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Förord. 

Föreliggande arbete avser att skildra bebyggelse, arbetsliv, 
näringsliv, hushållning och samhällsliv inom ett skogsområde 
i Jösse, Nordmarks och Gillbergs härader i västra Värmland, som 
vi här kalla Glaskogen. Glaskogen har till största delen bebotts av 
under 1600-talet invandrade finnar och benämndes förr Södra 
finnskogen till skillnad från finnmarkerna i norra Värmland. 
Från början var det författarens avsikt att i en särskild avdelning 
redogöra för finninvandringens historia, för den finska bosätt-
ningen, finnarnas arbets- och näringsliv m.m. samt söka reda ut 
några av de viktigaste orsakerna till att Södra finnskogen för-
svenskades och att allt finskt så hastigt försvann där i jämförelse 
med förhållandena på Norra finnskogen. Sedan denna del av 
arbetet färdigställts, visade det sig dock ogörligt att bereda plats 
härför i en bok, som enligt uppdragsgivarens sedermera uttalade 
önskan skulle inskränkas till att skildra bebyggelse m.m. under 
1800-talet. Möjligen kan det framdeles bli tillfälle att publicera 
det insamlade materialet rörande Glaskogens historia före år 
1800. Från och med nämnda tidpunkt kan den materiella finska 
kulturen samt finska seder och finskt språk sägas vara utplånade 
i denna del av de värmländska finnmarkerna. För att boken ej 
skall ge sig sken av att behandla finninvandring och finnbebyg-
gelse, ha vi valt att åsätta den namnet Glaskogen i stället för 
Södra finnskogen. Glaskogen är det ursprungliga och i skriftliga 
källor äldst påträffade namnet på vår undersöknings kärnom-
råde. Ett senare namn är Glafinnskogen. 

Med saknad tänker jag tillbaka på den tid av elva år, då jag 
bodde på Glaskogens norra del och tjänstgjorde som folkskol-
lärare i Älgå skogsbygd (1934-45). För mig såsom varande 
stadsbo innebar det upptäckarglädje och stärkande friluftsliv att 
med hjälp av cykel, kanot och apostlahästar genomkorsa och 
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lära känna Glaskogens natur, befolkning och bebyggelse. Vad som 
från början bedrevs såsom hobby, utvecklades så småningom 
till att bli en åtminstone för mig angelägen forskningsuppgift, 
men ett systematiskt uppteckningsarbete påbörjades inte förrän 
år 1942 då jag fick kontakt med Landsmåls- och Folkminnes-
arkivet i Uppsala. Den nu färdigställda skildringen bygger i 
huvudsak på av mig insamlat material, som jämte en fullständig 
förteckning över sagesmän förvaras i Landsmålsarkivet. I Älgå 
skogsbygd sammanlöpa Jösse, Nordmarks och Gillbergs härads-
gränser, varför det föll sig naturligt att bedriva upptecknings-
arbetet i just dessa häraders skogsbygder. Huvudparten av mate-
rialet härrör dock från skogstrakterna omkring sjöarna övre 
och Nedre Gla. Innehållet i vissa specialskildringar bygger till 
större delen på material från Älgå, Järnskog och Karlanda, i vissa 
fall enbart från Älgå. 

Avsikten med denna bok är att framlägga ett förstahandsmate-
rial, belysande problem och frågeställningar inom materiell och 
andlig folkkultur. Ständiga frågor under arbetets gång ha där-
för varit: vilka förutsättningar ha i denna bygd förelegat för ut-
vecklingen av dess folkkultur, vad har spelat en viktig roll för 
utformningen av närings- och arbetslivets skilda grenar, vad har 
bidragit till att ge befolkningen dagligt bröd och vad i det insam-
lade materialet kan sägas äga betydelse för fortsatta forskningar 
rörande värmländskt folkliv? Jag har därför icke i första hand 
anlitat bearbetningar eller beskrivningar av andra personer i 
tryckta eller otryckta källor, utan jag har i stället — jämte mina 
egna primäruppteckningar -- utnyttjat dagböcker och räken-
skapsböcker, almanacksanteckningar, bouppteckningar, auktions-
protokoll och andra papper förvarade i vissa gårdsarkiv eller i 
författarens ägo, delvis också sockenstämmoprotokoll (Älgå soc-
ken), lantmäterihandlingar och äldre kartor ävensom andra mera 
svåråtkomliga handlingar, som redovisas i fortsättningen. 

Tack vare ett flerårigt intimt samarbete med artisten Ander s 
T. B yber g i Växvik har hans hemsocken Köla blivit jämförel-
sevis rikt representerad, särskilt i fråga om arbets- och närings-
liv. För Göteborgs historiska museum och Nordiska museet har 
Byberg i ett kvarts sekel gjort uppteckningar och utfört ritningar 
och teckningar så värdefulla, att ingen som befattar sig med väs-
tra Värmlands materiella kultur kan förbigå dem. På ort och 
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ställe har jag tagit del av Bybergs uppteckningar m.m. och en del 
av hans material har fått komma med i denna framställning. I de 
fall, då museernas namn och aktnummer vid citering eller refere-
ring utelämnats, bygger framställningen på Bybergs egna primär= 
anteckningar, som han i flera fall rättat och utökat med tanke 
på detta arbete. På hans särskilda önskan ha direkta citat i gör-
ligaste mån undvikits och referat i stället tillgripits. Före tryck-
ningen av denna del av manuskriptet har Byberg genomsett de 
avsnitt, som behandla hans hembygd, varvid han företagit änd-
ringar och gjort ytterligare tillägg, som ej förekomma i arkiv- 
materialet av hans hand. Dessutom har han till mitt förfogande 
ställt sitt privata arkiv att fritt ösa ur. Även en del av Bybergs 
teckningar, som i original förvaras i nämnda museers arkiv, ha 
vid omritning undergått vissa ändringar. De allra flesta ha dock 
nyritats speciellt för detta arbete. 

Arkivchefen professor Dag St r ömbäc k, min uppdrags-
givare, har personligen genom besök tagit del av mitt material, 
deltagit i planläggningen av detta arbete, lämnat goda råd och 
anvisningar samt berett det plats i Landsmålsarkivets skriftserie 
och rekommenderat det till erhållande av anslag ur Humanis- 
tiska fonden. För allt detta och för all uppmuntran under arbe- 
tets fortgång bringar jag honom mitt vördsamma tack. Jag tackar 
även docenten Åke Campbell och arkivarien Folke He d- 
bl om vid samma arkiv, den förre för granskning av manu- 
skriptet, den senare för granskning av vissa avsnitt och därvid 
givna råd. I den pågående Värmlandsundersökningen ha mina 
forskningsuppgifter på Glaskogen ingått som ett led och då nu 
de viktigaste resultaten av detta arbete härmed offentliggöras, 
vill jag till undersökningens ledare, arkivarien Richard Br o- 
b e r g, rikta ett hjärtligt tack för flerårigt fruktbringande sam-
arbete och för aldrig tröttnande vägledning. Under manuskriptets 
utformning har han varit mig till ovärderlig hjälp och ej skytt 
någon möda då det gällt att fördjupa innehållet och slipa formen. 
Broberg har även hjälpt mig med utformningen av bildtexter, 
granskat bokens dialektord samt läst korrektur och därvid före- 
slagit ytterligare förbättringar av skilda slag. Mitt varmaste tack 
ger jag vännen och medarbetaren, artisten Anders T. B y-
b e r g. Han har under arbetets gång outtröttligt försett mig med 
nytt material i form av text och bilder från Köla socken, läst 
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igenom vissa avsnitt och låtit sin fackkunskap komma mig till 
del på många sätt. Vidare har han renritat alla skisser och kar-
tor, försett boken med en mängd illustrationer och ritat omslags-
bilden. Det har för mig varit en oskattbar förmån att få anlita 
den främste kännaren av Köla sockens bebyggelse och folkliv. 

Humanistiska Fondens nämnd, som beviljat ett större tryck-
ningsanslag, och Billeruds Aktiebolag i Säffle, som även skänkt 
ett bidrag, bringar jag mitt vördsammaste tack. 

Ledsamt nog måste jag avstå från tanken att här räkna upp 
namnen på samtliga sagesmän. Eftersom antalet överstiger 200, 
har det ansetts av utrymmesskäl vara ogörligt. Jag måste nöja 
mig med att hänvisa till den ovannämnda förteckningen i Lands-
målsarkivet. Till dem alla står jag i stor tacksamhetsskuld. Under 
utarbetandet av manuskriptet ha inte mindre än ett tiotal avlidit 
och det smärtar mig att inte nu kunna nå dem med mitt tack. 
Måtte mitt nu framlagda arbete i någon mån kunna motsvara 
de ännu kvarlevande sagesmännens förväntningar. 

Sist och hjärtligast tackar jag min hustru. Utan hennes tåla-
mod, hänsynsfullhet och offervilja hade detta arbete ej kunnat 
färdigställas inom rimlig tid. 

Storfors i augusti 1950. 
Författaren. 



Inledning. 
Geografisk översikt. 

Området för föreliggande undersökning utgör den samman-
hängande skogsbygd, som utbreder sig omkring sjöarna Stora 
och Lilla eller Nedre och övre Gla i Värmland och tillhör Jösse, 
Nordmarks och Gillbergs härader. För närmare geografisk orien-
tering hänvisas till översiktskarta över sydvästra Värmland. 

Inom ett i många avseenden så enhetligt område kan man 
beträffande bebyggelse, arbetsliv och hushållning m.m. vänta sig 
att finna så obetydliga differenser, att utforskandet med fördel 
kan koncentreras till själva kärnområdet inom nämnda skogs-
trakt. Så har också skett, varvid med kärnområdet avses byg-
derna kring nämnda sjöar, tillhörande socknarna Älgå, Järnskog, 
Glava, Karlanda, Silbodal och Sillerud. I vissa fall har emellertid 
vårt undersökningsfälts yttergränser måst dragas vidare, och det 
når då i norr till gränsen mellan Köla och Skillingmark, i 
öster till sjöarna Ränken och Glavsfjorden, medan det mot väster 
sträcker sig delvis till riksgränsen (i Järnskog), delvis till 
sockengränserna mellan östervallskog, Holmedal och Töcksmark 
och i söder når fram till sjöarna Västra Silen och Stora Bör. 

Kärnområdet kring Glasj öarna (fig. 1) heter av ålder Glasko-
ge. Detta namn uppträder första gången i skrift år 1610 (SOV VI, 
sid. 69) och är alltjämt levande i målet. Större delen av skogen 
befolkades först av invandrade finnar, varom utförligare i kap. 
Säterdriften. Längre fram benämndes området även Glafinn-
skogen och Södra finnskogen, men dessa båda namn hör man 
numera sällan. Genom en mycket tidigt påbörjad uppblandning 
med svenskbefolkningen ha alla finska drag i bebyggelse, sed-
vänjor och språk utplånats för mer än hundra år tillbaka. 

Hur föga känd denna stora skogsbygd var ännu för ett sekel 
sedan, framgår därav, att då friherre G. S. Hermelins Karta öfver 
Wärmeland år 1846 utgavs »rättad och tillökt» (första upplagan 
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utkom 1808), utgjorde den alltjämt en s.k. vit fläck på detta 
dåtidens mest kända kartverk över provinsen. Inom vissa delar 
av Glaskogen hade dock enstaka torp upptagits redan på 1580-
talet, och vid uppgörandet av kartan beboddes skogsområdet av 
ett avsevärt antal människor. Ännu så sent som år 1867 yttrade 
antikvitetsintendenten N. Gabriel Djurklou om denna trakt av 
västra Värmland, att den »länge varit en ödemark, som, ehuru af 
finnar befolkad, ännu, sedan timmermärkare och pitprops-
utdrifvare här beklagligtvis sköf lat skogen, torde vara nästan 
okänd för andra än länsmannen och presten, hvilka i tjenste-
ärenden stundom måste besöka dess fattiga befolkning.» (Bidrag 
till Westra Wermlands Antiqvariska Topografi, sid. 85. Hskr. 
i VHAA:s bibliotek, Stockholm). Det är alltså ur forskningssyn-
punkt jungfruliga marker vi beträda, då vi vilja lära känna 
Glaskogens befolkning och bebyggelse. 

Främsta orsaken till den ringa kännedomen om denna i många 
avseenden intressanta del av västra Värmland var bristen på 
farbara vägar. Såsom nedan visas i kapitlet om vägar och sam-
färdsel, utbyggdes ej förefintliga klövj e- och ridstigar till vad 
man under 1800-talet kallade kärrvägar förrän strax före och 
efter århundradets mitt. Dessa kärrvägar voro smala, steniga och 
otroligt backiga och krokiga. Landsvägar i modern mening erhöll 
skogsbefolkningen först ett stycke in på nuvarande sekel. 

Södra finnskogens natur kännetecknas av delvis rundade, del-
vis brant stupande berg och skogsåsar, där tills för en mansålder 
sedan kungsörn, korp och berguv brukat häcka i jättefuror och 
bergklyftor. Flerstädes påträffar man hedmarker, stundom av 
norrländsk karaktär. Ortnamn i vilka ordet h e d ingår äro ej 
ovanliga i trakten. Här och där utbreda sig ganska vidsträckta 
mossmarker, där ännu i slutet av 1800-talet tranor och ljung-
pipare hade sina boplatser. 

Stiger man upp på några av de högsta och friast belägna bergs-
höjderna, t.ex. Gråberget i Järnskog, Ränkensnipan i Älgå, Mört-
näshöj den i Karlanda eller någon av höjderna söder om Tväng-
sj öarna i Sillerud, har man under och framför sig ett stycke 
vild och obändig natur, som förtjänar benämningen vildmark 
och som i linjespel och dagrar kan upptaga tävling med det 
bästa Värmland har att erbjuda den skönhetstörstande natur- 
älskaren. 
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Fig. 1. Utsikt över Glas jöarna från Gränsjö, Åtgå. Foto: R. Broberg. 

Efter enstaka finska nedsättningar redan på 1580-talet be-
folkade finnar huvuddelen av denna vildmark under det följande 
århundradet, men svensk bosättning fanns dock hela tiden jäm-
sides med den finska och hade på sina håll trängt in i den rena 
skogsbygden före den egentliga finninvandringen. För finnarna, 
som älskade skogsensamheten och den orörda naturen, blev 
Södra finnbygden en ny och kär hembygd i det främmande 
landet, eftersom den i många avseenden var likartad med den 
ursprungliga hembygden på andra sidan Bottenhavet. De funno 
i västra Värmland just ett sådant landskap och en sådan natur 
som framskapat de av dem nyttjade odlings- och fångstmeto-
derna. De av finnarna uppodlade men mångenstädes med lövträd 
igenväxta små åkerlapparna, de här och där kvarliggande 
resterna av stugtomtningar, de förvildade bärbuskarna, allt detta 
förstärker intrycket av ödemark. Ofta äro de ljusa inslagen av 
lövskogsbestånd i den mörka barrskogen en följd av finnarnas 
svedj ning. 

1 det inre av Glaskogen har bebyggelsen alltid varit gles. Några 
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större fluktuationer inom befolkningsstocken i de olika sock-
narnas jämförelsevis tättbebyggda områden ha säkerligen ej 
förekommit, sedan de en gång togos i besittning. En i fråga om 
naturbeskaffenhet så tydligt avgränsad bygd saknar möjligheter 
att försörja en större mängd människor. Vissa byliknande hop-
gyttringar av stugor påträffas, där avfolkningen under senare 
år varit så omfattande, att numera ingen stuga är bebodd. 
Gränsjösätrarna i Älgå t.ex. beboddes vid senaste sekelskiftet av 
16 familjer, men år 1948 flyttade den sista familjen därifrån 
och hela boplatsen står öde. Liknande förhållanden påträffas 
även i övriga socknar. 

Berggrunden utgöres till största delen av gnejs och jordmånen 
av rätt mager morän. Livsbetingelserna ha följaktligen i alla 
tider varit torftiga, nöd och fattigdom gästade ofta de små 
stugorna. På enbart jordbruk kunde ingen leva, åkerlapparna 
voro i regel små och ofta illa skötta. Uppgifter om kreatur och 
husdjur, som hämtats ur bouppteckningar och auktionsprotokoll, 
ge vid handen, att antalet i allmänhet var litet. Sålunda ägde 
Elin Olof sdotter i torpet Sörboheden, Karlanda, 2 kor, 1 »stute-
kalf» och 8 får (1842); Jon Andersson i Gränsjösätra, Älgå, 
hade 2 kor, 1 tjurkalv, 5 får och 2 hönor (1857) ; Johannes 
Eriksson i Älgå Gränsjö (Bråten) var ägare till 3 kor och 2 får 
(1884), medan Erik Johannesson i samma socken (Ulvsjötorp) 
inte höll mer än 1 ko (1884). Slutligen hade Anders Engelbrekts-
son i övre Nybygärdet (Älgå) vid sin död 1890 efterlämnat bl.a. 
1 ko, 2 kalvar och 1 kviga. Djurbestånd av denna storleksordning 
kunna betraktas såsom karakteristiska för de många små skogs-
torpen på Glaskogen. På enstaka större gårdar kunde antalet kor 
stiga till närmare ett tiotal, och då födde gården också en eller 
två hästar. 

Finnarnas odlingsmetoder passade bäst på sådan moränmark, 
som var belägen ovanför högsta marina gränsen, där ingen 
ishavslera kunnat avsättas. Denna gräns befinner sig i västra 
Värmland på över 180 meters höjd över havet, i Silbodal (Årjäng) 
och Glava 185 meter, vid Fröbol i Älgå 191 och i norra Köla 
socken ungefär 200 meter. överallt i skogsbygden har högsta 
marina gränsen spelat en avgörande roll för bebyggelsens ut-
bredning. 

Bergen, som här kallas fjäll, överstiga ej 350 meter. Bebyggel- 
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sen sökte sig företrädesvis till sjöarnas närhet, vilka i allmänhet 
äro högt belägna, t.ex. Ösjön (Silbodal) 268, Lystjärnet (Sillerud) 
218, Södra Yxsjön (Karlanda) 207 och Mjögsj ön (Järnskog) 216 
meter över havet. Vattendragen i skogsbygden te sig i fråga om 
storlek obetydliga men äro av vikt för skogsbruket, då avsevärda 
mängder timmer årligen flottas på dem, t.ex. Järnskogs- och 
Kölaälvarna i norr, Fjällboda- och Mörtnäsälvarna i väster samt 
Glaåkersälven i öster (Glava socken). 

Vad klimatet beträffar kan om nederbördsmängden konstate-
ras, att den i medeltal per år är rikligare än för landskapet i 
sin helhet. Enligt uppgifter inhämtade hos Statens meteorologisk-
hydrografiska anstalt utgör medelnederbörden vid Adolfsfors i 
Köla 647 mm. mot hela Värmlands 635. Under en 30-årsperiod 
uppgick medelnederbörden på samma plats till lägst 396 och 
högst 888 mm. Februari är årets regnfattigaste månad (lägst 
5 och högst 67 mm.), juli får mest regn (upp till 172 mm.). 
Skillnaden i klimat mellan fjordbygd och skogsbygd framgår av 
fleråriga uppgifter om sjöarnas isläggning och islossning. över 
sjön Ränken i fjordbygden (Köla-lilgå) förde brukspatron H. 0. 
Juel mångårig statistik, över Ulvsjön i Älgå skogsbygd gjorde 
torparen Johannes Olsson i Ulverud anteckningar i sina alma-
nackor. Medeltalet frysdagar per år för Ränken stannade vid 
115, medan motsvarande siffra för Ulvsj ön var 170 dagar. 

Befolkning och bosättning. 

Glaskogens befolkning är till stor del finnättlingar. Under de 
sista århundradena, särskilt 1700- och 1800-talen, har den emel-
lertid i så hög grad uppblandats med svenskt blod, att de för 
rasen kännetecknande anlets- och lynnesdragen numera fram-
träda mindre pregnanta. Finska språket varken talas eller förstås 
av någon nu levande finnättling. Stundom kan man hos en och 
annan skogsbo skönja spår av finsk betoning och finskt uttal, 
särskilt märkbar är svårigheten att rätt uttala och skilja mellan 
de svenska konsonanterna b och p, d och t samt g och k. Före-
teelsen är dock numera sällsynt och framträder egentligen endast 
hos vissa barn vid talövningar och rättskrivningsövningar i 
finnbygdens skolor. Vuxna personer ha helt tillägnat sig svenskt 
konsonantuttal. 
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På övriga folkkulturella områden samt inom arbets- och 
näringslivet äro de ursprungliga finska företeelserna utplånade. 
Den södra finnskogen försvenskades betydligt snabbare än den 
norra. På Värmlands norra finnskog stå ännu kvar en del finska 
rökstugor och andra byggnader av finsk typ, finska redskaps-
typer nyttjas alltjämt eller kunna i varje fall påträffas och några 
tiotal personer kunna än i dag tala och förstå sina fäders språk. 
Inom södra finnskogens kärnområde, den s.k. Glaskogen eller 
Glafinnskogen, kvarstår numera en enda bevarad finsk byggnad, 
en badstuga som en gång skall ha använts som boningshus. Ett 
litet antal finska naturnamn äro alltjämt i bruk, men de ur-
sprungliga namnformerna äro nästan till oigenkännlighet för-
vrängda. Befolkningen känner ej heller namnens betydelse. 

Främlingen som kommer till denna del av landskapets stora 
finnbygd i hopp att påträffa finska drag i bebyggelse, folkkultur 
eller språk, blir således besviken. Numera är det endast gårdarnas 
läge på höjder ovanför sjöar, som kan fattas som ett bevis för 
bygdens finska ursprung, eftersom den finska bosättningen i 
Värmland framför allt har karaktär av höjdbebyggelse. Detta 
innebär emellertid ingalunda, att alla högt belägna boplatser på 
Glaskogen också först upptagits av finnar. Som vi framdeles 
skola se är även en del av denna höjdbebyggelse gammal 
svenskbygd. 

Frågar man gamla personer, om de hört talas om de första 
invandrarna, får man nästan överallt ungefär samma svar och 
beskrivning: den förste finnen medförde inget annat än slidkniv 
och yxa samt ett lomskinn fyllt med rågkorn. Nätterna till-
bringade han till en början under bar himmel i skydd av en tät 
gran. Först och främst gällde det att hugga en sved och nedmylla 
de dyrbara rågkornen, i andra hand kom bostadsfrågan. Antingen 
uppförde han till en början en riskoja eller också en badstuga, 
den sistnämnda blev, ofta för hela livet, både bostad och torkhus 
för säden. De fattigaste finnarna bodde hela sitt liv i badstugan, 
andra uppförde med tiden en rökstuga. Sedan finnen hade huggit 
och besått sin sved och ordnat bostadsfrågan, anlände så små-
ningom hustrun eller någon annan kvinnlig anhörig, steg upp 
på de högre skogsåsarna och gav sig tillkänna enligt ett i förväg 
överenskommet signaleringssystem, så att de kunde råka var-
andra i vilda skogen. Ibland kunde hustrun medföra en get eller 
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två, i enstaka fall en ko. Djuren inhystes i den övergivna ris-
kojan eller fingo stå ute om nätterna under en yvig gran. 

Man får dock av det anförda ej draga den slutsatsen, att all 
finnbebyggelse var utpräglad höj dbebyggelse. Sedan det börjat 
bli trångt om utrymmet på Glaskogens höjder, tvingades åtskil-
liga finnar att taga upp boplatser och åkerlappar nere vid sjöarna 
och invid större skogstjärnar, där frostläntheten ej gjorde sig 
alltför kännbar. Resultatet av odlarmödan motsvarade ej alltid 
mödorna och förväntningarna, men i sydlutningar lyckades de 
bäst. Frosten var för finnen den ständigt hotande faran. De flesta 
glaskogsfinnarna upptogo dock inga åkrar, det kan man se av 
bevarade boskaps- och utsädeslängder, där av sädesslag endast 
bråtråg redovisas. Skogsområdets av naturen begränsade storlek 
utgjorde ett oöverkomligt hinder. Finnarna vord heller ej, som 
känt är, åkerbrukare utan brände sina stora sveder och be-
sådde dem. 

Hur ett finntorp på södra finnskogen tedde sig ut- och in-
vändigt, hur man där arbetade och levde, få vi gott besked om 
i Gustaf Schröders bok Finntorpet i Västerskogen (1899). Med 
»Västerskogen» avser Schröder just Glaskogen och det av honom 
skildrade torpet synes ha legat på östra stranden av övre Gla. 
Finnarna som bebodde detta torp tillhörde enligt författaren de 
från Karelen inflyttade släkterna Makkran och Kailainen (Kaj-
land). Schröder bygger sin utförliga skildring på uppgifter av 
finnättlingen Bengt i ölmheden, Silleruds finnskog,1  vilka av 
finnättlingar som läst boken anses vara mycket tillförlitliga. 

Strödda uppgifter om finnbosättningen i denna del av land-
skapet finner man även i Albrekt Segerstedts stora handskrift 
Finnbefolkningen i Mellersta Sverige och Sydöstra Norge, vars 
tvenne volymer bära årtalen 1888 och 1890 och förvaras i Vitter-
hetsakademiens bibliotek, Stockholm. Förutom de av oss upp-
räknade socknarna räknas däri till södra finnskogen även Mang-
skog och Brunskog, under det att Stavnäs socken ej omnämnes, 
ehuru finnar faktiskt hade slagit sig ned även där. 

Ej »Glavsnäs, Glava», som Schröder uppger. 



Kap. I. 

By, gård och bostad. 

Byar och enstaka bebyggelser. 
Motsvarigheten till den upp- och mellansvenska byn kallas i 

västra Värmland gål eller hemman. Den gamla svenska byorga-
nisationen har där inte varit genomförd i samma utsträckning 
eller på samma sätt som annorstädes. Under det att bebyggelsen 
i de jordbruksbetonade bygderna vid Glavsfj orden legat samlad 
i byar eller byliknande samhällen med genom landshövdinge-
ämbetets förmedling antagen byordning, har i skogsbygden en-
staka bosättningar och habitationer varit regel. Egentliga by-
bildningar synas där inte kunna konstateras, men att den berörts 
av den genom påbud antagna byordningen framgår därav, att 
byfogdeinstitutionen där förefunnits och alltjämt lever kvar, 
även om dess befogenheter numera äro betydligt inskränkta. 
Byfogden var under hela 1800-talet den som sammankallade 
hemmansägarna till byfogdestämma och verkställde de av denna 
fattade besluten. Han mottog årets skattemedel och överlämnade 
dem till uppbördsstämmans ordförande i sockenstugan. Detta 
skedde i regel kvällen före uppbördsstämman och kallades 
hoppräckninga. Jag hänvisar till kap. Samhälle och samhällsliv, 
där byfogdens åligganden närmare omtalas. 

I skogsbygden förekommo vad man kan kalla begynnelser till 
bygrupperingar, vilka från början utgjort enstaka torp eller 
gårdar. Genom hemmansklyvning och upptagandet av nyodlingar 
och nybyggen växte de så småningom ut till byliknande anhop-
ningar men voro av alltför färskt datum för att kunna inrangeras 
i den gamla byorganisationen. Emellertid bör det framhållas, 
att skillnaden mellan fjordbygdens och skogsbygdens bebyggelse 
inte är så markant som mellan slättbebyggelse och skogsbygd i 
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t.ex. Östergötland. Antalet ortnamn innehållande ordet b y upp-
går inom de delar av Jösse, Nordmarks och Gillbergs härader som 
ingå i vårt undersökningsområde, till något över 50. Av dessa 
påträffas cirka 15 % i själva skogsbygden och äro att betrakta 
såsom inlån i sen tid. 

Främst torde det ha varit den under 1800-talet mycket långt 
drivna hemmansklyvningen, som förvandlat enstaka gårdar till 
byliknande grupperingar, vidare har upptagandet av nybyggen 
och införlivandet av utj ordar, som med tiden blivit utbrutna till 
självständiga torp, bidragit till att ge bebyggelsen nämnda karak-
tär. Ortnamn, vari r u d, bråte och t or p ingå såsom namn-
leder, äro också betydligt talrikare än bynamnen. 

Bebyggelsen på Glaskogen och skogsbygderna däromkring 
karakteriseras sålunda kanske bäst såsom en sekundärbebyggelse 
med övervägande enstaka gårdar. 

Såsom ett för hela skogsbygden kring Glasj öarna utmärkande 
exempel kan Gränsj ö 1/4  hemman i Älgå tjäna. Ursprungligen 
bestod hemmanet eller gårn, som de gamle säga, av ett enda 
torp och benämndes därför Gränsjötorp, ett namn som nu för 
tiden stundom nyttjas i den förkortade formen Grästorp. Den 
förste bebyggaren var »Måns finne», som han kallas i Verifika-
tioner till Afkortnings Boken i Wermlands och Daahls Lands-
höffdingedöme Pro Anno 1640 (KA). Enligt Ortnamnen i Värm-
lands län del VI, Jösse härad, omnämnes »Grönnsiötorph» första 
gången i häradets dombok för år 1638. Emellertid påträffas detta 
namn först året därpå (2 sept. 1639, domboken sid. 77). »Måns 
i Grönnsiötorph» dömdes då för sedlighetsbrott »efter det 20 Cap. 
i tredie Mose book och i det 22 Cap. Mosis at mista Lifuit sinno, 
nådenn hemställandes denn höglofligh Konungl. Hoffrett.» 

I en Manntalls Länngdh af Arfwijka Giäldh Pro A :o 1640 Ellgå 
Socken (KA) upptages för »Gränsiötorp» endast hustrun Marit 
jämte en dotter. Torpet skattlades inte förrän år 1646, och om 
finnen Måns Jönsson, som han hette enligt domboken 1647, i 
likhet med övriga till Värmland inflyttade finnar fått åtnjuta 
sex skattefria år, bör torpet ha tillkommit strax före 1640. Efter 
tre år utgjorde det först till 1/8  hemman upptagna torpet redan 
1/4  hemman. En notis ur 1676 års dombok omnämner »dhe i 
fastebrefvet in Marcio 1667 specificerade deleskiähl emellan 
Fröbol och Gränsiö torpen». Vid den tiden funnos alltså två eller 
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flera torp på platsen. Slår man upp 1667 års dombok finner 
man, att »Matthz i Gränsiöen» visade upp köpebrev på anparter, 
som han köpt av »Nils Eloffsson i Kopsengh i Arfvijka sochn och 
hans samarfwingar, theras deel och anpart i bem:te Gränsiöen» 
och »aff Nils Eloffsson i Wijk och Tool Erichsson i Fröbool i 
Elgå sochn sampt deras medarffwingar, theras deel och anpart 
i bem:te Gränsiöen . . . Hwar medh Matthz Olufsson ägde 1/3  
uthi Gränsiöen, som är 1/4  hemman» (sid. 483). 

Det bör kanske nämnas, att den förut omtalade Måns Jönsson 
synes ha blivit benådad av Hovrätten men nödgats lämna torpet, 
vilket framgår av ett ställe i 1653 års dombok: »Näst affsades, 
at när Måns Jönsson i Gränsiötorp i Elgå sochn haffuer fått wp 
sin sädh, Roffuer och fodher . . . tå skall han wara förplichtat 
att fara ther af f, wthan någo mootseijelse». 

Sedermera lades det år 1653 skattlagda torpet Glassnäs till 
Gränsjö hemman, vidare några torp vid Ulvsjön, gården Tomta 
samt Gränsjösätrarna, som övergått till fast bebyggelse, och 
utgjorde tillsammans därmed 1/4  hemman, liksom än i dag. För-
modligen hade avfolkningen varit så stark, att denna hopslagning 
blivit nödvändig för att få behålla mantalet. 

Ar 1740 beboddes hemmanet av 28 personer, därav 4 drängar, 
3 pigor och 3 inhyseshjon. Antalet hemmansägare torde alltså 
ha utgjort 4-5. Något särskilt måtte ha inträffat, ty femton år 
tidigare, närmare bestämt år 1726, bodde i Gränsjö enligt en 
husförhörslängd (LA) 48 personer fördelade på 9 torp, dess-
utom i Ulverud 9 personer på 3 torp och i Glassnäs 19 personer 
på 3 torp. Ar 1750 upptagas i längderna inte mindre än 74 per-
soner för hemmanet, men därav anges 38 såsom utflyttade; 
kvar blir således 36. Husförhörslängder t.o.m. 1761 sakna upp-
gifter om Tomta och Sätrarne. 

Enligt Beskrifning till Jösse härads karta 1886 uppgingo bruk-
ningsdelarna i Gränsjö till 35 och övriga lägenheter till 4, i 
Glassnäs 6 brukningsdelar och 3 övriga lägenheter. Räknar man 
tillhopa hemmanets samtliga torp under 1880-talet, får man 
följande förteckning, som i sitt här återgivna utförliga skick 
med personuppgifter m.m., delvis av svåråtkomlig karaktär, 
torde ge en representativ bild av bebyggelsens art och utveckling 
i en bybildning på Glaskogen, samtidigt som den tillgodoser det 
lokala intresset. Listan upptager samtliga torp och lägenheter, 
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som återfinnas på hemmanskartan av år 1880 (karta 1). Upp-
gifterna om torpens innehavare, deras släktskapsförbindelser 
och tidigare hemorter ha lämnats av äldre personer bosatta 
inom hemmanet och ha ej av mig kunnat kontrolleras. 

Där opp e beboddes av Kurs-Erik från Korset i Karlanda, 
efternamnet var Olsson och hustrun hette Kerstin. Stället anses 
i bygden vara hemmanets äldsta boplats, och om detta är riktigt, 
skulle alltså finnen Måns Jönsson ha upptagit Gränsjötorpet 
där på 1630-talet. 

Där nole eller Ne st uga (Nedre stugan) har fått sitt 
namn efter sitt läge i förhållande till Där oppe. Gården torde 
vara den äldsta i hemmanet och ägdes 1880 av Andreas och Stina 
Andersson. Manbyggnaden, som alltjämt står kvar, härrör näm-
ligen från 1700-talet. 

Falla omfattade vid denna tid tre stugor. Namnet torde ha 
givits efter ett svedjefall. Längst norrut bodde File-Hans. Han 
skall ha varit en mästare i träslöjd och skar fine krumelurer i 
trä, särskilt berömda voro hans bogträn och ~Hy (mangel-
redskap). Torpet utlades innan sekelslutet. övre Fallet beboddes 
av Magnus och Anna Johannesson. Stugan har för flera år 
sedan utbytts mot en nyare, som äges av en son. Nedre Fallet 
ägdes av Gröttven, Anders Karlsson från Gryttved i Köla, vars 
hustru hette Johanna. Torpet såldes till Billeruds AB och barnen 
flyttade då dels till Lillevik i Älgå, dels till Jösse-Ny socken. 
Bebos numera av arrendator. 

Jonser e (Jonserud) hade namn efter förste innehavaren 
Jon Persson, som i sitt andra gifte fick Mellbergs-mor till hustru. 
Hon hade förut varit gift med knekten Mellberg i Mellbyn, Arvika 
socken, och hette Kajsa. Hon var traktens jordemoder och syss-
lade litet med svartkonst. Boplatsen hade länge stått öde, när 
ett nytt hus uppfördes på tomten år 1938. 

Daler e (Dalerud) erhöll namn efter förste innehavaren, 
Karl Olsson Dahl från Dalen i Jösse-Ny. Torpet var länge utlagt, 
men 1936 byggdes där en ny stuga. 

Mar t er e (Marterud) fick namn efter Per Olssons hustru 
Marta, ett kavat fruntimmer, som ägde förmågan att vara synsk. 
Stället heter numera Solbacken. 

011emur n kallas en tomt, där numera endast en spismur 
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finns att se efter den stuga, som Dal-011e, en släkting till ovan-
nämnde Dahl, hade byggt där. Utlagt sedan många år. 

J ale (Gärdet) innehades på 1800-talet av Erk på Jale och 
hustrun Lina. Torpet har länge varit utlagt, men uthuset stod 
kvar ända tills för några år sedan. 

L ott er e (Lotterud) uppkallades efter Dal-Lotta från Dale-
rud, som det berättas om i kapitlet om arbetsvandringar. Utlagt 
sedan lång tid. 

Br åt en brukades av Johannes Eriksson till slutet av 1890-
talet, då torpet övergick i Billeruds AB ägo och sedan dess har 
förblivit arrende. 

Ny b b j al e, egentligen Nybyggargärdet, omfattar två stugor, 
Övre och Nedre Nybygärdet, båda alltjämt bebodda. Under 1880-
talet bodde i det övre torpet Anders Engelbrektsson från Mörtnäs 
i Karlanda, som enligt bevarade handlingar köpte stället år 1854. 
Engelbrektsson hade en vacker handstil och anlitades som skriv-
karl vid auktioner, sämjedelningar m.m. Torpet är nu arrende 
under Billeruds AB. Nedre Nybygärdet är det äldre av de två 
torpen. Där skall Nybyggarn först ha tagit upp boplats, även en 
.legendarisk Mörn med hustrun Möra skall ha bott där. Under 
1880-talet ägdes stället av Karl Fredriksson (1836-1931) och 
hustrun Lisa (d. 1920). Innan de tre sönerna voro vuxna, sålde 
fadern stugan och skogen till nämnda bolag, varefter torpet 
blev arrende. 

T omt a omfattar tre stugor, övre, Mellan och Nedre Tomta. 
Den sistnämnda utgjorde huvudgård och ägdes av Anders Arvids-
son iiHn (1814-97), Denna gård I:oeskrives utförligt i kap. 
Arbetsår och arbetsdagar. Mellan-Tomta beboddes av mågen 
Henrik Eriksson (d. 1888), som övertog huvudgården efter AHn 
och betydligt utvidgade åkerj orden. Hinnrik på Tomta var i 
många stycken en märklig man, ovanligt händig i allting och en 
mångfrestare. Hans huvud skall ha varit enastående stort: »dä 
går sju stop i huvve mett», är ett talesätt efter honom. Han var 
skicklig snickare och mästersmed, tillverkade möbler m.m. samt 
skruvstycken och smidesstäd. Han anlade även en fotkvarn samt 
en lång vattenledning med träpump. Vem som bebodde den tredje 
stugan på platsen är mig obekant. 

Or mänga omnämnes såsom bebyggt tidigast år 1847 och 
beboddes från och med 1850-talet av änkan Kerstin Larsdotter. 
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En son tog sig namnet Finnborg och emigrerade till USA strax 
före sekelskiftet. Torpet är alltjämt bebott men ägdes åtminstone 
för ett par år sedan fortfarande av Johannes Finnborg. 

Sätr ar n e, egentligen Gränsjösätrarna, som omfattade ej 
mindre än 16 bebodda stugor, beskrivas utförligt sid. 191. Dit 
räknades också torpet Dammyren. Under de senaste åren har 
hela sätervallen, som hyst fast befolkning i minst tvåhundra år, 
helt och hållet avfolkats. 

Ul v er e (Ulverud) omfattade vid denna tid sex torp, varav 
ett par kallades Hansere och Pettersbacke. Om arbetslivet på ett 
av de namnlösa Ulverudstorpen berättas utförligt i kap. II. Huru-
vida Ulvsjötorpet och Pluttertorpet, belägna på varsin sida om 
Ulvsjön, existerade på 1880-talet, är ovisst, då kartan ej upptager 
dem, men enligt flera sagesmäns personliga hågkomster skola 
båda torpen ha varit bebodda då. Numera är ett enda torp i 
Ulverud bebott. 

T j är nt or p har namn efter läget nära Martjärnet (Märr-
tjärnet). Det skall ha upptagits såsom dagsverkstorp under 
hemmanet Skyberg av en viss Anders, född vid Rötjärnet på 
Ränkesedskogen i Älgå. Sonen Tjarn-Erik övertog torpet efter 
fadern och behöll det till sin död i början av 1930-talet; alltjämt 
bebott. 

Glassnäs är upptaget av finnar. Torpet låg ursprungligen 
på ett näs mellan övre Gla och Gladåkerssjön längre söderut och 
skattlades 1653. Om anledningen till förflyttningen till nuvarande 
Glassnäs är intet känt. Är 1886 funnos där sex brukningsdelar 
och tre andra lägenheter. Äldsta boplatsen där är Mateshögda, 
strax ovanför nuvarande Nedre Glassnäs, upptagen av västra 
Värmlands mest beryktade trollkarl, Mattias Persson (1762-
1836). Hans efterkommande byggde ny stuga nedanför höjden 
och kallade den Nedre Glassnäs. Gården ägdes på 1880-talet av 
sonsonen Karl Olsson (1842-1930-talet). Efter •dennes död 
såldes Nedre Glassnäs till Billeruds AB och gårdens manbyggnad 
revs ned. övre Glassnäs ägdes under nämdna tidsskede av Olof 
Persson men har sedermera övergått i nyssnämnda bolags ägo 
och blivit arrendetorp. 

Vår dalen heter i gamla husförhörslängder och andra 
papper Våldalen och omfattade vid denna tid tre stugor, en ägd 
av Isak Kling, en andra av Johannes Kling och den tredje av Olof 
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Svensson från Vännacka i Karlanda socken. Gamle Erik Kling 
var soldat och skall ha deltagit i finska kriget 1808. Sonen Isak 
drunknade i Skrikströmmen i Mörtnäsälven vid 70 års ålder. 
Han var gift med en dotter till spiksmeden Älg vid Gladåkers 
närbelägna järnbruk. Torpet står alltjämt kvar och är bebott, 
men de båda övriga torpen äro för längesedan rivna. Det ena av 
dem kallades Såga på grund av att det låg nära Greånasågen. Det 
beboddes av änkan Kerstin med döttrarna Anna och Beda, som 
gjorde sig kända på Glaskogen som skickliga väverskor. De för-
sörjde familjen genom att gå omkring och sälja sina handarbeten 
och vävnader. Utlades före sekelskiftet. 

Hägget or p öster om Vårdalen kallas på Generalstabsbladet 
Häggerud och har uppkallats efter fältj ägaren Erik Hägg, som 
var i livet 1884, då han byggde en loge på Nybygärdet, som allt-
jämt bär hans initialer och nämnda årtal. Tillhör Billeruds AB 
och står f.n. öde. 

Vi ha tidigare omnämnt hemmansklyvningen utan att när-
mare ingå på ämnet. I och med en förordning av år 1747 blev 
hemmansklyvningen praktiskt taget fri. När så den nedan 
(sid. 79) exemplifierade våldsamma folkökningen satte in från 
och med 1800-talets första decennium och pågick till omkring 
1865, nådde företeelsen sin kulmen. Är 1797 kunde Samuel Lilje-
blad fastslå: »En besuten man räknas i Wermland, då han af 
egen jord kan föda 1 häst, 4 kor och 10 får». (Värmland förr 
och nu 1924, sid. 58). Bestämmelserna om innehav av ett visst 
minimum jord för erhållande av äganderätt upphävdes år 1827. 
»Då bestämdes, att hemman ej skulle få klyfvas, såvida icke 
åbon å hvarj e del kunde anses besuten, d.v.s. af sin hemmansdels 
afkastning under vanliga år kunna påräkna bergning och utgöra 
utskylder.» Fyra decennier längre fram fastställdes enligt gäl-
lande lagstiftning: »Besuten anses, enligt k. förordn. den 6 aug. 
1864, enhvar, som med eganderätt eller stadgad åborätt innehar 
så stor hemmansdel att han af dess afkastning i vanliga år kan 
påräkna bergning för ett hushåll af minst tre arbetsföra personer 
och erlägga de utskylder, som äro förenade med hemmansdelen». 
Men eftersom även inkomst av binäringar, »hvaraf hemmansåbon 
kunde hafva en säker och ständig förtjenst», inkluderats i ford-
ringarna på besuttenhet, måste grunderna för hemmansklyv-
ningen i olika bygder ha växlat i skilda delar av Värmland. Vad 
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västra delen av landskapet angår, har där krävts, »att på hem-
mansdelen borde kunna födas minst ett par kor» (samtliga citat 
ur David Andersson, Bostadsförhållanden hos allmogen i Vedbo 
och Nordmarks härader, Vänersborg 1902, sid. 51 ff.). 

Förutom de statistiska uppgifter, som lämnas i nästa avsnitt, 
vilja vi här anföra några siffror rörande befolkningsförhållan-
dena i Älgå socken. År 1750 utgjorde folkmängden 850 personer, 
steg 1810 till 1.266 och 1866 till ej mindre än 2.417. Därefter 
sjönk antalet stadigt under hela återstoden av århundradet, 
underskred 2.000 år 1884 och utgjorde vid sekelskiftet endast 
1.652. Den kraftiga nedgången förorsakades främst av emigra-
tionen, som på 1860-talet börjat i denna del av Värmland. 
Emigrationen nådde här sin höjdpunkt under 1800-talets sista 
och 1900-talets första decennier. Den kraftiga åderlåtningen på 
arbetsfolk drabbade både jordbruksbygderna och skogsbygderna. 
Många flyttade också vid den tiden över till Norge. Uppgifter 
rörande förhållandena i Älgå socken kunna anses som represen-
tativa för hela Glaskogen. Den första älgåbon reste till Amerika 
år 1866, och det året var han ende emigranten från socknen. 
Under den följande femårsperioden lämnade 60 personer sin 
hembygd. Kulmen på utvandringen nåddes 1882, då emigranter-
nas antal uppgick till 77. Femårsperioden 1882-86 betecknade 
rekord med 191 utvandrare, bottensiffran nåddes 1910 med 
endast 3 emigranter. Sammanfattningsvis kan nämnas, att under 
tiden 1866-1910 sökte sig 647 älgåbor till USA. Vad så utflytt-
ningen till Norge beträffar, var den livligast under 1870-talet 
(missväxtår) med 88 flyttningar under perioden 1873-80. 

Om alltså den stegrade hemmansklyvningen blev en följd av 
befolkningsökningen, åtföljdes denna i sin tur av emigreringen. 
De svåra missväxtåren 1867-69 utgjorde en kraftigt bidragande 
orsak till vissa bygders avfolkning. En mängd personer sålde sina 
gårdar till underpris, och auktioner och pantsättningar hörde då 
till ordningen för dagen. 

Sedan de ovannämnda hindren för en långt driven hemmans-
klyvning undanröjts genom en förordning av år 1881, blev det 
omöjligt för en del unga bondsöner och bonddöttrar att skaffa 
sig egen gård. Särskilt i Nordmarks härad blevo gårdslotterna 
mycket små, framhåller Ernst Lundholm, och endast med hjälp 
av biförtjänster kunde där en gårdägare erhålla sin och familjens 
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bärgning. Det blev praktiskt taget omöjligt att åt den uppväxande 
barnskaran dela upp gården, så att var och en erhöll sin lott 
(Emigrationsutredningens bygdeundersökningar VIII: 3, sid. 43). 
Dessa svårigheter gjorde sig särskilt märkbara i Silbodal och 
Järnskog, och det förekom där, att syskon eller andra arvingar 
nödgades bruka gården i sambruk på grund av att den ej kunde 
styckas ytterligare. 

Om 1880-talets lagstiftning och dess verkningar i Nordmarks 
härad anmärker David Andersson, att därigenom möjliggjordes 
en hemmansklyvning, som gick alltför långt. Även om enstaka 
bönder ägde flera gårdslotter, utgjorde de tillsammans endast 
större eller mindre bråkdelar av ett helt hemmanstal. »Ett 
mindretal ägare föder på sin lott 2 hästar och 8-10 kor. Detta 
anses i jordbruksväg vara måttet på en rik bonde. Flertalet kan 
föda 1 häst och 4-5 kor» (a.a. sid. 51). Uttalandet kan anses 
gälla hela vårt undersökta område. 

Skogsbebyggelsen, vilken ej innefattar egentliga bondgårdar, 
kan alltså sägas ha uppkommit relativt sent. I vissa trakter, 
vanligen belägna ovanför högsta marina gränsen, upptogs först 
bebyggelsen av invandrade finnar. De lägre liggande delarna ha 
i regel först uppodlats av den ursprungliga befolkningen, även 
om bebyggelserna påträffas mitt inne i den egentliga finnbygden. 
Enstaka torpställen på höjderna kunna dock ha upptagits även 
av svenskar, fastän finntorpen där voro talrikast. 

Gården och dess byggnader. 

Gårdsplan och husbygge. 
Vid valet av tomtplats lade man största vikten vid att det på 

platsen eller så nära den som möjligt fanns gott om dricksvatten. 
Första åtgärden var i regel att gräva brunn och källa. I andra 
hand sökte man tillgodose kraven att tomtplatsen skulle ha ett 
torrt läge samt någorlunda jämn terräng, så att man utan alltför 
mycket arbete kunde erhålla en lämplig gårdsplan. 

Gångarna från boningshus till samtliga uthus voro, såsom 
David Andersson framhåller, sällan grusade och nästan aldrig 
utdikade. »Från vägen till skjul, källa, ladugård och källare dras 
smutsen med skodonen in i stugan. Utanför ladugården, där 
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trampet och dröset blir störst, uppstå formliga dypölar. Hellre 
än att afleda vattnet, hjälper man sig fram på bräder, stenar 
och stänger. Allt vore lätt hjälpt genom en omtänksam utdik-
ning» (a.a. sid. 6). 

Hur gårdsplanen i allmänhet tog sig ut, synes av fig 38, före-
ställande ett torp i Silleruds skogsbygd. Man ser där, hur gräs-
backen når fram till stugtrappan, vilket överallt var det vanliga. 
På en och annan större gård hade man planerat gårdsplanen 
och planterat några träd och prydnadsbuskar. Man ville ej ha 
många träd stående framför boningshuset. Funnos sådana högg 
man ned de flesta. Fri sikt värderades högre än skönhetssyn-
punkter. 

Ofta förlades boningshuset på en kulle eller annan upphöjning 
i terrängen, stundom även i backsluttningar. Avgörande för valet 
av boningshusets läge voro praktiska synpunkter, ej estetiska, 
även om en och annan sökte välja vackert läge. 

Om bostadens orientering har David Andersson några intres-
santa uppgifter. Han skriver: »Af ålder skola bostäderna på 
landsbygden öfver hela norden ha tomtats efter väderstrecken 
och solrätt, d.v.s. med gaflarne i öst och väst. Äldre bostäder af 
dalbotypen haf va mestadels denna orientering . . ., de åter som 
representera värmlandstypen synas i regel uppförts med gaflarne 
i norr och söder, även det solrätt. De odlade dalgångarne gå i 
Nordmarken i norr och söder och det förefaller därför natur-
ligast, att bostäderna fått detta senare läge, så att långväggarnes 
fönsterrika sidor fått vetta åt ett långsträckt vattendrag eller åt 
inägorna och vägen längs genom bygden. . . . I livilkendera 
riktningen man än tomtat, har man dock . . . hållit noggrant 
på att det skett solrätt, helt säkert för att de olika tiderna på 
dygnet dess lättare skulle kunna bestämmas efter läget. I Nord-
marken har förf. sett tomtningen på denna grund inriktas efter 
polstjärnan. Solmärket har inskurits i ett sunnanfönster, vinkel-
rätt på fönsterbrädet för middagen. 

I Värmland orienterar man sig för öfrigt alltid efter väder-
strecken. Man talar t.ex. om norra och södra gärdet, om grannen 
östi och Västi, Noli och Söri, ja om östra och västra ändan i en 
byrålåda, om södra och norra ändan i — en båt» (a.a. sid. 10). 

När det gäller ägonamn, såsom namn på åkrar, gärden, bråtar 
och röjningar m.m., har det varit vanligt, att man uppkallat dem 
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efter läge i förhållande till väderstrecken. Men även själva 
gårdarna hade ofta liknande benämningar för att angiva läge, 
t.ex. Nord-, Syd-, öst- och Väststuga, Nedre (Neare) stugan, även 
Nestuga. Arste stuga betecknade den andra stugan i förhållande 
till en namngiven stuga, Nolgård var ett namn på den längst i 
norr belägna gården i hemmanet, Söstuga låg längst i söder i 
byn o.s.v. Detta väderstrecksorienterade namngivningssätt är 
levande i bygden än i dag. Framstuga var den stuga, som låg 
längst fram inom hemmanet, den som man först nådde fram till, 
då man kom den allmänt nyttjade byvägen, Mellgården var den 
mellersta av trenne gårdar o.s.v. 

Under 1800-talets tidigare skede murades inga hela husgrunder 
i skogsbygden, utan husen timrades vanligen på fyra hörnstenar, 
ibland stöttade man under med stenar mellan dessa, beroende 
på terrängens beskaffenhet och markens lutning. Var marken 
tillräckligt hård och fast, ställdes hörnstenarna direkt på den-
samma, i annat fall grävdes gropar med småsten i bottnen för 
de stora stenarna att vila mot. Husgrunder av gråsten, murade 
utan murbruk, infördes först i och med laga skiftet, som från 
och med slutet av 1820-talet pågick i omkring sex decennier 
framåt. 

För att förhindra uppkomsten av golvdrag uppkastades intill 
väggarnas insidor en jordvall, i västra Köla samt Järnskog kallad 
mallveite, i Ränkens dalgång samt i Älgå och söderut m811-
vete, i större delen av Nordmarks härad malbann. Även David 
Andersson omnämner dessa jordvallar och tillägger, att långt 
sedan man övergett denna metod att utestänga kölden, bibehölls 
dock den låga tomtningen, som husgrunden benämndes. »Man 
sökte nu utestänga drag genom enkelgolfvet därigenom, att 
grunden fylldes till understa stockhvarfven och tiljestockarne 
med jord eller sten och mossa. Dubbelgolfvet skulle göra denna 
fyllning af grunden öfverflödig. På undre tiljestockarne lades 
undergolfvet, till en början af enkelt tuklufvna stockar. Ofvanpå 
detta kommo tiljestockar i motsatt riktning till undertiljet. 
Trossning torde till en början icke förekommit, men senare 
användes som sådan mossa eller sågspån» (a.a. sid. 16). 

Hög stenfot runt hela stugan blev synlig på enstaka ställen 
efter år 1850. Den uppfördes av otuktad sten med mellanrummen 
igenfyllda med stenflisor, varefter muren tilljämnades med mur- 
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bruk. En och annan husägare kostade också på vitrappning av 
stenfoten. Ännu i början av 70-talet hörde detta slags stenfot till 
sällsyntheterna. Det första huset i Älgå Gränsjö, som erhöll hög, 
vitrappad stenfot, var skolan, byggd 1872. Införandet av dylik 
stenfot medförde behovet av bättre trossning. Man valde därtill 
torr, hårt sammanpackad lera, men i brist därpå dugde även 
kolstybb. 

Husbygge företogs i regel om våren. Timmerkarlarnas arbets-
dag varade 14 timmar, från klockan sex på morgonen till åtta 
på kvällen. I arbetstiden inräknades då matrasterna, som ut-
gjordes av daggel klockan 8, medda klockan 12, af tesval klockan 4, 
samt kvällsmål efter arbetets slut för dagen. Byggnadsarbetarna, 
som benämndes temmerkärer, arbetade vanligen parvis, en man 
i vardera änden av stocken. Karlarnas antal berodde på husets 
storlek samt på den utfästade tidpunkten för byggets full-
bordande. 

Voro timmerkarlarna lejda, erhöllo de betalning pr dag. Är 
1840 t.ex. utgjorde dagspenningen 16 skilling samt fri kost 
(Köla). Enligt And. Olssons i Växvik dagbok (se sid. 121) betalade 
han för »10 Dagars timring 50 öre per dag» år 1870. Arbetet 
utfördes den gången i juni månad. Några år senare hade arbets-
lönen stigit avsevärt, så att han år 1873 betalar till »B. C. i 
Hallebol för 10 dagars snickeriarbete med 1 Rdr 25 öre per 
dag 12,50». 

Vid husbygge knutades timret. Mellan dörr- och fönsteröpp-
ningar timrade man med kortare virke. I stockändarna upptogs 
med navare och bile ett spår, vari en betskid, beteski, infälldes 
med huggen bust (fig. 2), varefter busten avslutades i båda 
ändarna med tappning. Ibland nöjde man sig med att i stället 
för betskid fälla in en stör i stockändarnas spår. Till säckmsn 
(sjunkmån), beräknades omkring tre tums ändar. Stocken, som 
lades över dörrar och fönster, kallades överslag. Om timmer-
stockar behövde skarvas, skedde det på två sätt: antingen med 
rakt avskurna ändar, eller också tillspetsade med sned skarv 
utan hake. I förra fallet dömle (dymlade) man fast dem vid 
understocken på båda sidor om skarven, i senare fallet dymlades 
blott en gång genom den sneda skarven och ned i den undre 
stocken. Även vid dörr- och fönsterhål dymlades stockändarna, 
varvid överstockens hål borrades från dess undersida. 
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Fig. 2. Betskid med fast och lös bust. Köla. A. T. Byberg. ULMA. 

Långväggens översta stock kallades väggbann (väggband) och 
var ej annorlunda formad än väggens övriga stockar. Nedersta 
stockvarvet hette överallt i trakten tom tvarve och räknades ej 
tillhöra husgrunden utan husets övriga stockvarv. Samtliga här 
anförda dialektord härröra från Köla och Älgå socknar. 

1 Nordmarks härad uppfördes husen under 1700-talets senare 
hälft av rundtimmer med sveplaft eller svepknut, ofta även 
kallad kintelaft (se fig. 3), samt med timrade gavlar och ryggås-
stockar. Enstaka sådana hus såg David Andersson på sina resor 
i häradet i slutet av följande århundrade. Om hopfällningen av 
svepknutarna meddelar samme författare, att .»en uthuggning, 
vinkelskåra, å undersidan af en stock inpassades mot en sadel-
formig uthuggning å näst underliggande stocks öfversida» 
(a.a. sid. 13). Andersson anser, att ksrslaft eller larsknut blev 
allmän i nämnda härad först i början av 1800-talet. Detta stäm-
mer med tillgängliga uppgifter från Köla och Älgå, enligt 
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Fig. 3. Kintlaft. Köla. A. T. Byberg. ULMA. 

vilka dylika knutar börjat införas på 1820-talet. Denna knut-
ning, som ofta även kallas haklaft (fig. 4), hade likadana 
inskärningar med vinkelräta kanter och plan botten på stockens 
båda sidor. Korsknuten var mera omsorgsfullt gjord och med-
förde bättre precision. Vid århundradets mitt infördes i häradet 
s.k. slättlaft eller slättknut, där korsknutens utvändiga knut-
huvuden voro bortskurna. En förbättrad form av denna innebar 
låsknuta (fig. 5), där slätknutens ena sida försetts med ett hak 
och den däremot liggande med en tapp. Knutningen blev här-
igenom tätare och all glidning omöjliggjordes. Förskjutning i 
knuten sökte man även förhindra genom att hugga samman 
stockarna med sneda liggytor, en knutning som på sina håll i 
skogsbygden brukat kallas kistelaft (fig. 6). Senare började man 
säkra detta lås medelst s.k. räklingar eller också grova spikar, 
i vilket fall det ej var nödvändigt att göra så skarpa inskärningar 
i stockarna. Beträffande korsknuten kan för övrigt påpekas, att 
den krävde större noggrannhet vid stockarnas hopfällning, jäm-
fört med de tidigare använda metoderna. Fällningen skulle ske 
så, att stockarna fogades tätt intill varandra med tillhjälp av 



Fig. 4. Haklaft. En extra urtagning för mosspackning. Algå. A. T. Bgberg. ULMA. 

meddrag, och kälningen fick inte göras för djup eller för stor 
(jfr a.a. sid. 13). Fogen mellan stockarna kallades medrätta. 

För att kunna timra upp hela väggarna uppförde man på ytter-
sidan ställningar, bestående av i väggen inborrade störar, vilka 
buro upp ställningsbräderna och i ytterändarna stöddes upp av 
stolpar mot marken. När man behövde flytta ställningarna 
högre upp, borrades nya hål och stolparna utbyttes mot längre 
sådana. 

Drivning eller tätning av springorna mellan stockarna utfördes 
ända till seklets slut med mossa. Arbetet benämndes me sing och 
mossan kallades husm8se eller skogsm8se. Om detta tätnings-
medels motståndskraft framhåller David Andersson, att han »vid 
flere tillfällen iakttagit att mossan står sig utmärkt väl. I en ladu-
gård t.ex. 30 år och en stuga 45 år, båda utan brädfodring, kunde 
mossan vid rifningen i långa stycken aflösas i ett sammanhang 
från stockarne. Ingenstädes syntes inom fogningsränderna tecken 
till röta, där virket var ordentligt hopfäldt» (a.a. sid. 13). 

29 
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Fig. 5. Låslaft. Köla A. T. Byberg. ULMA. 

