreningen kunnat slnda ut stipendiater, understodja bygde-
forskare, anstdlla arkivbitrlde o. s. v. Vidare har foreningen
alltid haft forminen att kunna rzikna med en krets oavlonade
krafter for en mingd detaljer i det centrala arbetet. I)en, som
vartt med frhn borjan, kan aldrig glomma den entusiasm for
saken sjdlv, for insamlingen, som ursprungligen besj alade den
lilla arbetande gruppen, trots att sysslandet med alla dessa or-
ganisationsfrigor miste bli en uppgift vid sidan om det arbete,
som gav livets uppehdlle och nodto rf t, och trots att menin garna
r>fta gick skarpt i sdr. I)et var under den vdstsvenska folkmin-
tresinsamlingens brusande virtid, de" ingentirg var omojligt
,rrtan allt miste lyckas.

Denna entusiasm delades ocksi ay de ,mh.nga frivilliga med-
arbetarna runt om i bygden. I)essa medhj alparc lade den for-
sta grunden till foreningens sarnlin Bar, och flera av dern deltar:
alltj[mt i arbetet. Slutligen mf;.ste ocksi de ndmnas, vilka gjort
den mdrkligaste insatsen, ofta fullstdndigt olonade ocl-r mlngen
glng okdnda: sttgesmrinnen Det ar en brokig skara frhn hela
Vdstsverige: bonder och kopmdn, arbetare och fiskare, gubbar
och gummor. IJpptecknarna har sokt dem i deras hem, pi ar-
betsplatsen2 mingen ghng pi bygdens forsorjningshem. I fram-
tiden kommer deras insatser batue att kunna klarldggas. Annu
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den utdoda traditionen ,utan ;iven dennas sista barate.

I)enna historik har dess v2irre konrmit att bli otillborligt om-

fattarrcle, och dock kan den inte avslutas, forrin ett Par ord

men inte forr kan insanrlingen avslutas. Men foreningen

har dnnu en plikr afi fylla: den bor sorja for att dess samlin gal

inte bara finns i ett arkiv, utan att de lIgges fram till Sagn
for forskningen. Tidi gate forsok hlrtill har i stort sett strandat

pit den ekonomiska frhgan En plan till ett verk i minga voly-

mer, Folktraditionen i BohuslIn, foreligger sedan ett Pal. hr,

rnen uran betydande anslag kan denna skrifmerie inte utkomlna.

Alla anstrdngnin gaL art fe ihop rnedel till Viistsueruska f olkmin-

nesforeruirugens Litteraturfond har forut strandat. I samband

rned tioirsjubileer mflste frigan kunna losas si mycket mer

som en grundplit pi 300 kr" nu foreligger. Har det lyckats att

ph tio h.t samla trettio tusen sidor originalupptecknin gar, borde

det under nlsta tioirsperiod kunna lyckas att samla Pengar till
utgivandet ay det bdsta ay detta folkrninnesm atertalt
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trtrk glag ksk gEffi glktrkgpE trtrtr9
Nffi Nffi Nffi Nffi Nffi NWffi Nffi Nffi Nffi Nffi Nffi

INNEUATTSFORTECKNING :

sid.
Drag ur folklivet i sydvastra Vdrmland. Av Edu. Olssoru 5

Vdrme och lyse. Anteckningar frhn Solberga och Jo.-
Ianda. Av Karl G. Larsson L3

Nigra majstingsryper i norra Bohusldn. Av lngrid Set-

tergreru ... 23
Hoslifter och hobdrgning pn Tjorn i ga;mla tider" Av

Olaus Olssoru 3 5

Se och skorda. Antecknin gff frhn Ljushults och Kinna-
rumma socknar. Av Axel Henriksson 42

Sdfrua och korntosa i vlrmldndskt folkminne. Av H. Ce-

lander 47
Folktro om havandeskap och fodelse inom Tjd.rno socken.

Av Maja Ericsson 59
Bohusldnsk brollopssruga omkring 1850. Av Selma lo-

ltansson 63
Dodstro och begravningssed" IJppteckning ar frLn Hogslter

i Dalsland. Av Mim,mi Fredh 7 L

Trollformler frln Vdrmlands och Dalarnes bergslag. Av
lohn Granlund 82

Husdjuren i tro och sed. uppteckningar frhn Svarteborg.
Av Arnold Olsson i. .LO4

Askan. Forestdllni ngr om iska och iskvdder i As, Ve-
dens och Gdsene 'harader till in ph 1870-ralet. Av
Klas Olofsson . TL2
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sid.

Trollen i Hiirisen. Folksdgner frin Tv&iker. Av loh.
Bengtsson . . L16

Syner och varsel. Signer frin Lekvattnet. Av Albin lohnsson 122

Om vistsvensk gengingarterminologi. Av Albert A:son
Sandklef .. -. L3r

Herrgirden Vitaberg och herrskapet Svalj. En sigenun-

dersiikning. Av loh. Kalin .... L44

Sdgner om prdsten Gustav Hallengren ' Av Eda. Erlandsson 1-59

Den siste sagokungen. Traditioner om Karl XIV Johan.
Au I. A. Thorkelsson ...... .. 766

Socknen som blev rik pi tvi hundralappat. En studie ro-
rande dikt och verklighet i folktraditionen. Av Olof
Fors,in ...i.. .....L7L

Visorna om Rosendal och Lagerman i bohusldnsk tradi-
tion.AvSaerkerEk ....I9L

En bondspelman i Ytterby. Av Dan. Danielsson . -. . . . 2O3

En bergsmansgird i Ljusnarbergs bergslag. Av Erik Ber-

gendahl .... 271

Hickian och dess primitiva foreghngare. Av Ragnar lirlow 22O

Frin ailmogettaditionens skordefdlt. Vdstsvenska Folk-

minnesforeningens kronika. Av Daaid Arill . . 238

Ornslag av Ruben Eldb.

Vinjett fl titelbladet av G. A. lYiirnlof.
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