Fönstrens antal på gamla stugor var ej stort, i enrummiga 
två fönster, i tvårummiga fyra och i trerummiga fem eller sex. 
Andersson iakttog på sin tid, att det i regel fanns fönster på två, 
ibland på tre ytterväggar. Fönsterhöjden gjordes beroende av 
väggarnas höjd. Viktigast var att taga upp fönster utåt ladugård 
och stall samt utåt inägor och landsväg, om en sådan strök förbi 
stugan. Vi återkomma till fönstren i samband med en beskrivning 
av manbyggnaden. 

Enligt ett »Husflyttnadskostnads Instrument», fört vid laga 
skiftet i Mörtnäs, omnämnt i det följande, voro taken år 1839 
täckta med näver och ved på samtliga hemmanets stugor. Mäng-
den näver, som åtgick för nytäckning av nedtagna och flyttade 
stugor, angives växla från 4 till 6 lispund. Ett lispund näver 
kostade då en riksdaler banco. 

Från Nordmarks härad uppger David Andersson, att torvtaken 
voro förhärskande till inemot 1850, både beträffande boningshus 
och uthus. Han beskriver också, hur det gick till att täcka 
sådana tak. Om våren, då björkarna savades, fläktes nävern 
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Fig. 6. Kistlaft, även kallad laxlaft. Nytomta i Ränkesed, Älgd. A. T. Byberg. 
ULMA. 

av, buntades i högar och belades med stora stenar för att inte 
krumma sig under torkningen. Vid taktäckningen lades först 
granstörar i ett tätt och välordnat skift vinkelrätt mot takåsarna. 
Ovanpå störlagret lades så ett näverlager. Tredje och sista lagret 
utgjordes av grästorv med gräsmattan vänd emot nävern. För 
att torven inte skulle glida av taket, lade man på dess nedre del 
i halvor eller fjärdedelar kluvna famnvedsliknande björkträn, 
1 1/2  aln långa. Taklisten i sin tur uppbars av hakf ormade själv-
vuxna sparrar, som underifrån stucko upp bland störarna och 
vändes mot takåsen. Torvtaken hade stor varaktighet, större än 
huset i övrigt och utgjorde ett utmärkt skydd mot kyla och hetta, 
blåst och regn. 

På Glaskogen synas företrädesvis kölnor och bastur ha haft 
torvtäckta nävertak. Eldskjulen vid sätrarna voro täckta med 
näver och ved, likaså de flesta uthusen vid gårdarna och under 
förra delen av 1880-talet tydligen även boningshusen att döma 
av ovan anförda uppgiften från Mörtnäs av år 1839. Sådant 
näver- och vedtak fanns också på t.ex. stugan i Tysksätern 



32 

i Älgå (fig. 44). Inom skogsbygden ha sålunda nävertaken 
varit de dominerande under större delen av förra århundradet. 

Täckningen av ett nävertak gick i allmänhet till på följande 
sätt (efter uppteckning i ULMA av R. Broberg). På de längs-
gående åsarna och vinkelrätt mot dessa lades det första lagret 
av takved, som benämndes sua och bestod av granstörar, senare 
ibland även av bräder. Sudens nedre ändar stödde mot en list, 
den s.k. subiten, som fasthölls på sin plats på olika sätt. Vanligen 
var den försedd med en rad hål, genom vilka stuckos gran- eller 
enkäppar, försedda med ur stammen uttäljda huvuden, som 
voro grövre än hålen i sudbiten. De fria ändarna av dessa käppar, 
som kallades subitsnaggler, fästes vid någon lämplig takås. I 
andra fall narades eller laxades sudbiten fast på någon här och 
var utskjutande sud, som då var fästad vid åsarna medelst spikar 
eller vidjeband. Om däremot trovalskrokar användes, behövde 
icke sudbiten ha någon särskild fästningsanordning (se härom 
nedan!). Samtidigt gjorde man i ordning den s.k. trovaln. Denna 
var av samma utförande som sudbiten och skulle ligga ovanpå 
denna samt utgöra stöd för den på nävern liggande takveden, 
fargen. Trovalen fasthölls vanligen av trovalsnaggler, även kal-
lade trovalspinner, som voro utförda på samma sätt som sudbits-
naglarna. De fria ändarna av trovalsnaglarna fästes också på 
samma sätt som dessa vid en takås. I stället för trovalsnaglar 
användes ibland trovalskroker. Varje sådan krok förfärdigades 
av en lagom tjock och lång unggran eller ungtall, varvid man 
behöll en bit av en kraftig gren eller rotgren. Härigenom kom 
den färdiga trovalskroken att bli försedd med en krok eller 
vinkelböjd del. På detta sätt förfärdigade trovalskrokar, som 
skulle vara lika långa som takets bredd, lades ut i lämpligt antal 
här och var bland suden, och i deras uppåtvända krokar nere 
vid takkanten placerades såväl sudbit som troval. Trovals-
krokarna åter fastgjordes medelst infällningar eller på annat 
lämpligt sätt vid de takåsar, på vilka de vilade. 

Därefter kunde man ta itu med att lägga ut nävern på taket. 
Man började då nere vid takkanten och lade ut den första raden 
av näver. Varje näver i denna veks på mitten med innersidan 
utåt och placerades med vikningen något utskjutande över sud-
biten. Nästa rad av näver lades ned ovikt och så, att den sköt 
något utanför den vikta nävern. Detta medförde, att den genom 
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solens och luftens inverkan brätte säg (vek sig, böjde sig) nedåt 
över kanten på den undre nävern, varigenom det åstadkoms ett 
bra droppfall. Därpå lades trovalen ned ovanpå dessa tvenne 
lager av näver, sedan man först i dess undre kant gjort en rad 
urtagningar för att underlätta vattnets avrinning från taket och 
sålunda förhindra uppkomsten av röta. Nästa lager av näver, 
det tredje, skulle med sin nedre kant stödja mot trovalen och 
med sin övre vila på suden. Därefter fortsatte man att lägga 
flo ätter flo (rad efter rad) av näver, tills man nådde upp till 
takåsen. När man nått takåsen på båda takhalvorna, skulle allra 
sist mötet mellan de båda sidornas näverlager täckas. Då detta 
var en mycket viktig detalj i taktäckningen, användes härför 
under taktäckningsarbetet utplockad och undanlagd, fin näver, 
s.k. kamnävver. Denna näver lades nu ut i en rad efter själva 
kaminen (takåsen) på så sätt, att de olika näverstyckena delvis 
täckte varandra och två motsatta hörn av vart stycke föllo i 
kammens längdriktning men de övriga två hörnen på var sin 
sida om denna. På denna första rad av kamnäver lades på lik-
nande sätt en ny och så, att de utskjutande hörnen föllo mellan 
hörnen i den underliggande raden. På samma sätt lade man 
ytterligare någon rad näver, till dess kanterna på ömse sidor 
om kammen blivit alldeles jämna. Därmed var själva täckningen 
med näver färdig. Under hela tiden som denna pågick, var det 
nödvändigt, att det icke var någon blåst. Den svagaste vindpust 
kastade lätt omkring nävern och bragte den i oordning. Därför 
lade man också nävertak helst någon natt, då det var alldeles 
lugnt väder. 

När hela taket var täckt med näver, lade man på det sista 
lagret takved, den s.k. fargen, som skulle kvarhålla nävern i sitt 
läge. Denna bestod av hela eller i halvor kluvna kubbar, vilkas 
nedre ändar stöddes mot trovalen. För att förhindra, att färgen 
kastades av taket vid häftig blåst, brukade man placera en s.k. 
stsrmklam — ibland även flera — på vardera takfallet. På var-
dera änden av en takås ungefär mitt på takfallet fastspikades 
båda ändarna av en enklyka på så sätt, att dess hopväxta del 
sköt något upp över takkanten. En raje (stång, slana) lades 
tvärs över färgen i takets längdriktning och dess båda ändar 
träddes på gavlarna genom enklykorna. Strax intill takkanterna 
lades ofta stenar på stångens ändar, likaså någon sten här och 
3 
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var på stångens mitt, ifall den visade sig vilja böjas upp. 
En stormklams fäste vid takkanten kunde även bestå av en 
envidja, som böjts runt stången och spikats fast med båda ändar 
vid takåsen, eller också av en på takåsens ände fastspikad 
brädlapp, som försetts med ett stort hål, vari stångens ände 
kunde skjutas in (jfr fig. 26). 

Uthusen vid gårdarna i jordbruksbygden voro i allmänhet 
halmtäckta (Köla, Älgå. — Om konstruktionen av dylikt tak, 
se fig 7). Uppgiften om i regel halmtäckta uthus gäller dock 
enligt Byberg (EU 36116) beträffande Köla endast socknens 
södra del. Från Algå omtalas dylika tak från äldre tid först i 
ett sockenstämmoprotokoll av år 1799, vari en av landshövdingen 
förordnad ny byordning diskuteras. Den nya byordningen vill 
förmå bönderna att lägga halmtak. Av protokollet ser man, dels 
att överskott på långhalm hos bönderna var en sällsynthet, dels 
att halmtak ej funnos i socknens skogsbygd. Där använde man 
i brist på halm »färg elr klufven ungskog, hvarpå de hafva till-
räckeligt förråd, men deremot brist på torf och merendels på 
tjenlig klappersten». I fråga om ladugårdstaken förbehöllo sig 
bönderna rätt att slippa begagna bunden halm samt att såsom 
tidigare få fastnagla den med stänger, »då halmen vore lättare 
at tillgripa vid infallande missväxtår». I den rena skogsbygden 
tillät naturligtvis ej den ringa halmproduktionen någon nämn-
värd utbredning av detta slags taktäckning. Risken för eldsvåda 
var också stor. 

Under 1870-talet synas mestadels takstickor ha varit i bruk, 
både på boningshus och uthus, vilka ersatte näver- och torvtaken 
på uthusen. Till en början täckte man med handkluvna träspån, 
men sedan cirkelsågarna i slutet av 1860-talet hade nått även 
skogsbygden, började stickmaskiner uppmonteras litet varstädes 
i bäckarna, så att snart varje gårdägare hade en sådan för eget 
bruk. I hemmanet Gränsjö t.ex. fanns vid nämnda tidpunkt sex 
stickmaskiner. En nackdel med sticktak i skogsbygden var, 
att mossa och lav lätt fastnade på dem, vilket medförde risk för 
eldsvåda i sommarvärmen. 

De mera välsituerade skaffade sig skiffer från de närliggande 
skifferbrotten i Bråne (Glava) och Laxarby (Dalsland). I Bråne 
började brytning redan på 1770-talet. Mesta skiffern såldes 
utanför den egna bygden och fraktades genom Säffle kanal, 
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Fig. 7. Halmtak. T.v. konstruktionsdetalj från ved- och redskapsbod. T.h. loge 
från tiden före 1850. Köla. A. T. Byberg. NM. 

sedan denna år 1837 hade öppnats för fartygstrafik. Av statistik 
förd av kanalbolaget över influtna kanalavgifter kan man utläsa, 
att efterfrågan på takskiffer var störst under 1840- och 1850-
talen, varefter den hastigt sjönk (Åke Sahlin i Glava socken i 
forntid och nutid, Arvika 1936, sid. 157). I skogsbygden blevo 
ej skiffertaken allmänna som i fjordbygden och i trakterna 
närmast Dalslands-gränsen. Inte heller tegeltaken, som i jord-
bruksbygderna började läggas redan efter 1830, erhöllo någon 
större spridning på Glaskogen. 

Vad slutligen angår innertaket i manbyggningen, lades det till 
en början enkelt samt direkt på takbjälkarna. När sedermera 
bräder började spikas till innertak, drevos dessa hårt i stället 
för att använda fyllning. Spikarna slogos inte genast in helt och 
hållet, utan mellan brädet och spikhuvudet placerades små trä-
klossar som förhindrade spikarnas inträngande till huvudet. 
Efter ett eller två år, då bräderna hunnit torka, klöv man klos-
sarna, drog ut spikarna och drev om bräderna en gång till, var-
efter de slutligen fastspikades (jfr David Andersson a.a. sid. 16). 
Längre fram på 1800-talet blev det vanligt att påfylla trossning 
vid drivningen, varigenom omdrivning blev onödig. Trossnings-
medlet var i allmänhet torr sågspån. 

Pappspända tak uppges ha förekommit först efter 1850, i varje 
fall vad skogsbygden beträffar. Från och med 1870-talet kunde 
David Andersson iakttaga målade innertak i Nordmarks härad, 
alltså tak utan pappspänning. 
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I en av Anders Olssons i Växvik anteckningsböcker ingår bl.a. 
en förteckning över material och kontanta utlägg för ett hus-
bygge på 1840-talet. Ar 1843 hade han ingått äktenskap och 
sex år senare byggde han gården Bybacken i samma hemman. 
Förteckningen upptager alla kontanta utgifter. Avsaknaden av 
en hel del utgiftsposter, som man kunde vänta att finna i en tablå 
över kostnaderna för ett såpass stort husbygge, ett tvåvåningshus, 
förklaras därav att Olsson själv iordningställt all övrig materiel 
och utfört de arbeten, som ej omtalas i förteckningen. Slut-
summan kan säkerligen anses motsvara ett tämligen vanligt 
medelvärde för de kontanta penningutlägg, som en händig bonde 
hade att räkna med vid ett husbygge omkring 1850. Det hörde 
till vanligheten, att man på detta sätt själv utförde en del av 
arbetet. Anders Olssons förteckning återges här med normali. 
serad stavning. 

Minnesförteckning på det jag utlagt i kontanter för arbete och materiel 
till den nya stugan. 

1849 Rdr sk. 
Betalt för timmerhuggning 	  10 — 

Mars 5 	Betalt för 5 hästdagsverken vid timmerkörning, för 
tomtning och timring 	  45 45 

D:o för skiffersten i Byviken (Stora Gla) 	 59 — 
D:o för frakt från Byviken till Sulviken 	 7 34 

1850 
April 28 	Betalt för sågning till bräder och plank 	 4 8 

Betalt 4 dagars stenhackning 	  1 — 
Maj 16 	Betalt för 4 dagars stenhackning 	  1 -- 

17 	D:o till snickaren för 6 1/2  dags takordning 	 3 12 
Juni 20 	var jag i Bråne (Glava) efter 5 112 hundrade sten 

och betalade därför 	  2 36 
21 	Betalade jag för takläggning 	  4 — 

Juli 7 	köpt 1000 fyrtumsspik 	  5 — 
4 spann vrakspik 	  8 — 

19 	Betalt för 8 dagsverken vid (tak)täckning 	 2 32 
Augusti 14 två fjärdingar lim (= kalk) 	  1 32 
Nov. 5 	Betalt murmästaren för murens uppsättande . 16 36 

D:o för 5 dagsverken 	  1 12 
1 dagsverke 	  — 12 
Betalt för 4 dagsverken å 14 sk. dagen 	 1 8 
Betalt för järn på Koppom (Järnskog) till spjäll 

och boljärn (bärjärn till spiskåpa) 	  16 2 
3 duss. tretum(s spik) 	  1 6 
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för åtta dagsverken till Anna 	  2 — 
5 D:o  	112 

Dec. 16 	för 25 dagars snickring 	  12 24 
1851 
Nov. 	Betalt till snickaren för 28 dagars snickring 	 14 — 
1853 	till D:o man för D:o 	  25 — 

Summa Rdr 261 44 

Byggnadsplan och byggnader. 

Såsom gårdens huvudelement framträdde mangårdsbyggnaden, 
mannbynninga, och uthuslängan, uthusa eller uthusene. De voro 
nästan alltid placerade oregelbundet i förhållande till varandra 
(fig. 8 och 9), aldrig hopbyggda men någon gång parallellt eller 
i vinkel, vari man, om man så vill, kan spåra en viss planmässig-
het i anläggningen, eller i varje fall en antydan därtill. Kring-
byggda gårdar förekommo ej på Glaskogen. Uthuslängan in-
rymde ibland både stall, fähus, lada och loge. Hur oregelbunden 
inredningen var, framgår av följande. Vid laga skiftet år 1839 
över finnhemmanet östra Mörtnäs i Karlanda upprättades ett 
»Abyggnads-Besigtnings Instrument», varur intressanta fakta 
kunna hämtas. Bl.a. få vi veta, att av 12 hemmansägare, represen-
terande 11 gårdar och 7 torp och sätrar, höllo nio både häst 
och kor. Stallet är på 8 av dessa gårdar hopbyggt antingen med 
loge och tvenne lador eller med loge och en lada, medan fri-
stående stall förekomma till ett antal av 3. Samtliga ägare inneha 
fristående fähus (summa 18). Enbart loge redovisas i 3 fall, 
stalloge 1, loge med lada 3, loge med lada och stall 2, loge med 
två lador 5, loge med stall och två lador i 6 fall. Enbart lada före-
kommer 3 gånger och enbart foderlada 2 gånger. 

På gården Där nole i hemmanet Gränsjö, Älgå socken, hade 
stall och fähus sammanförts i uthuslängans undervåning, medan 
övre våningen inrymde lada. På Norra Fallet fanns också en 
tvåvånings uthuslänga med stall och fähus i nedre våningen 
och lada i övre, där det även fanns utrymme för sädesupplag 
och diverse fordon samt redskap (fig. 9). 

Bland övriga gårdsbyggnader upptager Besiktningsinstrumen-
tet för Mörtnäs 1 nattstuga, 1 badstuga, 14 bodar (sannolikt 
stolpbodar), 9 källare, 10 vedskjul, 1 slåskjul (slåtterskjul på 
äng), 1 ängsloge, 3 »sköker» (provisorisk utbyggnad på uthus- 
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Fig. 8. Plan av gården Där nole, Gränsjö, Algå. A. T. Byberg. ULMA. 
1. Stuga. 2. Lillstuga. 3. Smedja. 4. Vedbod och skjul. 5. Stolpbod. 6-7. Som-

marladugård. 8. Brunn. 9. Loge. 10. Stall. 11. Ladugård. 12. Bod. 

länga, försedd med snedtak) samt 6 »törkhus» (rior). Här saknas 
alltså en byggnad, som var allmän på svenskbyggda gårdar, 
nämligen lellest8ga, en fristående mindre stuga, vartill vi åter-
komma. Till gårdshusen hörde för övrigt en eller två stolpbodar, 
ett eller flera små sommarfähus, ofta en gårdssmedja samt ved-
bod, källare och ofta fårstall. 

Antalet byggnader på gårdarna i skogsbygden kunde i enstaka 
fall uppgå till 25, men största av författaren iakttagna antal 
har varit 17. En gård i östra Mörtnäs omfattade 14 byggnader, 
en i Älgå 12, men i de flesta fall var antalet mindre. Gården Tomta 
i Gränsjö hemman (närmare beskriven i fortsättningen sid. 125) 
omfattade på 1880-talet storstuga, lillstuga, stall med stalloge, 
fähus med lada och loge (hölae och r8glo), svinhus, fårhus, 
sommarfähus samt källare. 

Som jämförelse kan nämnas, att till de vanliga skogstorpen 
hörde ett ringa antal byggnader. Några anmälningsblanketter till 
Elgå Brandstodsförening upptaga följande torp och byggnader, 
samtliga belägna i Gränsjö: 1 stuga, 1 loge, 1 fähus, 1 vedskjul 
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Fig. 9. Plan av gården Norra Fallet, Gränsjö, Åtgå. A. T. Byberg. ULMA. 
1. Stuga. 2. Fårstall. 3. Källare. 4. Stolpbod. 5. Lillstuga. 6. Lada. 7. Stall. 

8. Ladugård. 9. Tvättplats vid bäck. 

(1885) ; 1 manbyggnad, 1 loge med två lador, 1 fähus, 1 vedskjul 
och 1 foderlada (1870) ; 1 manbyggnad, 1 loge med två lador, 
1 fähus, 1 vedskjul och 1 visthusbod (1884). 

Svårigheten vid beskrivandet av gårdstyper sammanhänger 
med att de gamla 1800-talshusen voro så ovaraktigt byggda, att 
ytterst få kunnat stå emot förstörelse. Påträffar man ett och 
annat kvarstående hus, har det i regel omändrats och moderni-
serats. David Anderssons förut omnämnda skrift, Bostads-
förhållanden hos allmogen i Vedbo och Nordmarks härader, 
som förelåg i bokhandeln 1902 och numera är ytterst svår-
åtkomlig, kunna vi därför med fördel lägga till grund för vissa 
delar av den följande framställningen, särskilt i vad den berör 
byggnader och byggnadssätt. Anderssons material är så ordnat, 
att utvecklingsgången från mera primitiva till allt bättre bo-
städer skall framträda. Han beskriver därför i tur och ordning 
jordstugan och backstugan, den enrummiga stugan samt de för 
hans undersökningsområde typiska en- och flerrummiga byggna-
derna »Dalbostugan» och »Värmlandsstugan», som han kallat 
dem. I detta kapitel återges några av Anderssons planritningar till 
manbyggnader inom Nordmarks härads skogsbygd, under det att 
jordstugorna, till hälften i jordkullar nedsänkta småstugor, samt 
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Fig. 10. Plan av boningshus, Tomta i Hallebol (överst), och Gammeltomta i 
Växvik. Båda stugorna hade torvtak. Köla. A. T. Byberg. ULMA. 

backstugorna utförligt skildrats på annat ställe med tillhjälp av 
ett par av Anderssons planritningar. Det samlade materialet 
har ordnats så, att vi efter en redogörelse för hustyper fortsätta 
med olika byggnader var för sig, varvid manbyggnaden med 
benämningar på rum m.m., dess exteriör och interiör samt 
möblering först skildras, därefter eldstäder och sist de viktigaste 
av gårdens övriga byggnader i ett speciellt avsnitt. 

Först några ord om ett par planritningar från Köla socken, 
utförda av A. T. Byberg efter en skiss av hans fader (f. 1849). 
Fig. 10 visar planlösningen till två gårdar, Tomta i Hallebol och 
Gammeltomta i Växvik, båda härrörande från tidigt 1800-tal. 
Rummen kallas där nattstuga, kove och stuga. Den stora spis-
muren har förlagts till ena långväggens sida med långgruvan 
vänd inåt koven samt hörnspisar inåt det rum, som kallades 
stuga. Nattstugan saknade eldstad. Båda husen hade torvtak samt 
huvudingång på ena långväggen. Gammeltomta hade dessutom 
en särskild ingång till stugrummet samt en förstuga framför 
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Fig. 11. Boningshus i två våningar med svalgång (1896). Risviken, Silbodal. 
A. T. Byberg efter David Andersson. 

koven. Nattstugan hade skjutlucka av trä i stället för fönster. 
Skisserna ha ritats ur minnet och sakna därför måttuppgifter. 

En gammal hustyp representeras av en stuga från Risviken i 
Silbodals socken (fig. 11). Denna stuga, som stod kvar ännu år 
1896, var ett boningshus av den enrummiga typen, försett med 
svalgång utmed ena långväggen, och anses av Andersson närmast 
motsvara de i litteraturen karakteriserade nattstugorna. Emeller-
tid benämndes ej denna typ nattstuga i Nordmarks härad och 
användes som vanligt boningshus. »1 angränsande del af Norge 
finnes den flerstädes representerad», skriver Andersson och fort-
sätter: »Här (i Silbodal) var svalen framåt än helt öppen för 
undre våningen, än sluten för ena stuguhalf an och än öppen 
endast för ingångsdörren å midten eller ena ändan (gaveln). 
Trappan till andra våningen gick i ena ändan af svalen eller 
i midten af densamma som dubbeltrappa efter väggen mellan 
stugudörrarna» (a.a. sid. 24). En del hus av detta slag — alltid 
med två våningar — hade alltså öppen svalgång på under-
våningens framsida, medan den övre var sluten; andra hus hade 
båda svalgångarna slutna men öppningar för ingången antingen 
på ena gaveln eller på långsidan, i båda fallen på undervåningen. 
Trappan upp till övervåningen var antingen placerad på ena 
gaveln eller utmed långväggen. 

Värmlandsstugan skilde sig enligt David Andersson från dalbo- 
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stugan främst därigenom att den hade ingången på ena lång-
väggens mitt, förande direkt in i stugrummet, varifrån en dörr 
förde till koven längs gavelväggen. Dalbostugan däremot hade sin 
ingång nära ena långväggens ände, ledande in i en förstuga eller 
gång (motsvarande koven), och en dörr från förstugan in till 
stugrummet. Ännu i slutet av 1700-talet lära de flesta stugorna 
i Nordmarks härad ha varit enrummiga med en smal kove längs 
ena gaveln; rummet var försett med spismur och bakugn, men 
koven var utan eldstad. Dylika stugor har författaren sett på 
Glaskogen, fast de i senare tid ha omändrats och utökats med ett 
rum i stället för koven. Mot slutet av 1800-talet blevo dessa 
stugtyper allt sällsyntare i den odlade bygden men förekommo 
allmänt på Glaskogen. 

När med tiden behovet av ökade utrymmen gjorde sig gällande, 
utbyggdes även dalbostugan mot ena gaveln, medan i värmlands-
stugan långkoven sålunda gjordes bredare och begagnades som 
boningsrum samt förseddes med eldstad. Kovens yttre del av-
skildes då till förrådsrum, kåntör. övergången från enrummig 
till flerrummig värmlandsstuga tänker sig Andersson ha skett 
på följande sätt: 

»Så länge ännu muren stod kvar vid ytterväggen, kunde icke 
mer än ett nytt, ett andra rum med eldstad, vinnas, men när 
han ryckte in efter mellanväggen blef förhållandet annorlunda: 
uppslaget var gifvet till en flerrumsstuga . . . Muren har grad-
vis, kanske under århundradens förlopp, invandrat från ytter-
väggen, men så snart han hunnit ett litet stycke in på golfvel, 
var alltid ett litet rum utom honom vunnet, hvilket af skildes 
till förrådsrum eller kontor, medan hufvudparten af långkofven 
blef kammare eller kök. 

Ingången till kontoret gick från stugan eller kammaren-köket. 
När muren kommit midt på mellanväggen, kunde kof ven upp-
delas i tvenne ungefär lika stora rum, som blefvo kök och kam-
mare. Ugnen svängdes nämligen om, så att ugnsmynningen med 
grufvan kom inåt det nya köket, och af den väldiga muren inne 
i stugan kvarstod här nu blott rundspisen, som utvidgade sig 
och blef än mera vidöppen. Båda de nuvunna rummen kunde ock 
få sin särskilda ingång från stugan å ömse sidor om muren och 
särskilda eldstäder vid den för alla rummen gemensamma 
skorstensmuren» (a.a. sid. 46). 
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Fig. 12. Boningshus från Risviken, Silbodal. A. T. Byberg efter David Andersson. 

Till en början begagnades det nya köket endast vid bak och 
brygd, matlagningen försiggick i stugrummet vid den stora rund-
spisen. Men allt eftersom hushållsbestyren överflyttades till 
köket, ökades kravet på utrymme och därmed påbörjades lång-
kovens utvidgning på bredden. Omvandlingen till tvårumsstuga 
var därmed fullbordad. 

Den typ av boningshus som Andersson kallar dalbostuga, har 
icke anträffats på Glaskogen, varför vi heller icke funnit det 
nödvändigt att här låta den representeras av någon bild. Där-
emot ha vi för jämförelses skull återgivit planritningar av ett 
par värmlandsstugor från Risvikens hemman i Silbodals socken. 
Man kan här lägga märke till, hurusom långgruvan med bak-
ugnen har insvängts från stugrummet till köket, som motsvarar 
ena hälften av den utvidgade gamla koven (fig. 12). I den lilla 
av kovens andra hälft bildade kammaren finns en kistspis och 
i stugrummet en rundspis. Den andra stugan (fig. 13), som hör 
till de intressantare, har gråstensmur med s.k. vinkelspis och 
eldgruvan avskild från ugnsgruvan (jfr spirmurarna från Ne-
stuga, fig. 18 och Glassnäs, fig. 19). 1 stugrummet finns en hörn- 
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spis. Långkoven har man ämnat tudela men icke fullföljt 
avsikten (utmärkt med streckad linje på figuren). För övrigt 
anmärker Andersson om denna stuga: »Något årmått finnes icke 
på denna stuga, men efter beräkning . . . skulle hon vara 220 år. 
Stugan med sina verandor påminner mycket om . . . byggnader 
med svalgång efter ena långväggen . . . (se här ovan sid. 41). 
Verandorna skilja sig dock sj älf ständigt från de vanliga sval-
gångarne och rumsindelningen är nu genuint värmländsk . . . I 
andra våningen har blott det lilla rummet innantak.» Om spis-
muren heter det: »öfverugnen har förr i tiden varit sängplats. 
En afsats i muren och ett par ännu kvarsittande tvärslår (strec-
kade) hade tjänat till trappsteg. Nu hade öfverugnen degraderats 
till hönsbur» (a.a. sid. 43 ff). 

Bakning och andra hushållsgöromål försiggingo beträffande 
denna sistnämnda stuga i det stora kvadratiskt formade rummet 
bredvid koven, i västra Värmland kallat storstsga, under det 
att långkoven tjänade till skafferi och förvaringsrum för diverse 
kläder och redskap m.m. 

Manbyggningen. 

Benämningar på hus och rum i Älgå socken. 
Under artonhundratalet synes man i språkbruket ha skilt 

mellan manbynning och stege i den betydelsen, att man med 
förstnämnda ord avsåg ett tvåvåningshus, med sistnämnda ett 
envåningshus. Var manbyggningen särskilt stor, hette den hög-
bynning, även storstege. 

Även ordet stuga hade tvenne betydelser, dels mindre eller 
medelstort boningshus, dels stugrum. Det största rummet be-
nämndes storstege, det mindre rummet lellestsge eller stegromme. 
I analogi med det sagda skilde man även mellan en större och 
mindre stuga på en och samma gård, så att den förra benämn-
des storstuga, den senare, som var fristående, fick heta lillstuga. 

Manbynninga eller bynninga var alltså av större format eller 
hade mer än en våning. Med e titta manbynning avsågs ett en-
våningshus. Det förefaller, som om detta uttryck skulle ha före-
kommit sällan, under det att man ofta talade om e titta stege. 
Ett tvåvåningshus beskrevs även som e stor stege. 

Husets största rum, storstugan, kallades även gäststega. 1 en- 
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Fig. 13. Plan med inredning av tvåvånings boningshizs i Risviken, Silbodal. 
A. T. Byberg efter David Andersson. 

Nedre våningen (t.v.): 1. Över- och undersäng. 2. Liggsoffa. 3. Vägg-
fasta bänkar. 4. Långstol. 5. Långbord. 6. Hyllor med fathyllor ovanför. 

Övre våningen: 1. Sparlakanssäng. 

lighet härmed kallades tvåvåningshusets tvenne största rum neare 
och oppare storstega eller stega, i sistnämnda fall även oppåstega, 
i förra fallet även nestega. 

Benämningen en gå! (gård) innefattade samtliga hus och in-
ägor, och därmed menades även ett helt hemman. Huvudbygg-
naden på gården kunde också kallas boningshuse, men detta ord 
torde tillhöra riksspråket. En boningsplats hette även ett bol, ett 
ställe. En person sades ha täje opp ett bol, böggt e stege, köfft ett 
litte ställe, eller sades äge ett tsrpeställe där och där. 

I de gamla husen Tomta i Hallebol och Gammeltomta i Väx-
vik, båda i Köla socken, kallades liksom på andra håll de olika 
rummen larven, staga och nattstega (fig. 10). På gården Nestuga 
i Gränsjö hemman (Älgå) benämndes rummen i nedre våningen 
köke, kam mern (innanför köket), stageromme, storgan gen (större 
ingången) och lellegangen (köksingången). I övre våningen hette 
rummen oppåkammern, oppåstsga och oppåromme eller endast 
romme. Med stegerom avsågs stor- eller gäststugan. I lillgången 
fanns här, liksom i regel i andra manbyggningar, ett litet av-
delat rum kallat kökskan tore eller kantöre, som begagnades till 
skafferi och förrådsrum. Samtliga benämningar äro också anteck- 
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nade från gården Tomta i samma hemman, även den etttvå-
våningshus, likaså från Nytomta i Ränkesed (Älgå). 

Boningshuset på ett skogstorp hette stsge. Ofta innehöll den 
endast ett rum, kallat romme, siva eller st8geromme. Funnos 
två rum benämndes de k8ve och rom, senare köke och romme. 
Det sistnämnda gick också under benämningen kammern. Stugor 
med kove funnos överallt inom undersökningsområdet, även i 
fjordbygderna. En stuga med kove, belägen i Sulvik (Älgå fjord-
bygd), kallas än i dag K8vstaga. De små stugorna Sand och 
Otterstorp, tillhörande Gränsjö hemman, hade båda kove, likaså 
en stuga i Skönnerud (Järnskog), som därför kallades »Kåfven» 
(Delningshandlingar 1771, LK). 

Manbyggningens exteriör, interiör och möblering. 

I äldre brandförsäkringsansökningar kan man finna vissa upp-
gifter om manbyggningens exteriör under rubriker som bygg-
nadsämne, taktäckningsmedel, måttuppgifter, brädfodring, eld-
städernas antal, fönstrens antal m.m. Ur dylika handlingar 
gällande några torp i Älgå skogsbygd, uppförda mellan 1830-
1880, må nedanstående anföras. 
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Det äldsta av dessa torp brandförsäkrades år 1855 och var då 
försett med nävertak, likaså de två följande, som försäkrades 
resp. 1870 och 1884. De två sista manbyggningarna anmäldes till 
brandförsäkring år 1915 och hade på 1890-talet fått taken om-
lagda med takspån. Såsom framgår av ovanstående förteckning 
var inte något av husen målat. Före sekelskiftet fanns ett 
och annat målat hus i skogsbygden, men de flesta voro omålade. 
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Vad de större gårdarnas interiör beträffar, uppger Byberg, att 
innerväggarna lerputsades och försågos med fotpanel nedtill. För 
att få leran att fästa, blandades den med linskävor; efter tork-
ningen finputsades ytan och vitlimmades, stundom med toning 
i rött eller grått. På en del håll brukade man färgstänka väggar-
nas lerputsning, varvid ibland blåbärssaft användes. Fotpanelen 
målades och ådrades i förenklad eller stiliserad marmorimitation. 
Den snedställda plana taklisten kunde i finare gårdar ha en 
målad blomranka. I finrummen kritades taken direkt på brä-
derna. Efter 1800-talets mitt synas papperstapeterna och de 
pappspända taken ha gjort sitt inträde. Sålunda nämnes intet 
om någondera i Anders Olssons ovannämnda förteckning över 
arbeten och material till husbygget 1849, men i sin »Minnes Bok» 
antecknar han år 1871: »Juni 22. till Nils på Bråten för spänning 
i kamern 75 öre», och 1873 inköper han »4 Buller tapeter å 
33 öre per rulle 1,32». 

Innanfönster hade vid sekelskiftet blivit rätt vanliga (jfr Joh. 
A. Forslund, Vid Stora Lees stränder sid. 57), men dessförinnan 
begagnade man träspröj sade fönster, försedda med små gröna 
glasrutor. Ingen kittning förekom, i stället fanns spår urtagna 
i spröjsarna för glasen, vilka insattes vid spröjsverkets hopfog-
ning (Byberg). 

Enligt Johan Kölffis öfversikt öfver bondgårdarnas byggnads-
sätt och inredning från 1800-talets början (Köla, manuskript i 
NM) voro både ytter- och innerdörrarna s.k. trefyllningsdörrar 
med not i ramträ och fyllningar utanpå dörrens ena sida. Dörr-
fodret benämndes i västra Köla och Nordmarks härad beiteski, 
i Ränkens dalgång (Köla) och i Algå beteski. I regel var fodret 
försett med en smal mittrandning. 

De små skogstorpens interiör tog sig givetvis enklare ut, inner-
väggarna voro inte alltid ens fodrade. Där fodrade väggar före-
kommo, kunde finrummets väggar påklistras billiga tapeter, men 
köksväggarna voro ej beklädda och heller inte målade annat än 
undantagsvis. Innanfönster äro en sen företeelse, liksom tapeter. 

KöMn antager, att de äldsta bondstugorna i Köla haft vägg-
fasta träbänkar i gäststugan, men det har knappast varit fallet 
under 1800-talet, möjligen tidigare. Ingen av mina sagesmän 
har sett eller hört talas om dylik inredning i de större rummen. 
År 1881 såg en sagesman en väggfast bänk i en gård i Glava 
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(Spässerud), men den stod i köket, alldeles innanför ingångs-
dörren, och sträckte sig från väggen vid dörren fram till bordet 
vid fönstret. Bänken saknade utsirningar i träet, men främre 
stycket var målat och pryddes av ett blommönster i rött och 
grönt. Sidokarmar saknades. 

Vid sekelskiftet stod i Rådane, Älgå, en gammal stuga, enligt 
uppgift omkring 300 år gammal, som länge varit obebodd. Den 
hade ytterst små, blyinfattade fönsterrutor. Då den revs ned 1903, 
hade ingen bott där på 60 år. I denna stuga fanns en s.k. fållbänk, 
gjord som en vanlig över- och undersäng men försedd med en 
läm, fastsatt med gångjärn i övre sängbrädet. Då man lagt sig, 
släpptes lämmen ned, så att den sovande låg i mörker. 

Köken voro stora och kunde i större boningshus upptaga en 
tredjedel av bottenvåningens utrymme. I regel var spismuren 
uppförd på bakre långsidans mitt (fig. 10). På vardera sidan 
av denna mur lågo då koven och stugan, stugrummet, ibland 
nattstugan. I en del hus låg spismuren i mitten, så att storgangen 
kom att befinna sig på ena sidan, kökskammaren eller lillkam-
maren på den andra. Framemot 1850-talet utökades husens 
bredd, varigenom kökskammaren kunde förläggas parallellt med 
köket. Därmed erhöll man fyra rum i bottenvåningen i stället 
som förut tre. På dylika större manbyggningar förekommo van-
ligen två ingångar (jfr fig. 13). Vid ingången till storgången 
fanns i slutet av århundradet i regel en veranda; köksingången 
var i allmänhet snickrad av bräder och hade snedtak. 

Köket var, åtminstone i skogsbygden, även sovrum; i större 
boningshus funnos ibland särskilda rum, kallade natt stsger, 
men även fristående nattstuga förekom (fig. 14, se sid. 49). I stug-
köken stod väggsänga, en väggfast .sängställning med över- och 
undersäng, stundom benämnd högsänga. Därmed avsågs även, 
fast oegentligt, den icke väggfasta dubbelsängen i kammaren eller 
nattstugan. översängen i väggsängen kallades tarra. På en del 
håll i skogsbygden var den väggfasta dubbelsängen byggd till en 
skepsäng (skåpsäng). En dylik fanns på Fjällboda (Järnskog) 
ännu år 1936. Sängen skulle vara högt uppbäddad, vilket an-
:sågs tyda på välstånd. 

I köket stod dessutom vanligen en pinnsoffa eller utdragssoffa, 
som nyttjades till sovbädd, även utdragssängar voro allmänna. 
Sofforna hade antingen spjält (spjälor) i ryggen eller helt rygg- 
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1 	 _I 
Fig. 14. Nattstuga. Risviken, Silbodal. A. T. Byberg efter David Andersson. 

stycke. Även svarvade pinnar bildade ryggstöd. Ryggstycket var 
upptill vanligen rakt, men det förekom även soffor med ryggstöd 
förhöjt på mitten samt med någon enkel utskärning. Alla soffor 
hade armstöd. 

I kammaren fanns i allmänhet en sittsoffa, på vilken lades ett 
madrassvar, sytt av något rosete (blommigt) tyg och stoppat 
med svinhår. I stoppat skick skulle överkastet ej vara mer än 
tre tum tjockt. Ryggstödet i dylika soffor utgjordes i regel av 
spjälor, inhuggna i en över- och en underslå med ett mellanrum 
av 3-4 tum. 

Möbler i övrigt i kammaren eller finromme voro en snedklaff-
byrå s.k. klaffbyrå, eller en chiffonje med klaff, en eller flera 
målade klädkistor, ett större bord och ett eller flera små fönster-
bord samt några stolar. Ibland stod där även en bättre skänk, 
vari porslin o.d. förvarades. Stolarna hade ryggstöd, som här 
hette styre, och benämndes styrstoler. 

Köket möblerades med e dragkeste, ett slags låg byrå med stora 
lådor, och förutom ovannämnda sängställen fanns där e bolskive, 
d.v.s. ett bord utan slag, vanligen trebent och halvrunt, eller ett 
slagbot, försett med två grindar att fälla ut som stöd för eljest 
nedhängande skivor på båda sidor, ett hörnskåp eller väggskåp, 
en eller två långstolar samt en eller flera trebenta, runda, rygg-
lösa stolar, kallade vännestoler. Det icke väggfasta hörnskåpet 
i finrummet var gjort i två avdelningar, under- och överskåp, 
och begagnades oftast till matskåp. 
4 
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Lan gstoln nyttjades att sitta på vid måltidernas intagande. I 
regel fanns bara en sådan — »dä fanns inte romlöte för mer än en», 
säger en sagesman. Den drogs fram till slagbordet, då man åt, 
och vanligen fingo familjemedlemmarna plats på den; barnen 
brukade sitta på pallar. I småstugorna, där inga andra sittstolar 
förekommo, brukade man sitta grensle över långstolen med 
maten framför sig på densamma. Bord saknades nämligen i en 
del dylika stugor eller kojor. Med pall menades här en låg stol, 
70 cm lång, 30 cm bred och 25 cm hög. I ursågade spår cirka 
8 cm från ändarna fälldes benen in, upptill av pallbrädets bredd, 
nedtill ursågade så, att fyra ben bildades i den bredare delen. 
Dessa pallar kommo alltid till användning vid kvinnornas ull-
och linkardning. Dessutom brukade vid spisen stå en mindre 
pall, benämnd fotpaal (fotpallen). 

På ett och annat ställe förekommo stabbestoler, även kallade 
kabbestoler, gjorda av en urholkad trädstam. Allmänna voro 
styrstolar med fyra intappade ben och fyrsidig sits av trä, ibland 
med lodräta spjälor i ryggen, stundom med tre spjälor i vågrät 
ställning. I senare fallet brukade den mellersta spjälan vara 
bredare och vackert skuren. På stolar snickrade med sarg voro 
benen förenade med slåar, ibland alldeles nere vid golvet, ibland 
litet högre upp. Även stolar med två slåar framtill förekommo. 
Vanligen voro sitsarna av trä, men i slutet av 1800-talet lära 
rottingsitsar och stoppade sitsar ha införts. I båda de sistnämnda 
fallen voro sitsarna infällda i sargen, de stoppade stolarna hade 
alltid vackert svängda ryggstöd, i allmänhet utfylld av en stående 
bricka med utskärningar. Dylika stolar placerades alltid i fin-
rummen och förekommo ej i själva skogsbygden. 

Till kökets utrustning hörde vidare e väggklåcke, en stor golv-
klocka så kallad, för att fodralet stod intill en vägg. Nära spisen 
fanns en väggfast kälebänk (kärlbänk) och en tallrikshylla. 
Inuti kärlbänken förvarades kärl, fat och slevar. Ibland hade 
man under densamma en stor platt stenhäll, grytehalla, varpå 
man välvde grytor och pannor. Stundom inrymde kärlbänken 
även sådana. Där särskild kälehölle (kärlhylla) fanns på väggen 
vid spisen, brukade grytbänken stå under denna. 

Att diska hette te tvätte käle, man använde ej ordet diska. 
Kärltvättningen skedde ej på kärlbänken utan på den stora 
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spisgruvans häll. Den räckte väl till, så länge man ej nyttjade 
servis i vardagslag. Särskild diskbänk förekom ej i gamla stugor. 

Vad möblering och husgeråd i övrigt angår, hänvisas till 
följande förteckning, som sammanställts efter bouppteckningar 
och auktionsprotokoll från några gårdar i bygden. 

Möbler. 
Sörboheden 1842 (Karlanda socken) : 1 skåp med hylla, 1 målad soffa, 

1 målad kista (= klädkista), 1 skänk, 1 långbänk, 2 styrstolar, 
1 målat skrin, 1 dito omålat, 1 väggur. 

Gränsjösätra (Älgå) 1875: 1 matskåp, 2 hörnskåp, 1 soffa, 1 slagbord, 
2 dragsängar, 4 kistor, 8 styrstolar, 1 klocka. 

Ö. Nybygärdet (Älgå) 1870: 1 byrå, 1 dragkista, 2 dragsängar, 1 soffa 
med lock, 2 vännestolar (= »vändbara», d.v.s. runda stolar utan 
styre), 1 långstol, 1 bord med dragskiva, 1 vagga, 2 kistor 
(= koffertar), 2 sämre kistor. 

Bråten (Älgå) 1884: 2 skåp, 2 bord, 2 dragsängar, 1 ståndsäng, 2 vänne-
stolar, 2 lampor, 1 väggur. 

Nybygärdet 1890: 1 byrå, 1 större väggskåp, 1 dragkista, 2 bordskivor 
(= slagbord), 2 dragsängar, 1 soffa, 4 sittstolar, 3 skrin, 2 kistor. 

Husgeråd. 

Sörboheden 1842: Blecksak e r. 1 stop, 1 kvarter, 1 tratt, 1 rivjärn. 
Järnsake r. 1 gryta, 1 bråpanna (= stekpanna), 1 par gryt- 
krokar, 1 ljusstake, 2 par bordknivar, 1 täljkniv, 1 rakkniv, 1 skopa. 
Vävredskap m.m. 1 vävstol, 1 havel eller solv, 1 vävsked, 
1 spinnrock. 
Laggkär 1. 2 vattensåar, 3 sörpebötter (= sörpbyttor), 1 spann, 
1 rostbytta, 4 byttor med lock, 3 mjölkkollor, 2 kar, 1 ankare, 
3 spilleträd (= spilkummar av trä), 1 dricktunna, 1 smörkärna, 
3 ystkar, 4 tråg. 
Svarvade kär I. 10 svarvade fat, 1 skedkorg, 4 träfat. 
Porsli n. 7 tallrikar, 1 grynsåll, 1 spilkum. 
Glaskär 1. 2 buteljer å en kanna, 3 flaskor, 1 pottebutelj 
(= vanlig butelj), 1 supglas, 1 glasfat. 
Divers e. 5 stenfat, 1 stentallrik, 1 ullsax, 1 brödkorg, 1 band- 
spjäll, 1 väska, 1 trävägt (träbesman), 1 bricka, 1 kaveltyg, 1 täje- 
korg (= korg flätad av fina rötter, s.k. täjer), 3 näversäckar, 
2 näverbutter (= burkar av näver), 3 bjällror, 1 slev, 6 mat- 
skedar, 3 spetegånger (= 15 st. strumpstickor), 1 hänglås, 2 dukar, 
3 st. gardiner. 

Gränsjösätra 1857: Blecksake r. 2 bleckstop, 1 jungfrumått, 1 
flaska, 1 sil. 
Järnsake r. 1 stekpanna, 1 skaftpanna, 3 grytor, 1 strykjärn, 
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3 ullsaxar, 1 skräddarsax, 2 teskedar, 2 matskedar, 2 par bord-
knivar, gafflar, 2 brickor. 
V äv r e dskap m.m. 1 vävre (= vävstol), 5 skottspolar, 1 ten-
stol, 1 vindstol, 1 harvstol, 1 spolrock, 1 spinnrock, 1 häckla. 
Laggkärl och svarvade kärl. 5 tråg, 2 baktråg, 2 mjöl-
kar, 1 ostkar, 2 spannar, 2 såar ( = vattensåar), 5 bunkar, 1 hank-
bytta, 1 burk med järnhank, 5 byttor, 1 salttina, 1 kar, 1 bryggholk, 
1 dricktunna, 3 kollor, 1 ask, 1 kärna, 2 burkar, 1 hackeho (d.v.s. 
för hackad halm), 3 tallrikar, 12 fat, 3 slevar, 12 skedar, 2 korgar. 
P or sli n. 10 tallrikar, 1 tekanna, 1 vit butelj, 1 drickesmugg, 
1 spilkum, 1 par kaffekoppar, 1 kaffekopp. 
Gla sk är 1. 1 flaska, 1 pottbutelj, 1 ölglas, 1 sockerkar. 
Div er s e. 1 knivkorg, 1 korg med bomullsgarn, 2 korgar, 1 såll, 
1 hårdsåll ( = såll för sållning av dråst vid tröskning), 1 sikt, 
1 besman, 2 speglar, 2 tennljusstakar, 2 kaffekokare, 1 kopparfat, 
1 lykta, 1 hänglås, 2 låsar, 1 fjärdingsmått, 1 kappmått, 1 kannmått, 
4 bjällror, 1 klädesborste, 2 väskor, 1 skrålåda ( = låda med järn-
skrot), 1 skinweja (= bågböjt järn använt vid skinnberedning), 
1 räckspade ( = garveriverktyg). 

ö. Nybygärdet 1870: Bl e cksak er. 1 bricka, 3 brödfat, 2 rivjärn, 
1 flaska, 1 halvstop, 1 tratt, 8 fat, 2 bleckflaskor. 
J är n sak e r. 1 järnbesman, 1 strykjärn, 2 saxar, 1 stekpanna, 
1 panna, 1 fyrakannorsgryta, 1 tvåkannorsgryta. 
Vävr e dsk ap m.m. 1 vävre, 2 vävskedar, vävsolv, 1 väv-
spännare, varpstolar, vindstolar, nystblad, harveträ. 
Laggkärl och svarvade kär 1. 1 salttina, 1 dricktunna, 
2 vattensåar, 2 spannar, 2 lockbyttor, 2 sämre laggkärl, 10 träfat. 
P orsli n. 1112 duss. porslinstallrikar, 1 spilkum, 2 par kaffe-
koppar. 
Div er se. 1 fickur, 1 väggur, 2 sädesarker (= förvaringslådor 
för säd), 2 rullgardiner, 1 kopparform, 1 kaffekokare, 1 hangevär 
( = gevär med hane), 2 lyktor, 2 lampor, 1 kaffekokare. 

Bråten 1884: Ble ck sak e r. 7 bleckfat, 3 flaskor, 1 donkel ( = bränn-
vinskutting), 1 kvartersstop. 
Järnsake r. 1 åtta-, 1 fyra-, 1 tre- och 1 enkannorsgryta, 1 stryk-
järn, 1 kaffebrännare, 1 sax. 
V ävr e dsk ap m.m. 1 vävstol, 2 harveträ, 1 vindstol med vinda, 
3 vävskedar, 4 skottspolar, 2 spinnväng ( = nystvinda). 
Laggkärl och svarvade träkärl. 2 vattensåar, 1 större 
så, 1 salttina, 3 spannar, 3 lockbyttor, 1 kärna, 3 knäpptinor, 
1 mjölkista. 
Porslin och gla s. 8 tallrikar, 1 gräddsnipa, 4 par tekoppar, 
1 spilkum, 4 ölglas. 
Div ers e. 1 paraply, 1 klädesborste, 3 stenfat, 2 fickur, 1 järn-
besman, 2 kaffekokare, 2 ljusstakar, 1 kaffekvarn, 1 hangevär, 
1 sax. 
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Nybygärdet 1890: Ble ck saker. 8 bleckbunkar, 3 bleckflaskor, 
1 mjölksil, 1 rivjärn, 1 kaffebricka. 
Järnsake r. 1 strykjärn, 1 stålbunke, 1 besman, 1 kaffekvarn, 
1 ljusstake, 1 skräddarsax, 2 grytor. 
V ä vr e dskap m.m. 1 vävstol, 1 spinnrock, 1 vindstol, 1 varp- 
stol, 1 nystblad, 1 harvstol. 
Laggkärl m.m. 2 vattensåar, 2 sörpspannar, 1 salttina, 1 öl-
tunna, 1 vattenhink, 4 träfat, 1 smörkärna, 1 kolla, 2 smörbyttor, 
1 mindre arkrum (= lår för mjöl eller säd), 2 mjölkar. 
P or sli n. 11 porslinstallrikar, 5 par kaffekoppar. 
G1 a s. 2 ölglas, 1 supglas, 1 sockerkar. 
Divers e. 1 väggur, 1 metallcylinderur, 1 kopparform, 2 kaffe-
kokare, 1 brödkorg, 1 glaslykta, 1 slipsten, 1 oljekanna, 1 hår- 
borste, 1 spegel. 

Eldstaden. 
Såsom förut framhållits, sträckte sig i gamla boningshus köket 

tvärs över husets bredd, varvid spismuren placerats mitt på bakre 
långväggen och givits en rektangulär eller nästan kvadratisk 
form. De största spismurar författaren sett, mäta c:a 4><  4 meter 
och finnas alltjämt kvar på enstaka ställen i skogsbygden. 
Fig. 15 a—b föreställer spismuren i gården Nytomta i Ränkesed 
(Älgå). I nedre våningen fanns i köket e langgruve (fig. 16), där 
i senare tid en järnspis inmonterats. Bakugnen där innanför var 
omkring 1,5 m djup och lika bred samt hade botten av tälj stens-
plattor. På kokspisens högersida låg en järnplatta inmurad, vari 
syntes i gjutna, upphöjda bokstäver mannens och hustruns 
initialer jämte årtalet 1843. På murens vänstra eller södra sida 
fanns ett litet prång, kallat nerge (eg.: Norge), mittför prånget en 
nisch försedd med hylla. I kammaren stor en rund, ljusgrön 
kakelugn, gäststugan uppvärmdes av en hörnspis (fig. 17). I övre 
våningens sal stod ursprungligen en ljusgrön, flat kakelugn, vil-
ken sedermera ersattes med en järnkamin, placerad i den nisch, 
som synes vid 1 på fig 15 a. Boningshuset på Nytomta revs ned 
år 1943 efter att ha stått i drygt hundra år. 

Nestuga eller Där nole i Gränsjö hemman (ilgå) är det äldsta 
boningshuset i socknens skogsbygd, uppfört på 1700-talet. Spis-
muren når i norr—söder 3,5 m och i öster—väster inte mindre 
än i det närmaste 5 m. Den står alltjämt kvar och är placerad 
mitt i huset. Mellan bakre långväggen och spismuren går en drygt 
meterbred gång, utanför gångens mitt finns ingång med veranda. 
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Fig. 15 b. Plan av föregående spismur. 

6. Hörnspis. 7. Kakelugn. 8. Skåpnisch med hylla. 9. Garderob. 10. Bakugn. 
11. Gjutjärnshäll. 

Även i köket återstår mellan spismur och yttervägg endast en två 
meter bred gång på norra sidan. Köksgolvets yta öster om spis-
muren .uppgår till ungefär 3 X 3 m. Innanför köket ligger en liten 
kammare, kökskammern eller lellekammern, där från början 
fanns en öppen spis, som i senare tid ersatts med en kakelugn. 
Resten av bottenvåningen, utom den nyssnämnda smala gången 
på murens baksida, upptages av stsga, även kallad sael (salen). 
Den sträcker sig utmed hela västra gavelväggen, och där fanns 
till för kort tid sedan en ringspis, nu ersatt med en järnkamin. 
Bakugnens form och storlek framgår av fig. 18. I långgruvan i 
köket insattes för åtskilliga år sedan en vanlig kokspis. 

Fig. 15 a. Spismur från Nytomta i Ränkesed, Algå. Uppmätt av A. T. By- 
berg 1945. ULMA. Muren har stått i riksdagsmannen Elof Anderssons bostad 

och torde ha uppförts år 1837, då huset byggdes. 

1. Kamin-nisch, där förut stått en kakelugn. 2-3. Rökhål från bakugns-
valvets inre del. 4. Lyshål. 5. Urtagning efter kokspis. 
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Fig.16. Köksspis. Ngtomta i Ränkesed. 
NM. 

Fig. 17. Spis med uppsvängd murkåpa. 
Ngtomta i Ränkesed, Algå. NM. 

Slutligen visar fig. 19 en spismur från gården Glassnäs (Algå), 
där manbyggningen liksom på nyssnämnda gårdar uppförts i 
två våningar. Glassnäs manbyggning lär ha byggts i början av 
1800-talet och nedrevs år 1944. Spismuren var från väster till 
öster i det närmaste fem meter, från norr till söder 3,5 meter, 
och orienterad liksom i Nestuga. Köket var mycket stort, ungefär 
4 x  5 m, kökskammaren med sin öppna spis låg i nordöstra hör-
net, resten av husets gavelbredd upptogs av en ganska stor sal, 
här kallad stergeromme. Mellan spismuren och södra långväggen 
löpte en rätt bred tambur. I salen fanns en öppen spis. I övre 
våningen funnos två eldstäder, även de ringspisar. Bakugnen i 
nedre våningen var murad av tegel och hade en rökgång från 
valvets inre del. 

Själva eldstaden befann sig i regel i spismurens ena vrå, i den 
andra, bakugnens öppning. Bakugnens längdriktning var den-
samma som husets. Med sin murmassa sköt den in i angränsande 
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I, Öppen spis 
Skåpnisch 
13akugn 
Lysligil 
Eldstad 
klursidita 
Kakelugn från 
1900-talet. Förut 
öppen spis. 

A. Sal 
8,Tambur 

Trätrappa 
Kammare 

E, Kök 
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Fig. 18. Spismur från Nestuga, Gränsjö, Algå. Denna spismur, som är typisk 
för trakten, är uppförd av gråsten och anses härröra från tidigare delen av 

1700-talet. Uppmätt av A. T. Byberg 1945. ULMA. 

rum. över bakugnen murades ett skåp, omsk8pe (ugnsskåpet), 
och vid sidan av detta murades en ringspis med plan i form av 
en kvartscirkel. Bakugnen och långgruvan var den vanliga 
kombinationen i trakten. En ovanlig avvikelse härifrån upp-
visar murkonstruktionen i ett mindre skogstorp i Silleruds 
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Fig. 19 a. Spismur från Glassnäs, Älgå. Mur av gråsten och tegel, daterad 1842. 
Uppmätt av A. T. Byberg 1945, ULMA. Sifferhänvisning å nästa sida. 
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I. Ugnsnisch 
'Skaljärn" 
Bakugnens rökhål 
klurstötta 

5*. Öppen spis 
6. 
7, Bakugn 
S. Eldstad 

Sal 
Kam m etre 
Tambun 

D, gök 

xo 	 2 	 3 	4 M. 

Fig. 19 b. Plan av föregående spismur. A. T. Byberg 1945. ULMA. 

socken. Spismuren är här förlagd till ena hörnet av stugan och 
skiljer sig från andra därigenom, att den har en rundspis med 
bakugn, den enda kombinationen av detta slag som iakttagits i 
trakten (fig. 20). 

A. T. Byberg, som tillsammans med författaren utfört uppmät-
ningen av här omtalade spismurar, framhåller, att sedan två-
våningshusen vid mitten av århundradet alltmer kommit i bruk 
och vilka hade köksingången på ena gaveln och st8gegang, d.v.s. 
tambur, mitt på fasaden, en kammare lades bredvid köket, var-
igenom långgruvan kom att stå i kökets ena hörn. Sin rektangu-
lära form fick dock långgruvan behålla, men lillkammarens spis 
erhöll en hopträngd form. De senare s.k. rörspisarna hade då 
ännu inte införts, men det lär ha skett på 1860- eller 1870-talet. 
De gamla öppna spisarna hade bl.a. till uppgift att upplysa rum-
men. Rörspisarna krävde större brikar, eftersom man murade 
rökgångar inuti dem. Kåpans kant blev då samtidigt något högre. 
»1 rörspisen grenar sig rökgången i kåpan och går ned med en gren 
i vardera briken (sidoväggen) till spishällens nivå, där de vända 
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Fig. 20. Plan av skogstorp i Sillerud Kombinationen av rundspis och bakugn 
är den enda iakttagna i trakten. A. T. Byberg efter David Andersson. ULMA. 

utåt och uppåt för att slutligen sammanföras i rökgången, 
skriver Byberg i en uppteckning. På den plats, där rökgångarna 
vända i brikarna, sitta kakelugnsventiler för sotning. 

I övre våningen uppsattes, som vi sett, i regel kakelugnar. På 
golvet framför kakelugnen, mitt under luckorna, spikade man 
tre träribbor rektangelformigt och strödde sand innanför dem 
för att skydda golvet mot nedfallande glöd. 

Kåpan eller rökf ange (rökfånget) vilade på bär- eller bördjärn, 
i Älgå och Köla kallade b8ljarn. Till stöd för kåpans ytterhörn 
inmurades en murstötta, vilken på sidorna hade två fastnitade 
strävor, slutande i krokar, att hänga eldtången eller grytkrokarna 
i. Var murstöttan placerad under kåphörnet närmast själva eld-
staden, fanns på densamma ett svängbart skaljarn (jfr fig. 19), 
varpå grytor och kittlar hängdes, varefter skaljärnet vreds över 
elden. Järnet kunde även vara monterat i muren. 
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Fig. 21. Vindspfäll (sett uppifrån). %öla. A. T. Bgberg. ULMA. 

Materialet i dylika gamla spismurar var gråsten, varmed man 
murade ända upp till spishällen och dessutom använde den till 
fyllning. Härigenom blevo murarna kolossalt stora och kunde 
innehålla omkring 50 kbm sten. Ännu år 1940 funnos i Älgå, 
Järnskogs och Karlanda skogsbygder ett tiotal dylika spismurar 
kvar; i samtliga hade inmonterats vanliga järnspisar, delvis även 
kakelugnar och järnkaminer. Eldstäderna samt murens ytter-
sidor murades vanligen med tegel, som man själv tillverkat. 

På vissa gårdar, t.ex. Nytomta i Ränkesed, lade man i köks-
spisen in en gjuten järnhäll framför bakugnen, vari man ej säl-
lan gjutit ägarens och hustruns initialer samt tillverkningsåret, 
vanligen lika med byggnadsåret för gården. Ibland förstärktes 
själva eldstaden med lerrappning, uppblandad med tälj stensmj öl; 
även bakugnsbottnen kunde erhålla samma beläggning. I andra 
fall belades ugnsbottnarna med täljstenshällar, dock ej i den 
egentliga skogsbygden, där man nöjde sig med att mura dem av 
hemslaget tegel. 

Om bakugnarna kan tilläggas, att de i allmänhet voro försedda 
med ugnsluckor av järnplåt; i slutet av århundradet började 
gjutna ugnsluckor uppträda. Lyshålet bredvid ugnsluckan stäng-
des till med en lös tegelsten. Bakugnen i en lillstuga i Köla 
rymde 22 kakor, i en annan kölastuga hade den ett djup av 
140 cm, bredden uppgick till 90 och höjden till 30 cm. 1 sist- 
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nämnda bakugns valv gick en rökgång ut i huvudrökgången 
och stängdes med liggande skjutspjäll, reglerbart ovanför bak-
ugnsluckan. Spiskåpan var avdelad med en skiljevägg, så att 
eldstad och bakugn erhöllo var sitt rökfång med var sitt vind-
spjäll (fig. 21). Vinnspjäll hette det till skillnad från skjutspjäll 
och fick namn av hävstången, kallad vinna (vindan), varmed man 
svängde spjället. I vindans ytterända fanns i regel en ögla med 
plats för spjällsnöre. För att slippa spjällsnöre kunde man i 
stället anordna en spjällstång inne i muren, varmed man lyfte 
upp spjället. Den yttre armen av vindan saknades då, men vind-
spjäll hette detta i alla fall. Spjällstången kunde häktas upp på 
dubbar i varsin brik. 

Både i små torpstugor och större boningshus voro murpiporna 
vanligtvis cirka 18 tum i fyrkant, beroende på att man vid sotning 
måste kunna taga sig ned i pipan. Den stora öppningen tilltäpptes 
nattetid inifrån med en fyrkantig träskiva, fastsatt i änden av 
en 2 1/2  m lång stör (denna anordning nyttjades ännu 1916 i 
Braserud, Karlanda finnskog). Klenare murpipors öppning stäng. 
des med en stör, vars övre ände omvirats med säckväv eller tyg-
trasor. Längre fram, enligt uppgift efter 1870, fäste man i mur-
pipan ett vindspjäll. Varje kväll släpptes spjälluckan ned, vilket 
hette te släppe spjälle. Detta uttryck använder man än i dag, 
även då man numera skjuter in ett vanligt skjutspjäll i mur-
pipan i horisontal riktning. 

Lösa redskap för eldstäder voro eldgaffel och eldtång, den förra 
förvarad i kakelugnsvrån eller vid rör- eller ringspisen, den 
senare vid köksspisen. Efter kokspisars insättande i långgruvorna 
hängde man eldtången i vedlåren, om den var tillräckligt hög. 
Med tången ordnade man om i brasan och med den nöp man 
eldglöd ur eldstaden för att göra upp eld med på annat ställe, 
liksom även glöd att tända tobakspipan med. I övrigt ersatte den 
eldgaffel, där sådan ej förekom. Då man om kvällen ville torka 
stövlarna, träddes stövelskaften över eldtångens käfter, varefter 
tången restes upp på murhyllan. 

Enligt Byberg (EU 9381) var insättandet av kokspisar ej van-
ligt före 1890 (Köla). Uppgiften torde kunna gälla hela skogs-
området. Enstaka järnspisar förekommo tidigare, t.ex. en i Slär-
teg (Järnskog) år 1871, en i Lillevik (Älgå) 1875, men sages-
männen beteckna spisarna såsom något sällsynt för den tiden. 
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De första järnspisarna i trakten voro av Huskvarnas fabrikat. 
På 1890-talet köptes allmänt arvikaspisar, som då börjat till-
verkas. 

Kakelugnar av fajans och kakel voro ännu omkring 1870 
mycket sällsynta i hela området och förekommo endast i för-
mögnare hem. I skogsbygden murade man i slutet av 1880-talet 
kakelugnar av tegel och vitlimmade dem. De ersatte de öppna 
spisarna i finrummet eller kammaren. 

Eldstäderna eldades med björk-, al- och aspved samt med 
tsrrtäller (självtorkade tallar). Sommartid eldade man med av-
fallsved, t.ex. gammalt gärdsgårdsvirke. Spisveden kapades med 
yxa till 1/3  m långa kabber, varvid en mängd huggspån, kaser, 
bildades. Dem tog man vara på och bar in i köket med ett kasesåll, 
flätat av envirke, ovalt till formen och försett med hålhandtag 
eller viehank ( vidj ehandtag) . 

Sedan kvällsbrasan brunnit ned, rakades glöden in i eldstaden 
och övertäcktes med aska för att inte slockna, tills ny eld skulle 
göras upp nästa morgon. Det hette inte att tända eld utan tänne 
opp varme, göre opp varme. Ordet eld användes ej, sannolikt på 
grund av vidskepliga föreställningar. I och med att fosfor-
stickorna kommo i marknaden, blev nyssnämnda åtgärd onödig. 
Tillverkningen av fosforstickor hade i vårt land begynt på 1830-
talet, och först 1852 kommo säkerhetständstickorna i bruk. Då 
Anders Olsson i Växvik i sin dagbok antecknar inköp av »1/2  
Bunt Tändstickor 12 skill.» år 1858, är det ovisst vilket slags 
tändstickor det gäller; troligen stickor med svavel och fosfor. 

Köksveden avkapades med yxa ända till inpå 1860-talet. Först 
1869 inköper Anders Olsson ett sågblad på en handelsfärd till 
Kristiania. Detta var säkerligen av amerikanskt fabrikat liksom 
många av den tidens yxor voro från USA. 

Övriga byggnader. 

Lill stugan synes ursprungligen ej ha förekommit i den 
egentliga finnbygden. Förut citerade Åbyggnads-Besigtnings 
Instrument av år 1839 rörande finnhemmanet östra Mörtnäs i 
Karlanda upptager ingen lillstuga. På större och medelstora 
gårdar ägda av svenskar, även på en del arrendetorp, fanns i 
regel en dylik, enligt vad det uppgives. Den kunde vara en- eller 
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tvårummig och nyttjades som bagarstuga, bryggstuga och slöjd-
bod m.m. samt var anlitad såsom bostad åt tillfällig arbetshjälp. 
Till inredningen hörde en eller två väggfasta sängar. Vid sidan 
om eldstaden kunde ibland stå en inmurad större järngryta. 

En natt stuga såsom fristående byggnad upptages i nyss-
nämnda Instrument över östra Mörtnäs. Jag kan inte med be-
stämdhet säga, om fristående nattstugor voro regel eller undantag 
på Glaskogen. I boningshusen på de gamla gårdarna Tomta i 
Hallebol och Gammeltomta i Växvik, båda i Köla socken, utgjorde 
ena rummet nattstuga. Vad Nordmarks härad beträffar, uppger 
David Andersson, att »alla nattstugor inom orten varit annex-
byggnader till en större huvudbyggnad och på större eller mindre 
af stånd från denna» (a.a. sid. 24). Fig. 14 visar plan över en 
dylik fristående nattstuga. Den stod på 1890-talet på en gård i 
hemmanet Risviken, Silbodal. Den var försedd med spismur i 
ena hörnet. 

Liknande anordning av nattstuga har i början av 1800-talet 
förekommit i Gillberga socken enligt Henrik Lilljebj örn. Han 
uppger, att boningshusen där i regel hade en våning och att en 
fristående nattstuga med loft nästan alltid fanns på gården, 
belägen på något avstånd från huvudbyggnaden. Nedre våningen 
av den vanligen tvåvåniga nattstugan var helt eller delvis uppförd 
av gråsten och nästan kvadratisk. övervåningen användes till 
»gästrum och garderob, sköt några alnar mera fram på ena sidan 
och understöddes där af massiva stolpar. Ett tämligen högröstadt 
tak med sin järnskorsten bidrog att gifva dessa nattstugor ett 
tornlikt utseende» (Hågkomster, sid. 60). 

Några notiser om nattstugor, hämtade ur laga skifteshand-
lingar, tagas med här. I dylika handlingar över hemmanet Moss-
takan i Järnskog av år 1834-35 upptages en nattstuga med 
nävertäckt tak. Delningsbeskrivning över hemmanet Lunden i 
Köla 1837 innehåller notisen: »Nämndeman NB äger . . . en så 
kallad sommarnattstuga, med hvälfd Stenkällare under». Samma 
handling redovisar »en Sommarstuga med hvälfd Stenkällare» i 
Solberga, Köla, varmed säkerligen åsyftas samma slags byggnad. 
En gård i Norra Fors, Karlanda, heter på ek »Nattstugan» (1886). 

Avslutningsvis kan ytterligare nämnas, att man ibland i bygden 
påträffar traditioner om att nattstugan skall ha fått sin benäm-
ning av att man vid större kalas i gamla tider brukade hysa en 



Fig. 22. Stolpbod från Hajom, Järnskog. NM. 

mängd gäster i nattstugan, varvid man ofta bäddade söskenbädd 
på golvet, troligen åt ungdomar. I vardagslag användes den som 
vävstuga och där förvarades ull, lin och kläder. 

Vi st hu s b o den kallades i Älgå och Köla boa resp. bua. 
1 allmänhet var detta slags bod timrad i tvenne våningar. Ofta 
byggdes övervåningen bredare, så att ett utsprång bildades, 
antingen på ena långväggen eller på ena gaveln. Vanligen togs 
ingången upp under detta utsprång. Bodar som saknade utsprång 
hade ingång på gavelvägg (fig. 22 och 23). över ingången an-
bringades stundom ett litet ryggåstak (fig. 23). Såsom framgår 
av bildmaterialet placerades bodarna på ett underrede av stockar, 
stenar eller stolpar, ibland nyttjades alla tre underlagen till en 
och samma bod. Visthusbodarna kallades därför även stol p-
boda r. Större bodar hade undervåningen avdelad i tvenne rum 
med varsin ingång, i det ena förvarades fläsk och köttvaror i 
5 
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Fig. 23. Stolpbodar. Bålstad, lala. Foto: R. Broberg. ULMA. 

sältetiner samt torkat kött på spett i taket, i det andra rummet 
stodo mfölarker och säsbinger. Från sädesförrådet ledde en 
trappa upp till övervåningen, där man även förvarade säd. Dags-
ljuset insläpptes genom små gluggar med skjutluckor. 

Mindre stolpbodar innehöllo antingen två våningar med var-
dera ett rum eller också endast en våning med ett eller två rum. 
Dörrarna gjordes antingen av korslagda, snedställda eller våg-
rätt ställda bräder. Taket täcktes med torv, skiffer eller takspån. 
Yttertrappan kunde vara av trä eller sten. Ofta fanns på trätrap-
por gångj ärn nedtill, fastgjorda i en stenhäll, varigenom man kunde 
fälla ut dem från väggen och sålunda förhindra råttor och andra 
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Fig. 24. Sommarfähus. Linhöjden, Älgå, NM. 

skadedjur, kallade åter, att den vägen taga sig in i boden. Avsik-
ten med utkragning upptill av stolparna, som ibland förekom, 
var densamma. 

Källaren byggdes under boningshuset, där läget så tillät, 
särskilt på större gårdar, men för det mesta uppfördes fristående 
källare, s.k. valvkällare av sten, antingen med kupolformat tak 
eller med raka valv, mest det förstnämnda. Ingången, som be-
nämndes källerhalsen, gjordes smal och trång och försågs med 
dubbla dörrar. Ej sällan byggdes ovanpå källartaket ett käller-
hus med samtliga väggar i full höjd samt med en låg källarvind, 
kallad källervien, bestående av två eller tre stockvarv med sadel-
tak. Någon gång kunde källarhuset vara försett med eldstad, 
om det ägde rumshöjd. Ibland uppfördes visthusboden eller 
lillstugan över källaren. Mången fattig skogstorpare nöjde sig 
med att gräva e källergrop, även kallad potetegrop, en brunns- 



Fig. 25. Sommarfähus med fägata. Gränsjö, Älgå. Foto: R. Broberg. ULMA. 

liknande utgrävning i en backsluttning eller jordkulle, där 
avlopp lätt kunde anordnas. Dylika källargropar timrades in-
vändigt och påbyggdes med en låg överbyggnad, varifrån nedgång 
kunde ske medelst stege. 

För ladu går d och st all redogöres utförligt längre fram 
i samband med en skildring av husdjursvården. Här skall blott 
påpekas, att man på gårdar i skogsbygden även brukade uppföra 
sommarladugård, här benämnd s8mmarf jus (fig. 24 och 25). 
Taktäckningen bestod av näver kvarhållen av slanor (jfr fig. 26). 
Sommarladugården för kalvarna hette kalvef juse. 

S v i n- och f år hus timrades liksom sommarladugården 
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Fig. 26. Nävertak med stormklam. Gränsjö, Älgå. Foto: R. Broberg. ULMA. 

och hade även samma taktäckning. Svinhuset benämndes grise-
f juse och svinef juse, även grisehus och svirtehus. Fårhuset hette 
vanligen söhuse, även fårehuse och söf juse. Under tidigt 1800-tal 
förekommo på finntorpen även g et h u s. 

Logar och lador voro, liksom för övrigt även ladugårdar, 
helt knuttimrade; på de äldsta från början av århundradet 
timrades gavlar och mellanväggar ända upp till takåsen (fig. 27). 
I den egentliga skogsbygden synes detta ha varit regel. Enligt 
Byberg skulle metoden att uppföra röstet av bräder ha inkommit 
omkring 1840, i varje fall ej före 1830. På de tidiga 1800-tals-
logarna i Köla skall taket ha vilat på längsgående åsar, intimrade 
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Fig. 27. Loge. Köla. NM. 

mellan varje varv i gavlar och mellanväggar (fig. 28). Taktäck-
ningsmedlet torde uteslutande ha utgjorts av halm i mera jord-
bruksbetonade bygder. I skogsbygden nyttjades, som vi tidigare 
nämnt, färg eller kluven ungskog. Efter 1870 blevo sticktaken 
överallt allmänna. 

Logen eller lokista hade golv av mittkluvna grova furustockar 
och stod i förbindelse med ladorna genom långa breda gluggar 
ungefär i brösthöjd. Ladgolvet, som bestod av lösa slanor, kalla-
des rävle. Bjälkarna under rävlet voro ej fasttimrade i väggarna 
utan lågo på självständiga rösen, således innanför tomtvarvet. 
Lades ett dylikt golv även ovanpå logen, benämndes det 
loränne, lagt ovanpå stall och ladugård hette det stallränne och 
f jusränne eller laggålsränne. 

I gamla logar voro dörrarna tvådelade men nådde ej ned till 
golvet utan lämnade där en halvmeterhög öppning (fig. 27), 
vilken tillslöts med en brädläm, som kunde lyftas bort vid in-
körning på logen. Därmed avsågs att hindra sädeskorn att spillas 
utanför logen, då dörrarna öppnades. Denna åldriga dörrtyp 
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Fig. 28. Halmtak på åsar. Köla. A. T. Byberg efter J. Kölåt. 

utbyttes i senare hälften av århundradet mot en tredelad dörr, 
vars nedersta dörrdel tillslöt öppningen fullständigt och gjorde 
den lösa lämmen överflödig. 

T or khu sen benämndes törkhus, och därmed menades i 
västra Värmland bastage eller bastu (badstuga) samt rie (ria) 
och kölne (kölna). Huruvida man med ria avsåg badstuga eller 
kölna eller bådadera, eller om därmed menades en speciell tork-
stuga av en från dessa avvikande typ, har jag ej lyckats få klar-
het i. Sedan man under 1800-talets senare del upphört att taga 
bastubad i badstugan, användes den endast att torka säd och 
lin uti, medan maltet torkades i kölnan. Lin synes däremot inte 
ha torkats i kölna. 

Såsom en sista rest av den finska bebyggelsen på Södra finn-
skogen står ännu i östra Mörtnäs (Karlanda) en finsk badstuga 
(fig. 29 och 30), pietetsfullt bevarad av finnättlingarna på gården. 
Från början säges byggnaden ha varit rökstuga och årtalet 1638 
uppgives ha stått inhugget i en numera borttagen sten, kasserad 
vid en av de upprepade lagningarna av stenfoten. Det skall ha 
varit denna rökstuga, som Carl Axel Gottlund såg vid sitt besök 
på platsen sommaren 1821. Han omtalar den i samband med en 
gammal bod, bärande årtalet 1665, jämte ägarens initialer in-
skurna bakom dörren (Dagboksanteckningar, sid. 57). Även 
Gabriel Djurklou omnämner byggnaden i sin handskrift Bidrag 
till Westra Wermlands Antiqvariska Topografi av år 1867 
(VHAA), men han uppger där felaktigt, att Ö. Mörtnäs skulle 
ligga i Järnskogs socken (sid. 135). 

Mellan finnarnas rökstugor och badstugor funnos vissa mellan-
former, uppkomna på så sätt, att man nödgats utnyttja rökstu- 
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Fig. 29. Finsk bastu. Mörtnäs, Karlanda. Foto: R. Broberg. ULMA. 

gan för badning och därför försett den med lave och badstugugn. 
Denna enkla och primitiva s.k. rökbastu var icke ovanlig i den 
värmländska finnbygdens tidigare byggnadsskick. Omvänt kunde 
badstugan i oförändrat skick även användas som bostad, vilket 
förekom ganska allmänt bland den fattigare finnbefolkningen 
förr i tiden. Möjligen vill den ovan anförda traditionen om den 
ursprungliga användningen av badstugan i Mörtnäs åsyfta, att 
den utgjort någon sådan kombinerad rökstuga och badstuga. 
Muren är här placerad till höger innanför ingångsdörren, som 
mäter drygt en meter i fyrkant och sitter något åt vänster om 
gavelns mitt för att inte komma för nära muren. Ugnen är valv-
murad och byggd av gråsten. Ungefär 1,7 m ovanför muren ligger 
en lave, som sträcker sig utmed hela bakre gavelväggen och har 
en bredd av 2 m. Framtill nå stockarna i långväggarna ett stycke 
utanför gavelväggen och bilda, vad man kallar ett brideskjul, 



Fig. 30 a—b. Plan och sektion 
av föregående bastu från Mört-
näs, Karlanda. A. T. Byberg efter 
Lady. Mattson. NM. 
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vari man förvarar gärdslestörar, hässjestörar och diverse red-
skap, allt såsom i gamla tider. Inuti badstugan finns en samling 
redskap, verktyg och husgerådssaker av intresse. 

I badstugor belägna utanför den egentliga finnbygden torkades 
enligt flera sagesmäns uppgifter ej säd utan endast lin och 
stundom bark. I likhet med den finska badstugan i Mörtnäs sak-
nade de innertak men hade bråteskjul på framgaveln och muren 
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på samma plats som den finska typen. Längst framme vid mur-
öppningen lades dock stenarna ej i valv utan på vanligt sätt 
över varandra utan murbruk emellan. Rökgång saknades. Ovanpå 
täcktes muren med gråsten. I regel nedschaktades badstugorna 
något i marken, varvid man murade under markytan med grå-
sten. I Växvik (Köla) fanns dock enligt Byberg en badstuga, 
som låg helt ovan jord och hade bråteskjul och ingångsdörr på 
ena långväggen. Denna badstuga står numera uppsatt på Såg-
udden i Arvika, där Västra Värmlands hembygdsmuseum är 
uppfört. 

Vi nämnde torkning av bark i badstuga. Ralt-Ola i Ulverud 
(Älgå), född omkring 1760, samlade gran- och vidjebark, som 
han torkade i en primitiv badstuga, uppsatt utan tillstånd på 
annans mark väster om Svaltjärnet på Gränsjöskogen. Barken 
sålde han till ett garveri i Sulvik vid Glavsfj orden. När gran-
barken flagnade om våren, flådde han av den och valde därvid 
ut de bästa granarna. Badstugan eldades varm och barken bars 
in och lades ut på hjällstängerna. När barken blivit lagom torr, 
hackades den sönder i entumslängder med yxan, varefter den 
var färdig att säljas. Betalningen var omkring år 1850 1 kr 
pr tunna (=6 fot eller 8 fjärdingar). Även vidje- eller sälgbarken 
torkades och hackades på samma sätt. Garverierna betalade 
1: 50 pr tunna för denna bark. 

Om torkhus, och då i synnerhet badstugor, träffas ej sällan 
uppgifter i skifteshandlingar o.dyl. och på kartor, likaså finner 
man i dylikt material ortnamn, som synas ge vid handen tidigare 
förekomster av sådana gårdsbyggnader. I hemmanet östra Mört-
näs funnos sålunda vid laga skiftet 1839 på tolv hemmansägare 
summa 6 torkhus. I handlingar rörande laga skiftet över hem-
manet Ulvshuvdane i Järnskog omtalas bl.a. uttomten Trångstad 
(1843-49). Om ett torkhus vid »Transtad», som Trångstad där 
heter, antecknas »gammalt och förfallet, men kan dock begagnas, 
under näfver och trätak 9 1/2  alnar långt, 6 1/2  bredt, 3 1/2  högt». 
Ett par km norr om nämnda torp ligger Ramla. Enligt en karta 
av år 1850 hette en plats vid detta torp »Torkhusbacken». I stor-
skifteshandlingar gällande hemmanet Beted i samma socken av 
år 1759 står talat om »Badstug Täppan» och i laga skifteshand-
lingar 1850 omnämnas »Badstubackarne». Samma slags hand-
lingar för hemmanet Tollesbyn upptar två badstugor 1841, och 



Fig.31.Kölna från 
Korterud, 	Köla, 
före dess flytt-
ning till Skansen 
i Stockholm. NM. 

  

för hemmanet Hajom omnämnas 1843 trenne badstugor, av vilka 
den första uppgives vara »8 alnar i 4-kant, 4 alnar hög, under 
näfver och torftak», den andra »7 alnar lång, 6 alnar bred, 4 alnar 
hög, täckt med näfver och torf», under det att den tredje an-
tecknas vara »6 alnar i 4-kant under näfver och trätak, ny och 
i godt skick». 

På Ränkesedsskogen i Älgå heter en boplats »Bastubacken». 
Det nuvarande boningshuset uppfördes i slutet av 1890-talet och 
har nyligen blivit ödetorp. I samma socken heter en tjärn på 
Gördsbyns utskog »Torkhuskärn» (laga skifte 1848-53), tidigare 
kallad »Bastugkärn», bredvid vilken en finne Michel Johansson 
på 1640-talet haft sin badstuga. En karta över skogsmarken *till 
hemmanet Fröbol 1801 upptager bl.a. »Torkhusugns Rös». Upp-
gifter om badstugor i övriga hemman inom Älgå föreligga även, 
så från Strand 1844 samt Gördsbyn 1848. Liknande notiser gäl-
lande gårdar i Köla socken finnas för följande hemman: Bålstad 
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Fig. 32. Samma kölna sedd från baksidan. GM. 

1841 »Badstugåkern», 1865 en badstuga; östra Flogned 1840 
»Badstugkullen» och »Badstughagen»; övre Älgestad 1838 
»Bast (ug)ängen» samt Torgilsrud 1838 »Bastugåkern», allt enligt 
handlingar i Lantmäterikontoret, Karlstad. 

Slutligen kallas ett par torp i Vitsten, Karlanda, »Badstusten 
Norra och Södra» (ek. 1886). 

K ölnan (fig. 31-33) var som sagt avsedd endast för maltets 
torkning. Ofta förlades denna byggnad med dörrgaveln intill 
någon ungefär meterhög sten eller invid en lägre bergknalle, 
varifrån det var lätt att lägga en bro till övervåningen. På så sätt 
slapp man besväret med en stege att kliva upp på vid maltets 
inbärning. Kölnans läge valdes i allmänhet så, att man drog 
fördel av terrängförhållandena i nämnda avseende. De båda 
våningarnas ingångar togos antingen upp på en och samma eller 
på olika gavlar. På marken i kölnans mitt murades ugnen av 
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Fig. 33 a—b. Plan och genomskärning 
av kölna från Korterud, Käla. A. T. 
Byberg. GM. 

gråsten med ugnsöppningen vänd åt ingången (fig. 33). Ugnen 
valvmurades utan murbruk och täcktes med kullerstenar. Den 
saknade rökgång. Ugnsöppningen, cirka 50 cm bred och 35 cm 
hög, täcktes med en sten. Hela kölnan timrades från marken 
ända upp till taket samt vilade på underlag av stenar. Invändigt 
höjde sig från övervåningens golv en cirka 60 cm hög timring. 
Mellan denna och kölnans väggar lämnades på framsidan och 
stundom även på de båda sidorna en gång, ungefär en halv 
meter bred, dock ej vid bortre gavelväggen, där timringen löpte 
intill väggen. »I höjd med denna timrings överkant och inhUg- 
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gen i denna gick en 4-formad ås längs kölnan till bortre gavel-
väggen. Från denna ås lades det lösa 'spjälet' (träribbor på vilka 
maltet breddes ut för torkning), vars yttre ändar vilade i för-
sänkning i timringens översta sidostockar. Spjälet hade svag 
lutning utåt» (Byberg, EU 5320). Längs med åsen och under 
densamma gjordes en cirka 18 cm bred öppning, varigenom 
varmluften från eldstaden trängde upp. För att hindra malt att 
spillas till undervåningen, försågs denna öppnings sidor med 
smala, på kant ställda bräder. 

För själva mältningen reserverades ingen bestämd plats. Van-
ligen försiggick den sommartid inne på golvet i matboden, vinter-
tid i ett hörn av köksgolvet. 

I Växvik torkades malt i kölna sista gången omkring år 1893. 
Kölnan därstädes lånades då av en bonde från Ärtakan i samma 
socken. I allmänhet var det flera ägare till en kölna, ofta bosatta 
i skilda hemman. En och annan hemmansägare höll sig med 
egen kölna. För lån av densamma krävdes ingen betalning. 

Sk ök e (jfr fig. 74) kallades till sist en primitiv utbyggnad 
på uthus, vari man förvarade foder eller diverse redskap. Genom 
dess placering intill en annan byggnad erhöll den vägg åt ena 
långsidan. övriga sidor kunde vara öppna, men ibland funnos 
glesa väggar på motsatta långsidan och ena gaveln, i vilket fall 
den andra gaveln sålunda saknade vägg. Taket bestod av ett 
utåt sluttande snedtak. 

Förutom tre skökor, som omtalas i det tidigare ett par gånger 
omnämnda Äbyggnads-Besigtnings Instrumentet rörande Ö. Mört-
näs 1839, har jag i liknande handlingar funnit följande uppgifter 
om detta slags gårdsbyggnader: »En Sköka», Mosstakan, Järn-
skog 1834; dito östra Boda 1797; »Skökjebäcken» på gränsen till 
Nordmarks härad; »Skökjedalsbråten» i hemmanet Hofsten, de 
båda sistnämnda upptagna i SOV VI (sid. 133, 166), vilket allt 
synes tyda på förekomst av dylika byggnader. 

Torpbebyggelsen. 

Ordet t orp synes i västra Värmland företrädesvis ha haft 
betydelsen utgård, nyodling på hemmans utskog. Även om kanske 
de flesta torp från början anlagts på ofri grund, ha de dock så 
småningom blivit skattlagda och självständiga. Under 1800-talet 
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uppkommo en stor mängd torpbebyggelser, kronotorp, dagsverks-
torp och arrendetorp. Eftersom kronotorpen hörde under kronans 
gårdar, säterierna och officersboställena, och därför till allra 
största delen voro belägna i socknarnas jordbruksbygder, läm-
nas de här åsido. Någon förteckning över dem har heller ej ansetts 
nödvändig, då t.ex. Ortnamnen i Värmlands län ge besked om 
vilka kronotorp som funnits i socknar, där kronan äger skogar. 

Några sifferuppgifter rörande torpbebyggelsen i Nordmarks 
härad äro belysande för förhållandena i västra Värmland. Av 
Emigrationsutredningens bygdeundersökningar och av F. von 
Vickens sockenbeskrivningar, utarbetade på uppdrag av Hushåll-
ningssällskapet i länet, inhämtas bl.a. att nämnda härad vid 
1880-talets ingång ägde en befolkning på drygt 23.000 personer, 
mantalen uppgingo till i runt tal 200, brukningsdelarna voro 
3.900 och torpen ej mindre än 509. Om liknande uppgifter om 
förhållandena på 1860-talet hade stått oss till buds, skulle vi ha 
funnit, att befolkningssiffran hade varit högre men de övriga 
ungefär lika. När Ernst Lundholm i bygdeundersökningen över 
Nordmarks härad (Emigrationsutredningen Bil. VIII: 3) gör 
gällande, att torpbebyggelsen eller »tillkomsten av nyodlingar» 
efter år 1865 är »obetydlig», synes han ha rätt. Den kraftiga 
folkökningen under århundradets första hälft, som torde få 
betecknas såsom viktigaste orsaken till .torpbebyggelsens rekord-
artade utveckling, framgår av nedanstående tabell, som upptager 
siffror endast för de socknar som i detta sammanhang bäst tjäna 
som exempel. 

1805 1865 1880 

Sillerud 	  2.488 4.676 4.489 
Silbodal 	  1.631 2.522 2.531 
Karlanda 	  1.355 2.892 2.592 
Järnskog 	  1.405 2.788 2.723 

Av siffrorna framgår, att folkökningen i samtliga socknar var 
starkast fram till 1860-talet. Sålunda ökades folkmängden i Sille-
rud med ej mindre än 2.188 personer, vilket är den största ök-
ningen inom häradet, därnäst kom Karlanda med en ökning på 
1.537, på tredje plats kom Järnskog med 1.383 och sist Silbodal 
med en folkökning av 891 personer. Den enda socknen av de upp-
räknade, som år 1880 kunde uppvisa en ytterligare stegring, var 
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Silbodal; ökningen utgjorde dock endast 9 personer, alla de öv-
riga fingo vidkännas minskning, kraftigast Karlanda (— 300). 

Antalet torp vid 1880-talets början fördelar sig inom samma 
socknar på följande sätt: Sillerud 104 torp, Silbodal 36, Karlanda 
43 och Järnskog 29. Till jämförelse kan nämnas, att torpens 
antal vid samma tid var 62 i Köla och 46 i Älgå. För övrigt kan 
sägas, att utvecklingen både i fråga om befolkningssiffror och 
torpantal uppvisar samma stegring och tillbakagång under 
samma tidsperiod även i Jösse och Gillbergs härader. 

En så stark folkökning måste leda till överbefolkning, och 
redan på 1860-talet yttrade den sig i form av dels emigration 
till USA, dels i omfattande utflyttningar till Norge samt slutligen 
i arbetsvandringar till Norge, Småland, Östergötland, Dalarna, 
Jämtland, Härjedalen och några andra landskap i Norrland (se 
kap. Arbetsvandringar). 

Det vill synas, som om skogsbolagens egendomsköp inom här 
behandlade socknar skulle ha begynt i stor skala på 1870-talet. 
I de närmast riksgränsen belägna socknarna samt i Silbodal och 
Sillerud var det främst norrmän, som köpte skogsegendomar, 
vilket föll sig helt naturligt, eftersom befolkningen i denna del 
av Värmland i långliga tider gjort skogs- och virkesaffärer med 
norska uppköpare. Enbart i Nordmarks härad ägde sålunda det 
norska bolaget Saugbrugsforeningen i Fredrikshald cirka 35.000 
tunnland skog, varav huvudparten inköpts i de sistnämnda två 
socknarna. Bidragande orsaker till att nordmarkingar och andra 
västvärmlänningar just vid den tiden avyttrade sina stora skogs-
egendomar torde vara, dels att de ej insågo skogens värde, vilket 
omvittnas av emigrationsutredningens undersökare, och att norr-
männen kunde betala betydligt högre priser än svenska upp-
köpare, dels att äventyrslusten gripit många bondsöner och 
bönder, som genom hemmansklyvningen sågo sig oförmögna att 
skaffa sig goda utkomstmöjligheter och därför sålde skogen för 
att få respengar till Amerika. Det låter kanhända för enkelt 
och krasst, då vi anlägga dylika synpunkter på ämnet, men så 
var det i alla fall enligt de gamles utsago. Mången nutida bolags-
arrendator, vars fader ägde stor skog som han sålde vid nämnda 
tid för ett par tiotusental kronor, kan aldrig förlåta, vad han 
bittert kallar en dumhet. Skogsskiften som 1870 köptes för 
20.000 kronor, värderas nu till det tiodubbla. Ännu en orsak till 
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skogsbolagens gynnsamma ställning ha vi att finna i det all-
männa missmod, som efter de svåra missväxtåren 1867-69 
angrep mången skogsägare samt den följande allmänna fattig-
domen. Nöden tvingade dem att sälja gårdarna. Med kännedom 
om dylika förhållanden kan man förstå vilken stark lockelse 
det innebar, då vilda rykten nådde västra Värmland om det stora 
landet i väster, där man »skar guld med täljknivar». 

Bland värmländska bolag var det främst Billeruds Aktiebolag 
med huvudkontor i Säffle och med norrmän som stora aktieägare, 
som förvärvade omfattande skogsarealer, särskilt inom Jösse och 
Gillbergs härader. 

I och med att norska och svenska skogsbolag på 1870-talet 
begynte den livliga skogsexploatering, som därefter aldrig skulle 
komma att avmattas, blev det stark efterfrågan på skogsarbetare 
och timmerkörare. De dagsverkstorpare, som före bolagsköpen 
fullgjort dagsverken åt jordägarna-säljarna, övergingo automa-
tiskt i bolagens händer och erhöllo arbete som huggare och kolare. 
I stor utsträckning anställdes också f.d. skogsägare som arrenda-
torer i bolagens tjänst med skyldighet att ägna sin mesta tid åt 
skogsarbete. Vidare hade talrika gårdar på grund av den intensiva 
hernmansklyvningen, en följd av folkökningen, uppdelats i så 
små jordlotter, att jorden och vad den frambringade omöjligen 
kunde försörja familjen, varför ägaren nödgades åtaga sig skogs-
körslor eller timmerhuggning åt bolagen. Vad som tidigare varit 
självständiga mindre skogsegendomar med visserligen jäm-
förelsevis små åkerjordsarealer blev arrendetorp under skogs-
bolagen. 

Denna utveckling är särskilt starkt framträdande på Gla-
skogen, där de flesta stugorna äro arrendetorp under Billeruds 
AB sedan ovannämnda tid. 

Vi nämnde nyss dagsverkstorpen. Dessa voro vid 1800-talets mitt 
talrika på vissa hemmans utskogar. Då utvecklingsgången torde 
ha varit densamma inom hela undersökningsområdet, kunna vi 
välja Älgå skogsbygd såsom exempel. På de större fj ordbygds-
gårdarnas utskogar, t.ex. Fröbol, Västra och östra Skyberg och 
Sulvik, lågo de flesta torpen, men även mindre hemman ägde 
ett antal dagsverkstorp på sina utskogar (se speciell förteckning 
sid. 88 f.). 

Hur enkelt det kunde gå till då någon ville taga upp ett torp 
6 
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Fig. 34. Plan av torpet Kollången, Fröbol, Älgå. A. T. Byberg. ULMA. 

i äldre tider visar följande skildring. En dräng och en piga 
anhöllo hos sina respektive husbönder om lov att få gifta sig och 
bli dagsverkstorpare under den ena gården. Jord kunde de dock 
ej få, men drängens husbonde gav dem tillåtelse att slå sig ned 
på hans skogsskifte. »Ni får gå på fjällskiftet och ta avlingsjord», 
yttrade han. Med avlingsj ord menades sådan jord som man själv 
förvärvat rätten till genom odling, motsatsen hette arvejord. De 
unga tu gjorde så och röjde upp ett stycke skogsmark, där så 
småningom en liten stuga byggdes. Arrendet erlades i form av 
dagsverken, ända tills laga skiftet någon tid före 1850 genom-
fördes. Dagsverkstorparen erhöll då skatträtt och blev ägare till 
torpet. 

Regeln var alltså, att den som önskade skaffa sig torp, hän-
visades till utskogen. Antalet dagsverken per år skiftade starkt. 
Det förekom, att jordägare krävde sådana nästan året runt under 
en hel mansålder. Sålunda berätta efterlevande till Tjarn-Erik 
i Älgå, att han efter faderns död 1883 nödgades fortsätta dennes 
dagsverksskyldighet i ytterligare 36 år. F.d. soldaten Byström, 
som övertog torpet Linnemyren på Fröbolsskogen, varefter det 
kallades Byströmstorpet, utgjorde i arrende 20 dagsverken per år, 
hälften på sommaren och hälften om vintern. Andra hade att 
fullgöra 2-4 dagsverken varje vecka, åter andra ett visst antal 
sommardagsverken och ett mindre antal om vintern o.s.v. 

1 allmänhet gällde, att torparen skulle infinna sig vid gården 
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Fig. 35. Plan av torpet Kolbottnen, Fröbol, Åtgå. A. T. Byberg. ULMA. 

klockan fem om morgnarna och vara i arbete där till klockan 
åtta om kvällen. Det låter otroligt, men på den tiden ansågs ej 
en så lång arbetsdag vara något enastående eller orättfärdigt, 
eftersom alla människor på landet hade ungefär lika långa 
arbetsdagar. 

Ibland hände det, att torpare på grund av uteblivna dagsverken 
sades upp till flyttning och hotades med vräkning, om de ej 
gottgjorde sina försummelser. En torpare på Fröbolsskogen blev 
av denna anledning uppsagd någon gång på 1870-talet. Utan 
skogsägarens vetskap grävde han om natten ut en jordkulle i 
närheten och inredde där en jordkoja till bostad. Enligt vad som 
Uppgives, lär det ha varit gammal hävd, att den som i hemlighet 
kunde bygga sig en jordkoja, nedgrävd i marken ända till taket, 
ej kunde vräkas från bostaden med lagens hjälp. I detta fall 
fick också torparen bo kvar i sin koja hela livstiden. Ett liknande 
exempel härpå återgives på sid. 106. 

Bild 34-35 visar ett par planritningar över dagsverkstorp, 
som stått på Fröbolsskogen, kallade Kollången och Kolbottnen. 
Skisserna grunda sig på ett par teckningar av exteriörerna, 
utförda av en älgåbo, som i sin ungdom flera gånger besökte 
stugorna. Åtminstone Kollången var bebott 1841 (se sid. 89). 
Säkerligen ha båda stugorna varit säterbodar. Båda voro upp-
förda av timmer och saknade brädfodring, taken voro täckta 
med näver och därovanpå långved. Stugorna voro avdelade i en 
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förstuga, drygt två meter bred, och ett rätt stort rum, ungefär 
6X6 m. Kollångens förstuga hade jordgolv och tjänstgjorde även 
som keintör, d.v.s. förvaringsrum för arbetskläder och diverse 
redskap. Spismuren var här liksom i Kolbottenstugan förlagd 
i nordvästra hörnet av stneromme, men som planritningarna 
visa ej ända intill ytterväggen och mellanväggen. Detta tyder på 
att muren från början uppförts utanför väggen, på samma sätt 
som i Strömbergskojan (fig. 46) och i åtskilliga säterbodar, och 
att stugorna undergått ombyggnad och tillbyggnad (förstuga). 
Kolbottenstugan har jag ej sett omtalad i några äldre kyrkböcker 
eller handlingar. Båda stugorna voro bebodda år 1888, då Kol-
lången revs ned, under det att den andra stugan utrymdes först 
1905, då ställena utlades. Såsom synes av bilden var sistnämnda 
torpstugas förstuga avdelad i skafferi och kontor. 

På östra Skybergs utskog låg dagsverkstorpet Kallbäcken, 
upptaget på en skogskarta av år 1788 (se sid. 90) och utlagt 
omkring 1900. Stugan stod kvar ännu år 1915 men var ej då 
bebodd. Också den var byggd av timmer, knutarna voro kint-
laftade (se fig. 3) och brädfodring saknades. Taket var näver-
klätt och nävern belagd med ett lager kluvna slanor. Ingången 
fanns på södra långsidan. Stugan bestod av en långkove och en 
liten kammare, bakugnsöppningen var vänd inåt koven och i 
kammaren hade man insatt en rundspis. Kovens öppna spis 
ersattes sedermera med en kistspis. Förstuga skall ha saknats. 

Nuvarande torpet Linhöj den, som äges av Billeruds AB, var 
förr dagsverktorp under hemmanet Fröbol och omtalas redan 
1835 såsom sådant (se sid 89). Gamla stugan stod kvar ännu 
i början av 1940-talet men hade ej varit bebodd sedan omkring 
1925. Ingångsdörren på långväggen mot söder förde direkt in i 
långkoven, sedermera omändrad till vanligt kök utmed hela 
västra gavelns längd. Därifrån ledde en dörr in till kammaren. 
Spismuren var belägen i stugans bakre mittparti och upptog en 
stor del av ytinnehållet med sin väldiga gråstensmassa. Lång-
gruvan i koven utbyttes i slutet av 1890-talet mot en kistspis, 
men i kammaren stod den gamla ursprungliga rundspisen kvar 
(om olika slags eldstäder, se sid. 53). Äldsta taket skall ha ut-
gjorts av näver övertäckt med slanor. 

Övriga dagsverktorp inom Älgå socken redovisas i särskild för-
teckning. 
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Fig. 36. Plan och inredn ng av arrendetorpet. Bråten, Gränsle., Algå. 
A. T. Byberg. ULMA. 

1. Kammare. 2. Kök. 3. Veranda. 4. Byrå. 5. Bord. 6. Soffa. 7. Bord. 8. Kakel-
ugn. 9. Diskbänk och vedlår. 10. Spis. 11. Kommod. 12. Bord. 13. Skåp. 
14. Bössa. 15. Väggklocka. 16. Bord. 17. Stol. 18. Säng. 19. Soffa. 20. Kläd-

krokar. 21. Skåp. 

Efter denna kortfattade beskrivning av några dagsverktorp 
övergå vi så till en skildring av arrendetorpen. Liksom de förra 
voro de senare i stort sett av samma typ över hela Glaskogen. Vi 
kunna därför nöja oss med att utförligare beskriva ett enda torp 
och utse därvid arrendetorpet Bråten i Gränsjö hemman, Älgå. 

Stugan, som hade två rum, saknade från början veranda och 
ingångsdörren på västra långväggens mitt förde direkt in i köket 
(fig. 36). Spismuren hade sin plats mitt på mellanväggen till 
kammaren. Fönstren voro ursprungligen två, men sedermera 
upptogs ännu ett fönster på österväggen. Bredvid långgruvan i 
köket, där sedan en vanlig kistspis fick ersätta gruvan, fanns 
diskbänk med vedlår under. Mellan diskbänken och ytterväggen 
mot öster ledde en smal trappa upp till vinden. Vid söderfönstret 
stod ett slagbord, i hörnet mot söder och väster en uppbäddad 
säng och en pinnsoffa, i motsatta hörnet fanns ett skänk- 
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Fig. 37. Byggnadernas placering på arrendetorpet Bråten, Gränsjö, Algå. 
A. T. Bgberg. ULMA. 

1. Stuga. 2. Stolpbod. 3. Källare. 4. Brunn. 5. Svinhus. 6. Gödselstad. 7. Ladu-
gård. 8. Snickarbod. 9. Vedbod. 

liknande väggfast skåp, vari förvarades kärl och husgeråd. 
Mellan detta skåp och slagbordet hade en väggklocka sin plats 
och bredvid den hängde på en krok ett gevär. Vid kökets öster-
vägg slutligen stod ännu ett bord samt ett tvättställ. 

Kammaren var betydligt mindre än köket. Mot spismuren 
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Fig. 38. Torpstuga. Sillerud. NM. 

stod där en rektangulär öppen spis, senare utbytt mot en »kakel-
ugn», helt murad av vanligt tegel samt vitrappad liksom köksspis-
muren. Ett hörnskåp bakom ingångsdörren att förvara specerier 
i, en byrå, ett bord och en stoppad soffa utmed gavelväggen 
samt ett trebent bord vid österväggen och en väggklocka ovan-
för detsamma fullbordade möbleringen. 

Matvaror förvarades dels i en liten stolpbod, kallad seggelboa, 
dels i en källare (potatis). I den stora uthuslängan inrymdes 
loge, lada och fähus, i västra gaveln dessutom en snickarbod. 
Ett svinhus och en vedbod, placerade respektive öster och väster 
om denna uthuslänga, utgjorde torpets övriga byggnader (fig. 
37). Någon tillräckligt belysande bild från senare tid av detta 
eller övriga här behandlade torp har det av flera skäl icke varit 
möjligt att anskaffa. I stället återges ur Nordiska museets sam-
lingar ett par äldre fotografier av torpstugor, båda från Silleruds 
skogsbygd, vilka kunna tjäna som exempel på ett par högst olika 
stugtyper, som förekommit på Glaskogen i äldre tid (fig. 38 
o. 39). 
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Fig. 39. Torpstuga. Sillerud. NM. 

Den under 1800-talets förra hälft nästan explosionsartade 
utvecklingen av torpbebyggelsen stagnerade hastigt under de 
följande decennierna för att slutligen alldeles upphöra ett stycke 
in på det nya århundradet. Dagsverkstorpen och kronotorpen 
övergingo till skattetorp och några nya arrendetorp uppfördes 
knappast; däremot ha många dylika utlagts och ägorna övergått 
till skogsmark igen. Hur utvecklingen i detta avseende gestaltat 
sig, framgår i någon mån av följande förteckning över torp i 
Älgå skogsbygd. Förhållandena ha i de olika socknarna tett sig 
på ungefär likartat sätt som i Älgå. Förteckningen bygger på 
uppgifter hämtade ur husförhörslängder, dop- och dödböcker, 
lantmäterihandlingar, sockenstämmo- och fattigvårdsstyrelse-
protokoll m.m. samt på muntliga uppgifter insamlade i orten, 
och kan betraktas som en avslutning på kapitlet om torpbebyggel-
sen och på samma gång som en inledning till följande avsnitt. 

Torp i Algå skogsbygd under 1800-talet. 

Beteckningar för dagsverkstorp =D och arrendetorp =A ha utsatts 
endast i säkra fall. Torpen ha ordnats hemmansvis. 
Fr öb o 1: 
Brobacken. Upptaget före 1850, utlagt omkring 1900. Muntlig uppgift. D. 
Byströmstorpet. Se Linnemyren. 



89 

Fröbolssätern. Fast bosättning 1845-70, därefter åter säter 1870-97 
(se sid. 212). D. 

Grönevall. Bebott till och med 1880-talet, därefter utlagt. Muntlig 
uppgift. D. 

Gäddmyren. 1847 Års Längd. Utlagt omkring 1880. Muntlig uppgift. D. 
Holmerud. Utlagt på 1890-talet. Hette förr »Kämpas backe» och togs 

ursprungligen upp av en finne Kempinen. Muntlig uppgift. D. 
Kolbottnen. 2 torp, det ena beläget öster om Norra örsjön (fig. 35) 

och bebott till 1888, utlagt år 1905. Muntlig uppgift. Det andra 
torpet låg strax söder om samma sjö, nära Brobacken, och be-
boddes redan före 1850. Utlagt före 1900. D. 

Kollången. Dödboken 1841, bebott till 1888. Utlagt. D. (Jfr fig. 34). 
Linhöjden. Fattig Direction:s prot. 1835. Alltjämt bebott. A. 
Linnemyren, även kallat Byströmstorpet. Upptaget långt före 1850, 

utlades omkring 1900. Ekon. kart. 1884. 
örsjötorp. 1847 Års Längd. Beboddes av en ogift kvinna med många 

barn. Var tidigare säter. Utlagt på 1930-talet. 

Västra Skyberg: 
Greåna (ett av tre torp). F.d. säter, beboddes vid århundradets mitt 

av f.d. soldaten Fröberg med familj och kallades då Fröbergssättra. 
Hemmanskarta 1788 samt muntlig uppgift. D. 

Gräsmyren, även kallat Myren. 1847 Ars Längd. Utlagt. D. 
Haget. Fattigdir:s prot. 1838. Utlagt. D. 
Hästmyren. Ek. kart. 1884. Utlagt. D. 
Höjden (= Nordstugbråten). Sockenstämmoprot. 1839. Upptaget av 

fältjägaren Erik Finn, som deltog i slaget vid Leipzig 1813. Ut- 
lagt. D. 

Karlshamn. Fattigdir:s prot. 1831. Utlagt D. 
Klockbråten. Husförhörslängd 1813. Utlagt D. 
Lövåsen. Fattigdir:s prot. 1830-talet. Alltjämt bebott. 
Mossedalen. Samma prot.-bok 1836. Alltjämt bebott. D. 
Mossebråten. Samma prot.-bok 1840-talet. Utlagt. 
Storsand. Hemmanskarta 1788, f.d. säter. Utlagt. 
Svinmyren. Husförhörslängd 1815. Utlagt. 
Trolldalen. Kyrkoförhörslängd 1830. Utlagt. 
Trumpinntorpet. Beboddes före 1807 av Trompien (trumpinnen), om 

vilken jag berättat i Sv. Landsmål 1943-44 (häfte nr 243). Denne 
trollkarl torde ha avlidit omkring 1816 och torpet övertogs av 
en son. Utlagt. 

östra Skyberg: 
Björknäset. Husförhörslängd 1812. D. 
Nytorp. Husförhörslängd 1817. Utlagt. D. 
Pikstad (ett av tre torp). Karta 1788; även kallat Stolerna. D. 
Storröjningen. Ek. kart. 1884. 
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Tysksättra (kartans »Säter»). Fast bosättning år 1858 enligt muntlig 
uppgift. Utlagt strax efter 1930. 

Kallbäcken. Upptogs i slutet av 1700-talet (karta 1788). Utlagt omkr. 
1900. 

Gör ds byn: 
Kasserstorp, förr Gördsbytorpet. Karta 1788. Utlagt omkring 1940. A. 

Älgå järnbruk: 
Otterstorp, Husförhörslängd 1726. Upptogs som dagsverkstorp men blev 

efter brukets försäljning till Billeruds AB arrendetorp. Alltjämt 
bebott. 

Sand eller Björnerudssand (tillhörde förr hemmanet Björnerud) skall 
ha varit bebott sedan omkr. 1850. Alltjämt bebott. A. 

Valnäs: 
Tolingstorp. Upptaget i början av 1800-talet av fältjägaren Nils Toling, 

som deltog i slaget vid Leipzig 1813. Utlagt. 
Valnästjärntorp. Fattigdir:s prot. 1831. Utlagt före 1900. D. 

Strand: 
Bakomröjningen. Kungörelse 1829. Utlagt. D. 
Strand- eller Sjöröjningen. Omnämnt i en längd 1812. D. 

Stridsbol: 
Kullerud (ett av tre torp). Omtalat 1831 i fattigdir:s prot. D. 

Ränkese d: 
Rötjärnstorp. Upptaget före 1840 som dagsverkstorp. Utlades före 1900. 

Sulvik: 
Abrahamsrud. Bebott 1850. D. 
Baggetorp. Ek. kart. 1884. Utlagt 1938. D. 
Hallgrenstorpet. F.d. säterbod, blev dagsverkstorp på 1870-talet och ut- 

lades före 1900. 
Lillstugbråten. Utlagt 1895. Muntlig uppgift. 
Röbacke. Upptogs på 1860-talet och utlades omkr. 1905. Muntlig uppgift. 
Sulvikstorp. Husförhörslängd 1815. Utlagt. D. 
Tjärntorp (vid Tofstjärn). Ek. kart. 1884. Utlagt. D. 
Vråna. Brukat på 1850-talet och utlagt före 1900. 
Vennerud: 
Vennerudsdal. Fattigdir:s prot. 1834 och vigseljournal 1841. Utlagt. D. 
Gränsjö: 
Dammyren. Se sid. 193. 
Kullen. Se sid. 192. 
Sätrarne. Se sid. 191. 
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Följande torp blevo i århundradets slut arrendetorp under Billeruds 
AB: Bråten, Nedre och mellersta Fallet, övre och Nedre Nybygär det. 
Norra Tomta, ett torp i Gladåker, ett i Vårdalen samt Häggetorp. 

Ytterligare några torp uppräknas här, om vilka inga närmare upp-
lysningar stått att få: Sandsbråten (Fröbol), bebott 1835; Grenarna 
(V. Skyberg), ek. kart. 1884; Älgbråten (ö. Skyberg), ek. kart.; Dranke-
torp (Mellgården), ek. kart., samt de till hemmanet Sulvik hörande 
torpen Stenbråten, Myråsen, Dalbråtängen och Åsen (ek). 

Backstugor och kojor. 
De obesuttnas bostäder utgjordes dels av små, i regel enrum-

miga, stundom tvårummiga stugor på ofri grund, s.k. backstugor, 
vilka antingen voro uppförda helt ovan jord eller delvis ned- 
grävda i jordkullar och vanligen försedda med ryggåstak, dels 
av fristående eller i jordkullar ingrävda eller i marken nedgrävda 
kojor, försedda med snett eller välvt tak, ibland ryggåstak. De 
som bebodde detta slags bostäder kallades backstugusittare, 
oavsett om de voro bosatta i egentliga backstugor eller jordkojor, 
något som framgår bl.a. av sockenstämmo- och fattigvårds- 
styrelseprotokoll från 1800-talet. Även om de betecknats såsom 
»torpare utan utsäde», kunde det jordstycke de fått sig tilldelat 
vara såpass stort, att förutom stugan ett mindre potatisland och 
en kålsäng, d.v.s. grönsaksland, rymdes där. 

Först under 1600-talet började backstugor uppföras på enskild 
mark, men ända till århundradets mitt synes antalet ha varit 
ringa. Under Karl XI:s regeringstid inträffade en märkbar ökning 
av antalet backstugusittare som kom att fortgå några decennier 
in på nästa århundrade, men omkring 1860 avstannade hastigt 
ökningen. Utvecklingen avspeglas i sockenstämmoprotokollen. 

Besittningsvillkoren äro ej närmare kända men lära ha varit 
skiftande. Jordbesittningen gällde åtminstone inom vårt område 
ett visst antal år, vanligen 49, då besittningen sades gälla åremål, 
ibland 99 år eller livstid, livstids åremål. Den viktigaste skillna-
den mellan torpare med utsäde och torpare utan utsäde, d.v.s. 
backstugusittare, bestod däri, att medan de förra fullgjorde ett 
visst antal dagsverken om året i avgäld för j ordupplåtelsen och 
därigenom tillförde jordbruket arbetskraft, disponerade back-
stugusittarna själva nästan fullständigt sin arbetskraft och sin 
tid. Vidare lydde som bekant torparklassen under allmänna 
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tjänstehjonsstadgan och under husbondeväldet, vilket bl.a. med-
förde mantalsskrivning tillsammans med husbonden, medan 
backstugusittarna med familj stodo utanför nämnda stadga och 
mantalsskrevos var för sig. 

Älgå sockens skogsbygd hörde till de trakter, som kommo att 
hysa ett rätt stort antal backstugor och jordkojor. Under 1830-
talet synes detta slags bebyggelse ha blivit betungande för sock-
nens fattigvård och sockenstämman nödgades vid upprepade till-
fällen vidtaga åtgärder för att stävja densamma och hålla den 
inom rimliga gränser. Enligt ett sockenstämmoprotokoll av år 
1839 hade brukspatronen vid Älgå järnbruk 0. N. Frykholm före-
slagit, att man med hänsyn till »den årligen förökade mängden 
af Backstugor, och sig deraf härledande nöd och fattigdom hos 
dessa stugors Innewånare», skulle nödga varje hemmansägare, 
som upplät mark till backstugor att antingen lämna visst tunn-
land odlingsbar jord till dem eller också ansvara för deras fram-
tida försörjning. »Församlingen beslöt enhälligt, att den hem-
mansägare, som hädanefter låter å sine ägor uppbygga backstuga, 
må vara förbunden, att till stugan anslå Tre Tunland odlingsbar 
jord, eller ock låta intekna Backstugusittarens och hans husfolks 
framtida underhåll i sin egendom. Fattig Direction vakar öfwer, 
att jord till stugan lemnas, eller att intekning varder tagen, och 
Sexmännen äro skyldige, hwar i sin rote, inför Directionen upp-
gifwa, när och hwarest backstuga uppbygges.» (Älgå kyrkoarkiv, 
vol. K: I, Nr 3, s. 94.) 

Liknande klagomål förspordes även i Köla socken, men ej 
förrän på prosten Sjöstedts tid (1857-79) gjorde man allvar av 
planerna på att undanröja samtliga backstugor och kojor. Köla-
bon riksdagsman Olof Carlsson har i en liten minnesskrift 
skildrat denna rätt hårdhänta utrensning, »då samtliga å köla-
skogen varande backstugusittare avhystes och stugorna revs. 
Skälet för denna hårda framfart mot stugornas folk åberopades 
vara, att de stulo ved och gjorde annat förfång å prostgårdens 
skog, levde på lönnkrögeri och förde ett sedeslöst liv, genom att 
stugorna voro ett tillhåll för allt farande skojarpack.» Sedan 
stugorna jämnats med jorden, flyttade många av de vräkta inne-
byggarna in på enskild mark. Sålunda slog sig en koloni på sex 
eller åtta familjer ned på Bålstads skog, där de fingo bo i fred 
på grund av att beskyllningarna i deras fall ansågos vara över- 
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drivna (Minnen från Köla, sid. 16, Arvika 1944). Motiveringarna 
för åtgärderna i Älgå och Köla voro sålunda artskilda, men i 
realiteten gällde de samma sak: att befria socknens fattigvård 
från alltför betungande utgifter. 

Koj- och backstugubebyggelsen inom Köla socken torde ha haft 
samma utbredning som i Älgå, men detta slags bebyggelse är där 
sedan lång tid utplånad. Den följande skildringen grundas på de 
minnen härav som bevarats i den folkliga traditionen, endast 
delvis på direkta uppgifter av stugornas och kojornas invånare. 

Back st ugor förekommo som nämnt av skilda typer. Mel-
lan den fristående typen, som kunde vara både en- och tvårum-
mig, och j ordstugan, också den ibland försedd med både kök och 
en ytterst liten kammare men mestadels enrummig, rådde ingen 
större olikhet. Om bostadstyperna, som speciellt för detta arbete 
utförligare skildrats i bild av A. T. Byberg, skriver densamme i 
en uppteckning gällande Köla: 

»Den enklaste formen av människobostad här på landsbygden 
var fram till sekelskiftet den lilla enrummiga stugan. Sådana 
stugor kunde även senare vara bebodda av någon gammal ensling, 
men stugorna var ursprungligen uppförda som familjebostäder, 
där stundom stora barnkullar växte upp. I sin allra ursprung-
ligaste form var dessa boställen 'j ordkoj or', som typen då kalla-
des. Rummet i en sådan var ingrävt i en backsluttning, så att 
blott ena gaveln med dörr och eventuellt ett fönster samt taket 
med skorsten var synligt. Mellan den fristående stugtypen och 
jordkojan fanns även en övergångstyp, som hade fönstret på 
långsidan, varför markytan då endast gick upp till fönstrets 
underkant och på samma höjd runt bortre gaveln. Utrymme och 
inredning i alla tre samtida typerna var på det hela taget lika. 
Undantagslöst stod de på ofri grund. Markupplåtaren hade ju 
vissa skäl som vägde för och emot markupplåtelse. Det kunde 
vara bra att ha backstugusittarefamilj ens arbetskraft för dags-
verken inom räckhåll, men å andra sidan kunde det befaras att 
denna tog flera kälklass torrved på skogen, än markägaren såg 
med blida ögon.» (EU 16493.) 

En backstuga av den enrummiga fristående typen, belägen i 
hemmanet Skällarbyn (Köla) och benämnd Gata, såg Byberg 
dagligen som barn. Han är född 1886 och har beskrivit och ritat 
den ur minnet (fig. 40). 
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Stugan låg uppkrupen på en berghylla vid vägen till skolan, 
där den var rätt bred, varför stugan kallades Gata. Den beboddes 
av gamla mor Anna som då var änka, men där hade växt upp en 
stor barnskara, skingrad åt olika håll. 

Bestämda mått av stugan finnas ej bevarade, men golvytan 
torde kunna uppskattas till 3,5 X 2,7 m. Stugan stod med sin 
murkant direkt på hälleberget, och där detta sluttade låg en 
grundmur av mindre naturstenar utan fogstrykning. Väggarna 
voro timrade med kintlaft (jfr fig. 3). Innertakets bräder hade 
spikats under bjälkarna, yttertaket av okantade bräder försedda 
med lock vilade på åsar. Stugans längdriktning var densamma 
som byvägens, i detta fall söder—norr. Dörren, som var placerad 
mitt på norra gaveln, var gjord av enkla bräder med narar på 
insidan. Tröskeln var två stockvarv hög. På stugans västra lång-
vägg fanns ett cirka 1,5 m brett brädskjul med snedtak tillbyggt. 
Den södra gaveln var försedd med en lucka, som ledde in till 
vinden. 

Det enda rummets innerväggar voro lerrappade samt tapetse-
rade med tidningar. Taket var färgat rödbrunt. Till höger innan-
för dörren stod sängen utmed långväggen, nående nästan fram 
till den öppna kritade hörnspisen. Bredvid spismuren stod en 
kort vitskurad långstol (jfr Strömbergskoj an fig. 46) och intill 
denna men i andra hörnet en kista. över denna kista syntes en 
liten väggklocka med kedjeuppdragning och pendel. Långväggen 
åt gatan hade ett smårutat fönster med gardinkappa över. Fram-
för fönstret stod ett trebent bord med halvrund vitskurad lövträ-
skiva, vid bordet en stol och i hörnet närmast dörren, till vänster, 
ett hörnskåp. Under det sistnämnda stod vattenhinken. En kaff e-
ho med rulle hade sin plats på långstolen vid spisen. Belysningen 
ombesörjdes av en flatbrännarlampa, som om dagen hade sin 
plats i fönstret, om kvällen på köksbordet. Utanför dörren låg, 
liksom vid bondstugornas ingång, en halvrund stenhäll, vilande 
på trappstenar runt omkring. Nedanför fönstret låg sophögen, 
där en prunkande törnrosbuske stortrivdes. Utom denna buske 
fick endast en björk rum innanför den snålt tilltagna inhägnaden. 

På andra sidan om samma bygata låg i början av 1800-talet 
en gammal stuga med blyinfattade fönster, även den på en berg-
höjning och på ofri grund. Där bodde en familj, och sedan för-
äldrarna avlidit, flyttade dottern Arnes-Kajsa in i en liten back- 
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Fig. 40. Backstugan Gata, Köla. A. T. Byberg. ULMA. 

stuga, belägen cirka 50 m från den nyssnämnda Gata men något 
rymligare än denna, så att en soffa fick plats utmed bortre kort-
väggen mellan spishörnet och rumshörnet. Utanför ena gavel-
väggen fanns en smal potatissäng, och där den slutade stod en 
liten ladugård, vari Kajsa hyste en ko. Ett vedskjul hade sam-
manbyggts med ladugården. När Arnes-Kajsa blev gammal och 
ej orkade sköta sin ko, som hade rykte om sig att vara den 
mest välskötta i trakten, skaffade hon sig några höns i stället. 
Till en början fingo de hålla till i ladugården, men snart vande 
de sig vid att vistas inne i stugan, där sängen utsågs till äggrede. 
I stället för sand i krävan fingo de murbruk, som antingen de 
själva eller matmodern hackade loss från spismuren. 

Så länge Kajsa behöll kon, slog hon själv foder åt den på myrar 
i skogen. Fodret fraktade hon hem på vinterföret med sin kälke. 
Om sommaren gick kon på skogsbete. 

Om backstugor i Köla socken vet traditionen för övrigt att 
berätta följande. På hemmanet Skällarbyns utägor stod en gam- 
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Fig. 41. Backstugan Bollastugan, Ärtaken, Köla. Foto: 0. Sandberg, Viisvik. 

mal tvårummig men liten stuga, på 1890-talet bebodd av en 
ensam gammal gumma. Stugan gick under benämningen Kullen. 
I den hade också en stor barnskara växt upp och tagit tjänst i 
bygden som pigor och drängar. Sedermera flyttade de till Norge 
(Kristiania). Änkan sysslade i sin ensamhet med spånad samt 
strump- och vantstickning; hon tillverkade även kvastar av 
björkris, tvagor av kråkbärsris och vispar av björkris. Hon bru-
kade också plocka skogsbär, och alltsammans sålde hon eller 
bytte bort mot matvaror. 

Den enrummiga backstugan Källås var belägen i Växviks 
hemman och beboddes ännu på 1920-talet av en åttioårig gumma. 
Här liksom för övrigt i backstugan Gata hade i äldre tid före-
kommit olaga brännvinsförsäljning enligt uppgifter om inköp i 
gamla anteckningsböcker. På samma hemmans utskog lågo även 
andra backstugor, som voro av liknande typ som den sistnämnda. 
Av enrummiga backstugor i socknen känna traditionsbärarna 
vidare till Fryxellsstugan, på Prästgårdens mark, Solamittre, 
Backen, Norra Intaget, Gustås och Stommenstugan, samtliga 
belägna på Noresunds bruks mark, Bollastugan i Ärtaken (fig'. 
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Fig. 42. Plan av backstuga i Risviken, Silbodal. A. T. Byberg efter David 
Andersson. 

41), Fjälla, Pelsebråten och Våle i Bålstad samt Lillåsen och 
Månsstugan i Skarbol. 

Några detaljer om ett par innevånare i två av dessa stugor ha 
meddelats av en äldre Köla-bo. I Solamittre bodde Sola eller Sola-
Kan, som hon också kallades. Stugan låg invid gamla landsvägen 
till Korterud i Köla och vägfarande togo gärna in där, kanske 
för att gumman hade kaffe att sälja, kanske också för att den 
som så önskade, kunde få köpa brännvin. Stommenstugan hyste 
vid slutet av 1800-talet en skräddare, kallad Rabbon, mest känd 
i egenskap av eftersökt spelman, trakterande fiol. Han hade 
namn på alla sina gamla låtar, som man gärna dansade efter. 
Han var emellertid rätt lynnig; när han blev grätten, kunde han 
upphöra med spelandet mitt uppe i en dans. Det blev då en 
grannlaga uppgift för flickorna att tala väl vid den surmulne 
spelmannen och på så sätt få dansen i gång igen. 

Från södra delen av det undersökta området torde det vara 
tillräckligt att här lämna ett par uppgifter, eftersom förhållan-
dena där icke gestaltat sig annorlunda än i Älgå och Köla. Om 
en backstuga benämnd Plan, Norra Ströms utskog i Silbodal, 
meddelar Edv. Rönnfors (Nordmarken 1938, sid. 52), att den 
var bebodd på 1880-talet och då omfattade endast ett litet rum. 
Detta ruin utgjorde samtidigt kök, sovkammare, gästrum och 
matsal samt därtill även verkstad, eftersom husfadern var korg-
makare. På västra väggen satt ett litet fönster med små rutor, 
7 
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Fig. 43. Backstuga i Korsbyn. Kar-
landa. A. T. Byberg efter David 
Andersson. 

av vilka oftast varannan ruta var söndrig och spjälkad med trä-
stickor, näverbitar m.m. Golvet bestod av brädlappar, löst lagda 
ovanpå jorden. 

En annan backstuga från Silbodals skogsbygd var däremot 
försedd med förstuga (fig. 42). Den ytterst minimala bakugnen, 
placerad ett stycke ovanför rundspisens plan, rymde en enda 
brödkaka. 

Ett par back- eller jordstugor i Karlanda socken ha uppmätts 
och avritats av David Andersson, som i egenskap av provinsial-
läkare en tid var bosatt i Töcksfors. Dessa stugor (jfr fig. 
43) beskriver han sålunda: »I Korsbyn och i Fors i Karlanda 
finnas två hvarandra liknande jordstugor, den förra numera 
[omkr. 1900] obebodd och begagnad till smedja och snickarstuga. 
Stugorna stå i en backsluttning och en s.k. svale utan trappa 
bildar ingången. Halfva huset ofvan jord. Golf och innantak som 
i vanliga hus. Väggar under och öfver jord murade af träknubb, 
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rappade och hvitmenade. Skorsten upp genom taket vid ena 
gafvelväggen, bakugn i köket och rundspis i andra rummet. 
Fönster ett på hvarje yttervägg» (a.a. sid. 20). 

Ett belysande exempel på en jordkojas övergång till backstuga 
erbjuder Dormonskojan på Fröbolsskogen i Älgå. Även sedan den 
mot slutet av 1800-talet omändrades till backstuga, bibehölls be-
nämningen koja. Sitt namn fick den efter innehavaren Dormon, 
så kallad på grund av att han var d8rmet, d.v.s. trög, senfärdig 
och lat. Den ursprungliga kojan lär ha uppförts av snedställt 
virke, överklätt med torv, eller av raj (kluvna stänger) och jord. 
Något längre fram i tiden utbyttes denna överklädnad mot 
stockar samt ett ryggåstak, täckt med näver och raj. Vid nästa 
restaurering erhöll kojan vedtak, utbyggdes på längden och för-
sågs med en liten förstuga av bräder och försedd med snedtak. Av 
kojan blev så en backstuga. Slutligen brädfodrades väggarna, 
nävertaket med ved ovanpå togs bort och ersattes med sticktak 
av hyvlade stickor, och stugan rödfärgades. Men vid alla dessa 
förbättringar bibehölls den ursprungliga stommen och mark-
linjen, fastän den från början enrummiga bostaden blev två-
rummig. 

Till backstugorna få vi även räkna f.d. säterboden Tysksättra 
(fig. 44), som var belägen på Älgsjöns västra strand i samma 
socken och var bebodd ännu år 1930. Stugans utvändiga mått 
voro dessa: längd 5,55 m, bredd 4,16. Taket var belagt med näver, 
som kvarhölls av kluven granslan; bredvid trindspisen i ena 
kökshörnet stod på senare år en kokspis och ovanför denna fanns 
bakugnen. Den utbyggda gången på stugans framsida innehöll 
även ett litet skafferi. Backstugan anses ha uppförts år 1858. 

I nu nämnda socknar gällde löfte om markupplåtelse egent-
ligen endast under dåvarande ägarens livstid, såvida man ej 
erhållit mark på livstids åremål. Emellertid hade det blivit sed, 
att om husbonden avled och backstugusittarens barn voro små 
eller om den ena av föräldrarna dog, backstugan eller jordkojan 
fick stå kvar tills vidare. Markägaren lär ej ha utkrävt vare 
sig kontant eller annan ersättning för jordupplåtelsen. De obe-
suttna fingo taga ved på markägarens skog, men ej annan ved 
än t8rraker (torrträd). I de fall, då obesuttna kunde bestå gödsel, 
tillätos de stundom sätta potatis på bondens jord. 

Att vara backstugusittare ansågs i och för sig ej nedsättande. 
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Ungdomar ur bondehem umgingos med backstugornas ungdomar 
såsom jämbördiga och giftermål mellan dem voro ej alldeles 
otänkbara. Olikhet i ekonomiska värden kunde ju verka skiljande 
men utjämnades stundom av personliga egenskaper. 

Den mest detaljerade beskrivningen av en typisk västvärm-
ländsk j or dk oj a lämnas av Byberg i en skildring, utförd 
speciellt för detta arbete. Han har däri dels lyckats rekonstruera 
dess exteriör och interiör, dels nedtecknat nedanstående redo-
görelse grundad på samtal med en person, som växt upp i kojan. 

Strömbergskojan (fig. 45 och 46) låg på herrgården Noreborgs 
utskog och ägdes av Noreborgs bruk. Strömberg hette en smed, 
som var född 1823 och övertog kojan efter en viss Skarberg, 
troligen soldat för hemmanet Skarbol, varför kojan därförut 
kallades Skarbergskojan. Strömberg var även kopparslagare, till-
verkade kaffebrännare, kaffekvarnar m.m. samt sysslade med 
förtenning och diverse reparationsarbeten. Hyra för kojan erlade 
han i form av två dagsverken varje vecka. Sitt vedbehov fick 
han taga på skogen. År 1909 revs kojan, då den ansågs ha tjänat 
ut som människovärdig bostad. 

Strömbergskojan var till inre gavelns översta stockvarv in-
schaktad i en östersluttning, men främre gaveln låg helt fri från 
jord. Bottenvarvet liksom golvbjälkarna vilade direkt på jord. 
Näverisolering, som förekom i vanliga stugor mellan jord och 
timmer, saknades här. Väggtimret utgjordes av rundvirke; endast 
de stockar som använts till främre gavelväggen och den del av 
sidoväggarna, som lågo synliga ovan jord, voro täljda på utsidan. 
De tvenne synliga knutarna hade vinkelrätt huggna haklaft (jfr 
fig. 4). Sydvästra knuten inne i jordkullen saknade utspringande 
knutar och i nordvästra stughörnet slutade stockarna mot muren. 
Invändigt hade väggarna avjämnats med lerrappning. Två fyr-
slagna bjälkar uppburo innertaket, som var lagt av rundvirke 
och täckt med näver. Trossfyllningen på taket bestod av jord. 
Vindsgavlarna voro av bräder, på den västra fanns en kryplucka 
till vinden. Yttertakets sud (understa lager av täckved) var lagd av 
bräder, ovanpå dem låg takspån, men ursprungligen skall kojan 
ha haft nävertak. Dörren var gjord av dubbla bräder, innersidans 
liggande. 

Till vänster, när man korn in genom dörren, stod en byrå. Over 
densamma syntes en tryckt »tjänstetur» (=predikoturer inom 
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Fig. 45. Strömbergskojan, Käla. (Rekonstruktion). A. T. Byberg. ULMA. 

Köla pastorat), närmare hörnet, på södra väggen, hängde ett 
psalmodikon. Söderfönstret hade på nedre karmstycket ett in-
ristat solmärke, och på en hylla över fönsterkarmen såg man 
några böcker. Vid fönstret stod bordet och under fönstret en 
mindre väggfast arbetsbänk med fastgjort skruvstycke och lösa 
verktyg. Vid arbete där flyttades bordet undan. En stol hade sin 
plats vid bordsändan, därintill stod en utdragssoffa. över soffan 
sågs en rad inslagna spikar för upphängning av gångkläder. 
Utmed västra väggen och utifrån hörnet stod en dubbelsäng 
(över- och undersäng). Nederst var utrymmet under densamma 
avskärmat med en klaff att fälla ned. Vid sängändan stod ved-
buren med öppning mot spisen. På vedburen låg en salthall med 
sten, avsedd att krossa salt på. Högt upp på norra väggen fanns 
en verktygshylla med knivar samt smides- och kopparslagar-
verktyg. Under denna hylla stod en väggfast bänk och under 
fönstret en långstol. Vid östra väggen fanns en grytbänk, vari 
kokkärl undanställdes efter användning, och över den en kärl-
och tallrikshylla med två ribbor. Vid dörren hade en vattenså sin 
plats. Under vardera takbjälken hängde i krokar två torkstänger. 

Spismuren med häll var byggd av gråsten, spiskåpan av tegel. 
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Fig. 46. Strömbergskojan, Käla. Plan- och längdsektion. A. T. Byberg, 
rekonstruktion efter anvisningar av N. Strömberg, 1948. ULMA. 

Denna bars upp av ett inmurat järn, vilande på en murstötta av 
trä. Bakugnen var inschaktad i jorden och hade botten och valv 
av tegel. Dess rökhål stängdes med en lös tegelsten. över bak-
ugnen var jorden utanför kojan täckt med näver och ovanpå den 
med bräder. Murpipan gick rakt upp i kojans murhörn. Såväl 
skorstenen på taket som muren i rummet voro vitkritade. 
Väggar och tak vnro överklistrade med tidningsmakulatur. På 
senare tid kläddes de om med torra trämasseark från Adolfsfors 
näraliggande trämassefabrik. 

Den i jordkullen nedsänkta kojan hade på båda sidor omgivits 
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med m8Ilveter (jordbänkar) från fönstrens underkant ända upp 
till takfallet. Till stöd för desamma restes en rad pålar vid 
fönsterkanten. På framgaveln, mellan dörr och knut, voro grova 
träkrokar påspikade för upphängning av potatiskorgar samt 
vedsåg och andra redskap. I tillbygget ställde man undan redskap 
och annat, som ej var i bruk inomhus. 

Enstaka uppgifter föreligga om ytterligare ett antal kojor i 
Köla socken. En sagesman född 1882 erinrar sig sålunda ett 
par kojor på Prästgårdsskogen (»Kölaskogen»), Blonkekoj an och 
Halleberg, av vilka den förra stod kvar till omkring 1890. Vid 
samma tid lågo enligt andra uppgifter ytterligare tre kojor på 
samma skog, nämligen Vålekojan, Ståtekojan och Äsjökojan. På 
hemmanet Lundens skog fanns i slutet av 1890-talet en koja 
bebodd av en byskomakare, som ej kunde trivas i annan bostad. 
På Skarbols skog låg Backekoj an, och i Koj viken vid Bytjärnet 
i Skällarbyn synes ännu gropen efter en koja från 1800-talets 
början. Att kojor även förekommit på hemmanet Torgilsruds 
ägor framgår av laga skifteshandlingar från år 1838, där det 
talas om »Kojås Bråten» och »Kojås Gilljan». 

I en koja vid norra stranden av Norra örsjön i Älgå bodde 
Marta i Koja och hennes man, som gick under benämningen 
Kojen. Till det yttre beskrives denna koja, som stod kvar på 
1880-talet, ha varit av samma typ som kolarkojorna men något 
rymligare. Byggnadsmaterialet var kluvna stänger och jord. 
Kojan, som beboddes till 1888, saknade bord. 

Vid örsj öns västligaste vik mitt emot Byviken, låg vid samma 
tid en koja, ägd och tidvis bebodd av fiskaren Olof Andersson, 
född i Älgå 1828, också han kallad Kojen. Även vid Hurteviken 
i Älgsjön hade han en dylik koja. Som gammal bodde han i 
egenskap av inhyseshjon i Glassnäs. 

I Sätrarne, hörande till Gränsj ö hemman i samma socken, 
stod Stor-Nilses koja. Den hade rundad takås, upprest av tvenne 
krokväxta Inner av tjurved (granstör) och sammanbundna upp-
till, medan de andra ändarna stödde i marken mot en sten eller 
stubbe. Dörren satt på södra långväggen, fönster saknades. Spis-
muren var av gråsten och uppförd vid bakre gaveln, uppskju-
tande över yttertaket ungefär som en grov skorsten. 

På Sulviksskogen bodde samtidigt ett gammalt par i en jord-
kula i Hultbråten, där det längre tillbaka i tiden stått ett krono- 
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torp. Kojan var så djupt nedgrävd i jorden, att endast taket 
nådde ovanför markytan. I yttre gaveln sutto en låg dörr och 
ett litet fönster. Dylika kojor lära ha funnits flerstädes i trakten, 
t.ex. vid Ulverud i Älgå. I Hultebråtskojan växte många barn upp, 
en av dem blev med tiden präst. Just då han såsom prästvigd 
kom hem på besök, insjuknade han och dog. Min sagesman såg 
honom stå lik i kojan. 

Nära torpet Ramla i Järnskog, på en bergås kallad Galtryggen, 
bodde i slutet av 1800-talet en man benämnd Else-Magnus. Kojan 
hade namn av berget. 

Trollperskojan på Troll-Persedet mellan Ulvsjön och Södra 
Yxsjön (.Järnskog) var av samma typ som Hultebråtskojan. Tyd-
ligen har det även legat en koja på en plats i Söpple hemman, 
Järnskog, eftersom det i laga skifteshandlingar av år 1836-37 
står antecknat »Köiebackegärdena». 

Mellan Krusenholm i samma socken, ett under senare delen 
av 1800-talet på Södra Yxsjöns västra strand uppfört garveri, 
och hemmanet Lysås i Karlanda låg vid samma tid en koja, 
kallad Brännan. 

Från Silbodals socken, där kojbebyggelsen tidigt försvunnit, 
ha vi ej lyckats erhålla några upplysningar ur nu levande tradi-
tion. Emellertid föreligga i tryckta arbeten några skildringar, 
som dels erbjuda ett ganska gott jämförelsematerial till den före-
gående framställningen, dels på vissa punkter komplettera den, 
varför vi här anföra några avsnitt. Den första av dessa skild-
ringar härrör från 1830-talet och har meddelats av Ax. R. 
Sandberg: 

»På en av sina lantmäteriresor på 1830-talet gick lantmätare 
Hedelund en vinter över Finnskogen från Glava, där han gick 
vilse. Slutligen kom han till en liten koja i skogen, där han fick 
se två alldeles nakna pojkar åka kälke utanför stugan. Han blev 
alldeles förbluffad över att två fullständigt nakna pojkar kunde 
vara ute i vintern. Då pojkarna fingo se honom sprungo de in 
i kojan, och när Hedelund, som var glad över att ha träffat på 
en människoboning, också inträdde i kojan satt en man på ett 
bord och sydde, men pojkarna syntes ej till. När H. frågade vart 
de nakna pojkarna tagit vägen, pekade skräddaren på en stor 
säng, som stod i ett hörn. Där fick han se en hel hop med nakna 
barn. Han liknade sängen vid en råtträjel. Det befanns att fattig- 



106 

domen var så stor, att några kläder till barnen ej kunde an-
skaffas, utan de hade genom härdning från födelsen blivit vana 
vid att gå nakna. Många sådana fall finnas från den tiden, då 
fattigdomen var så stor, att den inte tål minsta jämförelse med 
våra dagars moderna fattigvård.» (Nordmarken 1938, sid. 26.) 

Den tidigare citerade David Andersson berättar följande om 
den äldsta jordkoja, han iakttagit i Nordmarks härad: 

»Den äldsta för mig härifrån omtalade jordstugan är för länge-
sedan rifven och fanns i Silbodals finnbygd nära Glafvagränsen. 
En mera än 70-årig gubbe berättade 1893, att han som pojke 
under skogsarbete tog in i kojan. Ingången gick ner genom en 
svalgång som till en jordkällare, eldstaden utan skorsten var 
midt på golfvet och röken slog upp genom ett hål på taket. Taket 
hvilade på ett par stockhvarf, å hvilka på ena sidan fanns en 
glugg, som släppte in ljuset» (a.a. sid. 19). 

Platsen för denna koja har på 1930-talet besökts av Edv. Rönn-
fors. Den låg vid Sjöänd, d.v.s. sjön Lelångens nordligaste strand, 
3 km sydväst om Lenungen i Glava. Kojans siste innevånare lär 
ha varit en man, som kallades Sälle-Moster och var finnättling 
från Sällaby vid Lelången. Rönnfors berättar, att Sälle-Moster 
grävt ned sin bostad i jorden, för att ingen skulle kunna vräka 
honom, varvid han möjligen stött sig på någon gammal lag-
paragraf (jfr sid. 83). För de magra jordlappar, som antingen 
förfadern Bonn-Sääl eller Moster själv brutit upp, måste han 
som torpare göra dagsverken åt en hård bonde framme i bygden 
(Nordmarken 1938 sid. 49). 

Ytterligare ett par jordkulor ha funnits i samma trakt men på 
hemmanet Ströms utskog i Silbodal. Enligt Rönnfors voro de 
belägna två å tre km öster om Ström. 

»Av dessa var den, som låg närmast själva hemmanet, utförd 
ungefär som en vanlig jordkällare med kluvet resvirke på de tre 
sidorna. Vid den fjärde sidan, dit eldstaden var förlagd, var 
väggen murad av gråsten. Taket bestod av kluvet rundvirke och 
granris med ett lager av torv överst . . . Enda husdjuret på detta 
ställe utgjordes av en get, som levde tillsammans med familjen 
inne i jordkojan . . . Den andra jordkojan låg vid pass en kilo-
meter längre österut på skogen. Den var uppförd på ungefär 
samma sätt som den förstnämnda, men något större. Några små 
åkerlappar hörde till detta ställe. En ytterst primitiv loge av 
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uppresta slanor fanns. Loggolvet, på vilket tröskningen utfördes 
med slaga, utgjordes av ett slätt berg, mot vilket även själva 
bostaden, j ordkoj an, var uppförd . . . Flera stycken getter levde 
tillsammans med människorna familjeliv inne i kojan . . .» 
(a.a. sid. 52). 

Förekomsten av getter såsom enda husdjur synes tyda på att 
dessa kojor beboddes av finnättlingar. På den omgivande skogen 
ha finnar först brutit mark. 

Mantal, skifteslag och sämjedelning. 

Den gamla benämningen på en boplats synes ha varit b 01. 
Man sade, att en person hade upptagit ett bol på viss plats. Åt-
skilliga gårdnamn med slutleden -bol påträffas inom området: 
Hallebol, Skarbol och Ännebol i Köla socken; Fröbol, Grindsbol, 
Stridsbol, Asebol och Krokebol i Älgå; Björbol, Brandsbol och 
Töresbol i Glava; Kastensbol och Kyrkebol i Långserud; Avelsbol, 
Brandsbol, Bäsebol, Göksbol, Haltersbol, Karsbol, Klässbol m.fl. 
i Stavnäs; Björkebol, Fagerbol och Vrängebol i Karlanda. Nu-
varande torpet Sörboheden i Karlanda skogsbygd heter i en hand-
ling av år 1647 »Siöbolet». 

Bruksenheten hette går d och därmed avsågs sedan gammalt 
ett hemman. Med bruksenheten lägenhet menas torpställe e.d. 
Torpen sattes ej i mantal. 

En ägolott, som omslöts av andra ägares mark, benämndes 
ut j or d. Under 1800-talet förekom ofta, såsom av det före-
gående framgått, att fattigt folk erhöll tillåtelse att slå sig ned 
på utj ordar och utskogar. Detta slags nedsättningar föranledde, 
som vi sett, ingripanden från de kommunala myndigheternas 
sida. Backstugor och jordkojor, belägna på utmarker, blevo ej 
skattlagda. Dylika fingo ej heller uppföras på inrösningsjord. 
I och med att hemmansklyvningen mot slutet av århundradet 
nått sin kulmen, försvunno backstugor och kojor, och eventuellt 
uppförda mindre torpställen utlades eller tillhörande jordbit 
utökades genom nyodling för att så småningom ingå i gårdens 
mantal. De små torpen på utjordarna benämndes skogstorp och 
voro före hemmansklyvningen ej satta i mantal. Nästan samtliga 
voro dagsverkstorp eller arrendetorp, ett och annat kronotorp. 

En gård eller ett hemman beräknades utgöra 960 öres skatt. 
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I skogsbygden utgjorde gårdarna vanligen 1/8, 1/4  och 1/3  hemman, 
satta i motsvarande delar av ett mantal. Mantalet beräknades 
efter skatträtten eller skattörena. I gamla auktionsprotokoll an-
givas ägorna i »öresland» och »penningland». Ett skatteöre var 
24 penningar. Då skatteörena ej räckte till i jämna tal, tog man 
penningar till hjälp vid skiftesdelningen. Om en person vid skifte 
tilldelats 5 1/2  öresland, beskrevs det såsom 5 öre 12 penningars 
.skatträtt o.s.v. 

Innehavare av en gård kallades gård- eller hemmansägare., även 
självägare; innehavare av lägenhet benämndes efter lägenhetens 
art, t.ex. dagsverkstorpare, arrendator, kronotorpare, backstugu-
sittare. Kronotorparna under säteriet Berg i Älgå gingo under 
namnet bergstorpare, dagsverkstorparna under Skyberg i samma 
socken hette skybergstorpare. 

Vilka torp i de olika socknarna som tillhörde kronan framgår 
av Ortnamnen i Värmlands län (delarna IV, VI och IX). Under 
säteriet Berg hörde bl.a. följande torp i Älgå: Södra och Norra 
Skåra, Skog, Grindtorp, Nytorp, Fiskaretorp, Sågaretorp, Källtorp, 
Björnmyren, Klätten, Kolbråten, Källås, Stjälpet, Törstorp. Så 
småningom övergingo kronotorpen till skatte. Torpen under 
Berg såldes strax efter sekelskiftet till brukarna, vilka därefter 
kyrkobokfördes såsom hemmansägare. De som blivit bofasta 
utan eller med obetydlig jordareal kyrkobokfördes som back-
stugusittare. Bebyggda nyodlingar, som ej hade trätt i skatt, 
funnos mig veterligt ej. 

Under 1800-talet räknades kvarnar, stångjärns- och spikham-
mare samt sågar såsom självständiga lägenheter. En del voro 
förbundna med jordägor, t.ex. Älgå järnbruk och såg, Lenungs-
hammars bruk och Hillringsbergs bruk i Glava, Gladåkers bruk i 
Karlanda, Karlsfors bruk i Sillerud m.fl. Dessa bruk förbehöllo 
sig strandrätt vid sjöarna samt fiskerätt i sjöar och vattendrag, 
i händelse deras ägor sträckte sig intill dylika vatten. Processer 
om strand- och fiskerätt mellan bruken och enskilda markägare 
voro ej ovanliga. Lenungshammars bruks ägor nådde ej fram 
till någon sjö, men i stället ägde bruket inbringande laxfiske i 
en älv. 

De minsta lotterna inom skogshemmanen delades på sämjevis 
(se nedan). En del hemmansägare inköpte så småningom flera 
dylika lotter. 1 hemmanet Gränsj ö, Älgå socken, införlivade 
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ägaren till gården Tomta åtskilliga sämjelotter år 1875, varvid 
han kallade dit tvenne lantmätare att företaga laga skifte. Sämje-
delning lär ej ha godtagits av domstolarna. Ägostyckningar fingo 
till följd, att uppkomna hemmansdelar infördes i jordeboken 
såsom särskilda enheter. 

Hemmansdelarnas storlek uträknades efter tunnland (120 
alnar i fyrkant). Om jämna tunnland ej kunde åstadkommas, 
indelades resten i kappland, därefter uppdelades ägorna i öres-
land och penningland, om så krävdes. Ägobyten lära i äldre 
tid ha förekommit, dock ej så sent att sagesmän födda på 1860-
talet kunna erinra sig något sådant. Bytena skola ha varit för-
enade med stora svårigheter och besvär, heter det. 

Inägor var detsamma som inrösningsjord. Med hemägor mena-
des ägorna intill gården. Ägor belägna på längre eller kortare 
avstånd från huvudgården benämndes utägor och utbruk. Sam-
fällda tomter och gatumark kallades hopmark. 

Indelningen i bättre och sämre jord, i inrösnings- och avrös-
ningsjord, företogs av lantmätarna i enlighet med gode mäns 
utsagor. Godemännen deltogo under hela den tid en lantmäteri-
förrättning pågick. Jordens beskaffenhet graderades efter en 
särskild graderingsskala betecknad med talen 1, 2 och 3. Med 1 
avsågs den bästa j ordmånen o.s.v. Denna del av förrättningen 
ålåg godemännen jämte två med spadar utrustade medhjälpare. 
All odlad mark undersöktes med spadtag och bedömdes av de 
sakkunniga. En del ägare tilldelades vid skifte bättre jord, en 
del sämre, men den som fått sämre jord erhöll ersättning, dels 
i penningar, dels in natura. Man sökte på så sätt uppnå enighet. 
Uppkommo ändå tvister, medlade de båda lantmätarna i sam-
arbete med godemännen. Som ett exempel på hur man gick till-
väga vid en dylik förrättning kan anföras en skogsdelning, som 
företogs i Gränsjö hemman åren 1886—.87, varvid en av mina 
sagesmän tjänstgjorde såsom kedjeskötare. Kedjan var indelad 
i alnar, i detta fall 90. Först iordningställdes samtliga rågångar 
till de skiften, som omslöto skogen, därpå vidtog arbetet med det 
skifte som skulle delas. Skiftet delades i trenne lotter, och 47 
tvärlinjer uppgingos tvärs över varje skiftes tunnland: det ena 
skiftet uppgick till 230 tunnland, det andra till 218 och det tredje 
till 213, alltså sammanlagt 661 tunnland. Det berodde på skogs-
markens beskaffenhet, att skiftena blevo olika stora. 
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Så kom turen till rågångars upptagande och rösens utsättande. 
Mellan varje röse skulle det vara 200 alnar. Efter rösningen vid-
tog ståndskogsräkningen. Skogsträden räknades på ett skifte i 
sänder, från det grövsta ned till 4 tums brösthöjd. Måtten på 
varje träd utropades, en man skötte markegrinna (märkgrinden 
eller kloven, fig. 105), två man skötte skrivningen och tvenne 
pojkar hade rödfärgning av träden om hand. När ståndskogs-
räkningen var avslutad, värderades den mindre skogen i lass. 
Erhöll den ene ägaren mindre ståndskog än den andre, tilldelades 
han s.k. fordringsskog av den senare att avverkas inom två år. 
På samma sätt förfor man sedan med de övriga skiftena. 

Någon liknande delningsgrund gällande fiskevatten synes ej 
ha förekommit. Men de som hade sina ägor så belägna, att de 
nådde ned till sjöstrand, brukade göra anspråk på sin rätt att 
fiska där och fick den respekterad. 

Vi nämnde ovan något om sämjedelning. Dylik förekom ofta 
förr, och därmed avsågs delning utan medverkan av lantmätare, 
s.k. broderskifte. Även mellan grannar företogs sådan ägodelning. 
Här är ett exempel från skogsbygden i Älgå socken. Dokumentets 
ortografi har här bearbetats. 

1873 den 29 april blev sämjedelning på 8 öre i Gränsjö mellan del-
ägare näml. Erik Ersson 5 1/3  öre, Anders Engelbrektsson 1 1/3  öre, 
Johannes Ersson 1 1/3  öre. Summa 8 öre. 

Följande skiftläggning blev beslutad. Erik Ersson bekom hela hem-
gärdet med undantag av 1 1/2  förmedlade kappland. Anders Engel-
brektsson bekom norra delen av Röjningen samt 1 1/2  dels kappland i 
hemgärde. Johannes Ersson bekom södra delen av Röjningen hela 
sin lott. 

I skogen bekom Anders Engelbrektsson efter östra delet 63 aln. 
parallellt hela längden, Johannes Ersson därnäst 38 aln. från knä söder 
till ändan, men i östra ändan är det bredare enl. kartans utvisning. 
Erik Ersson ligger västerst. 

Såväl inägorna som skogen är i delägarnas närvaro på marken ut-
stakade och på kartan med blyerts uppdragna. 

Erik Ersson och Anders Engelbrektsson kom överens att för det 
1 1/2  kappland som skulle tagas i hemgärde, skall Erik Ersson odla 
144 qv. famnar på Anders Engelbrektssons lott i Röjningen, vilken 
odling skall vara färdig att så 1876 års vår och under dessa 3ne år 
skall Erik till Anders lämna 2 lispund hö varje år såsom skadeersätt-
ning för jordens bortliggande. 
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Någon annan odling kom icke i fråga, ej heller någon hävdelikvid. 
Vad med ståndskogen beträffar, så kunde delägarna icke för när-

varande därom bestämma, förrän skifteslinjerna bliver uppgångna. 
Arvodet för denna delning i ett för allt 6 R Rmt. 

Erik Ersson betalar . 	 4 R. 
Anders Engelbrektsson 	 1: — 
Johannes Ersson 	  1: — 

Summa 6 R. Rmt. 
Sålunda förrättad Dag som ovan 

B. Carlstedt. 

Med förestående delning samt den bestämda odlingen förklara vi 
oss nöjda, tid och ort som ovan. 

Arrende och hälftenbrukning. 

När på grund av dödsfall en gård eller ett torp ärvdes av 
omyndig person, utlystes auktion på arrendet och ett arrende-
kontrakt utskrevs. Vid av- och tillträdessyn utgjorde stängslens 
beskaffenhet en viktig angelägenhet, som krävde särskilt proto-
koll. Här nedan återgivas dels ett för förhållandena på Glaskogen 
typiskt arrendekontrakt, dels ett avsyningsprotokoll rörande 
stängsel. 

Arrendekontrakt. 
Den till i dag utlysta arrendeauktionen förrättades på hemmanet 

Bondestorp, 3 öres skatträtt, som tillhörer omyndiga flickebarnet 
Charlotta Emilia Andersdotter i omnämnda hemman. 

Egendomen skall tillträdas den 14 mars 1886 och skall avträdas 
samma tid år 1889. 

Arrendatorn skall bruka efter cirkulation, alla husen skall arren-
datorn hålla vid gott stånd samt gärdesgårdar, allt forage skall upp-
stillas på stället, så att gödseln kommer egendomen till gagn. 

Skogen får ej begagnas av arrendatorn till mer än nödig husrepara-
tion och vedbrand. 

Alla inkomster för egendomen kommer arrendatorn till godo. 
Alla skatter, som påkommer under året, skall arrendatorn ombesörja. 
Anders Jonasson i Ramla stannade vid högsta anbudet, elva kronor 

för år, säger 11 kr. Detta är med klubbslag bekräftat. 
Bondestorp den 6 mars 1886. 

(Namnunderskrifter) 
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Av- och tillträdessyneförrättning. 
Är 18.. den 18 april inställde sig undertecknade på begäran av 

vederbörande att förrätta av- och tillträdessyn mellan hemmansägaren 
NN i Ränkesed, avträdare, och nuvarande arrendatron NN, tillträdare, 
på alla de gärdesgårdar som tillhöra avträdarens egendom, och som 
företogs i följande ordning: 

Gärdesgården från landsvägen efter rå mot NN repareras med 
2 dagsverken 	. 	  5 00 

Emellan Jämna och Tuvbråten dels repareras och dels omgärdas 
med 2 dagsverken 	  5 00 

Efter södra sidan på Tuvbråten med fortsättning på västra sidan 
gatan upp till rå repareras med 3 dagsverken 	  7 50 

På östra sidan gatan från grinden vid Intaget ända upp till rå 
mot NN repareras och en del omgärdas med 5 dagsverken 	 12 50 

Emellan Bengtslyckan och Intaget repareras och en del om- 
gärdas med 3 dagsverken 	  7 50 

Från grinden vid Bengtslyckan efter östra sidan på gatan till 
banan repareras 1 1/2  dag 	  3 75 

Från Tuvbråten till banan efter västra sidan gatan dels repa- 
reras och större delen omgärdas med 5 dagsverken 	 12 50 

Från banan till landsvägen på båda sidor gatan bör kunna 
repareras med 4 dagsverken . 	  10 00 

Delegården i rå mellan NN hållstöras och repareras 1 1/2  dag 	 3 75 
Ingården mellan Bengtslyckan och Bäckgärdet i gott stånd. 
Ingården efter banan tvärs över i någorlunda gott skick. 
Stängslet på båda sidor landsvägen från NN:s rå till NN:s rå 

bör repareras på 1 dag 	  2 50 
Gärdesgården ovan husen efter åsen samt nedom kullen repa- 

reras på 1/4  dag . 	  63 
Summa brister kr 70 63 

Denna summa skall icke utbetalas av avträdaren utan får anstå 
till en blivande syn avträdaren och tillträdaren emellan. Dessutom 
fick tillträdaren av avträdaren som lån en arbetsvagn och en gödsel-
kärra utan skrov i gott skick jämte en getdoning i något sämre skick, 
och förbinder sig tillträdaren att desamma till avträdaren överlämna 
i fullgott skick. 

Sålunda förrättat Ränkesed som ovan (namnunderskrifter). 

Om torparen på grund av sjukdom eller bräcklighet ej själv 
orkade sköta arbetet och husdj uren, överlät han egendomen till 
annan' person, son eller granne, i s.k. hälftenbruk, varvid över-
enskommelser angående bruket av jord och skog samt hand- 
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havandet av husdjuren formulerades i kontrakt. Hur dylika 
handlingar utformades ger följande avskrifter besked om. 

Häll tenbrukningskontrakt. 
Till Nils Olsson från Björkenäs upplåter jag Lars Andersson mine 

ägande 2/9  dels mantal Ränkesed till hälftenbrukning på 3 års tid 
räknat från den 14 först kommande mars månad med följande villkor. 

Allt sädeskorn till dessa 2/9  delar ävensom andra materialier och 
kontanta utgifter som rör hemmanet gemensamt såsom i soldathus, 
brobyggnad, håll- och kronoskjutsavgift, består ägare och brukare 
hälften var. 

All åker- och körredskap, som brukaren efter föregången uppteck-
ning och värdering vill till begagnande emottaga, lämnas honom fritt 
emot att samma återlämnas till lika värde; dock med billig och efter 
godemäns bestämmande för slitningen lämnad rabatt. 

Ävenså mottager brukaren alla slags kreatur efter värdering eller 
fört uppteckningsinstrument och i samma mån återlämnar vid av-
trädet, dock icke påräknat vad de under tiden föråldrats, men all 
avel och avkastning av vad namn det vara må delas till hälften var-
dera, även delas till hälften var om foder kan säljas, ävensom på 
samma sätt• ansvaras för inköp, sedan de om hösten varit ense om 
insättningsantalet. Likaledes står ägare och brukare skadestånd hälften 
var, om kreatur dör utan vanrykt, men kan det visas, stånde den vål-
lande skadan. 

Allt arbete med kreaturens stillning, ävensom på åker och äng, skog 
och mark som till egendomens rätta brukning hörer jämte landsvägs 
underhåll och vedbrands hållning, ansvaras av brukaren ensamt. 

All egendoms avkastning av vad frukt eller sädesslag som helst, 
ävensom den förtjänst brukaren kan åstadkomma, delas till hälften 
vardera, ävenså ansvaras all skatt och onera till hälften var, utom 
den pertionella folkskatten ansvara vardera sitt. 

Slaktboskapen gödes gemensamt och slakten delas mitt itu, men 
skulle brukaren till sitt arbetsfolks behov icke därmed vara belåten, 
må han av sin halvpartandel av det som avlats, såsom kalvar och 
lamm, äga rättighet av fodret, som alltid är gemensamt, använda vad 
som på en billig gödningstid fordras. 

Tröskverket får begagnas och underhållas i materielväg till hälften 
vardera. Ävenså husbehovskvarnen nyttjas till fjärdedelen var, emedan 
blott halva kvarnandelen tillhör denna egendom. 

Beträffande 3 punkten rörande kreaturen lämpas därhän med häst-
kreaturen, att vad de tvenne i åldern tilltaga räknas icke brukaren till 
last, icke honom heller till fördel vad den yngre tillväxer, ävensom 
brukaren tillåtes av egendomen föda en fjärde egen häst, och alla 
brukas i samhävd så till kyrka som kvarn och nödiga resor, och vad 
8 
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som med dem förtjänas kan, delas till hälften var som i 5 punkten 
nämnt är. 
9. Egendomen emottages rågsådd och lämnas i samma förhållande så 
i skog som inägor. 

Sålunda överenskommet och till bägges vilja och samtycke beslutat. 
Ränkesed den 8 nov. 1848. 
Varav tvenne lika kontrakter växlades och underskrevos som för 

ett gälla. 
(Namnunderskrifter) 

Hopmarker och allmänningar. 
Varje hemman hade sina hopmarker, som ägdes gemensamt 

av jordägarna. Dit hörde även hopskogen, vanligen belägen längst 
bort från hemmanets gränser. Denna skog skiftades ej, utan 
träden såldes på auktion och inkomsten fördelades efter skatträtt 
så, att den som innehade de flesta skatteörena erhöll största 
delen av likviden o.s.v. På hopskogen fick var och en av delägarna 
taga sitt husbehov »af näfwerskog, tall och gran», som det heter 
i en storskifteshandling från 1765 över Söpple hemman (Järn-
skog). 

Till hopmarkerna räknades även timmerplaner, kvarnplaner, 
dammplaner och båtstäder. På timmerplanerna, vilka i regel voro 
belägna vid sjöar och vattendrag men även vid allmänna vägar, 
uppstaplades vid skogsavverkningar timmer, sågblock, props och 
kastved m.m. I de fall, då hemmansägarna behövde stapla upp 
skogsprodukter på annat hemmans hopmark, måste planpengar 
erläggas. Betalningen uttogs av vederbörande hemmans byfogde. 
Som exempel kan anföras, att då Gränsjö hemman i Älgå år 1883 
hyrde en timmerplan vid Lillevik i samma socken, tillställdes 
hemmanet en räkning på 18 kr 75 öre, »som skall af Byfogden 
derstädes uttagas och Redovisas innan 14de februari 1884.» 

Kvarnplanen vid Bondestorpskvarnen i Järnskogs skogsbygd 
mätte 150 alnar i längd och 25 i bredd enligt laga skifteshand-
ling 1843 för hemmanet Ulvshuvdane. I samma handling näm-
nes även »Plan vid Gladåkersqvarn», utan att storleken angives. 
Vidare heter det: »Emellan Dammen och Bron wid Mörtnäs qvarn 
uttages en samfäldt plan 25 alnar bred». Denna kvarnplan nyttja-
des av ägarna till Mörtnäskvarnen i Karlanda skogsbygd. 
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Andra hopmarker voro dammfästen vid sjöar, där uppdämning 
av vatten av olika anledningar företogs. I en liknande handling 
av år 1850 rörande allmänningen Mollungsheden i Järnskog 
omtalas »Ett Damfäste vid dammen till 20 alnars fyrkant», avsett 
för ägarna till den såg, som då fanns vid Norra Yxsjön därintill. 
Samtidigt undantogs vid allmänningens delning »av oskifte 
mark» en »Båtstad till 10 alnars fyrkant». 

I vårt undersökningsområde synas ej många allmänningar 
ha förefunnits. Kronoallmänningarna Glaskogen och Gränsjö-
marken (Glava) omtalas i den följande framställningen i sam-
band med finninvandringen och fäboddriften. Den nyssnämnda 
Mollungsheden har en mycket intressant historia, alltför in-
vecklad för att här relateras. Efter långvariga tvistigheter 
mellan Järnskogs och Älgå socknars hemmansägare med begyn-
nelse redan vid mitten av 1600-talet, delades den år 1704 mitt 
itu mellan socknarna. Vid laga skifte år 1850 »jämnade» del-
ägarna i Järnskog sina lotter på allmänningen i enlighet med 
ett upprättat förslag, där minsta delen utgjorde 11, största 360 
öresland. 

En allmänning i hemmanet Sulvik, Älgå, benämndes Tåa. Där 
betades bybornas kreatur och där fingo egendomslösa sätta upp 
sina backstugor. I slutet av 1800-talet stodo enligt uppgift två 
sådana backstugor på byallmänningen, den ena bebodd av en 
gammal gumma som sålde brännvin till vägfarande. Vägen som 
från byn ledde till allmänningen kallades Gata. 

Källor och brunnar. 

Ett livsvillkor för folk och fä var att erhålla gott dricksvatten 
så nära bostad och uthus som möjligt. Helst ville man ha två 
källor på gården, en nära invid boningshuset och en vid ladu-
gård och stall. Ibland kunde det vara förenat med stora svårig-
heter att gräva brunn; man kunde få försöksgräva på 15-20 
ställen, innan en nog kraftig källådra upptäcktes. Hade man 
tur, kunde man påträffa en s.k. kallkällåder på ringa djup och 
i så fall behövde man ej hysa bekymmer för vattentillgång, ty 
dylika källor sinade ej på hela sommaren, inte heller under tork-
perioder. Ute i betesmarkerna grävdes, om så behövdes, flera 
källor eller vattenhål, särskilt på sanka ställen. Stundom dämde 
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man upp bäckar, där kreaturen kunde dricka hela sommaren. 
Där uppsattes hoar, antingen urholkade av grova trädstammar 
eller hopspikade av bräder. 

Inträffade eldsvåda, var det ofta hopplöst att ens försöka 
släcka. Även om källa fanns i närheten, voro de brukliga tunga 
träämbaren till stort hinder. Hinkar av bleckplåt började enligt 
bouppteckningar användas först på 1880-talet. Vattentillgången 
var oftast ringa och elden blev därför övermäktig. 

Kolmilor placerades helst invid en myr eller bäck. Kolaren 
brukade sätta ihop en kälke i skogen, avsedd att frakta vatten 
på i ett större kar för att kunna släcka kolen och milan, ifall 
denna fattade eld. Ofta grävdes en källa i milans närhet. 

I skogsbygden var vattnet ofta järnhaltigt, varför det inte 
alltid lämpade sig till dricksvatten. Inte heller bykning av tvätt 
kunde försiggå i dylikt vatten, som ofta kom från någon när-
belägen mosse. 

Då man påträffat en rikligt flödande vattenådra och ämnade 
bygga en brunn, timrade man på marken bredvid ett kar, lagom 
att nedsänka i brunnsmynningen. Over karet lades en läm, som 
noga tillpassats för att sluta tätt. I lämmen utsågades ett fyr-
kantigt hål, varöver ett lock, försett med handtag, placerades 
(se fig. 47). Både brunnar och källor murades ofta med gråsten, 
men så länge cement ej fanns i marknaden, blevo dylika sten-
murningar allt annat än hygieniska. Ibland fick en tunna utan 
botten göra tjänst som väggar i källan. Även helt omurade och 
vägglösa källor förekommo, i synnerhet om de voro avsedda för 
kreaturen, samt s.k. sölkällor, där man företog småtvätt o.d. 

I de rätt sällsynta fall, då man lyckats finna en bra källa i en 
sandig sluttning, byggde man långa vattenrännor därifrån ned 
till gården (fig. 48). Rännorna voro av olika typer, t.ex. av fina 
raka granar som man klöv, högg ur fördjupningar i med en 
yxa och sedan bearbetade med täxle (yxa med halvmånformig, 
tvärställd egg). Invändigt hyvlades rännorna släta med en lagg-
hyvel med rundat järn. Den smalare änden lades i en bredare 
och så undan för undan, tills ledningen blivit lagom lång. Rän-
norna kunde även göras av bräder, antingen hopfogade i vinkel 
eller u-form. Under rännorna ställdes låga eller högbenta trä-
bockar såsom stöd, alltefter terrängens beskaffenhet, eller också 
nöjde man sig med stenar som stöd. 
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Vid uppletandet av källådror nyttjades slagruta, i allmänhet 
en tvågrenad kvist, som skulle vara av hanbjörk för att duga. 
Man höll med vardera handen om grenarna och lät själva 
kvistens grovända peka uppåt. Något framåtlutad gick man så 
sakta fram över marken, och om man påträffade en källådra, 
drogs kviständan nedåt så kraftigt, att man ej orkade hålla emot. 
Ju kraftigare det »drog», desto större var källådran. 

Var källan eller brunnen belägen ett stycke från gården, måste 
vatten bäras, vilket var ett tungt och besvärligt arbete. Därvid 
begagnade man sig av olika hjälpmedel, t.ex. ok att bära över 
axlarna och med tvenne byttor hängande i kedjor, eller man bar 
en större vattenså i en längre såstång, eller man lade en släp-
stång över ena axeln med ett kärl hängande under stången. 
Vintertid drog eller körde man hem vatten på släde (fig. 47). 

I ladugården hade man ibland en träpump, där den höll sig 
frostfri under vintern. Vid gårdsbrunnen brukade man sätta 
upp en lång stång med e hankebötte (fig. 47) eller göra 
en vinda, d.v.s. uppmontera en trärulle, försedd med vev i ena 
änden eller i båda ändarna, samt en lång kätting, i vars krok 
kärlet hängdes, varefter vattnet kunde vindas upp ur källan. 
Ibland begagnade man vinneis, en längre stång lagd över en stolpe, 
på vilken stången ledade med en järnsprint i ett hål på mitten. 
I stångens ena ände fanns en tyngd, i den andra upphängdes 
en kolla. Vattentunnor placerades stundom på kärror, varmed 
man fraktade hem vatten från avlägsnare källor eller från någon 
sjö, då torka rådde. 

Brunns- och källartak utgjordes stundom av kvarnstenar eller 
stora stenhällar med hål i mitten. Brunnar som lågo inne på 
gården måste förses med bräd- eller timmervägg runt omkring 
öppningen med tanke på småbarnen, som eljest lätt kunde 
falla i vattnet. Ofta anbringades på dylika timringar lock med lås. 

När efter längre tid alltför mycken gyttja samlats på brunnens 
eller källans botten, måste den ösas tom och rengöras, varefter 
man strödde grus i bottnen till ett två dm tjockt lager. Därefter 
behövde den inte ösas på 5-6 år. 

Inne i stugan förvarades vattnet, såsom redan omtalats i sam-
band med skildringen av bostaden och bostadsvanorna, i-  en så 
nära köksspisen. I en del gårdar hade man råd att anskaffa 
stora koppartunnor. Sommartid stod vattensån eller tunnan ute 
i förstugan och var försedd med lock. 
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Kap. II. 

Arbetsliv, näringsliv och hushållning. 

Arbetsår och arbetsdagar. 
Mannens arbetsår. 

Inom det område som här behandlas kan man av praktiska 
skäl särskilja trenne gårdtyper, den första belägen i övergångs-
området mellan skogs- och jordbruksbygd och lika beroende av 
skogen och åkerj orden, den andra liggande i själva skogsbygden 
och där betecknad såsom en stor gård, d.v.s. med mycken skog 
och litet jord, samt den tredje typen, ett vanligt skogstorp med 
ytterst litet skog och jord. I denna redogörelse för arbetsåret 
ha vi funnit det lämpligt att låta skildringen gälla alla tre gård-
typerna. Såsom exempel på den förstnämnda typen välja vi 
gården Bybacken i Växviks hemman och Köla socken, den andra 
typen får representeras av gården Tomta i Gränsjö hemman, 
Älgå, och som exempel på ett för hela Glaskogen typiskt skogs-
torp ha vi valt ett torp i Ulverud, också det beläget i Älgå socken. 

B y b ac k e n (fig. 49) uppfördes under åren 1849-50 som 
en tvåvåningsbyggnad av den från Jösse-Ny inflyttade bondsonen 
Anders Olsson, vars dagboksanteckningar och räkenskapsböcker 
m.m. vi flerstädes i detta arbete lägga till grund för vår fram-
ställning. Han härstammade i sjunde led från landsfogden Nils 
Andersson i Lundby, Västergötland, vars son Anders Nilsson 
(f. 1641) blev kronolänsman i Jösse härad, tog namnet Ekelund 
och bosatte sig på säteriet Berg i Älgå. Anders Olsson i Bybacken 
var sonsonsons dotterson till denne Ekelund. Kronolänsmannens 
son Olof A:son Ekelund blev ägare till gården Skattebol i Jösse-Ny 
och åtminstone tre generationer av släkten ägde sedermera denna 
gård. Sjätte släktledet representerades av Anna Olsdotter Eke-
lund, som gifte sig Olsson och bosatte sig i Ottebol, samma 
socken. Hon blev moder till Anders Olsson i Växvik. Den sist- 
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Fig. 49. Gården Bybacken, Växvik, Köla, byggd 1849--50. I bakgrunden synes 
den en mil avlägsna Hugnsåsen. Foto i A. T. Bybergs ägo. 

nämndes sonson, artisten A. T. Byberg, har lämnat ovanstående 
uppgifter. 

Anders Olsson (fig. 50) föddes år 1815 och avled 92-årig 1907. 
År 1843 ingick han äktenskap med bonddottern Märta Pers-
dotter i Växvik och flyttade året därpå till svärfaderns gård. 
På dennes ägor uppförde han sedermera sin gård Bybacken, för 
vars byggande vi närmare redogjort på sid. 36. Med tiden kom 
han att i sin nya hembygd intaga en bemärkt ställning och över-
hopades med förtroendeuppdrag, utsågs bl.a. till fjärdingsman, 
god man vid syneförrättningar, förmyndare, tillsyningsman vid 
Skällarbyns skola, byfogde m.m. I och med att han redan 1846 
blev hemmanets byfogde begynte han en verksamhet som ej 
upphörde förrän ett stycke in på det nya seklet och som avsatt 
talrika spår i hans anteckningsböcker. Bl.a. förde han en mindre 
»Minnes Bok» 1843-60 och en större 1869--90, ur vilka vi för 
tillfället inhämta, att han var prenumerant på tidningarna Tiden, 
Svea och gamla fina Fäderneslandet samt Karlstads-Tidningen, 
den senare så länge han levde. Svea var han mycket rädd om, 
den var illustrerad av bl.a. Bruno Liljefors och Carl Larsson och 
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varje årgång lät Olsson binda in. Under den stora tullstriden på 
1800-talet var han övertygad frihandlare. Olssons konfirmations-
lärare var påverkad av P. Wieselgrens nykterhetsidéer och sökte 
i sin tur öva inflytande på konfirmander. De som ville fingo 
avlägga helnykterhetslöfte och de som ansågo sig ej kunna hålla 
det, ett »måttlighetssuparelöfte». Det senare innebar att aldrig 
taga mer än en sup om dagen, och det avlade Anders Olsson. 
som obrottsligt höll det hela livet. Sonsonen berättar, att far-
fadern någon gång på kalas bjudits på andra supen med en 
guldslant på glasets botten tillräckligt stor att köpa ko för, men 
glaset fick stå. Han var den ende av läskamraterna, som stod 
fast vid löftet. 

Anders Olssons verksamhet, arbete och affärer belyses mång-
sidigt i hans efterlämnade anteckningar av skilda slag. Vad som 
i detta sammanhang mest intresserar oss äro de anteckningar, 
som ge upplysningar om arbetena och sysslorna på gården under 
året och som visa oss sysslornas ordningsföljd. Innan vi ingå 
därpå äro följande upplysningar om gårdens storlek på sin plats. 
Bybacken utgjorde 100 öres skatt och omfattade 249 tunnland 
och 25,6 kappland, varav tomter och åker uppgingo till 16 tunn-
land och 9,8 kappland, ängsmarker 9 tunnland och 22,6 kapp-
land. Skogsmarken belöpte sig till 222 tunnland och 15,9 kapp-
land, medan 1 tunnland och 15,9 kappland utgjorde impediment. 

I regel anställde Olsson en dräng och en piga årligen, såvida 
de ej stannade i flera år. Antalet söner var 2 och döttrar 3, vilka 
samtliga levde århundradet ut. Av sina barn hade han hjälp med 
gårdens skötsel till och med 1880-talet, då alla barnen flyttade 
till egna gårdar. Vanligen födde gården 2 hästar och 5-6 kor 
samt 12-15 får, 2 svin, några höns och gäss. På den tiden voro 
gäss sällsynta i bygden. 

För att få fram en någorlunda typisk förteckning över syss-
lorna under ett arbetsår på Bybacken ha vi valt ut året 1873 
och ur skilda antecknings- och räkenskapsböcker sammanställt 
nedanstående tabell, varvid vi ej ansett det nödvändigt att i 
detalj återgiva skrivsätt och stavning i de olika böckerna. 

Januari 	4. Betalar kolarna 50 kr. 
8. Sätter in kr 2000 på Wermlands Dispositions Bank. 

13. Köper laggkärl av Måns. 
18. Betalar för lagning av en yxa kr 2,50. 
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Fig. 50. Anders Olsson, Bybacken, 
Köla. Foto: A. T. Byberg. 

Anders Olsson förde under lång 
tid noggranna dagboksanteck-
ningar och räkenskapsböcker, 
som ge en förträfflig belysning 
av ett västvärmländskt jordbruks 
ekonomi och skötsel under 1800-
talet. Trogen gamla traditioner 
hade han i 90-årsåldern år 1905, 
då fotografiet togs, ännu icke 
frångått bruket av Jössehärads-
tröjan. 

Februari 	5. Betalar 2 kolryssar med kr 8 till Per i Gränsjötorp. 
Mars 	6. Betalar för hjälp med förmyndarredogörelse kr 1,50. 

10. Bekommer för hackskärning kr 2,25. 
April 	2. Betalar kolaren Anderå i Sättra kr 40. 

Bekommer för timmerkörning [asptimmer] kr 62. 
3. Köper 2 skeppund hö kr 18. 

Köper 2 skeppund hö kr 18. 
Bekommer för hackskärning kr. 1. 

28. Köper 2 skeppund hö kr 18. 
30. Köper 1/2  skeppund hö kr 4,50. 

Maj 	5. Säljer asptimmer kr 68,75. 
Köper 1 skeppund hö kr 9 och 1 skeppund halm kr 5. 
Börjar ploganden. 
Sår 6 fjärdingar havre. 
Sår 1 kappe ärter, 3 kappar vårvete och 1 tunna havre. 
Sår 1 tunna havre. 

18. Sår 1 fjärding och 2 kappar linfrö. 
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19. Säljer 1 kappe ärter kr 0,75. 
20. Köper 1 bikupa kr 1. 

Betalar Nils Olsson för linjeuppgång i ördalen kr 0,33. 
22. Sår 1 1/2  kappe vicker. 
30. Bekommer för timmerkörning kr 11,67. 

Juni 	15. Bekommer för gödsel och plogandshjälp kr 18. 
Låter betäcka Bruna [märr] kr 4. 

Juli 	10. Betalar arbetslön för 27 famnar svinhårsrep kr 2,25. 
Köper 400 obrända tegel kr 4. 
Köper 200 obrända tegel kr 2. 
Betalar uppsättning av kakelugn, 3 1/2  dagsverken, kr 7. 

21. Lämnar kolaren Jonas i Sättra 1 fot havre som betal-
ning för kolhustäckning i skogen kr 1,50. 

Augusti 	11. Köper 1 säck benmjöl kr 22. 
19. Köper 2 fot sädesråg kr 7. 
22. Skär bråtrågen. 
23. Bekommer för väguppmätning av Sandsgårdens åbor 

kr 2. 
Skär åkerrågen. 
Sår höstvetet. 

September 2. Bekommer skogslikvid av Skällarbyns bruk kr 478,23. 
Betalar 10 dagars snickeriarbete kr 12,50. 

3. Betalar smörtiondet kr 1,25. 
Avslutar slåttanden. 
Avslutar skördeanden, allt gott inbärgat. 
Köper 200 gamla tegel kr 2. 

November 8. Betalar skomakaren för 11 par stövlar och känger 
kr 9,75. 

13. Betalar målaren på Halletorp för 11 3/4  dagsverken 
kr 23,50. 

27. Betalar skräddaren för kläder kr 5,25. 
December 12. Köper 4 rullar tapeter kr 1,32. 

13. Betalar slaktaren Norman i Hallebol kr 1. 
31. Betalar N. 0. för tröskning kr 5. 

Förutom alla dessa i dagböckerna annoterade sysslor komma 
vidare en hel del andra, som ej antecknats på bestämda data, 
t.ex. störhuggning och gärdsling i mars månad, bråtehuggning 
(sved) i juli, slåttanden i början av augusti, kyrkoskjutsar nu 
och då under sommar och höst, murning av en källare i oktober, 
vedkörning i oktober m.m. 

Med vissa dagsverkare gör Olsson upp speciella räkningar, 
varpå ett par exempel lämnas. 
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Räkning med torparen Nils Olsson i Växvik 1864-65. 
Debet 	 Kredit 
1864. 	 Rdr ö 	1864. 	 Rdr 
Bekommit 3 fj. havre 	 3 — Gustaf plockat potatis 2 da- 

gar 	  1 — 
Haft hästen och Johannes 

2 1/2  dag. å kr 1,25 pr dag 3 12 

1865. 	 1865. 
Febr. 24 lämnat 4 pund hö 2 — Maj 6 haft ploghäst 2 dagar 2 50 
Maj 18 lämnat 1 fj. havre 1 — Maj 18 haft ploghäst 1 dag 1 25 
Juli 20 lämnat 2 fj. havre 2 — Juli 4 haft häst till träde.s-

plöjning 1 1/2  dag 1 87 
1 kyrkskjuts 	 1 — 

Räkning med soldaten C. Wäxfeldt 1865. 
Debet 	 Rdr ö Kredit 

För skjuts till gården 0 75 Aug. 18 gjort 1 dagsverke 
Sept. 1 kyrkskjuts 	 1 — 	29 gjort 3 dagsverken 

Kört 1 tolft ved 	 — — 	31 gjort 1 1/2  dagsverken 
Kontant 	  1 50 Sept. 9 gjort 4 dagsverken 
Fordran 	 2 30 	12 gjort 1 3/4  dagsverken 

Summa Rmt Rdr 5 80 Summa 11 1/4  dagsverken, avgår 
1 1/4  för hitflyttningen, har att 
fordra för 10 dagar å 58 öre 
pr dag kr 5,80. 

Sma Rmt Rdr 5,80. 

Sin egen dagsverksskyldighet till prostgården i Köla betalar 
Anders Olsson två gånger om året med 25 öre varje gång. Nu 
och då fullgör han sin del i hemmanets skj utshållningsskyldig-
het. Han kör ved från skogen, deltager i hemmanets väglagnings-
arbete, bevistar tinget i Högvalta (Arvika socken) i egenskap av 
fjärdingsman och förmyndare, ingår som medlem i »förenings-
handel i Elgå», fraktar pastoratstiondet till prostgården i egen-
skap av byfogde, skaffar sig en svarvstol, köper ett par gäss i 
byte mot fem höns, köper järn till en ny karriol o.s.v. På våren 
företager han en affärsresa till Norge för att köpa häst och an-
skaffa vissa produkter (se kap. Samfärdsel och handel). 

Gården Tomta i Gränsjö hemman, Algå, kan betraktas 
såsom exponent för den typ, som i rena skogsbygden ansågs 
vara en stor gård. Den uppfördes några år före 1850 och ägdes 
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av Anders Arvidsson iiHn (1814-1897). Under 1800-talet om-
fattade gården omkring 80 tunnland åker fördelad på 35 bruk-
ningsdelar, vidare 180 tunnland naturlig skogbeväxt ängsmark 
samt 2.800 tunnland skog. Härav innehade Arvidsson AiHn 
66 öres skatträtt, 35 tunnland åker och 640 tunnland skog. Hans 
gård, som var huvudgården, födde 2 hästar, 3-4 kor, 40-50 får, 
2 grisar samt några höns. 

En av mina bästa sagesmän, Johan Emil Ryman, dotterson till 
IiHn, har för mig redogjort för arbetslivet på denna gård. Föl-
jande skildring gäller arbetsåret 1885, då sagesmannen deltog 
i arbetet på gården. 

Första vardagen efter trettondagen begynte arbetsåret med 
kolkörning. Gårdens tvenne hästar spändes för var sin kolrust-
ning och kördes till kolningsplatsen, belägen vid Norra Yxsjön 
inom gränsen till Järnskog. Två man hade arbete med kol-
körningen i ungefär 30 dagar, bl.a. beroende på att avståndet till 
avlämningsplatsen, Ottebols järnvägsstation i Jösse-Ny, uppgick 
till 11-12 km. År 1885 hade de båda kolargubbarna kolat fyra 
kolhus; vardera kolhuset rymde 10 stigar (1 stig =24 tunnor), 
alltså tillhopa 40 stigar kol. En kolryss, vari kolen kördes, rymde 
endast 18 tunnor kol. 

Kolveden hade på hösten föregående år fällts och hopkörts, och 
sedan milorna rests hade kolningen tagit sin början strax före 
tröskningen. Arbetet med huggning och resning drog en tid av 
14 dagar. 

Efter kolkörningen fraktades allt timmer, som försålts, till 
vattendragen. Dessförinnan hade man släpat ihop stockarna och 
lagt upp dem på lämpliga platser vid basvägar och landsvägar, 
vilket kallades te lunne teminer (se sid. 294). Lunninga var ett 
ansträngande arbete för hästarna, varför de bereddes ett par 
dagars vila i stallet efter den tid av omkring 5 veckor arbetet 
pågick. 

Därmed var man framme i slutet av mars månad och jul-
veden, i målet benämnd julven eller julvön, började tryta. Då 
gällde det att i tid köra fram ved från upplagen i skogen. Hus-
behovsveden utgjorde vanligen gallringsskog, upphuggen och 
kvistad av någon lejd äldre dagakär. Den fraktades hem på en 
stakkjalke (bild 87). 1 regel behövde gårdens drängar ej befatta 
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sig med vedhuggningen i skogen om hösten, under det att de 
för det mesta höggo julveden hemma på vedbacken. 

Närmast efter denna syssla kom utkörningen av gödsel på 
åkrar och gärden, varmed de båda drängarna knogade i cirka 
5 dagar. Gödseln lastades på dyngsläen. Denna utgjordes vanligen 
air en bogsläe, d.v.s. bakre kälken i gamla tiders timmerdoning, 
ovanpå vilken man ställt dynglsdda (dynglådan). Till gården 
hörde flera små utbruk, vilket förklarar tidsutdräkten med 
gödselkörningen. 

Ett årligen återkommande arbete under förvåren var att laga 
alla gärdesgårdar och grindar samt andra stängsel. Först gick 
man till skogs och högg upp en tillräcklig mängd slanor och 
störar, kallade rajer, såvida dylika ej tidigare huggits och hem-
körts. I senare fallet restes de mot något större träd på gården 
eller mot en uthusvägg för att skyddas mot väta. Huggningen 
av detta virke, rajhogginga, slutfördes på en vecka. 

I slutet av april påbörjades vanligen vårbruket eller ploganna, 
i regel undanstökad på 10 dagar. Därefter vidtog gärdesgårdslag-
ningen, ett tidsödande och föga omtyckt arbete. Sammanlagda 
längden av de 35 brukningsdelarnas stängsel utgjorde enligt 
sagesmannens uppgift »en svensk mil». Samtidigt med gärds-
lingen företogs röjning och nedhuggning av buskar och grövre 
ogräs samt uppbränning av föregående års uppstaplade rishögar 
efter röjningsarbetet. 

Sedan vårsådden avslutats, sändes drängarna till skogs för att 
rensa upp alla vindfällen till nästa säsongs kolning samt för att 
hugga brännved till hushållet. Detta arbete skulle vara slutfört 
före slåttanden, som brukade begynna vid mitten av juli. Från 
skogen buro de även hem ett förråd av vitmossa att användas 
till strö åt djuren. Den togs i myrlaggene (myrkanterna) och 
lades först upp att torka någon tid, för att den skulle bli lätt 
att bära vid hemtransporten. 

Så kom lövtäkten. Drängarna fällde asp, småbjörk och rönn, 
gårdens tvenne pigor hjälpte till att kvista samt binda ihop löv-
kärvarna. Lövfoderbehovet på gården utgjorde minst 1.000 och 
högst 2.000 kärvar pr år. De flesta voro avsedda för fåren. 

Nu var det tid för den ansträngande slåttern. Den begynte 
vanligtvis omkring den 15 juli och undanstökades tack vare lejd 
arbetskraft på 4-5 dagar. På den tiden skördades allt hö på 
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naturlig ängsmark. Arbetet tog sin början vid tretiden om morg-
narna, man ville nämligen slå medan daggen satt i gräset, ty då 
var det tungt och föll lätt för lien. Där marken var jämn och 
stenfri kunde man skära skår, men oftast var ängsmarken strödd 
med stenar och buskar. Då måste man sno ikring med lien för 
att komma åt gräset. Sådan slåtter kallades hackeslått. Ibland 
kunde slåttern avslutas i juli, ibland ej förrän i början av 
augusti. 

Omedelbart efter slåttanna följde skåranna, skärningen av 
havre, korn och bråteråg, senare även något vårvete. Skörde-
arbetet brukade taga en tid av ungefär ett par veckor. 

Av årligen återkommande utearbeten återstod så potatisupp-
tagningen och höstplöjningen. Till potatisupptagningen anlitades 
alltid arbetshjälp och den kunde därför klaras av på några få 
dagar, vanligen i oktober månad. 

Årets sista jordbruksarbete var höstplöjningen. Den utfördes 
av en man med häst och plog och pågick i regel 6 dagar. 

Under tiden hjälpte den lediga drängen husbonden med att 
köra ihop kolved till de nya milorna. Vid resningen av milorna 
hjälpte kolaren till. Efter resningen högg man bar (granris) att 
täcka milorna med, och sedan de stybbats, voro de färdiga att 
tändas. De båda sistnämnda göromålen skötte kolaren ensam 
och drängen och husbonden kunde fara hem och förbereda 
tröskningen. 

Tröskningen försiggick med slaga och var mycket tidsödande 
och slitsam. Hjälpte husbonden till, kunde den hinnas med på 
11-12 dagar, men då måste man stiga upp med solen. 

Under arbetets gång hann kolaren i regel bli klar med en mila, 
som drängarna efter tröskningen bistodo honom med att riva ut. 
Olika milor kolade ut på olika lång tid beroende på kolvedens 
art. Medan första milan revs ut, kunde en andra bli färdig. Kol-
utrivningen dröjde flera dagar. Sedan blev det kolarens göra att• 
frakta in kolen i kolhuset. 

Om det vid denna tid på året, november månad, hunnit bli 
slädföre, körde drängarna hem den året förut huggna julveden 
och höggo upp den hemma på gården med bistånd av sonen i 
huset. Julveden skulle räcka till påskhelgen. 

Husbonden var på lediga stunder sysselsatt vid hyvelbänken 
och i gårdssmedj an, där åtskilliga arbeten funnos att utföra. 
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Han slöjdade och snickrade själv alla nödvändiga redskap, möb-
ler och småsaker samt utförde smidesarbeten på kördon, redskap 
och verktyg. Om tiden medgav åtog han sig även möbelsnickeri 
åt grannarna. 

När så julafton var inne, hade alla arbeten och sysslor inom-
och utomhus avslutats och den långa välkomna helgens vila 
och festligheter förestodo, efterlängtade av både husbondefolk 
och tjänstehjon. Om juldagsmorgonen skulle drängarna sela på 
de båda hästarna redan klockan tre och så bar det åstad med 
hela familjen till Älgå kyrka, åkande i slädar under festligt 
klingande dombjällror och i skenet av den flämtande julelsgen 
(stickvedsbloss). Valde man kortaste vägen genom skogarna, den 
s.k. gamle körkvägen över sjöarnas isar, utgjorde vägsträckan 
11 km till kyrkan. 

En av drängarna erhöll under julhelgen ledigt några dagar, 
likaså en av pigorna, för att kunna fara hem och hälsa på de 
sina. Den kvarstannande drängen och pigan skötte hästar och 
kreatur och fingo i sin tur ledigt, när de förstnämnda återvänt. 

Under helgen besökte man de sedvanliga kalasen och bjud-
ningsbalerna i bygden, där man fick avsmaka den goda julmaten, 
låta sig julbrännvinet väl smaka och tråda dansen på köksgolvet. 
De båda drängarna på Tomta råkade vara frireligiösa och avstodo 
därför från att bevista baler och bjudningar, där brännvin 
flödade. I stället sökte de sig till religiösa sammankomster i 
stugor och bönhus. 

På den tid, varom här är fråga, hade drängar och pigor inte 
mycken fritid. Längsta ledigheten inföll vid marknadstider, då 
de hade rätt att få fritt tre dagar i följd. Även enstaka helgdagar 
kunde de bli fria, men alltid bara en av dem i sänder, där det 
fanns flera tjänstehjon. 

Kvinnans arbetsår. 

Husmoderns arbetsår 1885 på samma gård Tomta samt pigor-
nas tedde sig på följande sätt enligt samma sagesmans berättelse. 

Efter trettondagen uppdelade husmodern arbetet åt sig själv 
och sina tvenne pigor så, att hon stod för hushållningen och 
matlagningen, den äldsta och förståndigaste pigan fick ladugård 
och kreatur på sin lott, medan den yngre skulle karda och 

9 
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spinna åt husmodern samt bistå i ladugård och kök, då så 
erfordrades. På lediga stunder hade äldsta pigan att hjälpa lill-
pigan med innesysslorna, vilket för det mesta blev att spinna 
blånor. På Tomta ville husmodern själv spinna ullen, ty väften 
och varpen skulle användas till kläder åt hela familjen och hon 
var särskilt noga med att de blevo så präktiga som möjligt. 

Kardning och spinning fortf oro till framemot vaffer (vårfru-
dagen) eller Valborgsmässan, varefter vävstolen togs fram och 
sattes upp i kammaren. Först vävdes vammel (vadmalstyg) 
som inlämnades till stampning i Arvika och sedan syddes upp 
till vardagskläder. En del av vadmalet skulle bli helgdagskläder 
och måste därför överskäras, varigenom tyget blev tunnare samt 
slätt och fint som det finaste kläde. Samtidigt färgades vadmals-
tyget. Vanligaste färgen var grå, ljus eller mörk, vidare förekom 
sandelbrunt, kristianiabrunt, mörk- och mellanblått, kastanj e-
brunt, mörkgrönt och potetegrönt samt svart. 

Spinnandet av allt linet och av ullen utgjorde kvinnornas mest 
tidsödande sysselsättning inomhus. Lång tid krävde också blag-
garnsväven, tyg vävt av blånor och garn till grövre linne, avsett 
för skjortor och särkar. 

När vadmal och blaggarnstyg färdigvävts, uppsattes bomulls-
tygväven. Ofta hade man på Tomta två vävstolar igång, båda 
uppsatta med bomullsväv. Det gick nämligen åt mycket tyg 
till sommarkläder och arbetskläder åt gårdens åtta personer. 
Sista väven bestod av fint linne till drällmönstrat duktyg. I detta 
fall vävdes den av innepigan, medan husmodern vävde allt det 
andra tyget. Det brukade alltid finnas någon 12-13 års flicka 
till hands att sköta om spolningen, så att vävningen fick fortgå 
utan avbrott. 

Samtliga vävar togos inte ned förrän långt fram på sommaren. 
Men under tiden som husmodern vävde, begåvo sig de båda 
tjänstepigorna en vårdag till skogen för att rycka upp små späda 
granplantor att tillverka tvagor av. De lämpliga granplantorna 
växte i moss- och myrkanter och skulle vara cirka 12 tum långa; 
årsskotten borde inte överstiga en tum. Smågranar som växt 
upp på dylika ställen voro mycket trögväxta och därför sega och 
starka. Man ryckte upp dem med roten, vilken sedan avhöggs, 
varefter man med kniven hyfsade bort grenarna och täljde av 
stammen till en blyertspennas grovlek; 7-8 stycken bundos så 
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tillsammans med fina björkvidjor. Topparna avkvistades ej utan 
fingo bilda själva »axet» på tvagorna, medan skaftet bildades av de 
hoplagda stammarna och borde vara 7-8 tum långt. När ett 
hundratal dylika tvaget8pper hopbundits, räckte de till för hus-
hållets behov, buros hem och hängdes upp över spisen för att 
nålene (barren) skulle torka och falla av. Sedan kunde de nyttjas 
till att skura golv med samt vid skurning av mjölkkärl av trä. 
Skurborstar voro ännu år 1885 ej i bruk i denna skogsbygd. Om 
småpojkar funnos på gården, fingo de hjälpa till med tvag-
tillverkningen. 

Tiden var nu inne för den stora vårtvätten. De under året 
nedsmutsade talrika plaggen tvättades nere vid sjön av de båda 
pigorna, ett drygt arbete som de behövde fyra dagar till. På den 
tiden funnos varken tvätt- eller lutpulver att tillgå, utan luten 
måste man själv koka. Den kokades av askan, som tillvaratagits 
vid björkvedseldningen under vintern. Någon annan aska dugde 
ej. Kläderna blevo efter behandlingen med detta hjälpmedel rena 
men ej så vita som med moderna tvättmedel. På åtskilliga ställen 
i skogsbygden begagnade man hemkokt såpa, så även på Tomta. 
Man samlade där ihop ben, då man åt kött och fläsk som kokades 
i hushållet under vintern. Benen lades i en stor gryta och kokades 
ur, tills all must dragits ut, varefter avkoket användes som såpa. 
Den blev ganska dålig, sägs det. 

De torra klädesplaggen skulle därpå ses om och lagas, ett 
arbete som pigorna utförde på småstunder om kvällarna, eller 
då vädret var kursalt (ruggigt) och inte tillät utearbete. 

1 mitten av april var tiden inne att släppa fåren på skogsbete. 
Dessförinnan måste de dock klippas. Klippningen gällde denna 
årstid den s.k. lan gulla, d.v.s. den långa ull som växt ut under 
den tid, fåren stått inomhus (7-8 månader). De 40-50 fåren 
klipptes på tre dagar. 

Om det ännu var för tidigt att släppa får och kreatur på 
skogen, sysslade pigorna under väntetiden med en del småarbeten 
inom- och utomhus. Sedan kreaturen väl blivit utsläppta, be-
gynte en rätt lugn period för tjänstefolket, djuren behövde inte 
ses om annat än morgon och kväll. Husmodern ordnade så, att 
pigorna under tiden fingo sy upp den linnevävnad, som hunnit 
bli färdig under vårens lopp, till lakan, örngott, skjortor, 
särkar m.m. 
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Ägaren till Tomta bedrev vid denna tid (1880-talet) ingen 
säterdrift. Eljest ruste man te sätters några dagar efter kornas 
utsläppande. De bruksföremål, som skulle nyttjas i sätern, 
klövjades på hästryggen; bupiga, även kallad sätterpiga eller 
bude ja gick först av alla och lockade korna med sig genom att 
gnugga ett par hårda brödkakor mot varandra och nu och då 
ge korna en bit att tugga på. Vallpojken, gätarongen eller 
pjonken, kom bakefter med vallhunden och sist följde klövje-
karlen. »Dä va änna som högtidli, när dä va sätterfal», lyder en 
sagesmans omdöme om avfärden till sätern. 

När s8mmersättra var till ända (se sid. 217) fingo pigorna 
rycka lin. Ville man ha fina lintågor, måste linet ryckas upp 
grönt, d.v.s. innan fröna mognat. Fick linet stå, tills det gulnat 
och frökapslarna blivit bruna och mogna, erhöll man grova tågor 
och även större skörd. 

På Tomta hade som sagt säterdriften upphört före 1885. Vid 
den tiden, då man på andra håll rustade sig för sätervistelsen, 
hjälpte pigorna till med potatissättningen. Förutom den lejda 
arbetskraften brukade även barnen då få göra nytta. 

Inomhus hade kvinnfolken eljest inte särdeles mycket att göra 
under sommaren. Golvskurningen var det drygaste arbetet, det 
företogs med de nyss omtalade tvagorna samt med hjälp av fin 
sjösand. I detta tunga och slitsamma arbete deltog ej husmodern 
på Tomta, eftersom hon var till åren kommen. 

Varje afton under sommaren, medan kreaturen geck i beta, 
skulle pigorna skära och plocka färskt gräs att i lika delar läggas 
i varje kohäck. Gräset insamlades på sådana ställen, där man 
inte kunde komma åt att slå med lien. På dylika platser växte 
alltid gräs upp fortare eller tidigare än annorstädes, t.ex. på 
gärdena. 

I juli kom så sommarens brådaste tid, slåtteranden. Då hade 
även pigorna och husmodern bråda dagar, den sistnämnda med 
extra matlagning, de förra med höräfsning efter 5-6 slåtter-
karlar dagligen i ett par veckors tid. Dessutom måste de varje 
morgon stässe mä kröttra (sköta om kreaturen), innan de släpp-
tes ut, samt föra dem till skogs eller till beteshaget och på kväl-
larna hämta hem dem. 

Efter slåttern inföll skåranden, då pigorna togo upp säd. 
Skåranden följdes av lövtagningen. 
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Under hela sommaren hade husmodern nu och då ystat, men 
sedan kreaturen tagits in i ett beteshag nära gården, måste hon 
ysta två gånger i veckan. Minst ett 30-tal ostar av skilda slag 
behövde hon till julen. 

Första veckan i oktober började potatisupptagningen, vari 
kvinnfolken deltogo. 

Tiden var nu inne att binda in kreaturen för den långa tiden 
från oktober till ett stycke fram i maj året därpå. Därmed be-
gynte samma strävsamma dagar för pigorna, som vi redan 
skildrat. De instundande höst- och vinterkvällarna sysslade 
kvinnfolken framför allt med att spinna allt lin och all den ull, 
som erfordrades till vävnader av olika slag. Nu stickades även alla 
strumpor, vantar och tröjor som behövdes under den kalla års-
tiden. Husmodern uppdelade arbetet så, att det kunde slutföras 
före jul. 

Senare delen av november var också en bråd tid. Den 19 skulle 
enligt gammal tradition höstslakten gå av stapeln. År 1885 slak-
tades på de två härtill anslagna dagarna en stor tjur, ett vinter-
fött svin samt tio får. Med ett vinterfött svin menades ett sådant, 
som från våren ena året behållits över sommaren och vintern 
samt sommaren och vintern året därpå för att slaktas detta 
års höst. 

Efter undanstökandet av slakten och allt det arbete, som var 
förknippat därmed, tillverkning av flera sorters korv, nedsaltning 
av fläsk och kött m.m., kommo skräddaren och skomakaren till 
gården, båda i regel så gott som samtidigt, andra veckan i 
december. Husbonden, sönerna och drängarna skulle ha nya 
vadmalskläder sydda. Kvinnfolken sydde sina kläder själva men 
fingo hjälp av skräddaren med svårare detaljer. Skomakaren 
gjorde lärbsttslövvler och beksömskänger för vardagsbruk samt 
finare kängor och stövlar för helgdagsbruk och lagade dessutom 
alla söndriga skodon. Under tiden fingo fruntimren extra arbete 
med matlagning åt dessa hantverkare, som kunde vara rätt så 
kinkiga och fordrande med maten. 

Så satte den verkliga julbrådskan in. Först tog man itu med 
bryggandet av maltdrickan, ty husmodern ville ha vört till jul-
limporna för att få dem bruna och vackra. Förutom vörtlimporna 
bakades till julen tunnbröd av havremjöl eller skrädmjöl, unge-
fär 8-10 spröt (brödspett) med 100 kakor på varje att upp- 
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hängas till torkning på grova stänger lagda i krokar i taket. 
Kakorna torkade på en veckas tid. Brödet skulle enligt uträkning 
räcka till vaffer (Vårfrudagen). Detta hårda tunnbröd åts till 
vällingen morgon och kväll samt till frukostmålet. Hästarna 
skulle också ha var sin havrekaka ända från och med jul-
morgonen till och med vafferdan. För hästarnas del beräknades 
antalet havrekakor så, att man bakade dubbelt så många kakor, 
som det var dagar mellan de nämnda tidpunkterna, så räckte 
de till de båda hästarna. Av den vid slakten tillvaratagna bloden 
bakades paltbröd, två spröt fulla, vilka också upphängdes till 
torkning. Vid behov tog man in en palt i sänder, blötte upp den 
i vatten och stekte bitarna i fläskflott. Allt bak skulle vara 
avslutat åtta dagar före julaftonen. 

De återstående vardagarna före jul behövdes för diverse göro-
mål. Till julstöket hörde också storstädningen, vilken gällde hela 
husets inre. All koppar och mässing blankskurades, likaså tenn-
kärlen, där sådana funnos. På Tomta ägde man tio stora tennfat. 
Barnen voro behjälpliga med detta arbete. Så skulle julljusen 
stöpas, däribland ett långt grovt ljus, som kallades julljuse. På 
julaftonens kväll placerades det i en vanlig stekpanna, ställdes 
vid sängen och fick brinna hela natten. 

Tre dagar före jul stektes och kokades allt kött och fläsk för 
helgen, och julafton vankades dopp i grytan. 

På julaftonen skulle allting vara färdigt och hela huset fin-
städat. Då skulle allt husets folk läge sä, d.v.s. bada i ett stort 
träkar, som placerats på köksgolvet och fyllts med varmt vatten. 
Vattnet byttes om flera gånger. Det värmdes i en inmurad järn-
gryta, rymmande 60 kannor. 

Dessförinnan hade emellertid husfadern satt upp fågelneken 
ute på gården och husmodern hade ställt fram beskkokern med 
den färdiga julglöggen. När far kom in igen, skulle alla, som 
ville ha, bjudas på en glöggsup med ost å kake till, d.v.s. mjuk 
smörgås med ost. 

Far badade alltid först, de övriga i tur och ordning. Efter badet 
steg man in i kammaren, där återigen en sup med smörgås och 
ost till bjöds fram. Därefter dukades julbordet. De många rät-
terna skulle ätas av alla samtidigt, lutfisk och potatis, blod-
pudding, fläsk, gröt (risgrynsgröt) och mjölk samt smörgås och 
dricka. Ett av barnen läste till och från bords. 
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Sedan alla ätit sig mätta och nöjda, tog far fram bibeln och 
läste julevangeliet och alla deltogo i sjungandet av några jul-
psalmer samt i läsningen av böner. Innan mor kröp i säng, gick 
hon ut i ladugården och gav korna var sin extra hövannel (hö-
fång), i det hon yttrade: »I kväll ä dä julkväel, lägg möe på 
ryggen å inte på rompa». På samma sätt gjorde far med hästarna. 
Så länge mormor levde, brukade hon bädda en liten leksakssäng 
åt tomten och duka fram litet av julmaten på bordet, som fick 
stå hela natten. Man gick tidigt till sängs med tanke på julotte-
besöket i kyrkan. 

Mellan julen och trettondagen hade pigorna vissa fridagar 
liksom drängarna. På annandagen började j ulkalasen. Denna 
dags kalas bevistades endast av de gamla samt av fäder och 
mödrar. På tredjedagens kväll inbjödos alla ungdomarna till lek 
och dans. Då gick man från stuga till stuga och roade sig, 
oftast hela natten. Ungdomens största julnöje var trettnebalen 
eller knutbalen, då julen dansades ut. När den var överstånden, 
vidtog åter den vanliga söckna (vardagen). 

Arbetsåret på ett skogstorp. 

I Ulverud, Älgå Gränsjö, låg tills helt nyligen ett litet torp-
ställe, som under tiden 1858-1917 beboddes av Johannes Olofs-
son eller Olsson, som han själv skrev sig. Han var född 1847 
och avled 1923. Johannes Olsson hade för sed att i almanackor 
anteckna litet av varje och det är främst tack vare denna hans 
goda vana, som efterföljande redogörelse kunnat åstadkommas. 
Stugan revs ned för några år sedan men hade samma utseende 
som de flesta andra torp. Den odlingsbara marken omfattade 
ungefär 1/2  har och till torpet hörde ett mindre skogsskifte vid 
Ulvsjön. Stället födde två kor och några smådjur, den vanliga 
djuruppsättningen på skogstorp i bygden. 

En hastig översikt av almanackornas anteckningar, som 
påbörjats 1858 och med vissa luckor fullföljts fram t.o.m. 1917, 
säger oss, att torparen odlade havre, bygg (d.v.s. korn), bråteråg, 
åkerråg, och potatis, vissa år även vete (1890-talet) samt klöver, 
lin och ärter. Han ägde även en kålsäng, men då denna beteckning 
gällde alla slags trädgårdsland av ringa storlek, är det ovisst, 
om han i den skördade annat än ärter, kanske någon gång kål- 
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rötter. Är 1905 t.ex. sår han råg i kålsängen. Anmärkningsvärt 
är, att åkerråg i Olssons anteckningar inte omtalas förrän år 
1905, samt att han synes ha upphört att odla vete år 1903 efter 
några få års försöksodling. Klöver odlade han enstaka år. Potatis 
omtalas första gången år 1880. 

Ärligen skördar han ängs- och myrhö: »slått myra», »slått 
Haget», »slätt öfra gärdet», antecknar han. I den närbelägna 
Ulvsjön finns en mindre holme, som tillhörde Johannes Olsson. 
På denna holme sådde han 1898 bygg, 1900 satte han där 
potatis och lite längre fram skördar han där ströfoder. Strax 
norr om stugan låg en rätt stor myr, på vilken han skördade 
gräs 1875 samt under åren 1879-84 havre. 

Några strödda anteckningar ur olika almanackor ge oss besked 
om Johannes Olssons person och intressen. Allra vanligast före-
komma väderleksiakttagelser. Är 1867 t.ex. skriver han: »den 
29 septämber Eller Mikaelidag war Ett vakert Solwäder Som 
kan dragas till Minne». Tio år senare skriver han: »1876 den 10 
februari kom första Snön och vart ett godt före, från Juhl till 
10/2 var mycket Rägn och Sommar väder». 

För övriga händelser i naturens värld hade han öppet sinne. 
Sålunda antecknar han flitigt data för flyttfåglars ankomst, för 
sjöns isläggning och islossning, data för björkens lövsprickning 
och vissa vårväxters blomning o.s.v. Den 16 mars 1882 skriver 
han: »Trosten [taltrasten] spelade och Morkullan flög öfver 
fjällen». Är 1889 heter det: »8 majj Grönskade i skogen, göken 
gol Den 4 majj». Slutligen en anteckning av år 1894: »Den 15 
April grönskade i Löfskogen, åskan slog den 16 aprill Bra hårdt. 
Den 3 majj eller Christihimelfärsdag lekte mörten 1894». 

Johannes synes ha varit religiöst intresserad. Sålunda skriver 
han av följande vers 1874: 

»Den som frisker är och sund 
må för sådan gåfva 
taka gudi natt och dag 
herren till att lofva.» 

Ofta antecknar han egna besök i kyrkan eller pastors besök 
i bygden. »Lignells avskedsprädikan», »Rolanders inträde», 
»Stormöte i Glava Såkens Bönehus», »Stormöte i Ellgå Skolhus 
1879» o.s.v. äro exempel på för honom minnesvärda händelser. 



137 

Vilka som emigrerade till Amerika höll han sig noga underrättad 
om. »Den 16 mars 1880 reste Johannes Jonasson från Arvika Till 
amerika Namligen till Misjigan Eller Isping i Nordamerika, upp-
tecknadt som ett minne af en kär Broder och vän», heter det 
på ett ställe. Inträffade händelser i orten antecknar han noggrant, 
t.ex. »Den 31 Januari bröt Gustaf af Det Ena Benet», eller då han 
år 1885 antecknar: »Kloka Nils Nilsson Död i februari 1885». 
Säkerligen ha följande notiser i tidningen gjort starkt intryck, 
eftersom han skriver av dem: »Dynamit Explosijonen i Santander 
i Spanien i Novämber 1893 Samt jordbäfningen i Persien i 
Ryssland i Novämber 1893» eller »Halshuggningen i Gefle den 17 
mars 1893 klockan 8 förm.». 

Att det ibland var bekymmersamt med födan vittna följande 
rader om: »Natten till den 7-8-9 Septämber frös Potatisriset 
Bort», liksom även denna notis: »Natten till den 16 Septämber 
frös Potatisen ned i grund ock säden Stod ännu grön». 

Därmed lämna vi de många gånger intressanta uppteckning-
arna för att anföra sådana, som ha direkt med arbetslivet att 
skaffa. 

En något så när karakteristisk serie anteckningar rörande 
arbetsåret är nedanstående, som gäller 90-talet. 

1894: 30/4 Sått vetet 
1/5 sått Hafren 
2/5 sått tisammer [tidig potatis] 

10/5 Sått Bygg 
8/8 var Slåttanden g[j]ord 

1896: 5/5 Sått vete 
6/5 sått Hafren 
8/5 Bygg den 8 
9/5 flött [flottat] Timmer från Ulfsjön 

15/5 sätt Potatis 
20/7 Slått öfra gärdet 
30/7 Den 30 Haget 
5/8 Skurit Bugg ock Hafra 

Dessa uppgifter kunna kompletteras med följande. Omkring 
första juli kupar Johannes sin potatis och tar upp den i mitten 
av september; ungefär samtidigt avslutar han slåttanden, »lycktat 
Slåttanden», som han skriver, och tröskningen är han färdig 
med andra veckan i november. 

Sådana sysslor som vedhuggning i skogen, timmerkörslor och 
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körslor av andra slag upptagas inte i almanackorna men hör 
likväl till arbetsårets göromål för varje skogstorpare. Timmer-
flottning omtalas dock nu och då, vanligen vid mitten av maj. 
Johannes synes inte ha varit jägare, men att han fiskade framgår 
av anteckningarna om vissa fiskarters lektider. För en skogs-
torpare var också fisket av betydelse. 

Såsom i annat sammanhang nämnts fanns före år 1853 endast 
en rid- och klövjestig från fjordbygden (Sulvik) upp till hem-
manet Gränsj ö, dit Ulverud hörde. Nämnda år byggdes den första 
kärrvägen, men det kom att dröja ända till år 1885, innan väg 
upptogs från denna till Ulverud. Johannes antecknar »Stakat 
Landsväg» den 1/9 nämnda år. Till göromålen under arbetsåret 
hörde också väghållning och väglagning, vari Johannes enligt 
anteckningarna utförde sin bestämda del. Det skulle dröja ända 
till 1913, innan riktig landsväg byggdes i stället för den gamla 
kärrvägen, som även kallades »häradsväg». Man föreställer sig, 
att det var med glädje och stolthet Johannes detta minnesvärda 
år skrev: »22/10 var major Hälleberg ock synte af vägen till 
Gränsj ön». Därmed hade skogsborna på norra sidan om Gla-
sj öarna erhållit en väg, på vilken de kunde taga sig till Arvika 
med häst och vagn. Sedan även den återstående vägen från 
Älgå-gränsen genom Karlanda och Holmedals socknar till Norge 
blivit färdigbyggd, inträdde en ny tid i skogsbornas liv, inne-
bärande förbättringar på olika livsområden. 

De °besuttnas arbetsår. 

Såsom framgår av ett särskilt avsnitt i denna bok fanns det 
gott om backstugor och jordkojor i skogsbygden. Jordlotterna, 
som innevånarna fingo bruka, voro ytterligt små och ständigt 
vanskötta, varför de inte kunde ge annat än ringa tillskott i 
bärgningen. En och annan backstugusittare hade brutit upp ett 
litet potatisland, några få obesuttna ägde en ko eller ett par 
getter, kanske även några höns. Genom att skörda gräs på av-
lägsna myrar, där ingen annan tog vara på det, samt genom att 
låta djuren beta utmed väg- och dikeskanter och i backslänter 
och genom att repa löv kunde de nödtorftigt föda djuren över 
vintern. Någon enstaka backstugusittare höll sig med ett par 
får. De som ägde något husdjur klarade sitt livsuppehälle bäst. 
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De mest respektabla bland dessa bostäders innebyggare kunde 
något hantverk, t.ex. lagga träkärl, tillverka vagns- och släd-
skrindor, fläta spjälskrunter och andra korgar, tillverka föremål 
av ståltråd eller näver, svarva träkärl såsom tallrikar, muggar, 
små och stora fat, ystningskärl, tälja träskedar och slevar m.m. 
Några åtogo sig kolning, andra brände trätjära eller kokade 
beck. Produkterna avyttrades, vanligen genom byte, i handels-
bodarna eller direkt i gårdarna. 

De obesuttna nöjde sig med att utföra småarbeten av olika 
slag. I en dagbok förd av bonden och riksdagsmannen Elof 
Andersson på Nytomta i Ränkesed och dennes son finnas bl.a. 
anteckningar, som gälla dylika arbeten, utförda av obesuttna, 
t.ex. »Debet Jonas Hägg 1881. Lemnat 27 skålpund näfver 1 kr». 
Andra tillverkade hank för sammanbindning av störarna, då man 
satte upp gärdesgårdar, varom dagboken meddelar: »011e vid 
Örsjön för 1000 hank 2,50 kr.» (1878). På annat ställe i samma 
dagbok står »011e gjort 500 hank». 011e bodde vid Norra örsjön 
på Fröbolsskogen i Älgå, där ett stort antal obesuttna hade sina 
tillhåll i gamla övergivna säterbodar, i jordkulor och backstugor. 
Jonas Hägg bodde i Sätrarne, samma socken. Åtskilliga obesuttna 
plockade på somrarna stora mängder med kummin, som de i 
allmänhet bytte bort mot varor. Härom blott ett par anteckningar 
ur en gammal kladd, som förts i Sulviks första lanthandel: 
»Stina i förskott på Kummin, Sill och Caffe 0,88 kr.» (1881) och 
»Lars — på Kummin Caffe c% Tobak kr —84» (1883). 

Såsom exempel på andra göromål, som de obesuttna utförde, 
må nämnas, att nyssnämnde 011e enligt Ränkeseddagboken för 
år 1880 »en dag lett [letat] efter qvigorna» och betalats med 
75 öre för besväret. 

Givetvis gjorde åtskilliga obesuttna även dagsverken i går-
darna. Olof vid Rötjärnet på Ränkesedskogen t.ex. står i dag-
boken antecknad för att ha utfört ett dagsverke i slåttanden 
år 1880, för vilket han betalas med 1 riksdaler. Samma år har 
han under vintern huggit 13.500 fot props och erhåller därför 
kr 13: 80. Året därpå gör han dels dagsverken, dels sysslar han 
med timmerfällning: »hugt 26 Tolf [ter] timmer å 75 öre tolft 
kr 19,50». Även Dormon, som bebodde en koja på Fröbolsskogen 
i Älgå gick dagsverken, när andan föll på, även om hans klick- 
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namn annars innebar, att han var lat och senfärdig, d8rmet. 
För 5 dagsverken i slåttanden erhåller han år 1881 kr. 5:—. 

Sommartid åtogo sig många skogsarbetare timmerflottning och 
kolning i andra delar av vårt land. De flesta foro till Norrland, 
ett mindre antal till Östergötland och Småland Samma tid bru-
kade en del företaga arbetsvandringar till Norge, där de grävde 
diken, utförde trädgårdsarbete och skördearbete m.m. 

Kvinnornas arbetsår upptogs vintertid av spånad och stickning. 
Ensligt boende kvinnfolk brukade bränna brännvin och i hemlig-
het saluföra. Om somrarna idkade de ett omfattande tiggeri, 
ibland i förening med eller under täckmantel av en smula handel 
med knappar och nålar, band, nipper o.d. De tillverkade även 
kvastar av björkris och tvagor av smågranar samt björkrisvispar, 
vilket allt de bytte bort mot matvaror och specerier, främst kaffe 
och tobak. Förutom kummin plockade de mycket skogsbär, var-
vid barnen hjälpte till. Främst tillvaratogos lingon och hjortron. 
Enligt den ovan omtalade kladden betalades före 1880 i Sulviks 
handelsbod högst 10 öre för en kanna lingon (ej fullt 3 1.) och 
för en kanna hjortron 25 öre. Först i slutet av 80-talet mottogs 
skogsbär till försäljning i affärerna, ehuru lanthandelsbodar 
funnits i trakten sedan 1840-talet. 

Ett par notiser ur Anders Olssons i Växvik »Minnes Bok» 
omtala kontantköp av obesuttnas produkter, såsom då han 
den 27 september 1873 köper en kolla (=bytta) fisk för 50 öre 
av Arnes-Anna samt 2 skålpund beck för 1 riksdaler av Storsko-
Nils den 29 september följande år. Den sistnämnde bebodde en 
backstuga i Sätrarne (Iilgå), men vistades för det mesta i en 
jordkula vid Norra Yxsjön (Järnskog), där han brände tjära 
och kokade beck. Arnes-Anna bodde med sin dotter Kajsa i en 
liten backstuga i Skällarbyn (Köla). Hon var en av de få, som 
höll sig med en ko och några höns. A. T. Byberg berättar om 
henne, att hon slog foder åt kon på myrar i skogen och drog 
hem på vinterföret; sommartid gick kon på skogen om dagarna. 
Var snön djup, klädde hon sig i karlbyxor vid skogsfärder efter 
foder och ved. Löv, kvistat eller repat, utgjorde en del av kofodret. 
Hennes ko hade rykte om sig att vara traktens mest välmående. 
På äldre dagar ville gumman inte befatta sig med annat än 
tobakspipan. Om någon lät påskina, att spinning eller strump-
stickning fanns att fördriva tiden med, brukade hon parera med 
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orden: »Ja, jä ha gjort så möe i minne dar, så dä räcker för 
mej». Att gumman även hade sysslat med annat, framgår av 
Anders Olssons dagbok: »1873. Sept. 14. Betalt för Koppning till 
Anna Arnesdotter 50 öre». Samma anteckning förekommer även 
längre fram i dagboken. 

Enligt samma dagbok betalades en spjälkorg år 1877 ena 
gången med 50 öre, andra gången med 75 öre. En duktig och 
ofta anlitad skrunttillverkare var Pliten alias Johannes Anders-
son i Bastubacken på Ränkesedskogen. Han bebodde där i många 
år en jordkoja. 

Som ett exempel på hur dåligt bönderna betalade för spinning 
nämner en sagesman, att en gumma i Sätrarne, Älgå, spann en 
hel vinter åt en bonde i Ränkesed för ett pund skrädmjöl. »Allri 
feck di pänga för sett arbet, inte ens för tjära feck di pänga, 
di feck litte mjsl, en bet ost eller litte havver. Di bant strsmper 
å vanter å di repe lin.» Som betalning erhöllo de »nsggre kaffe-
böner i en strut, nsggre kaker å tocke. Iblant feck di litte ssggel. 
Di velle allt helst ha sånne saker, för dä va langt te handelsboa.» 
En annan sagesmans fader laggade spannar och byttor om vin-
tern, snickrade likkistor, stolar och bord, tillverkade skakere 
(kaffebrännare) och kaffekvarnar samt brände brännvin. En 
dag var det inte mindre än 17 personer inne i stugan samtidigt 
och köpte brännvin. Priset var då (omkring 1875) 2 kr. pr kanna 
(nära 3 1.). »Far helt allt på så länge han tordes. Te schlut sa 
di, att di skulle anmäle limmen. Då tsk han sakene mässä st 
skogen å brände där. Men han lytte allt snart schlute.» 

Jakt och fiske. 
Jakten. 

Tillgången på vilt. 

Gamla jägare ha vid samtal ofta framhållit, att vilttillgången 
under 1800-talet betydligt översteg nutidens. Samstämmiga upp-
gifter av samma art föreligga även från andra delar av Värmland. 
Gottlunds Dagboksanteckningar över iakttagelser under vand-
ringen genom de värmländska finnmarkerna år 1821 innehålla 
åtskilliga notiser därom. Liknande uppgifter stå oss till buds 
i flera av Gustaf Schröders bekanta jaktskildringar. Särskilt 
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skogsfågel, tjäder, orre och järpe, samt hare vimlade det av i 
skogarna. Under en jakttur en enda morgon kunde en jägare 
fälla 15 orrar och en annan gång under fem dagars strövtåg 
60 orrar och 5 järpar. En av mina sagesmän, f. 1866, tog en dag 
i sin ungdom bössan med på en tur från Vickerud i Järnskog 
till Björkebol strax innanför gränsen till Karlanda, en sträcka 
på ungefär en halvmil, och sköt under vandringen 9 orrar utan 
att ens behöva lämna skogsstigen. »Skogen va tät på den tia». 
sade han, »fsggeln kunne gömme sä överallt. Nu ser höken 
fsggeln, ha. den än setter.» 

Att under ett par dagars harjakt under 1840-50-talen fälla 
15 harar ansågs inte ovanligt. Under en jaktsäsong på 1850-talet 
blev Schröders byte inte mindre än 154 harar. En sagesman från 
Lenungen i Glava har berättat för författaren, att ett byte av 
50-60 harar under en jaktsäsong på 1870- och 1880-talen inte 
var sällsynt. Vid samma tid brukade en jägare i östra Mörtnäs 
(Karlanda) gå ut med hunden, släppa honom och söka upp en 
lämplig sten att stå på, varpå hunden drev till honom 7-8 harar 
på en förmiddag. 

Priserna på skogsfågel voro heller inte höga. Vid århundradets 
mitt betalades i Arvika 36 skillingar för en stor tjäder, 24 för 
en tjäderhöna, 18 för en orre, 12 för orrhönan och 6 skillingar 
för järpen. Längre fram, t.ex. år 1881, värderades vid varubyte 
i Sulviks handelsbod (Älgå) tre st. tjädertuppar till 2 kr, en orr-
höna till 80 öre och en järpe till 75. Det var på den tiden vanligt, 
att en skytt två gånger i veckan företog vandringen antingen 
till Sulvik eller ända till Arvika köping med skogsfågel för att 
bjuda ut den i husen, mest hos herrskapsfolk. »Dä va se rart å 
få nsggre korvöre kuntant på den tia», tillägger min sagesman. 

Med älg och rådjur är det en särskild historia. Sagesmän födda 
på 1860-talet ha försäkrat, att dessa båda djurarter lyste med 
sin totala frånvaro i början av 1800-talet och under några föl-
jande decennier. En Gränsjö-bo (f. 1816) var år 1858 på väg 
genom skogen mot Ränkesed i Älgå, då han fick syn på tre 
stora, för honom okända djur. När han senare stötte på ett par 
jägare och beskrev djuren för dem, kunde de upplysa att han 
hade sett älgar. Ett par år tidigare hade skogshuggare påträffat 
ovanligt stora leger (liggplatser) i myrkanter både i Älgå, Köla, 
Järnskog, Karlanda och Silbodal, utan att veta efter vad slags djur 
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de härrörde. Så småningom kommo de underfund med att älgar 
hade legat där. Så sällsynt var detta djur vid århundradets mitt, 
att endast ett fåtal personer kände dess utseende och vanor. 

Vänder man sig så till facklitteraturen för att få veta, om 
dylika uppgifter kunna ha fog för sig, får man klart besked. 
Sven Ekman har efter företagna undersökningar, publicerade i 
Svenska Jägarförbundets tidskrift 1918, kunnat fastställa, att 
älgen vid 1800-talets början och under några decennier framöver 
höll på att bli utrotad i vårt land. Att djuret förekommit talrikt 
i äldre tid i vårt område veta vi, ty finnarna levde under 16- och 
1790-talet till stor del på älgkött. Säkerligen bidrog den av dem 
bedrivna skidränningen på skarsnö efter älg samt de i skogarna 
uppsatta älgleden och älgspjuten att kraftigt decimera stammen. 
Härtill kommer, att vid denna tid björn, varg och lo levde kvar 
i rätt stor utsträckning, varför det måste ha varit klent bevänt 
med återväxten. Inte förrän på 60-talet lyckades man taga död 
på de sista rovdjuren i dessa trakter. Värmlånds sista björn 
fälldes dock inte förrän år 1898. 

Även rådjuret synes ha saknats i västvärmländsk fauna en 
tid före och efter 1850. Omkring hundra år tidigare, närmare 
bestämt år 1742, skötos sju rådjur i Älvdalen, vilket Fernow anför 
som en stor raritet. Härtill anmärker Conrad Fristedt: »Sedan 
dess måtte de hafva varit borta en längre tid, men år 1880 iakt- 
togos de rätt ofta i Sillerud.» (En bok om Värmland, I, sid. 49). 
Att rådjuren på senare år fortsatt sprida sig allt längre mot norr 
i vårt land, är en välkänd företeelse. 

Jakt bedrev man huvudsakligen av trenne skäl: för att skaffa 
köttmat till hushållet, för att freda kreaturen mot rovdjur och 
för att erhålla skinn, som man kunde byta till sig förnödenheter 
för. Bristen på kontanter och därmed på ammunition gjorde, att 
man måste begagna giller och snaror i stor utsträckning, men 
för att kunna döda de största djuren erfordrades kulor och krut. 
Kulorna stöpte man själv, men bly och krut bytte man sig till 
under handelsfärder till Norge och Arvika. 

Rovdjursplågan. 

Strax före 1800-talets ingång måste rovdjurens härjningar i 
Värmland ha berett skogsbefolkningen stora svårigheter. Lokal- 
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pressen innehåller många notiser om överfall på kreatur och om 
anordnandet av »sockneskall» på björn och varg. Från socknar 
i Jösse och Nordmarks härader föreligga några uppgifter, men de 
flesta äro dock från kringliggande delar av landskapet. Emeller-
tid måste ju förhållandena överallt ha tett sig tämligen likartade, 
varför omnämnandet av exempel på rovdjurens framfart och 
förekomst från socknar, som ligga utanför vårt egentliga område, 
kunna vara upplysande nog. De här anförda uppgifterna äro 
hämtade dels ur Carlstads Weckotidningar (CW), dels ur Carl-
stads Tidningar (CT). 

Från Eda, grannsocken till Köla, klagas år 1774: »Sällan Ar 
här hörd i Orten så mycken klagan öfwer Skade-Djurens fram-
farande, som i detta år; ty allt sedan Maji månads början hafwa 
wargarne continuerat göra skada.» (CW). Liknande klagomål 
föreligga från flera socknar. Värre synes dock björnarnas fram-
fart ha varit vid denna tid. Man uppger sålunda, att björnen 
år 1782 »sönderslagit Ladugårdsdörrar och utfördt Kreatur, samt 
dem ihjelrifvit och til större delen upätit. På et ställe har händt, 
at, ehuru Äboen för dörren med Sinkor å ömse sidor, låtit fastslå 
en stor Träd-ribba, har han likwäl inbrutit sig, och i ifwern så 
hastigt bortryckt en Ko, at hufwudet blef qwarsittande uti ban-
det.» (CT.) Om förekomsten av björn vid denna tid få vi en 
föreställning av uppgiften från Dalby, att man där under januari 
och februari år 1785 dödat inte mindre än nitton stycken större 
och mindre björnar, »dock ingen mindre än 2 år.» (CW). Några 
år tidigare meddelas, att björnen i nämnda socken samt i Ny 
socken slagit ihjäl 47 hästar, varefter det tillägges: »Dessutom 
döda Wargarna merendels alla Fölungar.» (CT 1777). 

Ännu i början av 1800-talet förekom det, att björnen var så 
närgången att han överföll kreatur mitt inne i byarna. I centrum 
av hemmanet Gränsjö i Älgå ligger en åker, kallad Björnåkern, 
sedan en björn där rivit ihjäl en häst. Gottlund omnämner i sina 
Dagboksanteckningar1821, att vid hans besök i Gengene, Glava 
finnskog, en björn varit inne på gårdarna om nätterna. Han 
berättar även, att ett par 17 års pojkar i östra Mörtnäs (Kar-
landa) vid tiden för hans besök med klubbor hade slagit ihjäl 
en björn, vars skinn var »11 qvarter långt» (a.a. sid. 37 och 56). 
Sockenstämmoprotokollen innehålla ibland notiser, som visa på 
vad sätt man sökte ersätta den skada som rovdjuren anställde. 
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Sålunda meddelar ett protokoll från 1814, att »Nils Ingemarsson 
i Ränkesed, som lidit skada af Björn, hvilken ihjelslagit 3 Kor, 
får 35 Rdr Rgs ur Maga Zinet i Contant el. i Spannmål efter 
gångbart Pris.» (Älgå sockenstämmoprotokoll 1785-1815. LA). 

Att även vargarna vågade sig in på gårdarna i socknens centrum 
förstå vi därav, att en varggrop grävdes vid Äsebol nära Älgå 
kyrka i början av århundradet. Även i Grinsbol i samma socken 
ansågs det behövligt att bygga en varggård, varom beslut fattades 
på stämma år 1804. Enligt protokollet hade andra provinsial-
lantmätaren J. A. Fineman »åtagit sig lämna Socknen platts och 
virke på sitt område i Grinsbol till förenämnda Warggård, samt 
därvid hafva all tillsyn därvid.» Det kan vara av intresse att 
framdraga några detaljer om detta bygge. »Platsen hade Hr 
Provincial Landtmätaren i det nogaste utmätt i Omkrets omtränt 
300 :de famnar, hvartil fordras åtminstone 6500 . . . Kubbar af 
7 alnars längd och 4 Tums tjocklek, 800 stör af lika längd, samt 
stötter till nämnda Warggård, hvars antal för det närvarande 
icke kunde uppgifvas. 11 Tolfter Bakhoner [brädbakar] till 
Spanska Ryttare ofvan på gjärdesgården rundt omkring kunde 
ofvannämnde Herre icke bestå, hvarmed Herr Bruksförvaltaren 
Freudenthal lofvade betj ena . . .» 

I början av 1830-talet aktualiserades frågan om antagandet av 
en ny skallordning i Älgå. De allmänna klagomålen över rovdjurs-
skadegörelsen hade föranlett landshövdingen att utsända en 
skrivelse, vari han begärde, att sockenstämmorna antingen skulle 
antaga ett nytt skallreglemente eller också bilda en fond för 
utdelning av skottpremier till dem, som utan att deltaga i skall-
gång fällde rovdjur. Den ifrågavarande skallordningen påträffa-
des av författaren för några år sedan men är för omfattande 
för att här kunna upptagas till behandling. 

Är 1833 antogos i Älgå stadgar för en hela länet omfattande 
»fond för Jagt Cassa», varur vi inhämta, att skottpengar skulle 
utbetalas i stället för »Wargnäts och Warggårdars hållande». 
Premierna bestämdes till »för Björn Tolf Rd, för Warg Nio Rd 
och för Lo Sex Rd B:c0.» Dessa bestämmelser upphävdes, vad 
nämnda socken angår, år 1846. Förmodligen hade rovdjurens 
antal då decimerats såpass, att skottpengar inte längre hade 
någon betydelse. Emellertid funnos enstaka björnar, vargar och 
lodjur kvar i trakten ända till slutet av 1860-talet. I Älgå fälldes 
10 
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den sista björnen år 1868, i Karlanda någon gång på 1860-talet, 
i Järnskog år 1850 och i Silbodal på 1840-talet. De sista vargarna 
skötos i Älgå år 1861, i Silbodal och Sillerud på 1850-talet. Vid 
sistnämnda tid gjorde vargar påhälsning i Lysås, Karlanda, men 
ha sedan dess ej visat sig inom socknens gränser. Sagesmän 
uppge, att vargarna brukade taga sig in i svinhusen och släpa 
ut grisarna. Mot björnarna måste man ibland gillra upp harvar 
framför fähusdörrarna. Vid längre slädturer brukade man binda 
långa j ärnkättingar efter slädarna, som genom sitt skramlande 
ljud höllo vargarna borta från hästarna. Även lodjuren gjorde 
ofta ohägn, särskilt begivna voro de på får. Göpa, som lodjuret 
här kallades, brukade bita strupen av får och suga i sig blodet; 
inälvorna åt hon upp men lämnade köttet orört. Det sista lodjuret 
i Älgå sköts år 1867, i Silbodal på 1880-talet och i Arvika socken 
år 1860. 

Jaktmark och jakträtt. 

Enligt gammal sedvänja har vem som helst ansett sig ha rättig-
het att jaga var som helst. Resonemanget har förts i den stilen, 
att djuren inte tillhöra någon viss markägare, ty om de i dag 
uppehålla sig på Anderssons skog, finner man dem i morgon på 
Lundströms o.s.v. Detta tänkesätt är ännu inte helt övergivet 
och överträdelser av jaktbestämmelser och jaktlagar äro allt-
jämt vanliga. 

När det gällt jakt på och fångst av småvilt, lära markägarna i 
regel ej ha gjort anspråk på att ensamma få avjaga sina skogar, 
utan samtliga skogsbor ha tillåtits jaga där. Någon gång har det 
hänt, att skogägare, som själv varit ivrig jägare, nekat andra 
att skjuta villebråd på sina ägor, men med respekten för dylika 
förbud har det alltid varit klent beställt. 

Men ett viktigt undantag gällde älgjakten. I fråga om den hade 
den bestämmelsen utfärdats, att hemmansgränserna obönhörligen 
utgjorde jaktområdets råmärken. Om en eller två personer på 
egen hand jagade älg, förekom det nog att både hemmansgränser 
och förbjuden tid ignorerades. Men i allmänhet anordnades skall-
gång på älg, varvid vem som helst av hemmansägarna fick del-
taga, och då iakttogs bestämmelsen noggrant. Att liknande be- 
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stämmelser även ha gällt för enskilda skogägares skiften visar 
en skildring av en sagesman från Gränsj ö i Älgå. 

»Det var för längesedan, som ett par älgar hade sitt tillhåll på 
min morfars skogsmarker. Då samlade han ihop byamännen från 
hemmanet och sökte inringa älgarna inom det område, där han 
funnit att de uppehöllo sig. Jaktlaget övernattade hos morfar 
och gick tidigt på morgonen till skogen. Vid jakten råkade älgen 
stupa några meter innanför gränsen till en annan skogägares 
skifte. Då denne underrättades härom, fick han begära ersätt-
ning. Han var en sådan person, som alltid brukat hugga till, så 
han krävde ett helt lår, vilket han också fick.» 

En liknande händelse timade år 1894 på ett skogsskifte inom 
Karlanda socken, varvid tillvägagångssättet blev detsamma. 

Köttet av gemensamt fällda älgar fördelades efter särskilda 
principer. Då en älgtjur fälldes, erhöll skytten alltid huvudet med 
hornen samt huden. Laget delade sedan köttet. Allt slags kött 
höggs i bitar och lades i lika många högar som deltagarnas antal. 
På varje hög lades bitar av kött från älgens olika delar, så att 
alla skulle få lika mycket. Allmänt ansågos de värdefullaste 
stekarna sitta i bogen och på låren. Det bör tilläggas, att om en 
jägare, som av en eller annan orsak ej själv kunde deltaga, ut-
lånade sin älghund till jaktlaget, erhöll han sin del av köttet 
liksom de andra. 

I slutet av århundradet ingicks den överenskommelsen, att om 
ett påskjutet villebråd stupade mindre än 100 meter inpå annans 
mark, skulle markägaren som ersättning erhålla en bog. Om 
villebrådet var en älg och bogen sönderskjutits, fick han i stället 
ett lår. Men föll djuret längre in på skogsskiftet, hade ägaren 
rätt till hela bytet. 

Skatt på jakt synes inte ha förekommit, i varje fall inte på 
Glaskogen. Någon gång på 1880-talet lär förbud ha utfärdats mot 
uppsättande av giller och snaror under den tid, kreaturen och 
fåren vallades i skogen. Emellertid respekterades inte heller 
detta förbud. Först ett 30-tal år senare upphörde man med 
nämnda fångstsätt. 

Om förhållandena i Köla skogsbygd berättar A. T. Byberg: 
»Någon form av skattläggning för jakt har inte förekommit. 

Envar som bodde inom hemmanet jagade där, även om han ej 
var ägare av skogsmark. Skyttarna blevo ägare till villebrådet, 
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men var det älg, så kunde markägaren få halva älgen eller ett 
lår och huden. Den skytt som dödat fick hornkronan extra, om 
sådan fanns. 

Älg jagades gemensamt hemmansvis. I Växviks hemman brukas 
att hälften av älgköttet säljes på auktion och pengarna fördelas 
på hemmansägarna enligt skatträtt. I Lässeruds hemman få 
älgskyttarna hela bytet. 

Älgjägarna ansåg sig ej ha rätt att följa ett spårat djur in på 
annat hemman utom när det var sårat, då markägaren under-
rättades och saken ordnades. Om jakten gällde annat fyrbent 
vilt och detta gick in på andra hemmans marker så fullföljdes 
jakten som å egen mark. Detta gällde även för fågelskytte. 

Som tjuvskytte räknades — frånsett all jakt på förbjuden 
tid — endast älgjakt på andra hemmans marker.» (EU 13254). 

Avunden spelade ofta in. Om en jägare länge spårat villebråd 
och kvällen inbröt och han var för trött att fullfölja jakten, åter-
vände han hem samma väg han kommit till den plats, där han 
först fann spåret. Han gick därvid i sicksack och krokar 
samt förstörde på så vis spårstämplarna, för att ingen annan 
skulle kunna taga upp spåret. 

Respekten för andras giller och snaror var en hart när okänd 
företeelse. Varje snara och giller tjuvvittjades av den förste, som 
upptäckte dem med byte i. Oftast visste man eller kunde sluta 
sig till vem den skyldige var, men man höll god min i elakt spel 
och bara inväntade tillfälle att få betala igen med samma mynt. 
På så sätt menade man sig ha »gjort lika god rätt», som det 
hette. Så var det i varje fall på Södra finnskogen under 1800-talet. 

Jakttider och jaktvård. 

Huruvida bestämda jakttider för skallgång på rovdjur eller 
årligen återkommande »stämmodagar» eller skallgångsdagar 
förekommit eller ej, har inte kunnat utrönas, vare sig genom 
utfrågning av sagesmän eller genom letande i protokollböcker. 
Troligtvis ha inga dylika bestämmelser praktiserats i f.d. finn-
bygder. Då bönderna i fjordbygden anordnade skall, kallades 
säkerligen skogsborna att deltaga. 

Vissa praktiska åtgärder vidtogos dock. Vi ha redan nämnt 
förbudet att utsätta giller eller snaror vid den tid, då kreaturen 
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släpptes ut i skogen på sommarbete. Vidare tog man hänsyn till 
väderleken. Sålunda undvek man i Älgå, Järnskog och Karlanda 
att sätta ut giller och snaror tidigare än i september månad, enär 
bytet, om det fick ligga ute ett par dygn under den varma års-
tiden, lätt ruttnade. Man inväntade alltså den nämnda månaden 
för att vara säker på att bytet i stället frös i gillren och snarorna 
och därigenom bevarades från förruttnelse, om det av olika skäl 
kom att kvarligga ett par dygn ute i markerna. Fångstredskapen 
fingo därefter stå ute ända till framemot jultiden, då de definitivt 
togos in. Föll snö i större mängd före jul, vilket dock sällan var 
händelsen, hämtades samtliga don hem. Sedan sattes de inte ut 
igen förrän i september. 

Jakttiden på räv och mård var förr som nu beroende av pälsens 
beskaffenhet och täthet. Det lönade sig inte att skjuta dessa 
djur före mitten av december. 

När de första jaktstadgorna tillkommo, brydde sig skogsborna 
inte mycket om dem utan jagade som vanligt. På 1870-talet var 
allt slags vilt utom älg lovligt från den 11 augusti till den 15 
februari. Under nästa decennium framflyttades jakttiden. till 
den 16 augusti men varade alltjämt till nämnda datum i februari 
månad. Omkring år 1895 fastställdes jakttiden till 1/9-15/2. 

Sedan älgen åter börjat uppträda i markerna efter århundra-
dets mitt, organiserades på en del håll j aktvårdsföreningar, som 
utverkade flerårig fridlysning av älg. En sådan bildades i Köla 
och Älgå för området Växviksskogen—Ränkesedsskogen. Om-
rådet avjagades därefter samfällt av föreningsmedlemmarna. 

Andra periodiska jaktförbud utfärdades av Kungl. Maj:t 
rörande älg och rådjur och särskilda jaktpoliser tillsattes. Den 
första jaktpolis, man i trakten hört talas om, var en av jäg-
mästare Norrby i Arvika utsedd sådan, enligt uppgift år 1883, 
då Norrby uppdrog åt Anders Gustaf Ryman i Gränsj ö (Älgå) 
att inneha denna syssla och bevaka de stora skogsområdena i 
socknens västra och södra del. Ryman innehade denna tjänst 
till och med 1887. Under hans tjänstetid ertappades tre älgjägare 
på tjuvskytte och befordrades till laga näpst. Jaktpolisen var 
dock såpass klok, säger min sagesman, att han lät tjuvskyttarna 
i sitt eget hemman vara i fred, men var iväg att få fast dylika 
från andra hemman. På så sätt slapp han bli »utäten», som det 
så målande heter. 
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De stora skogsbolagen, som under århundradet förvärvat allt 
vidare skogsskiften, måste slutligen anställa egna skogvaktare, 
varigenom jaktpoliserna gjordes överflödiga. På 1890-talet före-
kom det, att ägare till lösspringande jakthundar fingo böta några 
kronor i sådana fall, då skogvaktarna lyckades taga fast hun-
darna och få reda på ägarna. Även hände det på den tiden, att 
privata markägare kunde fasttaga drivande hundar, men det 
berodde på i vilket hemman hundägaren bodde, om lösen ut-
krävdes eller ej. Man ville inte stöta sig med de närmaste gran-
narna, men eftersom rivalitet om jakten rådde mellan olika 
hemman, försummade man inte att låta personer från andra 
hemman böta ganska dryga belopp för hundarna. 

Jaktvapen och annan utrustning. 

Jaktredskapen voro sedan gammalt björn- och vargspjut, yxa, 
en stor kniv, kruttyg och jaktväska av grävling- eller älgskinn. 
Gevären synas inte ha blivit var mans egendom förrän framemot 
1800-talets mitt. Skogsborna nyttjade finkalibriga och grov-
kalibriga s.k. lodbössor samt refflor. De förra kallades lodbössor, 
emedan de laddades med lod, dvs. blykula. De finkalibriga bös-
sorna laddades med kula, de grovkalibriga med hagel. Allmän-
nast förekom den s.k. flintlåsbössan. Hanen på denna bössa 
bestod av tvenne skivor, den nedre fastskruvad, den övre flyttbar. 
Vid laddningen skruvades den sistnämnda loss, en bit flinta 
sattes mellan skivorna, övre skivan fastskruvades och därmed 
fastnade även flintbiten. I pipans bakre ände fanns en liten 
trattformig öppning, som ledde in till skottet. I denna öppning 
lades litet fängkrut. När så avtryckaren vidrördes och skottet 
skulle gå av, slog flintstycket emot stålet, där fängkrutet pla-
cerats, gnistor uppkommo som antände krutet, och skottet 
brann av. 

Den vanligen brukade mynningsladdaren var en s.k. knallhatt-
bössa, dvs. tändningen skedde med knallhatt. Sedan dessa gevär 
kommit ur bruk, begagnades allmänt bakladdningsgevär, enkla 
eller dubbla. Den första bössan av sistnämnda typ, som nådde 
till Älgå skogsbygd, inköptes år 1877 hos L. H. Hagen i Kristiania, 
vars namn stod ingraverat på spången mellan de båda piporna. 
Den hade stiftantändning. Först i slutet av 1800-talet förekommo 
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här bössor med centralantändning, innebärande en betydlig för-
bättring och framför allt större säkerhet. Stiften i patronerna 
till bakladdningsgevären voro mången gång obehagliga att 
handskas med och olyckstillbud voro inte sällsynta. 

Jägarna stöpte själva sina kulor eller lod och tillverkade även 
sina hagel. De voro för den skulle utrustade med hagel- och 
kultång, kruthorn, hagelpung, knallhatthorn och krutmått av 
olika storlekar. Alla dessa saker, utom tängerna för blygjut-
ningen, kallades med ett gemensamt namn ellty och förvarades 
i en näverdosa eller skinnpung, som bars i en mindre väska, 
hängande i en rem över axeln för att vara lättåtkomlig. 

Vid fågelskytte medfördes även en järppipa, vanligen för-
färdigad på jaktstigen av en klen grankvist, i grovlek ungefär 
som en blyertspenna. 1 händelse av disigt väder eller regn tog 
man även med sig blånor, fuktade i bomolja och avsedda för 
rengöring av piporna. Allmän sed var att före användningen 
spotta på blånorna. Till förladdning begagnades helst stycken 
av getingbon. Kunde sådana ej anskaffas, dugde även torra 
blånor. Omnämna vi så laddstaken och slutligen krafsen, torde 
vi ha uppräknat jägarens hela attiralj. Sistnämnda verktyg 
behöver kanske närmare beskrivas. Kratsen bestod av tvenne 
små piggar, vridna som korkskruvar. De fastsattes i laddstakens 
smalända, när man ville kratsa ut en förladdning, t.ex. om man 
ville taga ut gammalt krut eller i skogen byta ut hagel mot kula 
eller tvärtom. Med kratsen kunde man även draga fram harar, 
som efter påskjutning krupit in under stenar eller stuckit sig 
undan på andra svåråtkomliga ställen. 

Då jägaren ville ladda hagelbössan med kula, lade han en liten 
skinnlapp omkring kulan, innan den trängdes ned till laddningen 
med laddstaken. 

Hagel tillverkades på följande sätt. Blybitar hamrades ut till 
smala, runda tenar, avhöggos i lagom små bitar och hälldes i 
en järnpanna, vari de skakades tills de blivit runda. 

För skottladdning till orrfågel användes ett särskilt krutmått, 
benämnt lamåtf (laddmått). Samma krutmått räckte också till 
för hare. I båda fallen hälldes måttet fullt med krut. Men gällde 
skottet tjäder, tog man ett och ett halvt mått krut. För järpe 
och ekorre nyttjades ett mindre krutmått. 

Jaktgevären tillverkades länge av bössmeder i västra Värmland, 



152 

av vilka Nils Andersson i Sälsjön (Gräsmark) och Johannes Hult 
i Gravås (Gunnarskog) ansågos vara de skickligaste. Mindre 
berömda men ofta anlitade bössmeder voro Bagge-Per i Sätrarne 
och Gammel-smen i Glassnäs, båda i Älgå. Gammel-smen skall 
ha varit identisk med fadern till den beryktade trollkarlen 
Mattias Persson i Glassnäs, västra Värmlands mest omtalade i 
sitt slag. För en bössmed gällde det att stå väl med Gammel-Erk 
(den onde själv), och därför gick Gammel-smen varje torsdags-
natt till smedjan, skar sig i namnlösen (ringfingret), och offrade 
tre bloddroppar. Men så lär det också ha varit omöjligt att 
bomma med hans bössor. 

Till pipämne valde bössmederna ett cirka 70 curi långt järn-
stycke med en vikt av cirka tre kg. Järnbiten böjdes först ihop 
och välldes, varvid man började uppvärmningen på mitten. 
Under vällningen slogs en spetsig dorn, försedd med skalle i 
bakänden, flera gånger genom järnstycket, fram och tillbaka. 
Därefter vidtog borrningen, det kinkigaste och svåraste arbetet 
på pipan. Först hyfsades den invändigt något så när med vred-
borret, sedan slätborrades den och refflades. Med hjälp av en 
mässingstråd, vari man hängde en tyngd, kunde smeden rikta 
pipan alldeles rak. Han höll då pipan i ena handens nypa och 
lät den hänga ned fritt och mässingstråden i den andra. Vid 
siktningen upptäckte han varje liten ojämnhet, som sedan ham-
rades ut eller borrades bort. Refflingen var arbetsam och tids-
ödande, den kunde göras på fyra dagar, men ofta tog den 
längre tid. 

Fångstsätt och fångstredskap. 

Till de äldsta fångstmetoderna torde fallgroparna höra. De 
voro avsedda för varg, lo, räv och älg. I vägra Värmland nyttja-
des dylika gropar ända in på 1800-talets senare hälft. I raserat 
skick finnas en del fallgropar alltjämt kvar i skogarna, t.ex. 
varg-, räv- och älggropar söder om Lenungen i Glava, en älggrop 
söder om Mosserud på Silleruds finnskog, likaså en väster om 
Sätrarne i Älgå, en varggrop i Domstolsdalen, Sillerud, samt en 
dylik på Växviksskogen i Köla och slutligen en älggrop på 
Ränkesedskogen i Älgå (fig. 51). 

Fallgroparna utgrävdes helst 1 sandbackar och myrkanter, där 
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Fig. 51. Älggrop på Ränkeseds skog, Älgå. Gropen var invändigt klädd med 
kluvna stänger. Pålen var färfärdigad av kådrik furu, som ej mjuknade av 

väta. A. T. Bgberg efter skiss av J. E. Ryman, Gränsjö. ULMA. 

man iakttagit spårstämplar. Älggropen gjordes omkring 4 m i 
diameter vid j ordytan, mindre än hälften så vid i bottnen samt 
ungefär 4, ibland bara 2 m djup. Väggarna, som alltså lutade 
starkt utåt, bekläddes med kvistade, kluvna slanor som barkats 
så, att de voro glatta. I gropens botten slog man ned en vässad 
påle av töre (kådrik furu), som stod emot väta. Pålen fick näm-
ligen ej bli uppmjukad i spetsen av regn. De kluvna slanornas 
glatta sidor vändes utåt. Om en älg efter nedstörtandet skulle 
orka taga sig loss från pålen, blev det dock omöjligt att med 
klövarna få tag på de glatta slanorna för att komma upp ur 
gropen. Ovanpå gropen anbringades ett lätt tak av fina kvistar, 



154 

varpå ströddes mossa och löv m.m., så att taket liknade den 
omgivande marken. Såsom lockbete fästes några färska löv-
ruskor så högt upp i ett närstående träd, att då älgen nappade 
efter dem, taket brakade ned och djuret störtade mot pålen i 
gropen. 

Rävgroparna grävdes 2 till 3 meter djupa och hade inåtlutande 
väggar för att omöjliggöra djurens uppklättring (fig. 52). Även 
vargar fångades i dessa gropar. I gropens botten fastsattes en 
stång, som nådde 1,5 till 2 meter ovanför gropens tak och i dess 
topp anbringades en korg, vari förvarades en levande anka. 
Taket täcktes på samma sätt som på en älggrop. Efter mörkrets 
inbrott lockade ankan med sitt ängsliga snattrande dit rovdjuren. 
När djuret tog ett språng upp mot korgen, föll det pladask i 
gropen. I den avbildade rävgropen fångades under 1870- och 
1880-talen sammanlagt ett 40-tal rävar. Djuren slog man ihjäl 
nere i gropen med en grov påk. Varggropen hade samma byggnad, 
men i stället för stången med ankkorgen lades en åtel i gropens 
botten, vanligen ett stycke hästkött. På den tiden ansågs hästkött 
vara otjänligt till människoföda och kunde därför med fördel 
användas för dylika ändamål. 

Mycket allmänt förekommo giller av olika slag: gillerstock 
eller läm för räv, hare och ekorre, flake för skogsfågel, burar 
för varg, lo och räv samt slutligen björn- och älgskott, i orten 
kallade sjalskjut (självskjut). Hur en vanlig typ av gillerstock 
tog sig ut framgår av fig. 53. Gillrandet utfördes med de på 
bilden synliga gillerstickorna. En läm var konstruerad efter 
samma principer men bestod av två eller flera stockar eller 
bräder i bredd och var avsedd för större byte. Även i ortnamn 
kan man ibland spåra användningen av dylika fångstredskap. 
Så tyder exempelvis namnet Lämmemyren (Korsbyn, Järnskog) 
på att en läm varit utsatt där, likaså Lämmemyren i Västra 
Flogned och Lämmemyrarna i Gryttved (Köla socken), samt 
Lämön i Glava. Om förekomsten av giller vittna namnen Giller-
tjärnet i Eda och Köla samt Gillertjärn i Långserud. En höjd i 
Eda heter Björnspjutet, en tjärn i Långserud Spjuttjärn, likaså 
en i Stavnäs, och en mosse i Karlanda heter Spjutmossen, samt-
liga sannolikt namngivna med anledning av där uppsatta björn-
och älgspjut. På Stockeberget i Köla torde gillerstockar ha 
funnits. 
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Fig. 52. Rävgrop, använd på 1870- och 1880-talet i Gränsjö, Åtgå. A. T. Byberg 
efter skiss av J. B. Ryman, Grän sjö. ULMA. 

Vad användningen av giller angår, förekom oftast trampgill-
ring, varvid gillerstickorna anbringades så, att djuret trampade 
på nyckeln eller sprötet (se bilden). Mera sällan förekom stöt-
gillring, då djuret genom att stöta till nyckeln råkade i klämma. 
Även hänggillring praktiserades, då fallgillret hängde i en käpp 
ovanför och nyckeln rycktes undan genom att djuret vidrörde 
en sticka. 
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Hur en varggård byggdes ha vi tidigare skildrat. Även rävburar 
uppsattes, helst på platser där berget gick i dagen, varigenom 
man hindrade rävarna att gräva sig ut. Så sent som på 1890-
talet nyttjades en dylik rävbur vid ;Vennerudsdal i Älgå. Den var 
byggd av kluvna slanor. Vid hopfogandet vågade man ej begagna 
spik, ty det påstods, att räven skydde lukten av järn, utan man 
slog ned tvenne käppar i marken samt ytterligare ett par på ett 
avstånd från de förra av cirka två meter samt parallellt med 
första paret. Mellan dessa fyra käppar upplagrades sedan ett 
lagom antal av cirka tre meter långa slanor till en vägg, varefter 
man uppförde ännu en likadan vägg. Gavlar saknades i dessa 
burar. Stängerna hopbundos med svegbann, d.v.s. isärfläkta och 
sammanvridna unggransstammar. Man bröt av toppen på ung-
granen och fläkte isär stammen uppifrån och nedåt, så att den 
delades längs efter märgen, varefter delarna vredos ihop. Dylik 
sveg eller gransveg blev oerhört stark och varade länge, enär den 
efter torkning blev hård som horn. Sedan allt detta utförts, 
uppsattes innanför väggarna ett vanligt stockgiller. En tid framåt 
utlades åtel för rävarna i närheten för att vänja dem vid att äta 
där. Gillrandet företogs ej förrän frampå vintern, då rävens päls 
hunnit bli tät och grann. 

Björn- och älgskott gillrades enligt uppgift ej senare än under 
1800-talets förra hälft. Spjuten gillrades upp i en trång passage 
med hjälp av ett nedböjt ungträd. En stark tråd fästes mellan 
tvenne närstående träd, där djuret måste passera. När djuret 
tryckte mot tråden, brast den, varvid spjutet frigjordes och med 
väldig kraft slungades mot djurets bog i samma ögonblick, som 
det nedböjda trädet återtog sin ursprungliga ställning. 

Längre fram sedan gevären kommit i bruk uppgillrades en 
laddad bössa i stället för spjut. Åtel lades ut på lämplig plats 
och bössan fastgjordes stadigt med sikte på åteln. Nära invid 
geväret anbringades en käpp i horisontalt läge på det sättet, att 
den stacks igenom bygeln, där avtryckaren sitter. En annan käpp 
stacks ned i marken, en klyka skars ut i övre änden och den 
horisontellt liggande käppen fästes i klykan. I sistnämnda käpp 
bands sedan en stark tråd, vars fria ände knutits omkring åteln. 
När nu t.ex. en räv ville draga åteln till sig, spändes den förut 
löst hängande tråden, den horisontella käppen försattes i spän-
ningsläge, och när räven släppte efter för trådens motstånd, slog 



Fig. 53 a. Giller, sett från sidan. Åtgå. A. T. Byberg. ULMA. 

Fig. 53 b. Giller, sett uppifrån. Älgå. A. T. Byberg. ULMA. 
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käppen emot avtryckaren och skottet brann av. Till åtel använde 
man nötskrika, ekorre, katt, fisk och slaktavfall. 

Man fick akta sig för att sätta upp självskjut i fuktigt väder, 
ty den hemspunna lintråd man begagnade, blev då lätt fuktig 
och krympte därvid så kraftigt, att skottet kunde brinna av och 
såra betande kreatur. Sedan de farliga rovdjuren utrotats och 
kreaturen allmänt börjat beta i skogarna, nödgades man helt 
avstå från gillrandet av spjut och bössor. 

Hare och skogsfågel, stundom en och annan räv, fångades i 
snaror, dels vanliga snaror, dels vipp- eller sprättsnaror. De till- 
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verkades av hemspunnen lintråd, hamptråd eller hoptvinnat tagel. 
Snaror för skogsfågel gjordes helst av mässingsspjat (spjat-=-_-en 
mycket smal tråd), men av sådant garn som nyttjades till tafs 
på metkrokar, om fångsten gällde hare. Lintråden ansågs bita 
bäst, d.v.s. ägde största förmågan att intränga i skinnet och 
fasthålla bytet. Snartråden, som kallades snoa, borde vara fem 
kvarter lång. I ena änden slogs en ögla och genom den träddes 
den fria änden, varefter den fästes i t.ex. en nedböjd ungbjörk 
(fig. 54 a). På båda sidor om snaran slog man ned käppar, 
på vilkas framsida man med kniven skurit små skåror mittför 
snarans största bredd. Runt omkring tråden böjdes grässtrån 
eller dubbla tallbarr, vilkas ändar därefter fästes i de nämnda 
skårorna. Fördelen av att använda så sköra ting vid snarans 
utspännande var dubbel: dels såg anordningen naturlig ut, dels 
blev gillringen lagom skör. Genom en dylik upphängning bibehöll 
man snarans öppna, runda form. 

Sprätt- eller vippsnaror, där snaran var fastgjord vid ett ned-
böjt ungträd, utsattes för hare vid hål i gärdesgårdar och kring 
rågbråtar. När haren kände snaran om halsen, började han slita 
och draga för att komma loss. Då frigjordes trädet och reste sig 
hastigt genom att fastbindningen vid en i marken nedstucken 
käpp släppte, och haren dinglade i snaran ett stycke ovanför 
marken i det nu rätt upp stående trädet. 

Snaror för skogsfågel sattes upp utmed bergssidor, där tjädern 
hade stråk, på myrar och i björkskog, där orrarna höllo till. Det 
brukade också löna sig att placera dem vid mellheler, små sand-
gropar där fåglarna på hönsmanå- sökte befria sig från ohyra. 
Tjäder och orre fick man aldrig på samma platser i skogen; den 
förre påträffades i tallskog, den senare i björkdungar och 
enbackar. 

Till gillertrakta (fångstområdet) fraktades snarorna hop-
buntade med vidj or. Vid uppsättandet drog man fram en efter 
en ur bunten. För att ej förråda sitt ärende för mötande personer, 
något som man alltid var grannlaga med, förvarade man alla 
fångstdon i en näver- eller ryggsäck. Det var ett tidsödande knog 
att tidigt om morgnarna kila omkring å lete (vittja) snaror och 
giller, innan det dagliga arbetet tog sin början. Om man på väg 
till eller från arbetsplatsen upptäckte en nyss isärsparkad sandig 
grop eller gammal myrstack, där skogsfågel hade me ile sä eller 
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Fig. 54 a. Fågelsnara på marken. Älgå. A. T. Byberg. ULMA. 

ruve (balat sig), som det också hette, visste man var man nästa 
gång skulle sätta upp snaran. »I solvär brukte feggeln m8Ile sä, 
så då va dä te passe på», yttrade min sagesman på tal härom. 

På sidorna om gillret och snaran uppbyggdes en risgård eller 
stängselgård, om den omgivande terrängen så krävde. Ibland 
byggdes dylika hinder rätt långa och på sådant sätt, att ville-
brådet tvingades taga en enda väg fram till rätta stället. Hägna-
dens öppning, som var rätt smal, kallades le, fästet för snaran 
hette snarås. Ett litet knep att förhindra skogsfågelns försök att 
hoppa upp på snaråsen eller stocken och på så sätt undkomma, 
bestod däri att man sedan allt var klart utvalde ett mycket smalt 
spröt att lägga ovanpå (se fig. 53). Om sprötet var tillräckligt 
vekt, vågade ej fågeln hoppa upp på detsamma. 

Nypon ansågs vara bästa lockbetet för skogsfågel. Man lade ut 
ett och annat nypon ett gott stycke från snaran, både framför 
och bakom, för att locka dit fågeln. Meningen var, att fågeln ej 
skulle kunna äta sig mätt, förrän den hunnit fram till snaran, 
där flera nypon lagts ut. Även tranbär nyttjades, mest för tjäder, 
medan orrarna även kunde lockas med lingon och enbär. 

För fångst av trastar, nötskrikor och andra smärre fåglar 
plägade man även sätta upp snaror i bärrika träd, vanligen 
rönnar. Fångstanordningen kallades done och bestod av en käpp, 
böjd i form av en likbent triangel, inuti vilken tvenne snaror voro 
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anbragta. Donan upphängdes i en gren strax ovanför en bärrik 
kvist, så att dess nedre del vilade mot kvisten (fig. 54 b). 

På 1800-talet, då skogsfågeln periodvis skall ha gått till i 
ovanligt stor mängd på Glaskogen, byggde man på spelplatserna 
särskilda små inhägnader av ris och kvistar, försedda med flera 
små öppningar, i vilka snaror uppsatts. En sagesman har upp-
givit, att man i en dylik inhägnad kunde fånga 13-14 fåglar 
en och samma dag. 

För omkring hundra år sedan förekom det, att man fångade 
räv i s.k. rävklyp (fig. 55). En trädstam kapades till lagom höjd 
över marken och barkades noggrant, så att den glatta ytterveden 
kom i dagen, varefter toppen formades till två eller tre långa 
spetsar, vilka vässades så att de blevo knivskarpa på insidorna. 
På ena spetsen fästes en åtel. Då räven ditlockats av lukten, tog 
han ett språng för att gripa åteln och fastnade med ena tassen 
i en klyp, så att han blev hängande ovan markytan. Hur han än 
sparkade, kunde han ej komma loss eller få fäste för klorna på 
den glatta trädstammen. 

Det vanligaste fångstmedlet för räv var eljest rävsaxen av 
allmän trampsaxtyp. Före utläggandet sökte man lura dit räven 
genom att lägga ut en skjuten katt, som först sveddes över eld. 
Den lukten förmådde ingen räv motstå, försäkras det. Själva 
saxen förfärdigades av klent järn, absolut fritt från rostfläckar. 
Varje gång före utsättandet gned man in saxen med något fett, 
t.ex. hästister, honung, vax eller enbärssaft. Några andra redskap 
behövde gillraren ej taga med sig till skogs. Oftast gillrade han 
saxen hemma och bar den i fjädern till den utsedda platsen, 
gärna invid en gärdesgård, där rävar brukade stryka fram. Det 
var ytterst noga med att saxen sänktes ned i nivå med markytan, 
eftersom kingene (käftarna) måste ligga jämnt med terrängen. 
I barmark skar man ut en remsa jord av precis samma form 
som saxen och lade den däri. Var marken snötäckt, skottade 
man först bort snön med en långskaftad skopa, så att man själv 
icke kom i beröring med snön, eljest skulle räven genast ha 
känt vittringen. Från saxens lås vid fjädern drogs en snodd 
till den främre änden och åteln fästes på snoddens mitt. När så 
räven högg tänderna i denna, slogo käftarna igen, och han satt 
ohjälpligt fast. Saxen var för övrigt ordentligt fastkedjad vid en 
påle, eller kedjan hade försetts med en tyngd i ena änden. 
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Fig. 54. b. Fågelsnara i träd, s.k. 
done, med rönnbär som lock-
bete. Åtgå. A. T. Byberg. ULMA. 

161 

Fig. 55. Rävklgp. A. T. By-
berg. ULMA. 

Redan under senare delen av 1700-talet hade förgiftat bete 
börjat användas i Värmland. I Carlstads Weckotidningar för den 
18 november 1775 säges det i ett bygdebrev från Norra Råda vara 
»berömligt, at en del tänkt uppå gropar, andra at förskaffa sig 
godt Wargpulfwer ifrån Apotheken, som är ganska nödwändigt, 
om icke desse wilddjur skola döda de hemtamde och öfriga 
nyttiga skogsdjuren.» Förmodligen avses här stryknin, som man 
åtminstone på Glaskogen brukade lägga in i färska sillar för 
att locka vargar och rävar att äta sig fördärvade. Villkor för att 
få bruka detta gift var, att åtgärden i god tid kungjorts från 
predikstolen. Sådan förgiftad åtel benämndes luder och kunde 
bestå även av andra djur. 

Både varg och räv skötos även vid vakglugg för åtel, helst 
strax före jul, då marken var snötäckt och klart månsken rådde. 
Talrika rävar men få vargar ha skjutits på detta sätt. Den enda 
skildring jag lyckats erhålla om en varg, skjuten från vakglugg, 
11 
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må här få plats. I februari månad år 1843 vakade Olov Olsson 
Ryman, Glava finnskog, tre nätter i rad på en varg. De två första 
nätterna vågade den sig inte fram till åteln, som utgjordes av 
ett hästlår. Då inga spår syntes till vid åteln, släpade Ryman 
låret runt omkring en bod och gömde det därpå inne i boden. 
Nästa morgon visade det sig, att vargen trampat upp flera spår 
utanför boden, och före kvällen lade han därför åter ut hästlåret. 
Den tredje natten kom vargen, och jägaren dröjde ej i onödan 
med det dödande skottet. 

Några sagesmän ha hört talas om att man sökte locka varg med 
en instängd levande gris (Glava, Järnskog, Karlanda). Man letade 
också rätt på lyorna under våren och dödade ungarna. Vargens 
lya kallades vargkule. Rävens lya hette, liksom grävlingens, hi 
eller hie. 

Fisket. 
I skogsbygden har fisket av naturliga skäl ej haft den stora 

betydelse för hushållningen som i bygder vid större vatten. Men 
för den mindre välsituerade befolkningen var det likväl under 
hela 1800-talet nödvändigt för försörjningen. 

De uppgifter om fisket på Glaskogen, som här framläggas, avse 
närmast senare hälften av detta århundrade. Metoder och red-
skap voro dock enligt samstämmiga vittnesbörd desamma även 
tidigare. Skildringen gäller fiske i sjöar och andra vatten i samt-
liga här berörda härader men endast följande socknar och vatten 
inom häraderna: Älgå ( Älgsj ön, Sulviken, örsjöarna, Körttjärnet, 
Gränsjön, Ulvsjön och övre Gla), Köla (Ränken, Hugn, Buvattnen 
och Mjögsjön), Glava (Nedre eller Stora Gla och de större tjär-
narna på socknens finnskog), Karlanda (Gladåkerssjön och övre 
Gla samt tjärnar på socknens finnskog), Järnskog (Nässjön, 
Södra och Norra Yxsjön, Mjögsj öarna), Sillerud och Långserud 
(större tjärnar på socknarnas finnskogar). De här och där in-
strödda dialektorden härröra, där intet annat sockennamn an-
gives, från Älgå. 

Fisket inom här angivna område har huvudsakligen varit hus-
behovs- och nöjesfiske och har beträffande fiskemetoder och 
fisketider i stort sett följt nedanstående tidtabell. De fiskslag som 
fångats, ha varit abborre, gädda, braxen, gös, id, lake, lax, lax-
öring, röding, siklöja, löja, slom, mört och ål. 
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Januari. Ståndkrok för gädda på första bäriga is. Omkring 
sekelskiftet infördes det s.k. angelfisket, varvid krokarna måste 
passas av fiskaren och gäddan ryckas fast omedelbart efter nap-
pet. Redskapen benämndes angeldon. Lakryssj or utsattes, likaså 
spötinor och bastmjärdar för samma slags fisk. Abborre togs med 
pimpel. 

Februari. Samma fisk och fiskedon som i januari, men 
laken slutade leka i medio av månaden. 

Mars. Samma krokfiske som under de nyssnämnda måna-
derna. Röding söktes överallt, där denna fiskart kunde påträffas. 
Redskap: pimpel med agn av stubbemark (gråvita, 2 cm långa 
larver, som levde under barken på kullfallna lövträd och i 2-3 
åriga stubbar) samt vanlig metmask. 

April. Krokfisket avtog i samma mån som isarna förlorade 
sin bärighet. Alltefter som vattnet steg, utsattes ryssjor för de 
första lekgäddorna (isgädder). Om våren kom tidigt och snö-
smältningen var god, blev detta gäddfiske rikt givande. Typisk 
gäddfiskemånad. 

Maj. Fortsatt gäddfiske med ryssjor. Abborrfiske med mjär-
dar. Slom håvades nattetid under perioden 15/4-15/5. 

Juni—augusti. Alla sorters krok- och nätfisken. Mjärdar, 
ryssjor och tinor i regel upptagna och lagda under tak. I juni 
lekte braxen, i maj hade vanligen gädda och abborre lekt färdigt. 
Det hette, att juni månad va feskli (fisklig, Köla och Älgå), 
abborren började stimme (Köla, Älgå) och hade vissa bestämda 
stråk och tillhåll, påstods det. I juni—juli lekte löjan, som fånga-
des med nät och håv, mest till agnfisk för gädda, abborre, gös och 
ål. Vid denna tid kommo alltid långrevarna ut. 

September--oktober. Huvudsakligen nätfiske efter abborre, 
samt röding, där sådan förekom. På djupt vatten fiskades siklöja. 

November. Siklöjan lekte nu och togs på grundare vatten hela 
månaden, om isläggningen ej var till hinders. 

December. Krokfiske efter gädda på första bäriga is samt 
möjligen lekfiske vid jultiden. 

Bestämda uppgifter föreligga om att invandrade finnar brukat 
undersöka fisktillgången i vattendragen och sjöarna, innan de 
slogo sig ned i trakten. De brukade också överflytta fiskyngel 
från ett vatten till ett annat. Häri torde man finna förklaringen 
till att namn som Slomtjärn, Rödingstjärn o.s.v. äro fästade vid 
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fiskevatten som sakna naturliga betingelser för ifrågavarande 
fiskarter. Detta behöver ej motsägas av det faktum, att somliga 
av dessa vatten numera sakna de fiskarter, vars namn ingå i 
sjöns eller tjärnets namn. Bristande naturliga förutsättningar för 
fiskens fortlevande samt flitigt fiske ha samverkat till att vattnen 
jämförelsevis snabbt blivit fisklösa. Även andra skogsbor än 
finnar ha företagit dylika inplanteringar. I t.ex. Körttjärnet i 
Älgå, beläget cirka 215 meter över havet, förekommer än i dag 
röding (Salmo alpinus). Att den påträffas i sjöarna Hugn och 
Ränken, som ligga på 88 m höjd ö.h., är vad man kan vänta sig, 
men då fiskarten förekommer i ett så högt beläget vatten som 
Körttjärnet, som saknar förbindelse med större vatten, måste 
den enligt sakkunskapen vara inplanterad. I Mörttjärnet och 
Abborrtjärnet i samma socken ha mört och abborre ej funnits på 
många år, inte heller påträffas lax numera i de små Laxtjärnarna 
på Fröbolsskogen, och Braxentjärnet saknar helt och hållet 
braxen. 

Av de fiskemetoder som nyttjats i bygden, skall här blott läm-
nas en kort översikt. Till de enklaste formerna av direkta fiske-
metoder hörde fiske med blotta händerna, men detta bedrevs 
endast vid vissa tillfällen, t.ex. när bäckarnas vattenmängd var 
ringa, eller då ett vattendrag av någon anledning avstängts, så 
att man kunde plocka fisk med händerna. På detta sätt tog man 
sålunda forell (laxöring). En annan direkt angreppsmetod, som 
var betydligt vanligare, praktiserades ute på isarna, nämligen 
att döve fesk. Då första isen hade lagt sig, brukade laken gå upp 
på grunt vatten och stod då tätt under isen. Man döve (bedövade) 
den då genom klubbslag på isen. I regel erhöll man blott mindre 
exemplar vid detta slags fiske. 

Gäddfiske med snara var ett omtyckt pojknöje. Det kallades 
dels att snare gädde, dels att röcke gädde. Snaran tillverkades av 
smal mässingstråd, s.k. spjat. Ibland snarades smågäddorna med 
hemgjord tagelrev (fig. 56), fästad på metspö. Snaran slog 
man då på metreven nära fästet. Den strypte till genom att man 
drog i revens fria ände. 

Det har förekommit, att man med bössa skjutit gäddor på 
våren vid islossningen. Även sprängning med dynamit företogs, 
då man ville skaffa agn, men det påstås, att sistnämnda metod 
utövades endast av främlingar, som tillfälligtvis fiskade i trakten. 
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Ljustring försiggick om hösten, i augusti, september och 
oktober. Endast huggljuster synes ha använts på Glaskogen. 
Ljustringen försiggick alltid efter solnedgången, då man tog 
abborre, gädda och id på ett djup av en halv till en och en halv 
meter. Ljustren voro av järn och försedda med träskaft (fig. 
57 a); den allmänna typen var gaffelformig och hade omkring 
sju hullingförsedda taggar. En annan typ, även den rak, hade 
8-15 tinnar med hullingar. Ljustrets delar hette skaft, tinner 
och hullin ger. Den del, som tinnarna sutto på, kallades bla. Ljust-
ringen skedde alltid från båt. I båtens akter stod brann jarne 
(brandjärnet) fästat; det var vinkelböjt bakåt till horisontalläge 
och var där försett med 4-5 tvärgående uppåtböjda järn, lik-
nande båtspant. På dessa järn låg lyse, som bestod av törved. 
Brandjärnet har åtminstone i Algå även benämnts lyskäring, 
alltså samma benämning som på den hållare av järn, vilken fast-
sattes på väggen inomhus och tjänade som hållare för pärtstecker 
eller steckei8ger, vid vars ljus man arbetade under vintern. 

Krokfiske försiggick dels med metspö och pimpel, dels som 
dragfiske efter båt och dels slutligen med ståndkrok och långrev. 
Fiske med metspö, meting, bedrevs i alla slags vatten. Betet (beta 
eller bete) utgjordes vanligen av daggmask, kallad metmark eller 
endast mark. Som vi ovan nämnt, agnades även med insektlarver, 
kallade trämark och stubbemark. Med dessa beten tog man mest 
laxöring och abborre. 

Metspöet var i regel av björk, cirka 4-5 meter långt och togs 
på försommaren, då björken savade. Spöet barkades noggrant 
och torkades vid en solbelyst vägg. Man fick det att torka rakt 
genom att fästa det med några överböjda spikar i en fog i en 
timmervägg. Sådana långa spön voro avsedda för lannmeting, 
d.v.s. metning från land. En annan betydligt kortare sort, kallad 
båtspö, användes vid båtmeting. Vid metning från båt användes 
sällan flöte i de fall, då spö ej nyttjades. Man höll reven, försedd 
med sänke, direkt i handen och kände sig för, så att man kunde 
draga upp i rätta ögonblicket, då fisken nappade. En liten sten 
dugde till sänke. Vid landmetning begagnades flöe (flöte), gjort 
av kork, bark eller näver, men även en torr pinne kunde få duga 
(fig. 56). Barkflötena voro i bruk ännu på 1890-talet. Till kork-
flöten använde man vanliga buteljkorkar, i vilka man bränt hål 
med ett glödgat järn. Reven hette vae eller metevae (Köla, Älgå). 
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Fig. 57 a. Redskap för 
ljustring. Köla. A. T. By-
berg. ULMA. 
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Vidjeband mellan stolpapna. 	av K. E. Kull. ULMA. 

Metkrokarna uppgivas ha varit av metall och av samma typer 
som nu för tiden, men en och annan metare på Glaskogen har 
också nyttjat krokar av ene (enträ). 

Pimpelfiske, pimpling, bedrevs vanligen för att få aborre samt 
röding. Reven tillverkades av utsökt, hemspunnet lingarn. Pirken 
var gjord av tenn och hade fast krok, senare klase (trekrok). 
Utrustningen vid pimpling bestod i övrigt av en näverkont eller 
en spjälkorg, den senare även kallad spjälkont (nävverkunt, 
spjalkunt), så gjorda att de kunde bäras i hängslen över ryggen, 
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på samma sätt som en vanlig ränsel. Under fiskandet kunde 
fiskaren begagna skrunten att sitta på, då locket var nerfällt. 
Slutligen medfördes också en isbill, ty pimplingen företogs 
vintertid. 

Ett ofta förekommande agn var elritsa, vilken förekom i de 
flesta småbäckar och mindre vattendrag. Denna lilla agnfisk hade 
flera namn: i Nordmarks härad kallades den kuve (jfr Kuvtjärn 
i flera socknar), i Järnskogs socken dock även kyt och örkyt; i 
Jösse härad har jag ej hört annan benämning än kyt och örkyt. 
De annorstädes i Värmland förekommande benämningarna spragg 
och kvidd har jag ej påträffat, men åtminstone kvidd måste 
förr ha använts som namn på elritsa, eftersom några småtjärnar 
inom vårt område heta Kviddt järn. 

Kyten fångades på så sätt, att man dämde upp i en bäck med 
stenar och endast kvarlämnade en smal öppning mellan dem. I 
öppningen placerades en tomsäck så, att fisken följde med 
strömmen in i säcken, vilken med ett par stenar förhindrades 
att slutas till eller flyta bort. Så gick man ett stycke uppefter 
bäcken, försedd med ett par grankvistar eller dylikt, varmed man 
piskade vattnet och på så vis skrämde fisken in i säcken. 

Förutom med elritsa har man också agnat med mört och löja, 
dels med hela småfiskar, dels skurna i småbitar. För abborre, 
gädda och öring tog man levande agn, men dött agn valdes för 
ål och lake. 

Dragfiske förekom i olika variationer och med drag av ett 
flertal modeller, mest av metall. Färgen på draget var beroende 
av väder och vind. Utterbräde är ej okänt i bygder vid större sjöar 
men synes ha begagnats i ringa utsträckning. 

Ståndkrok på stång är ett inom området gammalt fiskesätt för 
fångst av huvudsakligen gädda. Då man skulle lägge ut stånn- 
krok, fäste man reven vid en i bottnen nedkörd stör, som stack 
upp ungefär en meter över vattenytan och lutade ungefär i 
45 graders vinkel. Denna stör måste vara mjuk och böjlig i top- 
pen. Betet, vanligen mört, upphängdes i en klyka av skalad en 
eller björk med lika långa men olika grova ben, båda vid upp-
hängningen nedåtriktade. I klykhuvudet gjordes en skåra att 
fästa reven i; det grövre benet hade en inskärning nedtill, vari 
den del av reven fästades som uppbar betet. 

På första bäriga is utsattes vinterståndkrok i vakar, bortåt 
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Flöten och sanke för nåt och Pyssjearmar. 

Scinke av naven kring, Outiät,nsknot. 

Fig. 58. Tillbehör till nät. Köln. A. T. Byberg. ULMA. 

en halv meter långa och ungefär hälften så breda. Reven fast-
knöts på mitten av en käpp, som lagts vid vakens ena kortsida 
för att frysa fast, och rullades upp på en klyka, så anbringad att 
den hängde ungefär en meter under istäcket. När fisken, vanligen 
gädda, högg betet och fastnade på kroken, nystades reven lätt 
upp, då fisken sökte göra sig fri. För att kunna få tag i reven, 
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använde man ett kort metspö, försett med en järnkrok i ena 
änden. 

Till de gamla fiskedonen hörde även långreven,. nyttjad vid 
fångst av rovfiskar och ål. Då agnet var levande, begagnades flöt-
rev, förankrad med stenar i bottnen, antingen vid båda ändarna 
eller på flera ställen. Själva reven, på vilken tafsarna knötos, 
hette åsen. Den kunde vara kort eller lång, beroende på fiske-
platsens beskaffenhet, samt innehålla från 10 till 100-tals krokar. 

Fasta fiskebyggnader ha i stor utsträckning förekommit, men 
att erhålla detaljerade beskrivningar över dem har varit nästan 
omöjligt. Ett slags gamla fiskegårdar, av en del personer kallade 
katser, ha påträffats i vissa sjöar. Sålunda fann en sagesman från 
Älgå år 1893 en dylik i Ränken vid Höglundastranden, bestående 
av en serie spjälor nedslagna i bottnen samt 5-6 pålar på varje 
meter. Varje spjäla var ungefär 5 cm bred och 1/2  cm tjock; dess 
längd ovanför sjöbottnen uppgick till cirka 20 cm. Även i Stora 
Gla har man på flera ställen (Knollsviken, Smalsundet och 
Brandsbolsviken) funnit liknande fiskegårdar, bestående av 
spjälor och anordnade som ett slags ryssjor. I sistnämnda sjö 
hade de följande utseende. Tvenne armar, byggda av småris, 
ledde till själva fiskhuset, den ena cirka 15 meter lång, den andra 
7 meter. Fiskhusets längd var ungefär 3 meter. Vid upptäckten 
1942 (Brandsbolsviken) var dess ena långsida ganska väl bevarad, 
medan den andra var förstörd. I serierna av spjälor, som voro 
över två meter långa, ingingo också några grövre pålar. Vid 
Strand (Älgå) i Glavsfjorden upptäcktes 1905 en liknande katsa, 
också den byggd i form av en ryssja. 

I skogsbäckarna fångades laxöring genom att man i grunda 
forsar byggde ledarmar av småsten och placerade en spötina eller 
en bastmjärde i den öppning, som fisken måste passera. 

Alkistor byggdes endast vid såg- och kvarnanläggningar. 
I Västvärmland förstås med mjärde, male, ett fiskedon av nät, 

tillverkat av garn, bast eller metalltråd och försett med en eller 
flera ingångar. Allmännast under 1800-talet voro bastmjärdarna, 
gjorda av enbast eller fina, smala granrötter, kallade täjer. Fisk-
burar tillverkades av spjälor. Bådadera anbringades på sjö-
bottnen för fångst av huvudsakligen abborre, men även små-
gäddor och mört fick man i dem. En dylik fångst benämndes 
en lete. 
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Fig. 59. Slomning på Ränken, Köla. A. T. Byberg. 

Den typ av ryssja, rysk, som begagnades inom undersöknings-
området, var försedd med en arm samt med en yttre och en inre 
ingång, varav den yttre var utspärrad, medan den inre hade en 
smal springa. Ryssjan och ledarmen utspändes mellan tvenne 
stakar, fästade i spetsiga järnskoningar. Armen hade flöte och 
sänke, ryssjebågen hade sänken i båda ändarna. 

Fisknät ha av ålder nyttjats överallt på Glaskogen, där man 
haft tillgång på fiskevatten. De vanliga näten voro 5 fot djupa 
(ungefär 1,5 meter) och vanligen 25-30 meter långa. Maskstor-
leken brukade variera mellan 4 och 30 varv per fot. Med dessa 
nät fångades all sorts fisk utom ål. Näten tillverkades för det 
mesta av fiskaren och hans familj, varvid hustrun spann det 
fina lingarnet medan husfadern och sönerna slog Miner, d.v.s. 
spunno telnar av nöthår. Binning av nät var de långa vinterkväl-
lamas sysselsättning framför brasan. Flötena gjordes av tallbark, 
sänkena av näver, vari inlagts bitar av gjutjärn eller mindre 
stenar (fig. 58). 

Det vanliga enkla nätet förekom allmänt, skottnät voro säll-
synta och snörpvadar okända. Nätfiske under is var mindre all-
mänt och praktiserades endast av en och annan fiskare. 
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Ett vanligt fiske var slomminga (norsfisket). Detta fiske, som 
är av gammalt datum, skildras av Byberg på följande sätt. Tidigt 
på våren, vid islossningen, lekte slommen. Då gav man sig ut i 
båt, försedd med en stor, finmaskig och till formen kvadratisk 
håv med cirka 6 alnars sida (fig. 59). Håven var spänd på fyra 
spröt, vilka utgingo från ett hopsvängbart träkors, vars två delar 
voro krokiga i trubbig vinkel. Genom korset gick en sprint till 
stångens ände, där det var en led. I båten stod en järngryta, vari 
brann småhuggen törved. En man satt vid årorna, en andra 
person sänkte håven vid sidan av båten och höll den tryckt till 
botten en stund. Därvid höll han stången över ena axeln. Vid 
håvens upptagande satte han stångens fria ände under relings-
listen bakom sig och lyfte så håven med kanten in över relingen, 
varefter slommen rakades ur, innan håven ånyo nedsänktes. Om 
slommen gick till bra, kunde ett båtlag på en enda natt erhålla 
en hel tunna slom. Under slomanna kunde man på Ränken få se 
ett tiotal slomeldar i vikarna under de två, tre nätter slomningen 
pågick. 

Slommen ansågs smaka bäst, om den anrättades dagsfärsk, 
stekt eller kokt. Rensningen tillgick så, att nacken skars av, 
varefter man tog tag i huvudet och drog ut inälvorna. Det var 
hela rensningsproceduren. Givetvis sköljdes slommen därpå i 
rent vatten. Rensad slom, som ej kunde ätas upp färsk, nedsalta-
des till en mindre del för de närmaste dagarnas behov, men 
huvudparten torkades ute i stora såll. Torkad slom blötlades i 
vatten före kokningen, men den blev seg och träig i smaken ändå. 
Den blev dock aptitligare, om man åt den med gräddsås till. Efter 
lyckade fångster var det vanligt, att man delade ut slompaket till 
grannar, som ej deltagit i fisket. 

Risvasar (vase, pl. vaser) lades ut allt efter behov. Vintertid 
medan sjöar och tjärnar buro lades på isar i vikar och nära 
stränder enbuskar och risiga unggranar, några av dem försedda 
med sänkstenar. När islossningen började, sjönko de ned till 
bottnen. Sommartid brukade man på lämplig botten slå ned 
stänger i ringar om 4-5 meters diameter och på 4-5 meters 
djup, vilka sammanhöllos vid vattenytan med vidjeband (fig. 
57 b). I slutet av 1800-talet nyttjades ståltråd i stället för vidj or. 
Den på så vis uppkomna bsrken (burken) fylldes med enbuskar, 
granruskor och några lövskogsruskor, allt i växlande lager ända 
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upp till vattenytan. Därvid var det noga med att översta lagren 
placerades så, att kvistarna följde med vattenståndet vid hastiga 
växlingar. På stenig botten och där bottnen utgjordes av grund-
berg, blev vasutläggningen besvärligare, ty där måste varje buske 
förses med sänksten för att vasen skulle kvarligga. En och annan 
buske i burken erhöll sänksten. En ännu äldre typ av vase ut-
gjordes av en nedslagen stolpe, kring vilken riset påhakades så, 
att det låg med topparna utåt åt alla håll från staken. Avsikten 
med utläggandet av vasar var att skaffa fisken lämpliga rom-
läggningsplatser samt att ge skydd åt det uppväxande ynglet. 

Kristi himmelsfärdsdag kallades första metardagen. Om isen 
gått bort i bäckar och småvatten, kunde man då få en och annan 
abborre eller forell. Eljest var rätta mettiden inne, när häggen 
var utblommad. 

Enstaka storfiskare funnos på Glaskogen. Hinnrik på Tomta 
i hemmanet Gränsj ö (Älgå) var en sådan. Han levde för hundra 
år sedan och härstammade från en finnsläkt i Björbol i Glava 
socken. I sin ungdom tjänade han dräng hos trollkarlen Mattias 
Persson i Glassnäs (ilgå) och gifte sig med en av hans döttrar, 
varefter han slog sig ned på Tomta. Man fann hans enastående 
fiskelycka mystisk och menade, att han nog hade fått lära sig 
både den rätta feskeböna och annat av trollgubben. »Han ågde 
lassevis mä nät», säger en sagesman. Abborre var han specialist 
på, den tog han med håv. Först kastade han glas- och porslins-
bitar i vattnet över håven, »di seggle se fint å blänkte, å när 
abbern såg disse glasa sem for å b8bble, se vart han nyfiken å 
kom dit. Då drog Hinnrik 8pp håva.» Det hände en dag i slåttan-
den, att Henrik hade fångat ekan halvfull med fisk: »han stog 
i fesk högt spp på stövvlene». Men då blevo fruntimren hans arga. 
Skulle de nu rensa all denna onödiga fisken också, när de voro 
mitt uppe i slåttern? Slutet blev, att Henrik fick rensa fisken 
själv. 

Lacken, alias Nils Olsson i Linhöj den, Älgå, var en annan 
storfiskare. Ar ut och år in såg man honom med metspö i hand 
vid sjöar och tjärnar. Hans fiskelycka lär ha berott på att han 
kunde fiskbönen och att han alltid spottade på agnet, innan han 
kastade ut kroken. Vissa tider levde han nästan uteslutande på 
vad fisket gav. 

På torpet Bråtarne i Silbodal bodde Poll-Ola. Jämt och ständigt 
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sågs han sitta i sin eka ute på övre Gla. En sagesman berättar: 
»En såg knafft, att årene rörde påssä, han satt där å ugge å ugge, 
men dä krak allt för'n» (ugge = vricka med årorna, vagga, krake 
=förflytta sig). 

Mal-011e var specialist på att tillverka bastmjärdar, maler, 
därav namnet. Han var från Fröbol i Älgå och drev ständigt 
omkring från sjö till sjö för att fiska. Mjärdarna flätade han av 
enbast och sålde dem. 

Gamla gubbar och rotehjon brukade man leja till att binda nät, 
vilket kallades te binne not, not binning, ehuru i riksspråket nät 
och not som bekant ej är samma sak. I den tidigare omnämnda 
Ränkeseddagboken finns följande anteckning om betalning för 
dylikt arbete: »1838 apr. 21. 9 dagars Notbinning å 12 [skin.] 
. . . 2,12.» 

Boskapsskötsel. 

Husdjuren och deras vård. 

Boskapsskötseln under 1800-talet försiggick säkerligen överallt 
på Glaskogen efter ungefär samma principer, varför man torde 
få fram de karakteristiska dragen genom att utvälja en enda gård 
och skildra, hur man där skötte kreaturen, hur fähus och stall 
voro inrättade o.s.v. Att jag därvid väljer gården Tomta i Gränsjö 
hemman, Älgå socken, motiveras av flera skäl. För det första 
höll man på denna gård samtliga de husdjur, som voro vanliga 
på en medelstor gård i skogsbygden. Vidare bygger skildringen 
på muntliga och skriftliga meddelanden av en person, som själv 
tidvis deltagit i arbetet på gården i egenskap av släkting till 
ägaren. Slutligen har det sitt givna värde, att innehållet i detta 
kapitel ansluter sig till den föregående skildringen av arbetslivet 
på Tomta samt till en följande redogörelse för matordning och 
hushållning på samma gård. 

På Tomta funnos tvenne tjänsteflickor, varav den äldsta fick 
på sin lott att sköta ladugården, vara loggålspige. Husmodern var 
noga med att därtill utse den förståndigaste av pigorna och den 
som visat sig äga bästa hand med djuren, s.om det hette. Förutom 
de 3 eller 4 korna skötte pigan även kalvarna samt 40-50 får, 
2 svin och några höns. Om kreaturen stodo välryktade och rena 
i sina spiltor och trivdes gott, fick hon ofta uppbära matmoderns 
högt uttalade beröm. Hon sades ha go tur må kröttra. 
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Skötseln av kreaturen kallades stässing och arbetet te stässe 
mä djura, d.v.s. göra rent i fähuset, rykta djuren, mjölka dem 
o.s.v., medan arbetet att ge dem foder och vatten benämndes 
stilling. Stässing och stilling företogs fem gånger om dagen: 
msrastäss vid 6-7-tiden på morgonen, förmeddasstäss vid 10-
tiden, meddasstäss klockan 12, af tesstäss vid 3-tiden samt slut-
ligen kvällsstässinga vid 6-7-tiden. 

Vanligen sade man ej ladugård utan f jus eller fjös. Ute på 
gården stod ett särskilt ssmmarf jus, där korna övernattade under 
den varmaste årstiden. Foderladan var belägen mellan fähus-
väggen och logen. Belysningen vintertid i fähus och stall ut-
gjordes av steckelsge eller steckeljus, d.v.s. tunna, späntade och 
torkade törestickor, som man under arbetet höll fast med tän-
derna. Man begagnade även ljushall, en flat stenhäll .på vilken 
man eldade med ved för att få ljust under arbetet. Ljushällen låg 
i det lämpligaste hörnet av lagård och stall. Både sticklågor och 
ljushällar övergåvos i slutet av århundradet och ersattes, sedan 
fotogenen kommit i handeln, med hemslöjdade trälyktor, f juslökt 
och stallökt, försedda med fönsterglas och flatbrännare utan 
lampglas. 

Om fähuset vintertid var kallt och dragigt, som ofta var fallet, 
eldade man i en stor järngryta på tre ben, vanligen ställd på 
ljushällen i ena fähushörnet. Grytan fylldes med träkol, och 
kolos förhindrades genom att det fanns draghål i väggen. 

Båsen voro placerade utmed ena väggen; mellan dem och 
väggen löpte forgangen (fodergången), varifrån den som stillade 
kreaturen matade hö i häckarna. Båsstörarna voro upptill fästade 
vid en planka och denna i sin tur i takåsarna, på vilka taket 
vilade. Stolparna vid båsens yttre del kallades oppståndarer. 
Bakom korna fanns floren, även uttalat floern, med spillnings-
ränna. I floren fanns en lucka, varigenom spillningen mockades 
ned på den ibland under golvet befintliga gödselstacken. I annat 
fall skottades den ut genom ~lucka i väggen. 

Till kobindsle nyttjades på senare tid s.k. klavlås, ett bågböjt, 
styvt järnband försett med en rörlig övre del att knäppa fast över 
kons nacke. Längre tillbaka begagnades som bindsle ett band av 
vridna och sammanflätade mjuka vidj or, svegbann eller vibann, 
det förra dock flätat av unggran (fig. 60). Själva bindslet, som 
benämndes simme, visimme (eller som skällband bjällesimme), 
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Vraidnin9 av vidior. 	 Färclig'hjin 

Fig. 60. Förfärdigande av vid jebindsle. Köla. A. T. Byberg. ULMA. 

utgjordes av ett halsband hopflätat av två eller tre vidjor, vilket 
fästes i väggen med ett på samma sätt förfärdigat vidjeband. Man 
var förr mycket skicklig i att fläta och vrida dylika band. Till 
kalvarna användes alltid vidjebindslen. 

Eftersom fähus och uthus i regel voro olika breda, uppstod 
mellan dem en fodergång, kallad skåle. I denna skåle lades 
hövannlene upp. En vannel var en höbörda, lagom stor att taga 
i famnen och ge korna. Man ryckte till sig höet med en hökrok 
(fig. 61). Till större helger vannle man rätt mycket hö. Omkring 
bördan slog man då ett band, helst av råghalm, så att den ej föll 
isär vid inbärningen. 

För kalvarna fanns i fähuset en avbalkning, gälen eller kalve-
kätten; motsvarande avbalkning för grisarna hette grisekätte, 
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Fig. 61. Hökrokar, alnslånga björkkäppar. I den enes rotända har sparats 
en kvist, formad till hulling. Köla. A. T. Byberg. NM. 

svinekätte, grisegåle. Kalvarna vistades under sommaren i ett 
särskilt kalvehus om nätterna. 

Korna utfodrades med hö samt hackad halm, kallad hack 
(hackelse). Endast råghalmen hackades, havrehalmen gav man 
dem oskuren. Vicker samt tveslått, i Köla kallat lehå, d.v.s. gräs 
som vuxit upp efter första slåttern, gav man också djuren tidvis. 
Det benämndes även grönf or. Detta nyslagna gräs var mycket 
begärligt både för kor, hästar och svin. Så länge djuren gingo 
på skogsbete, gav man dem grönfoder vid hemkomsten varje 
kväll och även varje morgon före utsläppningen. 

Under tiden från kreaturens insättning om hösten tills betet 
om våren växt upp såpass långt, att man kunde låta dem börja 
skogsbetet, utfodrades de på följande sätt och tider. På 
morgonen vid 6-7-tiden fingo korna en vandel hö samt litet 
halm, vid 10-tiden åter hö samt vatten. Middagsmålet klockan 
12 bestod av sörpe samt havreagnar, så längre förrådet av dylika 
räckte. Sörpan utgjordes av halmhackelse samt mö (höavfall) 
jämte ett avkok på potatisris. Den serverades korna i en spann 
(rund laggad holk). Hackelsen hoprördes med vatten, mjöl och 
litet sillake, om sådan fanns att tillgå. Vintertid måste vattnet 
uppvärmas något. Till middagsmålet lades dessutom en hövandel 
åt varje ko. Så kom eftermiddagsmålet vid 3-tiden med ytterligare 
hö och vatten samt kvällsmålet vid 6-tiden med samma utfodring. 
Korna skulle ha något längre råghalmshackelse än hästarna. 
Kalvarnas dryck hette kalvedrecke och bestod vanligen av en 
blandning vatten, sämre mjölk samt klimjöl eller annat mjöl 
alltefter råd och lägenhet. En ko som nyligen kalvat gav man 
ljumt, ej varmt vatten och tillsatte litet libbsteck (libbsticka, 
Levisticum officinale) eller stundom ett spetsglas brännvin. 

Kalv som skulle gödas till slakt kallades gökalv, uppföddes 
med nymjölk och fick vara i egen kätte. Motsatsen till gödkalv 
12 
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var blåkalv, så benämnd enär han uppföddes med b/åmjak 
(sämre mjölk). 

Om en kalv i otid sökte dia sin moder, anbringades kring 
hans nos en nosring av plattläder, försedd med korta, spetsiga 
taggar på yttersidan, vilka stucko kon i jugre (juvret). Samma 
anordning brukades på kor, som försökte dia sig själva. 

Någon dag i början av maj släpptes korna ut på skogsbete. 
Tidpunkten varierade något beroende på väderlek och årsväxt. 
Vissa vårar kunde kreaturens lösning ske i månadens början, 
enstaka år vid månadens slut. Under normala förhållanden skulle 
korna helst vara i skogen den 3 maj, korsmässodagen. Dagen 
före lösinga släpptes hemmanets kor tillsammans i ett hag i 
gårdens närhet för att vänjas vid sambete, sam beting. Pigor och 
drängar, ofta matmodern själv, sågo på hur det skulle gå med 
hoptämjinga (tämjandet). Dagen kallades tämjardan och av-
slutades för hundra år sedan med ett tämjaröl, ett kalas med 
förtäring av öl eller dricka, stundom brännvin. 

Under större delen av 1800-talet måste kreaturen gätes, vallas 
av gätarer, gätaronger, gätarguter (lilgå), i Nordmarks härad 
även kallade hölinger. Pojkar och flickor vallade djuren hela 
sommaren och gingo hem med dem varje kväll, såvida man ej 
höll sig med säter. Gårdägare, som själva ej hade barn att valla 
korna, lejde torparbarn och rotehj on, vilka åtminstone på 1830-
talet fingo nöja sig med 12 skillingar per dag för gätinga 
(Ränkeseddagboken 1838). Vallarens utrustning bestod av en 
nävverbutt (näverburk) med surmjölk i. Burken var rund som 
en flaska, gjord av näver och försedd med handtag av vidjor. 
Vidare medfördes en väska av grovt tyg, vari förvarades bröd 
bakat av havremjöl blandat med malet syrgräs (Rumex) samt 
en läfsa, ett slags mjukbröd som gräddats på glöden i gruvan. 
Vid sidan bar vallhjonet ett bockhorn med flera hål i, så att 
man kunde spela enkla melodier därpå. Långt tillbaka i tiden 
förekommo även näverlurar, tunna trälurar lindade med näver. 
Att blåsa i näverlur kallades te lelle och de mer eller mindre 
melodiösa ljuden benämndes lellinger; att blåsa i bockhorn var 
te tjomme. Den långa raden av kreatur, som i ottan drog till 
skogs under vallhjonens lelling eller ljomming, kallades rompe-
drage. 

Skogsbetet benämndes bete och mulbete, betesmarken fäskog. 
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För att kunna höra, var korna befunno sig i händelse de 
ville springa omkring på för stora områden, satte man på dem 
skälla. Den ko, som visat sig säkrast att gå hem om kvällarna, 
utvaldes till skälleko. Skällorna voro av två slag, dels pinkebjälle, 
som var gjuten av metall, dels plåtbjällra gjord av tämligen tjock 
järnplåt. De sistnämnda hade det starkaste ljudet och nyttjades 
därför till större djur, medan pinkebjällrorna sattes på får och 
getter samt kalvar. Kläppen (delken) var fästad i en ögla på 
överstyckets insida. Kor som fått vanan att taga upp grindar med 
hornen fingo gå med en brädlapp på hornen, försedd med två 
oppständarer inborrade i hål i brädet. Även i de uppstående 
träbitarna borrades hål för tvenne tappar, en axel träddes igenom 
hålen och på axeln snurrade ett litet trähjul. När kon försökte 
lyfta upp en grind, rullade hjulet runt mot grindspjälorna och 
försöket misslyckades. Detta var ett säkert medel att bota illgärs-
fulle (okynniga) kor. 

Tjurar av den istadiga och bråkiga sorten erhöllo under betes-
gången en stadig töm över nacken med ett halsband i, varifrån 
en tömända löpte ned till vänstra fotleden, där den knöts fast. 
Genom att denna tömända var rätt kort, hindrades tjuren att 
räta upp huvudet i normal höjd, varigenom han höll sig beskedlig 
och lugn. 

Om kreaturens vård och ans i övrigt är vidare att säga, att man 
skyfflade bort spillningen dagligen, sopade ren floren och båset 
och strödde skogsmossa eller torvströ till bädd. 1 stället för mossa 
begagnades på en del håll finhackat granris. Granriset rycktes 
ned med en barkäck, en avbruten lie med långt skaft. På All-
helgonadagen togos kreaturen normalt och definitivt in från 
betesplatsen. Någon dag dessförinnan hade fähuset rengjorts, 
fönstren tvättats, där sådana funnos, och alla draghål och 
springor hade tätats med trasor och mossa för att utestänga den 
annalkande kölden. Vintertid släpptes djuren ut en gång i veckan 
för att de skulle få motionera. 

Stallet (fig. 62) benämndes stad, stallänga. Det hade tvenne 
dörrar, en för hästarnas in- och utledande, stalldöra, och en för 
utkastandet av spillningen, mockdöra, dretgluggen, dyngkast-
döra. Ett eller två små fönster såg man på stall i senare tid, men 
i äldre tid fanns varken fönster eller ventilation. Stallet var så 
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Fig. 62. Plan av stall med lada och slädsk jul. Över stallet låg logkistan. Käla. 
A. T. Byberg. NM. 

byggt, att det stod avskilt från fähuset, varigenom man erhöll 
stall- och kogödsel var för sig. 

Spiltorna avdelades med stolpar från golv till tak, spiltstslper. 
Varje spilta var cirka 1,5 m bred. I äldre tid hade spiltan jord-
golv, längre fram trägolv. Avbalkningen mellan spiltorna kallades 
spiltbalk. Bakom hästarna fanns ett dyngränne. För fölungen 
fanns särskild kätte i stallet. Hästarna åto i krubba och pinn-
häck. Varje spilta hade sin häck, nedtill fästad i väggen. Genom 
ett hål i ladväggen mittför häcken matades höet direkt däri 
från hösten (höstacken). Medan hästen åt, föll nytt hö ned undan 
för undan. Krubban satt under häcken och i den hälldes havre. 
I krubbträets framkant slog man in en sinka av järn, vari hästen 
bands. I sinkan fanns en järnring och genom den träddes grim-
skaftet. Slutligen träddes en knarvel (tvärpinne) genom grim-
skaftets ring, och hästen var bunden. En del personer föredrog 
att använda halsband av vidj or eller järn. Man valde det slags 
bindsle, som hästen från början vants vid på den gård, där 
den växt upp. 

Stall av gamla typen hade fodergång mellan väggen och 
krubban samt därovanför en stallsvale eller ett stallränne. Genom 
ett hål i taket nedsläpptes i dessa stall fodret från rännet i 
gången. Men i dylika stall blev alltid en del av fodret förstört 
av den ånga, som avdunstade från hästarna. Sådant inpyrt hö 
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Fig. 63. Hästhälla. Käla. A. T. Byberg. ULMA. 

ville inga hästar äta, men korna och fåren nöjde sig därmed. 
Två slags hackelse skulle hästarna ha: dels till sörpan 2 cm lång 
halmhackelse, dels blandad i havren, varvid det var noga med 
att hackelsen hade samma längd som havrekornen, eljest läm-
nades den kvar. I sörpan blandades havremjöl. 

Utfodringen vintertid, då man körde timmer i skogen, avvek 
något från den vanliga. Strax vid hemkomsten gav man hästen en 
riklig portion hackesörpe i en särskild trälåda, lagom stor att ställa 
i krubban, samt klockan 8 natt for, bestående av häcken proppfull 
med hö och därtill en eller två hinkar vatten. Redan klockan 4 
på morgonen fick han åter havre, blandad med hackelse, samt 
ytterligare vatten. Låg arbetsplatsen långt från stallet, medfördes 
en mulpsse (tornister) med havre i samt en stor hötapp i en 
kasserad spannmålssäck. Dessutom gav man hästen hö vid alla 
tillfällen, då man stannade för på- och avlastning. Vid hem-
komsten fick hästen nattfoder igen o.s.v. Vid långfärder med-
fördes en hårt stoppad hösäck, vid behov två, samt en mulpåse 
med havre. Den sistnämnda var gjord av linnesäckväv eller av 
skinn och var försedd med rund träbotten samt nackrem. 

Ibland band man en hästeb jätte eller hästeskramle om hästens 
hals, då han släpptes på skogsbete om sommaren. Den sist- 
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nämnda, som förde mera väsen, kom till användning på sådana 
hästar, som särskilt nattetid bröto sig igenom stängsel och för-
störde gröda. En ostyrig häst, som fått en sådan skramla om 
halsen, skrämdes av oljudet, som uppkom då han sökte taga sig 
över stängslet, och han gjorde sedan ej gärna om försöket. Fort-
for han ändå att vilja tränga sig igenom eller hoppa över staket, 
avhölls han därifrån medelst en hästehälle (fig. 63). 

Enligt Byberg (EU 34734) höll man i skogsbygden ofta flera 
hästar per tunnland än i den övriga bygden. Detta berodde på 
den rikliga tillgången på skogskörslor. Sålunda förekom, att man 
höll sig med två hästar till en åkerareal av cirka 12 tunnland, 
men då kunde också skogsarealen vara 10-20 gånger större. 

Hästarna inköptes vanligen från Norge, i regel på Grundsets 
marknad (se sid. 398). De norska hästarna kallades f jordinger. 
En västgöte, från början gårdfarihandlare, som i början av 1800-
talet slagit sig ned som bofast i trakten av Växvik (Köla), 
brukade företaga regelbundna norgeresor för att uppköpa hästar, 
som han sedan sålde i västra Värmland. I framlass brukade han 
frakta med sig skrädmjöl, malat av bakugnstorkad och skrädd 
havre, som norrmännen gärna ville köpa. Andra köpte hästar 
på Årjängs marknad i Silbodal. På gårdar, där man ägde mer än 
ett hästdjur och största antalet utgjordes av ston, uppfödde man 
hästar. Hästavel bedrevs särskilt i Nordmarks härad. Avståndet 
fbi närmaste hingst kunde ofta utgöra en mil eller mer. Ofta 
besöktes utsocknes hingstar och språngavgiften erlades i kon-
tanter. 

Hingstfölen kastrerades vid ett års ålder eller något däröver. 
I Köla socken och grannsocknarna söder och öster ut anför-
troddes detta uppdrag åt den för sin skicklighet som djurläkare 
berömde Håka i Mellby (Eda socken). På Glaskogen var det 
vanligtvis skir fere och tatarer, som anlitades. En vitt utbredd 
tattarsläkt var »Melinene», av vilka Fredrik Melin var den mest 
anlitade kastreraren. Han tjänstgjorde även som hästslaktare, 
s.k. hästflådder eller rackere. Vid kastrering av hingstar gick han 
tillväga på följande sätt. Först utbreddes halm över golvet i 
spiltan eller ute på backen, som hästen skulle ligga på. Med ett 
k.astty (repanordning) snördes alla fyra benen tillsammans så, 
att bakbenen nästan nådde huvudet. En man fasthöll hästens 
huvud under hela proceduren. Mellan bakbenen placerades därpå 
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en träbit avsedd att hålla isär dem och som fick sitta kvar hela 
följande natt. Så skar gällaren isär pungen, tog ur stenene 
(testiklarna) och drog fram sena, på vilken man fastband två 
träbitar, rundade, urholkade halvor med ett spår i varderas mitt, 
drygt 3 cm brett, vari gällaren klenade ett slags salva. Salvan, 
som var starkt frätande och avsåg att fräta bort senan, var röd 
till färgen och tillagad efter gällarens hemliga recept. De båda 
träbitarna hopsnördes stadigt med råa remmar och fingo kvar-
sitta till följande dag. Fredrik Melin brukade kasta testiklarna 
till sin hund, som genast förtärde dem. En särskild vaktare satt 
hela natten hos fölungen och förhindrade honom med piskans 
hjälp att lägga sig sedan han efter kastreringen hade hjälpts på 
fötter. 

En vanlig fölunge kallades som helt ung sugaronge, men när 
den hunnit in i andra levnadsåret och skulle tämjas, fick den 
heta tämjaronge eller tämjonge. Man indelade tämjningen i förste 
tämje och annre tämje, det sistnämnda var lika med andra 
tämjningsåret (tredje levnadsåret). Enligt Byberg började täm-
jandet med grimma och betsel, vari fästats en lång töm att hållas 
av tämjaren. Fölet fick då vänja sig att gå i cirkel eller kapsjon 
(kapson). Därnäst band man på en täckgj ord, försedd med 
tömlöp (ringar), och försökte med tömkörning. Detta kunde 
också ske med påselning och förspänning framför en träandrings-
slip, som kördes på barmark. Metoderna varierade givetvis allt-
efter djurets villighet eller motspänstighet. I andra tämjet 
påsattes de första hästskorna. Den gängse hästskotypen hade 
stålsatta gräv och hakar samt hål för åtta söm. På vintern var 
hästen skarpskodd, d.v.s. hade skor med vässade gräv och hakar 
(den inre haken hade emellertid alltid plan trampyta). Under 
sommaren var hästen slöskodd, vilket innebar, att han försetts 
med skor som blivit slitna genom vinterbruk. Längre tillbaka 
i tiden torde man ha smitt hästskorna i orten, men från och 
med århundradets sista årtionden köptes de vanligen hos lant-
handlarna, som i sin tur togo sitt förråd från en insocknes smed. 
Broddskor ha mera sällan brukats. Dessa hade hål med utbyt-
bara broddar på gräv och hake. Som en mera provisorisk åtgärd 
kunde man utbyta vanlig söm mot broddsöm med mej selformat 
huvud. Skoningen utfördes av körkarlen eller husbonden hemma 
i stallet, i eller utanför spiltan, sommartid ute på stallbacken. 
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Verktygen voro hammare, hovtång och täljkniv, mera sällan 
hovrasp. 

Om de återstående husdj uren är ej mycket att säga. Svinhuset, 
där sådant fanns, kallades grisef juse, svinef juse och var en-
rummigt, såvida man ej höll sig med både so och galt, då det 
gjordes tvårummigt. Mathon, grisehon, var fästad vid väggen. 
Utanför grishuset fanns en särskild grisegåle, som vanligen var 
uppförd av några stolpar på vilka bräder spikats till enkla väggar, 
ibland användes slanor hopbundna med sveg som i en gärdes-
gård. I grisgården fingo svinen fritt röra sig under sommar-
månaderna. Till bädd lade man upp halm; de som hade ont om 
halm använde mossa. Svinmaten bestod mestadels av ske ler 
(köksavfall) samt av mjölkblandning, d.v.s. sämre mjölk och 
sämre ,havremjöl samt vetekli. Mindervärdig potatis kokades i 
köket åt svinen, likaså skadade rotfrukter. 

Hönsen sutto nattetid på en hönepall eller hönshjäll under 
taket i ladugården. En smal trappa eller stege ledde ditupp. 
Hönsfödan bestod huvudsakligen av hönseröre, d.v.s. vatten och 
havre, samt av brända och sönderkrossade ben och litet grus. 

Fåren klipptes två gånger om året, vår och höst. Vårullen 
kallades vårl8dden, under det att höstullen benämndes langulla. 
Under buken växte bukulla, som frånskildes och nyttjades till 
strump- och vantgarn. Vårklippningen företogs i mitten av april, 
höstklippningen på senhösten. De får, som varit lamm ena årets 
vår, klipptes först vid midsommartid samma år. Innan fåren 
släpptes ut på skogsbete, fingo de liksom kor och kalvar gå i 
ett hag nära gården några dagar, varvid den till bjällesö utsedda 
tackan bar bjällran i en bjällesimme om halsen. Simnien var 
ofta gjord av läder, men många brukade göra den av vridna 
vidjor. Man vande fåren att lyssna till lockandet genom att gnida 
ett par hårda brödbitar mot varandra och samtidigt locka 
»purr-purr-purr, ,kom da, purrene små». Några nätter togos fåren 
in i fårkätten i fähuset, men snart fingo de övernatta några 
gånger ute i haget. Därefter kunde man tryggt släppa ut dem 
i skogen. 

Så länge rovdjur funnos i skogarna, frånskildes lammen och 
föstes in i ett beteshag vid gården. Före lösningen måste fåren 
märkas. Märkena kallades fårmarke eller sömarke, ty med söer 
avsågs i regel både hon- och handjur. En del ägare klippte ett 
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kryss i öronen, andra en trekant, åter andra gjorde runda hål 
med en specialtång, försedd med en ihålig järndubb som åstad-
kom runda hål i öronen. Före 1850 begagnades på Glaskogen 
trästickor, vari ägaremärket, bmnarke, inbränts med ett bomarke-
jarn. Stickan försågs sedan med en smal vidja eller ett snöre och 
bands om fårens hals. Emellertid övergav man snart denna 
märkningsmetod, eftersom det visade sig att fåren lätt förlorade 
stickorna under betesgången i skogen. På hösten gällde det att 
leta reda på fåren, ett arbete som i regel karlarna åtogo sig. 

Med sö menades egentligen en tacka, men båda könen kallades 
som nämnts vanligen söer. Gumsen hette bässe, ungarna lamm-
onger. Vintertid vistades gumsen i stallet och benämndes då 
stallbässe. Han fodrades där med mö och krabbvrak eller krubb-
rep, d.v.s. höavfall samt foderrester som ratats av andra djur 
och blivit kvar i krubbor och höhäckar. 

Fattiga skogstorpare togo ofta om sommaren krötter på for. 
Detta innebar, att bönderna i jordbruksbygden gjorde upp med 
dem att taga emot deras kreatur över sommaren och se till att 
de gingo med i betet. Var det fråga om kor, kvigor och kalvar 
samt får, släpptes de helt enkelt tillsammans med de egna djuren. 
Men ibland gällde det att taga hand om tjurar och oxar, och 
då måste särskilda anordningar vidtagas. Man byggde då på 
lämplig plats i skogen en kve (i Köla och Järnskog kvei), d.v.s. 
en flyttbar inhägnad, som bars till nya platser allt eftersom 
djuren avbetade marken. Än i dag heta ett par gräsrika platser 
på Växviksskogen i Köla socken Oxekvea och Tjurmyra. Där 
hade Anders Jonsson i Gränsjösätra (Älgå) de oxar och tjurar 
i bet, som han mottagit från patronen vid Adolfsfors herrgård. 
Oxar användes där som dragdjur ännu under århundradets 
senare hälft. Sonen Karl Andersson (f. 1869) berättar härom: 
»Oxene va t8kne i beta, sellö [ser du], far hade betalt för att han 
hade el8m, å när han kom fram te bygda mä djura 8M hösten, 
så feck han n8ggre matbeter å tocke in natura.» Liksom många 
andra brukade Jonsson även taga emot får över sommaren. 
Stundom betalade bönderna kontant för krötter på for, varom 
en anteckning i Ränkeseddagboken för år 1881 talar: »Caj sa för 
sommarbete åt en kviga 5 rdr.» 

Vad slutligen beträffar namngivningen på hästar och kor, 
skedde den i regel efter färgen, ibland efter förre ägaren och efter 
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inköpsorten. Sålunda kunde hästar få heta Brunte och Bruna, 
Svarten och Svarta, Blacken och Blacka o.s.v. Hammarsvarta 
var inköpt i Lillehammer, Norge; Smolmarks svarta i Smolmark 
(Karlanda) ; Gördsbymärra i Gördsbyn (Älgå). Vanliga namn 
voro vidare Lydig och Lydia, Pontiac, Balder, Prinsen och Sessan, 
Pärla, Docka m.fl. På gården Nytomta i Ränkesed (Älgå) hette 
korna Lilja, Littanea (av dial. e titta ne, avseende ringa storlek), 
Röma, Rosina, Rössa (efter gården Rösa) samt Rolissna. En tjur 
på samma gård bar namnet Pontus. I auktionsprotokoll från 
Karlanda påträffas konamnen Salina (köpt av Sahlin), Blomma, 
Ringros och Stjärna. 

Säterdrif ten. 

Fäbodväsendet och finnbebyggelsen. 
Säterdriften i västra Värmland har tidigare behandlats av 

A. T. Byberg (Värmland förr och nu 1931) och Bengt Lundholm 
(Nationen och hembygden III, Uppsala 1942). Vad jag här och 
i fortsättningen ämnar framlägga kan betraktas såsom en kom-
plettering av deras framställningar. Om finnbebyggelsens in-
verkan på säterdriften yttrar sig endast Lundholm och han gör 
det ytterst kortfattat. Även om det är riktigt, som han säger, 
att finnbebyggelsen hejdade eller avlöste sätrarnas utbredning 
mot sydöst, får man ej förbise en annan minst lika väsentlig 
orsak. Även om finnar aldrig kommit att bosätta sig på Gla-
skogen, eller i vidare bemärkelse Södra finnskogen, skulle det 
av naturen begränsade skogsområde som stod till buds ej ha 
tillåtit ytterligare expansion av säterdriften. 

Hur länge sätrar funnits på Glaskogen är ej lätt att säga, men 
eftersom Fjällboda i Järnskog (nära gränsen till Karlanda) upp-
tages i 1540 års jordebok (SOV IX A, sid. 28) och en säter vid 
Ränken i Älgå år 1565 (Årliga räntan af Westersyslet), är det 
troligt att flera sätrar funnits där före finninvandringens början. 
Den tidigaste kända finnbosättningen på Glaskogen skedde år 
1584 (Lenungen i Glava) och därefter fortgick den till omkring 
mitten av 1600-talet, då den synes ha stagnerat. Något betydande 
antal finnar kunna av naturliga skäl ej ha fått rum på de delar 
av Glaskogen, som voro i kronans ägo. Glaskogen betecknas år 
1610 såsom »2 Cronoskogar N. glassåås och Glaskogen» (SOV VI, 
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sid. 69), alltså en nordlig del utbredande sig norr om de båda 
Glasjöarna (delar av socknarna Glava, Älgå, Karlanda och möj-
ligen även Järnskog), samt en sydligare del omkring övre och 
Nedre Gla (Glava, Karlanda, Silbodal och Sillerud). Halvardsnäs 
på sistnämnda del togs upp av finnen Per år 1617 (jb), »ötorpet» 
(ödetorpet) vid Gladåkersälven, som från norr rinner ut i övre 
Gla, togs upp 1637, Gränsjötorp i Älgå, vid den norr om sist-
nämnda sjö belägna Gränsjön, år 1638, Sörboheden vid Södra 
Yxsjön i Karlanda 1645 o.s.v. Finnhemmanet Glassnäs i Älgå 
skattlades 1653, finnhemmanet östra Mörtnäs i Karlanda 1675 
(enl. bevarade familjepapper). övriga delar av de båda krono-
skogarna befolkades antagligen senare och då genom utflytt-
ningar, sedan finnbefolkningen ökat. Men nya torp kunde inte 
upptagas i större utsträckning, varför en del finnar eller finn-
ättlingar nödgades övertaga övergivna sätrar. Då boskapsskötseln, 
ej åkerbruket, fordom liksom nu för tiden var huvudnäringen i 
västra Värmland och de små åkerlapparna med sin ringa av-
kastning ej gåvo tillräckligt med foder åt kreaturen, måste 
bönderna i fjordbygderna och annorstädes för sin extensiva 
boskapsskötsel utnyttja alla till buds stående betesmarker. När 
så finnarna kommo och inkräktade på skogsbetet, uppstod starkt 
missnöje, som tog sig uttryck i klagomål inför myndigheterna. 
Ett par exempel på hur svenskbefolkningen sökte förhindra 
finska nedsättningar på Glaskogen skola här relateras. 

År 1636 hade drottning Kristina såsom svar på talrika klago-
mål utfärdat »Patent om Finnarne, som uthur Storfurstendömet 
wekne ähre, och nu på skogar sig oppehålla», enligt vilket finnar 
som flytt från Finland och utan fast bostad strövade omkring 
på svenska skogar skulle återsändas. Från och med detta påbuds 
tillkomstår begynte trakasserier mot finnarna i Värmland. De 
som inte hade haft förstånd att noggrant bevara sina kungliga 
fastebrev eller »byggsedlar», som de kallades, fördrevos utan för-
barmande (jfr P. Nordmann, Finnarne i mellersta Sverige. 
Hälsingfors 1888, sid. 49). En av orsakerna till förföljandet var 
givetvis finnarnas ohejdade svedjande, en annan intrånget på 
marker, där svenskbefolkningen med eller utan laglig rätt av 
ålder haft sina sätrar och mulbeten. Inom varje härad fanns en 
särskild nämnd, som behandlade klagomålen och undersökte det 
rättmätiga däri. 
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En anteckning i E. Fernows stora handskrift Archivum Verme-
landicum (Tom 1, sid. 685, Stiftsbiblioteket, Karlstad) omnämner 
ett finntorp på Skybergs ägor i Älgå år 1646. Följer man hänvis-
ningen till källan, samma års dombok för Jösse härad, finner 
man emellertid, att finnen Michel Johansson nämnda år av 
nämnden förhindrades att upptaga torp på Skybergs och Görds-
byns skog, »då nämnden funnit, att där ej kunde upptagas något 
torp utan bolbyarnas skada, då de lågo trångt och hade mulbete 
endast där finnen ville bygga.» Finntorpet fanns alltså ej 1646, 
men tre år längre fram hade Michel i alla fall lyckats uppföra 
en badstuga på Skybergsskogen, vilket framgår av ett tings-
protokoll i 1649 års dombok, där det heter att några finntorp i 
Gunnarskog, ett i Eda samt »Torpet på Skybergs ägor i Älgå ej 
lämna gärd till 1/8  och mindre till 1/4  och böra därför utrivas.» 
Torpet kan lokaliseras till Michelshöj den på östra Skybergs 
utskog, där nuvarande Michelstjärnet på en karta 1788 kallas 
»Bastug kjärn». Vid sitt beslut stödde sig nämnden säkerligen 
på 1648 års nya skogsordning, som bl.a. innehöll bestämmelsen, 
att »de torp, som icke hade så stor och god åker och äng, att 
de kunde göra skäl åtminstone för fjärdedels hemman i visso 
och ovisso, skulle strax dömas bort och utrivas» (P. Nordmann, 
a.a. sid. XXXVI). Liknande fall föreligga även från andra delar 
av de värmländska finnmarkerna (se Lundholms uppsats och 
där anf. litt.). 

Gottlund relaterar en dylik tilldragelse från Glava socken, där 
en finne vid namn Sigfrid fick en nyuppförd badstuga vid övre 
Gla uppbränd av bönder från Semnebyn, som hade sina sätrar 
vid sj östranden (Dagboksanteckningar 1821, sid. 51). Då bön-
derna längre fram ville göra likadant med en nyinflyttad finnes 
bostad på samma plats, kunde denne, Johan Tuppulainen, upp-
visa »kungabrev på att få bo här på kronans skog, dit bygdborna 
anlade sina sätrar utan lov». 

Allteftersom trångboddheten på Glaskogen började göra sig 
gällande, företogo finnar och med svenskar uppblandade finn-
ättlingar utflyttningar till närliggande trakter av kronoskogarna. 
När inga nya boplatser längre stodo att erhålla, tvingades de 
slå sig ned på övergivna sätrar. Åtminstone 8 sätrar i Älgå, 10 i 
Karlanda, 3 i Sillerud, 4 i Silbodal och ett mindre antal i Järn-
skog torde ha övertagits av finnar och med finnar besläktade 



189 

personer. Tidigast synas Glava sockens sätrar ha övergått till fast 
bebyggelse, endast följande fem voro i bruk på 1880-talet: Mörte-
vall (Sigfridstorp), Törebolssätern vid Stora Skottjärn, Sätern 
vid Lilla Skottjärn, Sätern vid sjön Glaåkern och Budalen vid 
Lilla Le sj ön. 

Ett intressant spörsmål vidröres av Bengt Lundholm, då han 
i anslutning till John Frödin skriver: »Frågan om finnarna haft 
sätrar går ej här att avgöra. Något fall, där ett finnhemman 
haft säter i bruk, har ej kunnat påvisas.» (a.a. sid. 73). Emeller-
tid förbiser Lundholm därvid först och främst innebörden av sina 
egna ord om att »Lankasätra och Vånsätra . . . uppstått genom 
klyvning av finnhemmanet Mörtnäs i Karlanda» (sid. 74). Vid 
klyvningen tillföll Lankarsätra östra Mörtnäs, medan Vånsätra 
lades till hemmanet Lysås. Finnhemmanet Mörtnäs ägde sålunda 
före klyvningen tvenne sätrar. I de Segerstedtska samlingarna 
om värmlandsfinnarna (Handskrift i VHAA, Stockholm) 
påträffa vi uppgiften, att en finne vid namn Mattes i egenskap 
av »skytt» erhöll tillstånd att bosätta sig vid Bjurdammen i östra 
Mörtnäs. Den äldsta hemmanskartan, som bär årtalet 1790, upp-
tager »Bjurdämsmyr» såsom belägen alldeles invid »Sättra». Vid 
närmare eftersyn visar det sig, att »Sättra» är identisk med 
Lankarsätra. Vånsätra upptages ej på hemmanskartorna förrän 
1837-39 och i tillhörande handlingar talas om »Gamla Säter-
platsen» och »Södra Zättra». Av den förra säterns belägenhet 
strax söder om Stolletjärn framgår det, att därmed åsyftas 
Lankarsätra. Sydväst om denna ligger den yngre Vånsätra. 
Ortsbefolkningen kallar den förste bebyggaren i Lankarsätra 
»Lankar-Mattes» och uppger denne vara »Mattes skytt». Enligt 
uppgift i de nämnda samlingarna, lämnad av skolläraren J. Dal-
gren i Karlanda, erhöll Mattes sin byggsedel av riksrådet Axel 
Sparre, som levde mellan åren 1652-1728. Tack vare Dalgrens 
uppgift är det oss möjligt att någorlunda säkert bestämma tid-
punkten för denna nedsättning. Sparre var överste vid Närkes 
och Värmlands regemente på 1680-talet och arrenderade då 
Mörtnäs, Björkebol och Lysås, som voro anslagna till »Cavalleri-
hemman». Ungefär vid den tiden bör Mattes ha slagit sig ned 
på sätern, som uppkallats efter honom. Mattes var berömd björn-
jägare och kan möjligen ha hetat Lankainen eller något dylikt. 
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Det är alltså obestridligt, att åtminstone finnar på Glaskogen 
nyttjat sätrar. 

Dessutom föreligger även en direkt uppgift om finnsätrar i en 
bok om västra Värmlands finnbefolkning. Boken skrevs 1899 
av Gustaf Schröder och hette Finntorpet i Västerskogen. Med 
»Västerskogen» avsåg Schröder just Glaskogen. I denna bok åter-
finnes följande skildring: 

»Hade flera finnar slagit sig ned nära varandra, så att kreaturs-
betet blev knappt, uppförde de fäbodar på något ej alltför 
långt avlägset berg. Ingenstädes såg jag, att de där brutit marken 
till åker, men däremot hade de väl avröjt sveden och därpå 
brett gödsel, varefter sj älvsått gräs uppspirat. Som gödsel årligen 
pålades, växte på dessa vallar, som den avröjda marken benämn-
des, ymnigt med gräs och blommor. Abyggnaderna på en sådan 
fäbodvall voro tämligen lika dem vid huvudgården, fastän 
enklare och färre till antalet. Pörte, kokhus, fähus och en så 
kallad 'kved' eller inhägnad, där småkreaturen, ibland även de 
större djuren, den varmaste årstiden hade sitt tillhåll under 
nätterna, flyttades årligen, och därigenom ökades själva vallen, 
sedan den blivit uppbökad och gödslad av kreaturen. Omkring 
fäbodarna hade finnarna större och mindre svedjefall, som voro 
besådda med råg, och där skörden kvarstod på hässjorna till 
vintern, då den hemkördes.» (a.a. sid. 44). 

Tyvärr angiver ej Schröder närmare platserna, där han sett 
dylika finnfäbodar, men eftersom bokens huvudpersoner äro bo-
satta på Glaskogen och de flesta händelserna utspelas där, är 
det rimligt att antaga, att skildringen gäller samma trakt av 
Värmland. 

Om verkligen finsk säterdrift alltså har förekommit på Gla-
skogen, måste detta ha berott på speciellt gynnsamma omständig-
heter. Ingenstädes på hela den norra och större värmländska 
finnskogen påträffar man belägg för finska fäbodar. Anledningen 
till denna skillnad borde i så fall vara de olika betingelserna. 
På södra finnskogen var utrymmet ganska begränsat och tillät 
ej svedjning i samma utsträckning som på den norra. I och 
med att finsk nedsättning faktiskt skedde på gamla svenska 
sätermarker på Glaskogen, kommo finnarna där i omedelbar 
kontakt med svensk säterdrift. Bristen på tillräckligt stora svedj e-
marker kan ha tvingat dem att pröva möjligheten av fäbod- 
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organisation för att skaffa betesmarker. På norra finnskogen 
förelåg aldrig samma behov, eftersom tillgång på svedjeland där 
var nära nog obegränsad. Där blev heller aldrig kontakten med 
svenskt fäbodväsen så intim. Om belägg för fäboddrift inom 
andra nedsättningar längre norrut i vårt land och andra möjlig-
heter till förklaring av denna företeelse jämför Richard Gothe, 
Medelpads finnmarker (Stockholm 1945), sid. 152 f. samt 
sid. 222 härnedan (Foderfångsten). 

Gränsj ösätrarna. 

Efter vad jag kunnat utröna, var det huvudsakligen finnar 
och med dem besläktade personer som slogo sig ned på gamla 
sätervallar och blevo bofasta där. Endast i enstaka fall övertogos 
övergivna sätrar av svenskar, som utvidgade dem till små torp. 
Till Sätrarne, ursprungligen Gränsjösätrarna, i Älgå hörde en 
större sätervall med flera bodar, som övergick till fast bebyggelse 
och beboddes både av finnättlingar och svenskbefolkning. Hem-
manet Gränsjö utgjorde, såsom inledningsvis omtalats, 1638 ett 
enda torp, Gränsjötorpet, upptaget av en finne. Redan 1646 
skattlades det till 1/8  hemman och sammanslogs efter århundra-
dets mitt med Glassnäs och några andra torp till 1/4  hemman. 
Även svenskar hade bosatt sig i trakten och folkmängden hade 
1740 stigit till 28 personer och tio år längre fram till 74, varav 
dock ej mindre än 38 angivas såsom utflyttade, varför antalet 
då bosatta i hemmanet utgör 36. Antagligen står denna uppgift 
om utflyttning i samband med Gränsjösätrarnas övergång till 
fast bebyggelse, även om inte alla 38 bosatte sig på sätervallen. 
Socknens äldsta bevarade handlingar, vari församlingsborna stå 
upptecknade, utgöras av husförhörslängder. Före år 1761 på-
träffas däri inga anteckningar om bofast befolkning i Sätrarne, 
men dylika kunna ha funnits i äldre förkomna kyrkböcker. 

Norra och Södra Gränsjösätrarna (jfr karta 2), som de även 
kallas på äldre kartor, utgjorde egentligen en sammanhängande 
sätervall och kan tjäna som exempel på hurusom på ett naturligt 
avgränsat område bosättningen grupperas i en byliknande små-
stugebebyggelse, som så småningom avfolkas och återgår till 
skogsmark. 

Eftersom ägaren till Nedre Glassnäs, som var finne, ännu i 
slutet av 1800-talet innehade en jordlott och en stuga på säter- 
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vallen, får man taga för givet, att gården tidigare haft säter där. 
Enligt uppgift skall Södra Gränsjösätra ha tillhört gårdarna 
Övre och Nedre Glassnäs. Sätrarna skola dock ha brukats sam-
fällt och mer än en sätervall har där aldrig funnits. Den förste 
bofaste inbyggaren var en norsk flykting, som på 1700-talet tilläts 
slå sig ned på sätern. Ekonomiska kartan 1886 upptager endast 
12 lägenheter i Sätrarne, men vid den tiden utgjorde de minst 14. 
Från norr till söder räknat funnos på vallen följande stugor. 

I Norra Sätra låg Ä n g a, bebodd till omkring 1890. 
Dit hörde också liksom de sex följande Anner s Jonsa s, 
som var bebott till 1947. 
Skr ä dder -K alles avfolkades 1913, men efter en tid 
flyttade folk åter dit. Senast bodde där en skomakare på 
1930-talet, men stugan var fallfärdig och står nu öde. 
Småland kallas här nästa stuga, vars namn ingen längre 
erinrar sig. Den var bebodd till omkring 1926, då de sista 
inbyggarna flyttade till Tapperud i Älgå. 
St or ef iens (storfinnens) ytterligt lilla stuga var bebodd 
ett stycke in på 1890-talet. 
Bagge-Pers anses vara äldsta bebyggelsen på platsen. 
Stugan stod kvar på 1880-talet men ingen bodde där. 
K u e 1 (kullen) skall ha övergetts år 1912, sedan ägaren 
avlidit. 
Br emser e (Bromserud), uppkallat efter en person med 
klicknamnet Bromsen, blev öde omkring 1890, då siste inne-
havaren avlidit. 
De återstående småstugorna lära ha räknats till Södra 
Gränsjösätra. Nummer 9 kalla vi här Mat tia se s efter 
näst siste innehavaren, vars son ogift bodde kvar där till 
omkring 1940. Stället köptes då av närmaste granne. 
Elins-baggens har ej varit bebodd sedan strax efter 
år 1900. 
Månsekanes beboddes till omkring 1890 och blev där-
efter utbruk till torpet Ramla i Järnskog. 
A n. ner s Anner sas står alltjämt kvar och var bebodd 
till 1948. 
Sågerns nyttjades till bostad senast år 1906. 
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Lellefiens (lillfinnens) eller Norra Dammyren 
ligger ett litet stycke väster om de uppräknade stugorna men 
hörde till sätern. Stugan användes som bostad så sent som 
1915, stod därpå länge öde men reparerades under 1930-talet 
och beboddes några år av en nyinflyttad familj. 
Rodisens eller Södra Dammyren avfolkades om-
kring 1890. 

Alla dess uppgifter ha lämnats av trenne Sätra-bor, August 
Andersson (1864-1943), Johannes Mattsson (1866-1947) och 
Karl Andersson (f. 1869), vilka också ha berättat följande om 
småstugornas innevånare. 

Siste innehavaren av Ånga hette Jonas Hägg och hade dit-
flyttat vid mitten av 1800-talet från Häggetorp. Han kallades 
Hägge-Jonas, hustrun hette Anna Andersdotter. Sedan Jonas 
avlidit omkring 1890, utlades stället och platsen ligger nu öde. 

Anner s J on sa s har fått namn efter näst siste innehava-
ren, självägaren Anders Jonsson (1816-1906); hans hustru hette 
Anna. Torpet övertogs av sonen Karl Andersson, som brukade 
det till år 1947. Numera står stugan tom. Anners-Jonsa sysslade 
med litet av varje, då torpet ej kunde föda familjen. Vintertid 
snickrade han likkistor, stolar och bord m.m. samt tillverkade 
kaffebrännare och kaffekvarnar. Även sysslade han med hem-
bränning och sålde brännvin till kunder. 

Skr ädde r-K alle s hade namn efter siste ägaren, Karl 
Skog, som till yrket var skräddare. Han var gift med Anna Påls-
dotter och dog 1913, varefter stället utlades. Skrädder-Kalle höll 
gärna uppbyggliga och sentimentala anföranden vid begravningar, 
var mycket intresserad av sjukdomar och botemedel och sysslade 
liksom hustrun med tillagning av örtmedeciner. Skog förde även 
yrkesräkenskapsbok. 

Det lilla boställe vi kallar Småland ägdes senast av Axel 
Andreasson från Ulverud, född i Vårdalen (Älgå). På vintrarna 
brukade han fara till Småland på kolningsarbete och medförde 
därifrån sin hustru. Stugan övergavs och jorden lades ut, då 
familjen 1926 avflyttade. Såsom exempel på den vidskeplighet, 
som levde ett friskt liv i Sätrarne, kan nämnas, att flyttningen 
lär ha berott på att hustomtarna gåvo sig iväg och det blev illa 
ställt med trivseln. Ett av barnen hade en vinterkväll vid jultiden 
13 
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från fönstret iakttagit tomtarnas bortflyttning, där de i mån-
skenet syntes draga lilleputtkälkar, lastade med små säckar, vari 
tomtarna förvarade sitt pick och pack. 

St or e f ien hette egentligen Anders Jansson (1814-1899). 
Stugan ägdes av honom jämte bröderna Vildsvensken och 
Storsko-Nils. Om dessa jättestora och j ättestarka bröder finnas 
många berättelser i bygden. De voro söner till Stor-Jan och 
sysslade med timmerhuggning, kolning, tjärbränning samt bär-
plockning. De ville aldrig använda tändstickor, sedan dylika 
kommit i handeln, utan de fortforo att tända sina små lerpipor 
med fnöske och flinta, så länge de levde. Alla tre förblevo ung-
karlar och dogo som rotehj on i stor fattigdom. Stugan skattade 
för längesen åt förgängelsen. 

I allmänhet ha de gamle god reda på ortens förste bebyggare. 
I Sätrarne bevara sagesmännen traditioner om Bagge-Pe r, 
som först blev bofast på sätervallen. I egenskap av norrman fick 
han heta bagge. »Han hadde gjort n8 ont i Nsrge, för dä tale 
geck 8m h8mmen, å han kom römnas hit frå Narge», berättas det. 
Tidpunkten minns ingen längre, men man kan sluta sig till att 
han inflyttade i senare hälften av 1700-talet därav, att han enligt 
uppgift skall ha lärt upp trollkarlen och smeden Mattias Persson 
i Glassnäs att tillverka bösspipor, och Mattias var född år 1762 
och dog 1836. Bagge-Per synes ha varit en mångkunnig man. 
Förutom en smedja i Sätrarne hade han i Skruvtjärnsbäcken 
på Ränkeseds hopskog satt upp en skvaltkvarn, varav små rester 
ännu finnas kvar. Likaså synas alltjämt lämningar i samma 
bäck efter en dammbyggnad, som efter honom kallas Bagge-Pers 
damm. Han skall ha tillverkat alla sina verktyg själv och förstått 
sig på allt slags maskineri. I mina sagesmäns barndom stod 
Bagge-Pers stuga kvar men är för längesedan riven. 

K uel beboddes senast av Olov Andersson, som kallades 
Brems-Ola eftersom han var son till Bremsen (se nedan). Olov 
avled 1911 på Älgå ålderdomshem. En broder, Brems-Edvin, 
antog Broms som tillnamn och emigrerade till Amerika. 

Br e m ser e hade namn efter Bremsen eller Brems-Anners, 
Anders Eriksson d.ä., som han benämndes till skillnad från en 
namne i Norra Dammyren. Hans första bostad, en säterbod, 
brann ned och han uppförde då en liten stuga. Sina dagar slutade 
han på 1890-talet. Klicknamnet hade han fått på grund av sin 
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vana att snurra runt och prata ovanligt hastigt, varigenom han 
erinrade om bromsens rörelser och surrande. Hustrun hette Anna 
och härstammade från Bråten i Gränsjö hemman. Stället är 
utlagt. 

M at tia se s ägdes av Mattias Henriksson från Glassnäs, en 
dotterson till trollkarlen med samma förnamn. Stugan uppfördes 
år 1848 och ägaren avled där 1906, varefter en son bebodde den 
till omkring 1940, då stället med tillhörande skog inköptes av 
en granne. 

Elins-baggens ägare hette Anders Eriksson. Han var 
från Baggetory på Sulviksskogen i Älgå och var gift två gånger, 
första gången med norskan Elin, andra gången med Marta från 
Ulvsjötorpet, dit han flyttade och där han avled år 1910. Han 
gick under namnen Elisen och Elinsbaggen, vilka syftade dels 
på hustruns namn, dels på Baggetorp, där han föddes. Stället 
har länge varit utlagt. 

Med benämningen Mån sek ane avsågs tvenne bröder, som 
härstammade från Månserud i Karlanda. Den ene hette Erik 
Anderson och var siste ägaren till stugan Månsekanes, den andre 
brodern ägde Anners Annersas och hette Anders Andersson. Den 
sistnämnde dog 1865 och sonen August övertog stället, byggde 
ny stuga och avled där 1943. Efter att en son till August Anders-
son hade brukat torpet under faderns ålderdom, avflyttade denne 
1948 och stugan står obebodd, fastän jorden ej är utlagd och den 
tillhörande skogen ej blivit såld. 

Sågerns innehades på 1880-talet av sågaren vid Yxsjösågen 
(Norra Yxsjön, Järnskog) Johannes Andersson, född i Sätra och 
död där 1905. Han var son till Bremsen och omtalas som duktig 
spelman. Brödraskaran i Bremsere var stor och ett par av dem 
ha vi redan omnämnt. En av dem flyttade till Djuvsheden på 
Silbodals finnskog, en annan till sätern Fjällboda (Järnskog). 
Sågerns hustru hette Anna och var från Nybygärdet i Gränsjö. 

I Norra D amm yr en bodde Lellefien, så kallad i motsats 
till sin namne Storefien. Båda arbetade en tid vid Algå bruks såg 
och erhöllo då sina binamn, för att man skulle kunna skilja 
på dem. Lellefien avled i sin stuga år 1915. 

I den närbelägna stugan S ö dr a D ammyr en bodde senast 
Rodis eller Rodisen, så kallad emedan han vid ungdomarnas 
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utförande av julspelet »ljuse stjärna» brukade inneha Herodes 
roll. Hans namn var Erik Persson och han levde till 1889. 

Gränsjösätrarna hyste sålunda under 1800-talet en ganska 
brokig befolkning. Numera kvarstå endast 7 stugor och samtliga 
äro obebodda, sedan den siste avflyttade 1949. Den gamla skogs-
vägen mellan Gränsj ö och Sätrarne är bristfällig och svårfram-
komlig höst och vinter, och elektriskt ljus saknas på sätervallen. 
Snart kommer skogen att återtaga sitt välde och motorsågens 
surrande kommer att ersätta ljudet av människoröster, som 
ljudit där i nära två sekler. 

Säterdriftens organisation. 

I den följande framställningen, som även den avser att kom-
plettera Bybergs och Lundholms skildringar av västvärmländsk 
säterdrift, kommer huvudvikten att läggas vid säterbestånden i 
Älgå, Karlanda och Järnskog. Av sätrarna i Älgå har Lundholm 
omnämnt endast en tredjedel, varför en särskild förteckning över 
socknens säterbestånd har medtagits i detta avsnitt. Innan älgå-
sätrarna behandlas, meddelas här smärre uppgifter om övriga 
socknars sätrar, som härröra ur traditionen eller ha inhämtats 
ur lantmäterihandlingar. 

Det ser ut, som om varje hemman i undersökningsområdet 
skulle ha nyttjat sätrar. Hemman som ägt för små skogsskiften 
för att kunna uppföra sätrar, t.ex. Fjuserud i Järnskog och Hälle 
i Köla, samt sådana som saknat lämplig skogsmark, exempel-
vis Söpple och Slärteg i Järnskog, ha på olika sätt skaffat sig 
säterplats på annat håll. Sålunda lyckades hemmansägarna i 
Fjuserud processa sig till säterplats i södra Köla, Hälle hade 
egen skog vid Buvattna i samma socken, Söpple hemmansägare 
arrenderade sätervall i östervallskog och Slärteg slutligen på 
Ulvshuvdanes utskog i Järnskog. Gårdar, vars säterbodar av en 
eller annan anledning ej längre kunde brukas, hyrde eller lånade 
sådana på närbelägna sätervallar. Så t.ex. hyrde Saxebyns hem-
man (Järnskog) säterbod på den i socknen belägna Mosstak-
sätern, sedan den egna boden, belägen mellan Saxebyn och Södra 
Yxsjön, blivit oduglig. Ersättning i dylika fall synes ej ha utgått 
efter några bestämda regler; ibland utlånades säterbod gratis, 
ibland mot villkor att brukaren skaffade näver åt ägaren på 
skogen; i enstaka fall erlades kontant betalning eller ersättning 



197 

in natura, och någon gång upprättades formligt arrendekontrakt. 
Både enskilda och samfällda säterplatser kunna konstateras 

inom området. På gamla hemmanskartor förekommer stundom 
beteckningen »samfälld säterplats». En karta över Stora Koppom 
i Järnskog 1766-67 upptager »Slärtegs Sättervall Samteg 
kallad», en beteckning som dels visar att hemmanet Slärteg hyrt 
säterplats av Koppom, dels att vallen nyttjades samfällt. I laga 
skifteshandlingar 1837 över Mörtnäs hemman i Karlanda står 
antecknat »Gamla Säterplatsen varit samfällt», varmed avses den 
i det föregående omtalade Lankarsätra. Med samfälld säterplats 
menades, att vem som helst av hemmansägarna hade rätt att 
där sätta upp säterbodar allt efter behov, samt att betet på vallen 
och kringliggande ej inhägnade skogsmark, tillhörande hemma-
net, var fritt. Det lär även enligt sagesmän i Köla ha förekommit, 
att man ej uppförde bodar på säterplatsen, även om hemmans-
kartan upptager en dylik. 

Som bekant skiftades ej hemmanens utmarker i gamla tider. 
Ända till inpå 1800-talet förekommo oskiftade sådana. I och med 
finninvandringen till Glaskogen synas utskogarna där för första 
gången ha uppdelats, och efter år 1783, då bestämmelserna .om 
storskifte slutgiltigt utformats, fortsatte uppdelningen, då sådan 
krävdes. Under århundradets senare hälft skedde ytterligare del-
ningar i samband med laga skiftet. Häri få vi väl söka för-
klaringen till att sätervallarna ibland voro odelade, ibland upp-
delade mellan hemmansägarna. På Korsbysätern i Järnskog t.ex. 
stodo på 1880-talet tre säterbodar och sätervallen var gemensam. 
Gräset skördades på halva vallen ena året och såldes på auktion 
till högstbjudande, varvid höet i regel inropades av den som var 
mest hjälpt därmed. Vanligen blev det 3-4 lass hö. Den andra 
vallhalvan betades gemensamt av säterns samtliga kreatur. Året 
därpå slogs sistnämnda halva och korna avbetade den andra. 
Uträkningen med detta system var den, att man på så sätt fick 
hela vallen gödslad. Naturligtvis var vallen inhägnad. 

Både enstugufäbodar och gemensamhetsfäbodar påträffas 
inom området. Hur förhållandena gestaltade sig efter genom-
förandet av laga skiftet och efter hemmansklyvningen, som på 
grund av den allt starkare framträdande folkökningen prakti-
serades i allt större omfattning, skulle det krävas en speciell 
undersökning att klarlägga. Här måste vi nöja oss med konsta- 
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Fig. 64. Söderby säter vid sjön Buvattna i Köla, sedd från östra sidan. NM. 
Sätern ägdes av gårdarna Söstuga och Bybacken i hemmanet Växvik och upp-
kallades efter de båda gårdnamnens förleder. Den var i bruk 1886 men 
nedlades några år senare. Säterstugan hade ett enda fönster. Spis med mur- 

pipa stod fritt framför södra gavelväggens mitt. 

terandet, att enstugufäbodar ofta genom hemmansklyvning er-
höllo flera ägare, att det efter laga skiftet ibland uppsattes flera 
bodar på en f.d. enstuguvall, att även om arvingar tilldelats 
ägolotter i säterskogen där ändå kunde förbli en enda bod o.s.v. 
Förhållandena blevo med andra ord alltmer komplicerade. Ville 
man sålunda söka fastslå, att enstugufäboden varit ursprunglig 
och gemensamhetsfäboden sekundär, finge man söka sig tillbaka 
betydligt längre i tiden än till år 1800. Så mycket kan nog sägas 
att gemensamhetsfäbodar synas ha förekommit allmännast i 
vissa socknar (Älgå, Karlanda, Järnskog) och enstugufäbodar 
i andra (Köla). 

Såsom exempel på hur en gemensamhetsfäbod uppkom kunna 
vi taga sätern S ö der by i Köla (fig. 64 och 65; jfr karta 2). 
Från gården Söstuga i Växvik avsöndrades i slutet av 1840-talet 
såsom självständigt torp Bybacken (se sid 120), då en dotter till 
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Fig. 65. Söderby säter i Köla, sedd från västra sidan. NM. 

ägaren gifte sig med en utsocknes. Ägarna till Söstuga och Bybac-
ken uppförde tillsammans sätern Söderby, som erhöll namn av 
gårdnamnens båda förleder. Arbetet utfördes under åren 1871-72 
och ägaren till Bybacken förde däröver noggranna anteckningar 
(Anders Olssons »Minnes Bok»). I modern språkdräkt te sig 
hans anteckningar på följande sätt: 

Förteckning på det arbete jag gjort för den nya säterns uppförande 
år 1871. 

nov. röjt och lagat väg från gamla Wäxfeldts ägor till Buvattens-
sundet för virkets framskaffande. 

D:o 	kört 5 tolfter bräder från Skällarbyns bruk till Buvattens- 
sundet. 

23, 24 Kört tegel från Hallebol till Söderby med 2:ne hästar och 
karlar i tvenne dagar. 

25. 	D:o med ler till murningen. 
27. 	D:o med sågspån, tillsläppt av eget virke 1/2  famn takstickor 

och 6 st. bräder, körning därpå. 
3 lass halm till ladugårdstaket någorlunda efter andel. 

1872 i juni för inredningen i säterstugan är av mig gjorda 7 dagsverken. 
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I dagboksbladets kant finnas samtliga häst- och karldagsverken 
utförda, vilka tillsammans utgöra 9 av förra och 17 1/2  av senare 
slaget. Resten av arbetet utfördes och materialierna bekostades 
av den andre andelsägaren. All säterattiralj nyttjades gemen-
samt; drätta, d.v.s. förrådet av ost och smör, delades upp efter 
kornas antal på vardera gården, korna sköttes av en gemensam 
bupige, eller om antalet kor så krävde, av två, en från vardera 
hushållet. 

Det förekom även, att större gemensamhetsfäbodar på grund 
av utflyttningen vid laga skiftet eller hemmansklyvningen över-
gingo till enstugufäbodar. I vissa fall berodde det även på att 
man tack vare rikligare fodertillgång vid hemgården inte längre 
behövde sätern och därför upphörde med säterdriften. Innan 
sätern lades ned, fanns då bara en bod på platsen. 

Så skall enligt uppgift ha skett med Hultebysätern i 
Karlanda (fig. 66). Till denna stora säter hörde eljest flera oregel-
bundna sätervallar med många stugor och fähus (26 bodar och 
andra byggnader enligt laga skifteskartan 1850). En f.d. säter-
jänta därstädes berättar, att Framstuga i Hultebyn var den sista 
gård, som höll kreatur där (1912). Meddelaren är född 1865 
och i hennes barndom stodo 6 bodar kvar, alla i bruk. En del 
gårdar i hemmanet hade delad säterbod, andra hade var och en 
sin. Varje hemmansägare höll sig dock med eget fähus. Säter-
vallarna voro uppdelade och var och en skördade gräset på sin 
lott; åtskilliga odlade även potatis. Till Hultebysätern hörde 
också två eller tre bodar vid Fallet strax öster om sätern vid sjön 
Nedre Rinnen, samt Gravtjärnssätern eller Gravdalen som den 
även hette, en enstugufäbod belägen ett par km sydväst om 
huvudsätervallen. Vidare ägde hemmanet Lilla och Stora Brunns-
sätrarna vid övre Rinnens båda vikar Lilla och Stora Brunn. 
Sätervallar funnos ej vid alla bodarna. Sålunda saknades dylika 
vid de båda sistnämnda, där man i stället odlade potatis i ganska 
stor omfattning. Även Gravdalen saknade vall, likaså sätern 
Fallet, där ett stort inhägnat hag ersatte vallen. Tillsammans 
kallades alla dessa sätrar jämte huvudsätern för Hultebysätern. 

Björkebolssät ern i Karlanda kan också betraktas som 
en gemensamhetsfäbod, ett slags »byfäbod» med många bodar 
och uppdelade vallar. Till en del vallar var det flera ägare. När 



Fig. 66. Planskisser av säterstugor 
från Hultebysätern i Karlanda. NM. 
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min sagesmans moder (f. 1827) var ung flicka, höll hemmans-
ägarna kreatur i tre kvarstående bodar med lika många fähus. 
I varje säterbod bodde två säterkullor. 

Lysåssät er n i samma socken uppdelades vid storskifte 
1814 mellan sju delägare. När så laga skiftet genomfördes 1846, 
blev en av dem ägare till samtliga smålotter, varjämte ett när-
beläget torp tillföll honom. Denna säter synes tidigt ha övergått 
till fast bebyggelse; åtminstone ett par bodar voro fast bebodda 
strax efter 1814. Trenne meddelare födda mellan 1865 och 1870 
ha inte kunnat erinra sig, att de sett eller hört talas om säter-
drift där i deras ungdom. Enligt deras uppgifter ha två bodar 
hyst fast befolkning »i långliga tider». Sedan den ena boden 
blivit oduglig till bostad, uppfördes en stuga på vallen 1849 eller 
1850, den andra utgjorde ett gammalt eldskjul med jordgolv och 
förfallen spismur, belägen i ena hörnet. Där fanns ingen bakugn, 
utan den ytterst fattiga familj som fått slå sig ned där, gräddade 
sitt hällebrö på två stenhällar, vardera placerade på fyra stenar 
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Fig. 67. Korsbysätern, Järnskog. Foto: G. ödvall. ULMA. 

så, att man kunde elda under den nedre och ovanpå den övre, 
varvid kakorna stektes på undre hällens översida. Till båda 
lägenheterna hörde fähus med loge och lada. Ägaren till gården 
Jenstomt i Lysås var visserligen i sätern med sina kor några 
somrar omkring år 1920, men det var tillfälligtvis. Lysås hemman 
hade efter laga skiftet ej stort behov av betet vid sätrarna, ty 
vid hemgårdarna fanns det stora beteshag för djuren, uppger en 
sagesman född i Lysås år 1865. 

Omkring 1850 funnos mångenstädes f.d. säterstugor med bofast 
befolkning, intyga flera meddelare i Karlanda. Vid den tiden 
bosatte sig en fattig familj i en gammal säterbod vid S I a g-
tj är n smo n. Genom köp kom emellertid boden åter till förre 
ägaren, varefter den återigen en tid nyttjades som säter från och 
med 1880-talet till några år inpå det nya seklet, berättar sages-
mannen som var säterkulla där. En vanlig ladugård av samma 
typ som vid gårdarna framme i byn stod då på vallen. 

S ö r - och Väst går d s sätr ar n a, enligt uppgift belägna 
på hemmanet Smolmarks utskog (Karlanda), erhöllo tidigt 
bofast befolkning. En säter på samma skog, som ej kommit med 
i Bengt Lundholms förteckning, kallades Håle sät er n och 
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Fig. 68. Korsbysätern, Järnskog. A. T. Byberg. ULMA. 
1. Sängbänk. 2. Långstolar. 3. Väggfasta hörnbord. 4. Mjölkhyllor. 

ägdes av gården Hålan. På Rum per uds sät e r n, tillhörig 
gården Rumperud i samma hemman, funnos på 1880-talet tre 
bodar i säterbruk. 

Slutligen hade hemmanet Kjesebotten i äldre tid en gemen-
samhetsfäbod kallad Gammel säter n. När den i sinom tid 
nedlades, uppfördes fem enstugufäbodar i stället, var och en på 
respektive ägares i laga skiftet tilldelade lott. Även här inflyttade 
bofast befolkning någon gång efter 1850. 

Om vi så förflytta oss till Järnskogs socken, kan det till en 
början konstateras, att R emj äng ssät er n tillhörde samma 
typ som Hultebysätern i Karlanda (enligt storskifteskarta 1804 
—05). Åtminstone tre sätrar lågo där bredvid varandra på oskif-
tad mark. Säterdriften upphörde där omkring 1910, men sätern 
har ej hyst fast befolkning. 

På hemmanet Korsbyns sätervall K or sbysätr a (fig. 67 
och 68) byggdes före 1850 fyra bodar, en i vart hörn av vallen, 
enligt uppgift av en delägare för att därigenom kunna hålla bättre 
utkik efter björnen, som länge hade sitt tillhåll på Korsbyns 
utskog. I norra delen av vallen stod gården Tavlans bod. Ett 
stycke därifrån stod en annan, som till följd av släktskap bruka- 
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des gemensamt av Halvarsgården i Korsbyn och Nygård i Söpple 
hemman. De båda öststugorna i Korsbyn hade sina bodar i 
sydöstra delen av vallen (Mörttjärnssätern), och den fjärde 
sätern låg vid en bäck i sydvästra hörnet av vallen och hette på 
grund av sitt läge närmast hemmanet Frammarsätra. Gamla 
säterboden vid Mörttjärnet, som hade ett eldskjul med jordgolv 
och rökhål i taket över den öppna spisen, brann ned i mitten 
av 1880-talet. Bakom den timrade nordväggen inrymdes en 
mindre mjölkbod, på vars norra vägg fanns en glugg, försedd 
med skjutlucka. Eldskjulet därinvid hade ett enda fönster, 
placerat på sydgaveln, samt ingång på västra väggen och spis-
mur i sydvästra hörnet. Efter branden uppfördes i stället en 
modern säterstuga med kök och kokspis samt vanliga fönster 
och sticktak. Den gamla bodens tak var täckt med näver och torv. 
Fjuset (ladugården) hade snedtak av slanor och näver samt 
rymde 4 kor. Det var beläget strax sydväst om boden. Den nya 
sätern var i bruk till omkring 1925 men togs ej ned förrän 1938. 

Till Korsbyns sätrar hörde även Kallkällsätern, så benämnd 
på grund av läget invid en kallkälla. Den ägdes av gården Södra 
Tomta, sattes upp omkring 1890 och var utförd som en vanlig 
stuga samt försedd med kokspis. Även denna säter skall ha 
brukats till omkring 1925, fast stugan stod kvar till inpå 1930-
talet. 

En gammal säter var Mos st ak sät er n, upptagen på en 
karta 1834 men betydligt äldre. Två bodar där voro i bruk ännu 
1904, då gårdarna Nordstuga och Nytomta hade sina kor i sätern, 
skötta av två säterjäntor. De två bodarna, till vilka här som 
annorstädes hörde förvaringsrum för mjölk, smör och ost, hade 
jordgolv i eldskjulen och rökhål 1 taken. Där funnos också två 
i slutet av århundradet förfallna fjus. 

Järnskogs äldsta säter torde F j ällboda vara. Den omtalas 
redan i 1540 års jordebok såsom utjord till hemmanet Ulvs-
huvdane och skall på 1840-talet ha omfattat tre bodar, enligt 
vad en person bosatt där 1846 meddelat sin son, född 1866. 
Gården Nystuga skall senast ha haft kreaturen där (1904). Den 
enda kvarstående säterstugan 1904 var nyuppförd, hade kök 
med kokspis samt mjölkbod och hade under en kortare period 
före nämnda år bebotts av ett nygift par från det närbelägna 
torpet Trångstad. Till säterstugan hörde ett fjus med loge. Den 
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Fig. 69. Kloftasätern, Järnskog. Nu i Mariebergsskogens friluftsmuseum 
i Karlstad. NM. 

stora inhägnade vallen slogs med lie, men höet tillvaratogs ej av 
ägaren utan övertogs mot viss betalning av en familj, som länge 
bott i ett boningshus nedanför sätervallen. 1 laga skifteshand-
lingar för Ulvshuvdane 1823 kallas Fjällboda endast »Sättern». 
Ulvshuvdane hemman ägde även Kloftasätern (fig. 69), som 
numera finns uppställd i Mariebergsskogen, Karlstad. 

Ytterligare några korta notiser kunna anföras om sätrar i 
Järnskog. Hemmanet Haj oms säter (Hiomsätra karta 1818) 
låg mellan Kuvtjärn och Mjögsjön. Hemmanskartan 1899-1901 
utelämnar säterplatsen, då den ej längre var i bruk. Den skall 
enligt uppgift ha brukats samfällt. 

Hemmanet Slär t e g hade, som tidigare nämnts, ej egen 
säterskog. En säterplats hyrdes på Ulvshuvdanes marker, en 
annan och äldre på Stora Koppoms skog, varom en karta 1766 
vittnar. Möjligen har sistnämnda säter redan 1786 övergått till 
fast bebyggelse, eftersom en karta för detta år har »Torpet 
Sammteg» på samma ställe, där säterplatsen legat. Hemmanets 
sätervall på Ulvshuvdanes utskog finns inprickad på en karta 
av år 1823. 
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Fig. 70 a. Exteriör och plan au F juserudssätern i Järnskog på 1890-talet. 
A. T. Byberg. ULMA. 

Norra Liane i Järnskog fick på 1760-talet processa sig 
till säterplats i Karlanda, vilket framgår av »Charta öfver Tvistige 
Skogs-Tracten Emillan Norra Lian i Järnskog Sockn å ena, samt 
Hultebyn i Carlanda Sockn å den andra sidan» (LK). Enligt 
denna karta befann sig »Norra Lians Sätter-platts» på östra 
sidan om sjön övre Rinnens nordända söder om Gravtjärnet. 
Egendomligt nog upptages den ej på karta över hemmanets 
skogsmark 1822, men Lundholm har antecknat den efter 1829 
års karta (Lundholm a.a. sid. 90). 

För hemmanet Kronan upptager Lundholm en säter kallad 
»Hela hemmanets säter» (karta 1858). Därmed kan knappast 
avses någon annan än K är in g sät e r n (karta 1860-61), 
belägen vid en tjärn med samma namn öster om sjön Björk-
lången. 

Ekonomiska kartan kallar hemmanet Lossbyns säter »Sago-
sätra», ett namn som enligt vad jag inhämtat skall vara S a g-
s ätr a, d.v.s. Sågsätra. En annan säter, belägen på hemmanet 
Fjälls utskog, benämnes på samma karta »Näversätra» men bör 
heta Näve sätr a, då den tillhörde gården Näva (»Näve»). 

Fj u ser uds hemman saknade lämplig säterskog och 
tillvann sig genom långvariga processer, som togo sin början 
1666, säterplatser på den sedermera s.k. Fjuserudssäterskogen i 
Köla sockens södra del (fig. 70). Det skulle föra alltför långt att 
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Fig. 70 b. Interiör av eldsk jul och mjölkbod vid samma säter. 
A. T. Byberg. ULMA. 

redogöra för dombokens innehåll rörande tvistigheterna. Endast 
så mycket skall nämnas, att gamla sockengränsen mellan de 
nämnda socknarna före 1666 gick omedelbart norr om säter-
skogen, varför området därförut hade tillhört Järnskogs socken 
och Fjuseruds hemman. Först år 1872 föll ett domstolsutslag, 
som ålade ägarna att på grund av hemmansklyvningen låta 
verkställa uppdelning av säterskogen. 

Slutligen skola några sätrar i Järnskog, som Lundholm ute-
lämnat, omtalas. Till Gr ä v b ack a hemman hörde sålunda 
»Norra Sättern» enligt laga skifteshandlingar 1807. Liknande 
handlingar rörande Lossbyn 1867-68 omnämna »öfra Sä-
tern». Till gården östby i Älgestad hörde ö st by sät er n och 
på Lässeruds skog låg F innb ac k sätr a, som hörde till 
gården Finnbacken. Enligt Karlstads-Tidningen (25/1 1934) 
hörde St om sät r a till hemmanet Stommen. 

Av Lundholms uppsats Säterstudier i västra Värmland får 
man den uppfattningen, att eldskjulen stundom voro enrummiga, 
fristående byggnader och att bredvid dem stodo särskilda bodar 
(se flerstädes i säterförteckningen). Han talar också om två 
typer av eldskjul. »Den ursprungligaste består av ett enda rum 
med plats för mjölken i ena hörnet. Sådana eldskjul funnos på 
gamla sätrar i Karlanda och Silbodal. Den andra typen är emeller-
tid den vanligaste. Den består av två rum, varav det ena, i 
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nordänden, användes till mjölken. Denna typ var utmärkande 
för de sätrar, som voro längst i bruk. Ett undantag är Lundsätra 
i Köla socken, där stugan bestod av endast ett rum och mjölken 
förvarades i en kallkälla.» (Lundholm a.a. sid. 82). 

Det är möjligt, att den av Lundholm omnämnda och beskrivna 
enrummiga typen av eldskjul förekommit, men jag för min del 
har ej kunnat erhålla några uppgifter härom. Alla av mig kända 
säterstugor ha varit tvårummiga, d.v.s. innehållit ett eldskjul 
och därinnanför en mjölkkammare. Möjligen har Lundholm 
missförstått sagesmännens tal om eldskjul. Därmed menas i 
Köla, Järnskog och Älgå, kanske även i flera grannsocknar, dels 
eldskjulet i den tvårummiga säterstugan, dels hela stugan. Be-
tecknande är ett uttalande härom av en karlandabo, f.d. säter-
kulla: »I Jarnske kaller di d8m [säterstugorna] ellskjul, men här 
i Kalann segger vi säterbur» (=buer, bodar). 

En utförlig och sakkunnig redogörelse för eldskjulen i västra 
Värmland har för övrigt framlagts av A. T. Byberg i hans förut 
nämnda skildring av sätrarna i Köla socken, varför det vore 
överflödigt att här gå närmare in på detta ämne (jfr fig. 70). 

Till Bybergs framställning i övrigt vill jag endast foga följande 
korta notiser (jfr karta 2). Hovdanesätern upptages på karta 
1821 som »Sätter» på »Hofdane skog» och endast en bod ut-
märkes på platsen. Den låg rakt öster om Mjögsjön, i det hörn 
av hemmansgränsen som vetter mot Krokebols utskog. På 
Torgilsruds marker lågo åtminstone två sätrar, »Onnebohls 
sätern», tydligen ägd av hemmanet Ännebol, samt »Eds sätern», 
ägaren okänd (karta 1838). Västgårdssätern på Lässerudsskogen 
förhyrdes av Västgården i Eda socken och övergick tidigt till fast 
bebyggelse. Åtskilliga sätrar i Köla ha avsöndrats till fastigheter, 
andra ha utarrenderats och en del uppodlats till torp. Patron-
sätern lär ha fått sitt namn av att en viss patron på Adolfsfors 
bruk inköpt marken, som alltjämt äges av bruket. 

Vad Älgå sockens säterorganisation beträffar, skilde den sig ej 
nämnvärt från grannsocknarnas. Vid gemensamhetsfäbodarna 
uppfördes stundom en lång rad fjus, stående tätt tillsammans. 
De voro ytterligt enkelt byggda. Väggarna gärdslades helt enkelt 
upp av slanor mellan stolpar; taket, snedtak, lutade endast åt 
ett håll och var täckt med näver och torv. Kreaturen bundos vid 
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den vägg, där taket stod högst, i regel öster- eller söderväggen. 
Man undvek att låta korna stå med huvudena åt norr, det skulle 
inte vara bra för dem, påstods det. Säterstugorna voro tvårum-
miga, vanligen med eldskjul och mjölkbod åtskilda genom en 
enkel avbalkning. Mjölkboden förlades alltid åt norr med tanke 
på att skydda förråden av mjölk, smör och ost mot solen. Någon 
gång lär mjölkboden ha utgjorts av en mindre utbyggnad på 
eldskjulet. Stugorna timrades av otälj da men barkade stockar, 
knutade med kintlaft. Åtminstone under 1800-talets förra hälft 
täcktes taken med näver och ved. Dörren anbragtes vanligen 
på södra kortväggen, ett fönster insattes på en långvägg samt 
ett på ena gaveln, ibland enbart på gaveln. Eldskjulen överens-
stämde med Bybergs beskrivning från Köla. 

På en del sätrar lära ha förekommit ett slags primitiva helt 
fristående kokhus, där man under varma dagar kokade mese. 
Kokhusen uppfördes på samma sätt som säterfähusen, alltså av 
slanor mellan nedslagna stolpar sammanhållna med vidjeband. 
Eldstaden låg i ena hörnet och bestod av flata stenar, stundom 
en ugn murad utan murbruk av gråstenar i jämnhöjd med det 
enkla snedtaket. Mitt över eldstaden fanns en rököppning i själva 
taket. Intill eldstaden nedslogs i jordgolvet en vridbar stör, för-
sedd med en arm av järn, kallad skale eller skaljarn, varpå grytan 
hängdes vid kokningen. Hålet för stören i golvet hade en sten-
sättning runtom. Dessa kokhus nyttjades på sätrar, där stugan 
innehöll eldskjul. 

Före 1850 hade även eldskjulen rökglugg i takets ena hörn 
ovanför eldstaden, men efter nämnda årtal förbättrades eld-
städerna (jfr fig. 71). Man murade då, alltjämt av gråsten, en 
murpipa så hög, att den räckte ett kort stycke ovanför taket, 
varigenom rökgluggen blev överflödig. 

I eldskjulet vistades säterpigan nattetid. Liggplats fanns i 
regel utmed ena långväggen, i gamla och enklare utstyrda stugor 
bestående av tarre, d.v.s. ett slags hylla av kluvet virke, även 
kallad lave, i bättre stugor en dubbelsäng, d.v.s. över- och under-
säng, gjorda av bräder. 

Älgå socken har haft ett stort antal sätrar, vilket framgår av 
följande förteckning, som torde vara så fullständig som numera 
tillgängligt material medger. 
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Sätrar i Älgå socken. 
(Se karta 3.) 

Hemman 
Angiven 

som säter 
Övergått 
till fast 

bebyggelse 
omkr. 

Nedlagd 
omkring 

år 
Anmärkningar 

av be- 
folkn. 

på 
karta 

Fröbol 
»Kiällsätter» 	. 	 1760 Före 1793 Ägare »Kiäll i Frebol». Socken-

stämmoprot. 1797. 
Fröbolssätern : 

Kronsätern 	 1845 1845-70 1897 Återupptogs omkr. 1870 av äga- 
1884 ren till gården Kron. 

Lyckesätern 	 1884 1889 Ägare gården Lyckan. 
Åssätern 	 1884 1895 Gården Åsen. 
Ängsätern 	 1884 1892 Gården Ängen. 
Sörstugsätern 	 1884 1870-t. 1908 Återupptogs 1896-1908 av går-

den Sörstuga. 
Långuddenssätern X 1850-t. Gård i Fröbol. 
»Säter», 5 stycken 1884 18504. Gårdar i Fröbol. 

Algå bruk 
Älgsätern 	 1895 1870-t. rilgå herrgård. 
Säter 	  1884 Belägen vid Valstjärn. 

.Sulvik . 
Sulvikssätern 	 1816 18904 Gården Nytomta. 
Tofstjärnssätern 	. 1884 Gård i Sulvik. Vari bruk år 1883. 

Ränkesed 
Elovssätern 	 X 1866 Se sid. 215. Kallades även »Riks-

dagssättra». 
Bonssätern 	 X 18504. Se sid. 215. 
Gamlesätern 	. 	 X 18704. Se sid. 216. 
ötjärnssätern 	 x 1850-t. Se sid. 216. 
Ränkesäter 	 1641 Omtalas 	i 	»Årliga 	räntan 	af 

Westersyslet» 1565. Se sid. 215. 
Gördsbyn 

Gördsbysätern 	. 	 1848 1890-t. 1892 Gården Hagen m.fl. 
Muggsätern 	 

ö. Skyberg 

X 1884 1830-t. Se sid. 214. 

Tysksätern 	 1788 1864 1860-t. Se sid. 99. 
1884 

»Sjösätter» 	 1788 

V. Skyberg 
Skybergssätern . 	 1788 1890-t. 
Storsand 	 1788 1800-t. »Sättervall 	Storsand 	kallad» 

(karta 1788). 
Labråtsätern . 	 x 1850-t. På Labråtsudden i Älgsjön, till-

hörig gården Labråten. 
»Veckesättra» 	.. 	 x 1800-t. Vecke-Jonas i V. Skyberg var 

ägare; levde 1814. 
Fröbergssätern . 	 x 1800-t. 1800-t. Låg strax öster om Greåna. Upp-

kallad efter f.d. sold. Fröberg. 



212 

Sätrar i Åtgå socken. (Forts.) 

Hemman 
Angiven 

som säter 
Övergått 
till fast 

bebyggelse 
omkr. 

Nedlagd 
omkring 

år 
Anmärkningar 

av be- 
folkn. 

på 
karta 

Strand 
Jeppesätern 	 X 1884 1890-t. På kartan betecknad »Säter». 
Strandsätern 1884 1895 Låg invid Strandröjningen. 

(= Orsesätern) 	. Kallad Orsesätern efter ägaren 
Olov Olsson i Strand. 

»Säter» 	 1884 

Björnerud 
Björnerudssätern . X 1875 Troligen = Sand vid Gränsjön. 

Valnäs 
Tangen 	 X 1895 1892 Låg söder om Valnästjärn. Var 

i bruk 1885-90. 
Stridsbol 

Fogdesätern 	 X 1875 Troligen -= Kullerud vid Älgsjön, 
som är ett senare namn. 

Krokebol 
Kroksätern (= Ny- 

gärdssätern) 	: 	 X 18904. Se sid. 215. 

Gränsjö 
Gränsjösätrarna 	 1884 1740-t. Se sid. 191 ff. 

Fr öb ol s sät er n skall ha omfattat minst 8 bodar med till-
hörande eldskjul. En meddelare, född vid Norra Örsjön år 1885, 
berättar att alla förmögna bönder i Fröbol hade säterbodar på 
Fröbolsskogen, särskilt omkring Norra örsjön, och räknar upp 
Kronsätterboa, Löckesätterboa, Asesätterboa och Ängesätterboa. 
Såsom framgår av säterförteckningen hade bodarna namn efter 
gårdarna i hemmanet. Varje gård hade sitt sätterbol och sitt hag. 
När sagesmannen var tolv år gammal (1897), revs Fröbolssäterns 
sista bod, nämligen Kronsätern, även kallad Fahlströmssätern, 
som var i bruk till och med detta år. Denna säterbod ägdes då 
av lantbrukaren och poststationsföreståndaren K. Fahlström. 
Under tvenne perioder, på 1840-talet och på 1870-talet, hyste 
den bofast befolkning. En kortare tid däremellan nyttjades den 
åter som säter, meddelar en person som själv tillbringade en del 
av sin barndom på sätern under 1870-talet. 

En annan meddelare, som besökte Fröbolssätern i sin ung- 
dom, uppger att Kronsätern hade en omsorgsfullt inhägnad säter- 



Fig. 71. Spismur i sätern Bäckaskog, Käla. Foto: A. T. Byberg. NM. 

vall med gärdesgård omkring själva boden; fähuset stod utanför 
inhägnaden. Säterboden, som var ganska stor, hade ett rymligt 
kök samt en mjölkkammare utan fönster på norra sidan. Köket 
hade ett stort fönster på söderväggen (gaveln) och ingång på 
västra väggen. I köket funnos tvenne sängplatser utmed västra 
väggen på varsin sida om dörren. Mitt emot dörren 1Ä andra 
långväggen befann sig eldstaden. Framför stugans enda fönster 
stod ett bord av ohyvlat virke. Mellan kök och mjölkkammare 
fanns en avbalkning och i dess mitt en glugg med skjutlucka, 
vilken drogs åt sidan då man ville ställa dit mjölkkärl, taga fram 
smör o.s.v. Om sommarvärmen blev för stark, sänktes mjölk- 



214 

flaskorna ned i en vid boden uppgrävd kallkälla, varvid flask-
handtagen träddes över ett par långa störar som man bar gående 
i bredd. Runt källan fanns ett underlag av kluvna träkubbar, mot 
vilket störändarna fingo vila under flaskornas nedsänkning. 

En son till siste ägaren av Lycksätern har berättat, att säter-
boden sattes upp 1879, sedan den gamla boden blivit obrukbar, 
samt att den revs omkring 1889, då den såldes till en person i 
det närbelägna torpet Linhöj den för 30 kronor och sattes upp 
på annan ort i form av en lillstuga. 

Sörstugsätern tillhörde gården Sörstuga och lär ha hyst fast 
befolkning åtminstone på 1870-talet men återupptogs 1896 och 
nedlades definitivt 1908. Säterboden beboddes av en skomakare 
Hallgren, varför den ibland fick heta Hallgrenstorpet. 

Till Fröbolssätern hörde också en liten säterbod alldeles intill 
stranden av Norra Örsjön. Den saknade sätervall och ägdes av 
Anders Olsson i Fröbol. Stugan var mindre än de övriga vid 
sätern och var orienterad i norr—söder. Den hade eldstad i ena 
hörnet, en dörr på södra gaveln och ett enda litet fönster på 
östra väggen. Mjölkkammaren bestod här av en liten utbyggnad, 
försedd med hyllor och med ingång på norra sidan. Den togs 
ned samtidigt med Kronsätern. 

Gör d sby sät er n låg på Gördsbyskogen. En sagesman, 
som år 1892 besökte denna säterplats, råkade då den sista säter-
pigan, som vistats där. Sätern lär åtminstone tidvis ha hyst 
fast befolkning, men närmare detaljer föreligga ej. En säter-
stuga på samma skog, ovisst om den räknades till Gördsbysätern 
eller ej, kallades Muggesättra, sedan en man benämnd Muggen 
fått slå sig ned där med familjen. Stugan var omgiven av en 
sätervall och var belägen högt med fri utsikt vida omkring. Vem 
som ursprungligen ägt denna säterbod vet ingen numera. Muggen 
hade förvärvat sitt klicknamn genom att han var ovanligt mugg, 
d.v.s. snål. 

Nordväst om Gördsbysätern låg Älgåsät er n, även kallad 
Älgsätern, uppsatt och brukad av Älgå bruksherrgård. Platsen 
där den låg kallas alltjämt Älgsäterhöj den. Driften synes ha 
nedlagts omkring 1870 eller något senare. Några tomtningsstenar, 
.överväxta med mossa, är allt som numera finns kvar i form av 
lämningar. På en karta över Älgå bruks ägor av år 1895 står 
.säterplatsen angiven. 
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Kr okebolssätern eller Kroksätern, även benämnd 
Nygärdssätern, var belägen väster om Pyttemyrarna nära grän-
sen till Köla. Under sista brukningsperioden på 1890-talet an-
vändes den gemensamt av soldaten för Krokebols hemman, 
Johannes Krok, och av ägaren till gården Nygärdet i samma 
hemman. Kroks hustru skötte ensam alla kreaturen i sätern, som 
var liten och skilde sig från övriga sätrar i trakten därigenom, 
att mjölkkammaren låg i söder. Boden var av den vanliga typen 
fast mindre och lär ha varit mycket gammal. Eldstaden låg mitt 
på västra väggen, ingången på norra gaveln. I avbalkningen 
mellan eldskjul och mjölkbod fanns en dörr. Mitt för eldstaden 
satt stugans enda fönster; därunder stod ett bord och på båda 
sidor därom funnos sängplatser för två personer. Fähuset låg här 
liksom i allmänhet ett stycke från boden. Någon bofast familj 
har aldrig bebott denna säter. 

Ej långt norr om R änk e se d, på en udde i sjön Ränken, 
låg hemmanets äldsta kända fäbod. I Årliga räntan af Wester-
syslet 1565 omnämnes »Olof i Ränkesäter» (Lignellska saml. 
XXVI, Kristinehamns läroverksbibliotek). »Ränkesätter» åter-
finnes även på en karta i Värmlands äldsta kartverk, utfört 1641 
av Håkan Arfwidsson (LSA). I senare tid hade hemmansägarna 
sina sätrar på Ränkesedsskogen. Där lågo under 1800-talet Eloves 
säter och Bonssättra på ett avstånd av cirka 150 meter från var-
andra; den förra ägdes av lantbrukaren och riksdagsmannen 
Elov Andersson (1805-1878) och benämndes även Riksdags-
sättra, den senare tillhörde Bons-Anders, Anders Andersson i 
Sörstuga. Ingen av dessa sätrar lär ha brukats efter 1866. 
Bonssättra hade en ovanligt vackert belägen sätervall, som var 
inhägnad och sträckte sig ända ned till Bockmyren, där några 
gärdesgårdsstörar ännu stå kvar. På 1890-talet fanns enligt en 
sagesman det nedersta stockvarvet av säterstugan kvar, kintlaf t-
knutarna voro fullt synliga och eldstadens rester lågo i ena 
hörnet. Väggstockarna voro runda och oslagna, alltså ej täljda. 
Eloves säter var vid samma tid ej omgiven av någon sätervall 
och inga spår av gammal inhägnad syntes till. Sagesmannen 
ansåg, att där troligen varit ett gammalt svedjefall, eftersom 
brända stubbar funnos där omkring. Av säterboden återstod 
endast tvenne uppmurknade stockvarv nere i marken. Av muren, 
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som varit rätt stor och kraftigt tilltagen, stodo betydande rester 
kvar; vid uppförandet hade man även begagnat en del tegelsten. 

Norr om de nyssnämnda säterbodarna hade Gammelsättra 
legat. Medan avståndet från hemmanet till de förra var ungefär 
4 km, var det bara 3 km till Gammelsättra eller Gamlesätern, som 
man också säger. Vid besök på 1890-talet kunde nyssnämnde 
sagesman endast iakttaga några murrester. 

Vid ötjärnet på samma skog skall gården Rösa ha haft sin 
säter, ötjärnssätern. År 1885 befanns stugan, som var byggd av 
trinda stockar, vara alldeles nedrutten, uppger en sagesman, 
som besökte platsen detta år. Så vitt man vet, har ingen av 
Ränkeseds sätrar hyst fast befolkning. 

Fähusen på dessa sätrar voro inhägnade med en risgål, d.v.s. 
ej en vanlig gärdesgård utan en mera provisorisk, där slanorna 
ersatts med klenare, risiga ungträdsstammar. Även här funnes 
eldskjul och mjölkkammare i vardera stugan, åtskilda av en 
avbalkning. Någon inhägnad fägata synes inte ha förekommit 
och kreaturen blevo för det mesta mjölkade på fähusbacken, 
sedan de förts innanför inhägnaden vid fähuset. Åtminstone en 
del av stugorna voro försedda med murad skorsten. Vid vissa 
bodar lär man ha uppfört enkla gråstensmurar utanför väggen 
på nordsidan, där man varma dagar kokade mese för att und-
slippa den starka inomhusvärmen. 

I Edvard Olssons uppteckningar om säterlivet i västra Värm-
land träffas i några fall benämningarna hemsäter och fjällsäter. 
Sålunda skriver han i en uppteckning gällande Karlanda socken: 
»I somliga socknar fanns två slags sätrar, hemsätern och fj äll-
sätern, vilken senare låg långt till fjälls. De, som var där, for 
dit på försommaren och kom ej hem förrän på hösten. Till 
hemsätern for de ej förrän veckan efter midsommar.» (E. Olsson-
D. Arill, Värmländska folkminnen, 1923, sid. 87). Ingenstädes 
i det av mig undersökta området har jag påträffat denna före-
teelse, ej heller känna Byberg och Lundholm till den. Då »Fjäll-
säter» förekommer i trakten, är det fråga om egennamn, och 
sätrarna ha uppkallats efter gårdar med namnet Fjäll. Av natur-
geografiska skäl är det otänkbart att gårdar i här behandlade 
socknar skulle ha kunnat hålla sig med dels en närbelägen 
hemsäter, dels en säter längre bort på skogarna, ty därtill voro 
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skogsskiftena alltför små. Edvard Olsson synes ha låtit sig in-
flueras av en uppsats i den av honom flitigt studerade Fataburen, 
där Sigurd Erixon (årgång 1918 sid. 41) skriver på tal om säter-
organisationen i Norge: »Man har två slags sätrar, en hemsäter 
(heimsxter, heimst01), som ligger lägre och närmare byn, och 
en fjällsäter (heist01, langsxter, langst01, hOgsxter) . . . af hvilka 
fjällsätern då användes under högsommaren (sommerstOler), 
medan hemsätrarna användas en tid på våren (vaarstOler), ej 
sällan också på hösten.» 

Vad flyttningstiden till sätrarna angår, synes den ha skiftat 
något i olika socknar, ja även inom skilda hemman i en och 
samma socken. En gemensam företeelse var i varje fall säter-
vistelsens indelning i två perioder, ssmmarsättra och höstsättra. 
Från Köla socken meddelar Byberg, att sommarsätern varade 
från Peregrinusdagen (16 maj) till slåttern. Edvard Olsson upp-
ger från samma socken, att man for till säters »något före mid-
sommar» (IFGH 766: 1). I Älgå har det sagts mig, att sommar-
sätern vidtog omedelbart efter våranden och varade till slåtter-
anden. Från Järnskog meddelas, att man där begav sig till 
sätrarna i början av juni eller, enligt uppgift rörande Korsby-
sätern, 8 dagar före midsommar. Flera sagesmän i Karlanda ha 
för mig uppgivit, att sommarsätern begynte i och med att gräset 
i skogen växt upp så pass, att korna kunde beta det. Under 
normala år började det bli skogsbete i förra hälften av maj, 
stundom dröjde det några dagar in i juni. Sedan korna först 
fått vistas i ett beteshag vid gården några dagar för att vänjas 
vid varandra, vilket kallades hoppbetinga, bar det vanligen iväg 
direkt till sätern. Då var det att rusta sig och följa med, och 
därmed hade sätervistelsen för året tagit sin början. 

Om sålunda uppgifterna om sommarsäterns begynnelse variera, 
stämma alla överens däri, att den avslutades vid slåtteranden, 
som i regel inföll i mitten av juli. På den tiden behövde man 
längre tid till slåtterarbetet än nu på grund av den myckna hack-
slåttern, och arbetet pågick i allmänhet två eller tre veckor. Men 
inte heller beträffande sommarsäterns avslutning rådde absolut 
bestämda regler. För det mesta måste säterpigorna under slåtter-
anden gå hem och deltaga i arbetet, varvid korna fingo följa 
med fram till gården. Var det gott om arbetshjälp, en sällsynt 
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företeelse under 1800-talet, kunde de helt slippa; i andra fall 
räckte det med vissa dagars slåtterhjälp, och då återvände 
bupigorna varje kväll till sätern för att mjölka korna och över-
natta där. Om morgonen skulle korna släppas ut extra tidigt 
och sköta sig själva hela dagen och kvällsmjölkningen blev alltid 
mycket sen under slåttern. Under sådana förhållanden hade 
säterpersonalen en oerhört ansträngande period. 

Efter slåttanden började höstsätern och fortgick i allmänhet 
till meckersmöss (Mikaelidagen 29/9), men de som inte rättade 
sig efter detta datum, stannade på sätrarna »tess dä rimme på 
backen å regninga tok husspen» (husbonde). På vissa gårdar, 
åtminstone i Järnskog (Korsbyn, Söpple, Saxebyn, Ulvshuvdane), 
förekom dock att man efter slåttern stannade hemma på gården 
i sex veckor, varvid höstsätern begynte först i mitten av augusti 
månad. På så sätt hann man med inte bara slåttern utan också 
skördearbetet. I annat fall nödgades säterjäntorna gå hem vissa 
dagar i veckan, varom de turades, för att taga upp och väggslå 
råg samt binda havre och andra sädesslag. I Karlanda sockens 
norra del brukade säterkullorna gå hem i ottan varje morgon 
under råg- och havreskörden samt återvända till sätrarna om 
kvällarna (Hultebysätern, Björkebolssätern). På Fjällbodasätern 
i Järnskog var det så ordnat, att säterpigorna gingo hem en dag 
i veckan; ena veckodagen togo de upp råg, den andra väggslogs 
rågen på logen, en tredje veckodag togo de upp havre. Efter 
skördearbetets slut för dagen måste de dessutom mjölka korna. 
En av mina meddelare, f.d. säterdäke på Björkebolssätern och 
född 1865, försäkrar mig, att det var slitsamma dagar. Vid åter-
komsten till sätern var hon ibland så trött, att hon somnade på 
mjölkpallen, i synnerhet om mjölkningen måste ske frampå 
natten, vilket ej var sällsynt. 

I de fall, då varken säterpersonal eller kreatur behövde tagas 
hem under slåtter- och skördetiden, erhölls en sammanhängande 
sätervistelse om 16 veckor, stundom 17-18, då sensommaren 
blev vacker. Stannade man hemma under slåtter- och skörde-
anden, minskades sätervistelsen till 10, högst 12 veckor, I slutet 
av århundradet, då säterdriften höll på att upplösas, kunde man 
inskränka vistelsen till en period mitt i sommaren, även den 
benämnd sommarsäter (Älgå). 

Säterdriftens tillbakagång och slutliga upphörande sättes av 
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sagesmän i samband med laga skiftet, som i här ifrågavarande 
socknar genomfördes under en period på cirka 30 år med avslut- 
ning på 1860-talet. Sedan de förut gemensamma skogarna, hop- 
skogarna, blivit utskiftade, kunde ej längre och behövde ej alltid 
alla hemmansägare utnyttja skogsbetet. När dessutom utvand- 
ringen till USA omkring 1850 satte in och hastigt ökade under 
de följande årtiondena, uppstod brist på arbetskraft, varigenom 
många sätrar måste nedläggas. Verkningarna av den stora jord-
brukskrisen på 1880-talet synas däremot ha varit obetydliga i 
dessa trakter. 

Mindre uppmärksammat synes det förhållandet vara, att en 
tydlig upprustningstendens och utvidgning av säterdriften kan 
skönjas efter de för västra Värmland synnerligen kännbara 
missväxtåren 1867-69. Åtskilliga sätrar, som nedlagts före eller 
omkring 1850, upptogos då åter och iståndsattes, och på en del 
platser uppfördes helt nya, I det föregående ha exempel lämnats 
på bådadera. 

Någon utförlig skildring av själva arbetet och livet på sätrarna 
är det här icke möjligt att lämna. Under sådana förhållanden 
kan det vara befogat att i stället anföra några avsnitt ur olika 
sagesmäns berättelser, så som dessa återgivits av mig och andra 
upptecknare. De spridda drag som dessa uppteckningar represen-
tera, torde var för sig kunna tjäna som belysning av arbetsförhål-
landena och livet i övrigt på sätrarna i gången tid. 

En f.d. säterkulla i Järnskog berättar om arbetet i Korsby-
sätern. I eldskjulet kokades först vitost, sedan lagades mesost av 
vasslan. Dagen därpå ystades ost och kärnades smör, och allt 
förvarades i boden innanför eldskjulet. När arbetet var slut för 
några dagar framåt, sysslade säterkullorna med handarbeten. Då 
brukade de komma tillsammans från närbelägna säterbodar. 
bjödo varandra på kaffe och hade trevligt. Varje dag under 
slåttertiden och skördeanden måste de gå hem och hjälpa till 
med arbetet på gården samt återvända om kvällarna till sätern 
för att mjölka korna. Ibland, ja ofta, stannade korna kvar ute 
i skogen, så att man fick gå långa vägar för att leta upp dem. 
Det kunde hända, att kullorna nödgades vandra omkring i flera 
timmar, innan korna kommo tillrätta. På hösten, när älgj akten 
begynte, kommo jägare från olika håll till sätrarna för att stycka 
älgkött och övernatta. »Då fick vi packa ihop oss, så karlarna fick 
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rum. Vi hade ju två sängar i vart eldskjul, så det gick ganska 
bra. De sköt många älgar, som de kom till sätern och styckade.» 
Varje fredag gjorde kullorna en tur fram till gården för att städa 
och baka åt husbondefolket samt baka åt sig själva, ty i säter-
bodarna kunde man ej grädda bröd. 

Till helgerna pyntades säterbodarna och ungdomar från kring-
liggande gårdar infunno sig på den största sätervallen för att 
dansa och leka. »Var lördag så klädde vi taket med björklöv, 
och ner på väggarna med, golvet var vitskurat och bestrött med 
enris, kaffepannan och kopparkitteln i spisen var blankskurade.» 
I en uppteckning från Liansätern i Järnskog (IFGH 766) skildras 
en helgdagskväll på sätern i följande ordalag: »Det var roligt 
i Linesätra, dit kom ungdom nästan varje lördagskväll över sjön 
från Lövsta bruk [Karlanda], det hördes så väl när de var långt 
ute på sjön. Harrdals-Anders [från Herredalen, Karlanda] 
spelade fiol och var 'den svärerste' speleman som fanns på 'Iange 
hall'. Vi dansade på ett berg utanför säterbua . . . [I] säterbua 
där säterjäntorna lågo om natten var ingen eldstad, säterbänken 
gick långs efter väggen, därinom laven där liggplatsen var . . . 
Till varje lördagskväll lådes nytt granbar över hela golvet . . . 
löv i vrårna och blommor i fönstren . . . Och så kom det folk 
från bygda, om midsommarlöte kom husmora opp i sätra mä 
fängnan . . .». 

Midsommarvakan ville traktens ungdom helst fira på någon 
säter. Härom berättar en älgå'bo: »Midsommarvaka firade de på 
en säter, som hade den största och finaste fäbodvallen. Dit kom 
även från andra socknar både fäbodfolk och en skara andra 
pojkar och flickor. Det fanns ej någon dansbana i trakten då. 
De hade här på skogen ganska gott om spelmän, vilkas namn 
jag även vill nämna. De som spelade fiol var Abrams-Ola och 
Brems-Johannes. Molanders-Kalle var klarinettblåsare, en mycket 
styv sådan samt mycket eftersökt [samtliga från Älgå skogs-
bygd]. Vid dessa festligheter blev säterboden vittjad på mat, 
men det säges, att de som ägde fäbodarna voro humana mot 
säterkullorna, de fingo ha rikligt med mat och fägnad över mid-
sommar. Ingen ville vara sämre än den andre.» 

Då vädret var vackert, lågo korna nattetid ute. Vid Kloftasätern 
i Järnskog stod, som tidigare omtalats, en jättegran, och under 
dess yviga grenverk voro korna skyddade för regn. På sätrarna 
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uppfördes i regel särskilda fjus, dock ej överallt. Ibland förekom 
där kve (sid. 185). Fördelen därmed var den, att man fick hela 
sätervallen gödslad genom att flytta stängslet. Även vid en del 
skogstorp satte map upp kve i närheten av ladugården. När det 
var varmt och mycket flugor, fick korna ligga ute i kvean, var-
vid det var bättre att mjölka dem. Vid uppsättandet av kve valdes 
torra, högt belägna gräsbackar. »Där jagade de in kreaturen och 
mjölkade dem och lät dem ligga där över natten. På kvea blev 
det bra med gräs på grund av den myckna koskiten.» (Älgå). 
Från Järnskog berättas, att förvaringskärlen för mjölk voro 
svarvade eller täljda träfat samt tråg och laggade bunkar, helt 
av vitgran. Även byttor med lock samt stora näverburkar kommo 
till användning, när mjölk, grädde och vassle skulle fraktas från 
sätern till gården. »Vi hade vitskurade mjölkkollor med handtag, 
och så laggade bunkar att sila upp mjölken i, och de kokade vi 
i enrislag och tvättade dem varannan dag. Så gick vi till sjön 
och skurade dem med sand», berättar en annan meddelare från 
samma trakt. 

En förut delvis anförd uppteckning från Järnskog innehåller 
en målande beskrivning av hemfärden från sätern om hösten 
samt av mottagandet hemma på gården. Vid mickelsmässtiden 
började nätterna bli långa och säterjäntorna längtade hem. Sista 
lördagen i september ville de helst lämna sätern. »De brukade 
då de sista dagarna om morgnarna gå upp på eldskjulstaket och 
tuta så mycket de orkade i stora oxhorn och näverlurar. Om det 
då svarade från kringliggande sätrar, visste de, att de ännu inte 
dragit hem från den och den sätern.» Tidigt sista dagens morgon 
stego de upp för att hinna med allt arbete, som måste göras före 
hemresan. Ofta måste de hålla på hela sista natten för att ha 
allt klart, då klövjekarlarna infunno sig för att hämta »drätta», 
det samlade förrådet av smör och olika ostsorter. Korna hade 
på känn, vad som förestod, och hemåt gick det i hastig takt över 
stock och sten. På vägen möttes följet av en del barn, som inte 
orkat invänta hemkomsten och som i förväg ville avsmaka »oste-
göken» (vitosten). Säterjäntorna blåste i lurar och horn, korna 
råmade och allt var liv och fröjd. På gårdsplanen stod husmodern 
och tog emot »bå folk å fä». Hemkomstdagen var en högtidsdag 
för säterkullor och hemfolk. De förra inbjödos i finrummet på 
starköl och annat gott, på hela dagen behövde de ej deltaga i 
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några sysslor på gården utan voro fria. I visthusboden hade de 
hemmavarande skurat, det stora kilbordet ställdes mitt på golvet 
och hela »säterdrätta» bereddes plats. I mitten ställdes smör-
och sönningsbyttorna och utmed kanterna radades alla ostarna 
upp. Det såg både vackert och ståtligt ut och alla grannmororna 
infunno sig för att bese förrådet, avsmaka godsakerna och be-
römma säterkullan (IFGH 766). 

Så länge björn och varg levde kvar i skogarna, nyttjades ox-
horn, bässehorn och näverlurar att skrämma dem med eller för 
att tillkalla hjälp från andra sätrar och från hemgården, då fara 
hotade. Dessutom använde -man en plåtpanna. På denna slog 
man med en käpp, varvid det blev ett väldigt väsen i skogen. 
»Det var nog mången varg och björn, som då tog till bens», yttrar 
en sagesman från Älgå. 

Vi ha redan nämnt, att säterkullorna på lediga stunder sysslade 
med handarbeten; så gjorde även vallflickorna. För det mesta 
blev det strump- och vantstickning. Vallpojkarna brukade för-
driva tiden med att binda kvastar och tvagor. 

En enda vallvisa har jag påträffat reminiscenser av. År 1873 
sjöngs en visa, vari följande vers ingick enligt en älgåbos utsago: 

»Tille, tilli loven, 
tolv man i skogen, 
skällkoa hinner di, 
mäg å den store grå oxen hänger di.» 

Foderfångst och lövtäkt. 

Foderfångsten. 
Såsom tidigare framhållits torde bristen på betesmarker vid 

gårdarna samt den av naturliga skäl ofta återkommande foder-
knappheten ha utgjort väsentliga orsaker till säterdriftens upp-
komst. När man erfar, hur det i äldre tider gick till att insamla 
foder för vinterbehovet, frågar man sig, om inte foderfångsten 
i här berörda trakter rent av varit den viktigaste anledningen 
till uppförandet av sätrar: 

Karakteristisk för det allmänna läget i västra Värmlands skogs-
bygder ända framemot 1880-talet är en notis därifrån, införd 
i Carlstads Tidning 16 mars 1776, där det heter: »Under den nu 
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allmänt tryckande foderbristen, nödgas de som hafwa Skogar, 
at samla qwist och bark tu l sine Creaturs föda.» 

Av de gamles berättelser framgår, att man var sysselsatt med 
foderfångst hela sommaren. Varje svedjefall och kalhygge, varje 
gräsrik myr och backslänt, kort sagt varje gräsbärande större 
fläck uppsöktes för att avtvingas sin skörd. Stundom drog man 
iväg miltals in i skogarna för att slå på de gräsrika myrarna, där 
man uppfört ängslador, s.k. slåskjul (sid. 229), omnämnda även 
i handlingar, t.ex. i Åbyggnads-Besigtnings Instrument fört vid 
laga skifte i Mörtnäs, Karlanda, år 1839 (jfr sid. 37). Ibland 
nöjde man sig med foderlador av ännu primitivare former, t.ex. 
ett snedtak intill en bergvägg eller ett träd, varunder fodret för-
varades, tills snöfall möjliggjorde hemforsling. Långt tillbaka i 
tiden skall man enligt uppgift ha tagit kreaturen med sig till 
skogen, medan slåtterfolket skördade gräs. När så en trakt blivit 
avverkad, flyttade man till en annan och föste djuren dit. Möj-
ligen är det denna organisation av foderfångsten eller någon 
mera utvecklad form därav, som åsyftas med Schröders ovan 
(sid. 190) återgivna uppgifter om finnarnas säterdrift. Kvar står 
dock dels Schröders beskrivning av finnarnas fäbodar, dels det 
faktum, att finnarna i Mörtnäs åtminstone en tid hållit sig med 
säter. 

Från flera håll har man framställt behovet av foder och bete 
såsom viktigaste skälet till sätervistelsen. En uppteckning av 
Edvard Olsson om förhållandena i Köla har följande uppgifter 
härom: »Ett stort antal bönder voro nästan tvungna att varje 
sommar hava sina kreatur i säter, för betes skull, och under 
vistelsen i sätern skaffades även en del hö och löv, som lades 
in i 'rya', en gisten timrad lada — med avsikt gjordes en springa 
på cirka en tum mellan varje stock — så torkade gräs och löv 
även sedan det kom in i ryan. Tidvis under sommaren, mellan 
'annane' andtimmarna — var även någon mansperson på sätern 
och slådde gräs på myrar och någon s.k. äng, vilket säterkven-
folka räfsade samman och bar på någon öppen plats för torkning, 
varefter de buro det åt ladan.» (IFGH 1495: 10-11). 

I svedjeland som inte längre besåddes med råg växte med tiden 
upp gräs mellan buskarna. Sedan buskarna röjts bort och bränts 
upp i högar, frösåddes dylika sveder med timotej, ängssvingel 
eller klöver, dock ej förrän efter 1850-talet. Innan kreaturen 
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tillätos gå lösa i skogen på våren, kunde man släppa in dem 
på en dylik sved, som nödtorftigt ingärdslats. Flera år i rad 
kunde man där erhålla skapligt bete. 

Det vanligaste gräset i självsådda betesmarker var ängs-
svingeln, det förekom även växande vid myrkanter och dypölar. 
Vidare förekom ofta bladgräset finneskägg, även kallat blånäbb 
(Nardus stricta), som också återkom varje år utan sådd. 

Betesmarkerna benämndes allt efter belägenheten från gården 
utlät, hemlöt och hagelöt. Utlöten låg sålunda längst ifrån, hem-
löten närmast gården. Haglöten kunde vara belägen var som 
helst på skogsskiftet. Ett inhägnat betesområde på hagmark 
kallades ett hag. Dylik mark var ofta alltför stenbunden för 
att uppodlas och utgjorde ofta övergångsområde mot skog. En 
sagesman i Älgå betecknar hag som »inhägnader i skogen eller 
skogkanten, ofta f.d. myrmark som uppröjts och hägnats». Med 
hage däremot avsågs en mindre inhägnad betesmark invid gården, 
t.ex. kalvhage, fårhage o.s.v. Ett slag av inhägnad betesmark, 
där man röjt bort buskar och ungskog för att få hagmark, 
kallades ränning. 

Att hålla ett hag rent från buskar var ett besvärligt men nöd-
vändigt arbete. Minst vartannat år företogs upprensning, riset 
höggs av och lades i högar för att torka och sedan brännas upp, 
vanligen året därpå. I Älgå benämndes en sådan rishög ett ris väl 
eller en vale, i Köla e värde men även ett vål. 

Ängsskötsel och ängsslåtter. 
Ända till mitten av 1800-talet ansåg man det i Värmland vara 

onödigt att odla gräs, påpekar J. Furuskog (Värmland. Ser. Hem-
bygdsböckerna, sid. 198). Särskilt torde detta ha gällt västra 
delarna av landskapet, där efter vad flera sagesmän uppgiva, 
kreatursfodret till omkring 1850 huvudsakligen utgjorde sådant 
hö, som skördats på självbärande mark, i synnerhet på naturliga 
ängar. 

Enligt A. T. Byberg avses med äng i Köla sådan flack mark 
vid sjö eller vattendrag, som det på grund av översvämningar 
vår och höst ej lönar sig att gödsla och bruka som åker. Liksom 
åkrarna ha ängarna inhägnats med gärdesgårdar samt utdikats 
(EU 15380). En älgåbo karakteriserar ängen i Älgå skogsbygd 
som sumpig slåttermark eller självbärande gräsmark, vanligen 
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beväxt med finnskägg, »det värsta av alla gräs för slåtterkarlen 
att få lien att bita på.» 

Med avseende på vegetationen talade man om lövängar och 
starrängar, och allt efter läget benämndes de hemäng, utäng, 
älväng, strandäng o.s.v. Förekom lövskog i ängen hette den 
löväng, dominerade starren fick den heta starräng. Starrängarna 
förekommo vid vissa sjöar. För hundra år sedan, då foderbristen 
var permanent, tillvaratogs även den ur näringssynpunkt minder-
värdiga fräkenväxten, som vanligen kallades nä for (nödfoder). 
Fräkenslåttern tillgick så, att en man försedd med lie stod upprätt 
i en flatbottnad eka och slog av farjeln, medan en person satt vid 
årorna och agge (rodde baklänges) fram ekan med små årtag, 
allt efter som den andre förmådde slå undan. Det parti av 
ängarna, som låg längst ut i sjön och alltså var sumpigast, gav 
mestadels enbart dylik skörd. På grund av markens beskaffenhet 
kunde »farjeln» ej torkas på stället utan kördes eller bars omedel-
bart hem till gården för att torkas på en plats, där slåttern 
redan var avverkad. Som ovan nämnts förekom foderfångst i 
stor utsträckning även på myrar. Det på dessa skördade starr-
höet torkades i hässjor, som sattes upp på torra och högt liggande 
ställen, dit höet bars på höbårar (fig. 72). 

På de ängar, som lågo närmast åkerj orden, kunde höet torkas 
på vanligt sätt: skårorna »slogos ut» med räf san, höet vändes 
med samma redskap och rakades därpå ihop i stränger, vilka 
lades upp i säter över natten. Nästa dag slogos såtorna ut igen 
och kånkes, d.v.s. reddes isär med räf sa för att torka på över-
sidan, varpå höet åter vändes. Det till sist torra höet rakades åter 
ihop i högar och kördes in i ladan. Sedan allt hö från ängs-
markerna blivit inbärgat, betades de av kreaturen. 

Med tiden utlades åtskilliga ängar till hagmarker. En och 
annan skogstorpare tog väl upp odling igen, buskaget kunde han 
då lätt rycka upp med rötterna, varvid ett stort flak lös mossa 
följde med. Buskar och mossa lades i hög och brändes upp nästa 
vår, varvid askan fick ersätta naturgödsel. Så småningom 
lämnades dock dylika ägor att helt växa igen. 

Ängar som ej uppodlats grässlogos varje år. På uppodlade 
marker sveddes förna (fjolårsgräset) tidigt om våren, för att det 
nya gräset skulle komma upp så mycket hastigare. Där blev då 
ett saftigt bete för korna, som gav rikligt med mjölk. 
15 
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Det förekom även, att slåtterängar voro gemensamma för hela 
hemman, då de benämndes hopmark. Slåttern på sådan äng 
såldes oslagen av byfogden på auktion och inropades i allmänhet 
av en hemmansägare. 

I skogsbygden inhägnade man alla ängsmarker, som lågo långt 
från gården. Även naturliga ängar försågos med stängsel, då 
de skulle nyttjas till betesmark. 

Hur äng blev åker. 
När man började uppodla en äng, tog man först upp så många 

diken man ansåg behövliga i vart särskilt fall. Var ängens lutning 
god, behövdes ej så många diken som då den låg jämn. På en 
jämnt liggande äng måste avståndet mellan dikena vara mindre 
än på en lutande, i senare fallet 10-12 meter, i förra endast 
8 meter. Dikesbredden upptill var vanligen 1 meter, i bottnen 
1/2  och dikets djup cirka 1 meter. Jord och torv, som uppkastats 
vid grävningen, fick ligga kvar tills hela ängen uppodlats. Denna 
första uppodling skedde för hand, varvid flera personer hjälptes 
åt att med skarpslipade spadar spavänne hela ängen. Någon 
plöjning var ej att tänka på första året. Sedan hela ängen blivit 
spadvänd och all bråte hopsamlad för att torka, fick odlingen 
ligga orörd till nästa vår, då allt brännbart eldades upp och 
askan spreds över marken. Därefter vidtog hackning för hand, 
alldenstund harvning med häst ännu ej kunde företagas. Vanligt-
vis drogo två man en lättharv över det uppodlade området, innan 
det för första gången besåddes. I regel valde man att så havre. 
Först tredje året hade marken hunnit hårdna såpass, att den 
förmådde bära häst, och då vidtog plöjning och harvning. 

Efter första havreskörden påfördes rikligt med naturlig gödsel 
och havre såddes än en gång. Därpå lades ängen igen, som det 
hette, d.v.s. insåddes med frö, i allmänhet timotej som gick bäst 
till på dylik jord. Så lämnades ängen orörd i tre år, varefter 
man erhöll en bra vall, såvida man gödslat kraftigt och haft 
turen att få gott grobart gräsfrö. 

Lövtäkten. 
En viktig gren av foderfångsten utgjorde lövtäkten, något som 

även framgår av bestämmelser inflickade i laga skifteshand-
lingar. 1 en dylik handling rörande hemmanet Växvik i Köla av 
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Fig. 72. Starrhässja och starrhöbår. Köla. A. T. Byberg. ULMA. 

år 1836 återfinnes sålunda en »förening» beträffande foderfångst 
m.m., vari det bl.a. heter: »Per Nilsson är likväl beviljad att 
enskilt få taga 250 vanliga löfkjerfver detta år på desse Skogs-
skiften; men för övrigt äger ingen af oss rättighet taga hvarken 
Löf, Näfver eller Sågtimmer, utan sådant skall alltid skje samfält, 
och detta vid laga ansvar.» (LK). 

Man tog löv två gånger om året, vår och sommar. På våren, då 
foderknappheten gjorde sig märkbar, insamlades löv och kvistar. 
Medan snön ännu låg kvar, satte man på sig skarbsger (trygor) 
och sökte särskilt upp sälg, vars kvistar på våren voro närings-
rikare än om hösten och ansågos utgöra ett utmärkt kofoder. 
Även rikt knoppande björkkvistar skar man av. Både sälgens 
och björkens vårgrenar kallades hängeris. 
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Så snart höbärgningen var undanstökad gick man åter man ur 
huse för att lövfe. Verktyget var en barkäck, även kallad lövkniv, 
en böjd kniv fastsatt på en lång käpp, varmed man käcke tå 
(med ett ryck avskar) grenarna. Det gällde att passa på, innan 
löven börjat gulna och blekna — särskilt björklöv gulnar ju rätt 
tidigt. Man dels skar kvistar, dels repade löv av trädslagen björk, 
al, asp, rönn, ask, alm och sälg, om alla dessa förekommo i 
trakten. Ask och alm växte i vissa dråger i barrskogen, d.v.s. 
små dalstråk med rinnande vatten åtminstone under våren och 
hösten. Arbetet gick så till att man först käckte av klenare 
kvistar, så länge man kom åt sådana; sedan fälldes unga träd, 
varefter småkvistarna brötos av för hand, medan det större 
kapades av med lövkniven. När behovet ansågs fyllt, lades allt 
ris i högar för att käppes, bindas ihop i buntar, kallade k jarv 
(kärvar). De som ägde rior i närheten buro dit kärvarna, där de 
restes med topparna uppåt och ställdes tätt sammanpackade. 
Andra stackade lövkärvarna på ett torrt och högt beläget ställe, 
täckte över stacken med näver eller stora flak av granbark och 
forslade hem förrådet på första slädföre. Stundom lades kärvarna 
i travar och täcktes med granbark. I de nedan (sid. 229) om-
nämnda slåskjulen, vari för det mesta myrhö förvarades, kunde 
man även stacka lövfångsten. 

Får och getter ville helst ha björkkvistar, småboskapen åt 
helst sälgkvistar samt späda ljungkvistar, medan storboskapen 
åt aspkvistar sönderhackade tillsammans med löven. Korna fingo 
lövet uppblandat med hackelse eller också oblandat. Till en början 
voro de inte benägna att hålla till godo med detta foder, men efter 
några dagar brukade det bli begärligt. Lövfoder gav tjock grädde 
på mjölken. För att undvika nedrisning i krubban löste man åt 
korna upp kärven och repade själv av alla löv vid utfodringen. 
Det var ett besvärligt arbete, som krävde mycken tid, men det 
lönade sig ur ordningssynpunkt. Ofta satt man om vinterkväl-
lama framför den öppna spisen och repade av löv åt korna. Man 
brukade därvid taga in en bunt kärvar i köket och placerade dem 
utbredda på takstängerna, så att de fingo torka, då de blevo 
lätta att repa. De avrepade kvistarna kastades därefter direkt 
på elden. Fåren voro särskilt förtjusta i löv. När man hängde 
upp en kärve framför dem, borrade de strax in nosen däri och 
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avskalade med stor skicklighet alla löv. Hästarna åto helst asp-, 
björk- och sälglöv. 

På de om hösten fällda asparna och rönnarna skalade man 
med särskilda skavjarn av barken för att därmed dryga ut fodret 
åt kor och får. Djuren förtärde hellre denna bark än den färska, 
som smakade syra. Rönnbarken avskalades vanligen med knivar 
av barnen. Först ville kreaturen ej gärna äta den, men sedan 
de en gång fått smak på den gick det bra. Rönnbark betraktades 
såsom ett mjölkdrivande fodermedel. 

Ännu ett nödfoder må nämnas, nämligen vitmossa. Denna togs 
upp om hösten, lades i stora högar för att vattnet skulle rinna 
av och omkring varje hög stack man ned käppar för att efter 
snöfall kunna hitta reda på dem. Sedan mosshögarna frusit sig 
hårda och sålunda lättare kunde hanteras, lastades de på en 
kälke eller släde och kördes hem. Mossan förvarades i fähuset, 
där den snart tinade upp. Vid utfodringen värmde man vatten, 
lade en del mossa däri och blandade upp det hela med litet mjöl. 

Slåskjul och rior. 
Under 1800-talet tycks man ibland inte ha gjort sträng åtskill-

nad mellan ria och slåskjul, det sista en sammanfattande benäm-
ning på slåtterlada och mera provisorisk slåtterkoja. Såväl mina 
egna meddelare som sagesmän för andras uppteckningar från 
Värmland sammanblanda termerna. 

Av sådana slåskjul, uppförda på utägorna, har jag icke lyckats 
få reda på flera än tre slåtterlador och tre slåtterkojor inom 
undersökningsområdet. Den äldsta kända slåtterladan hade upp-
förts på 1840-talet av Anders Elofsson i Ränkesed och stod vid 
Pyttemyrarna på hemmanets utskog i Älgå. Den andra skogs-
ladan, som denna byggnad även kallades, byggdes 1852 av Anders 
Arvidsson Ärffi vid Lomtjärnet på gården Tomtas utskog i 
samma socken (fig. 73), och den tredje slutligen uppfördes av 
Älgå bruk vid Södra Laxtjärnet någon gång på 1860-talet. En slåt-
terkoja stod på 1880-talet på Växviksskogen i Köla, närmare be-
stämt vid sjön Buvattna (fig. 74), och hade uppförts där av en 
bonde i Växvik. Den hade snedtak, varför den alltså saknade rös-
ten och liknade ett vanligt kolhus, d.v.s. hus att förvara träkol i. 
En liknande starrhölada stod till omkring 1910 vid Koppartjärn 
på Smolmarksskogen i Karlanda och hörde till Västgårdssätra, 
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Fig. 73. Angshölada, s.k. slåsk jul, vid Lomtjärnet, Åtgå. A. T. Byberg: rekonst-
ruktion efter mått uppgifter. ULMA. 

där det var bofast befolkning; samme ägare hade även en sådan 
slåtterkoja eller starrhölada vid Stensjön på samma skog. 

Slåtterladorna, även benämnda myrlador, nyttjades dels till 
förvaringsrum för stråfoder, som skördats i närheten, dels till 
att samla och torka lövkärvar i. Alla tre ladorna i Älgå voro 
uppförda av runda, klena timmerstockar samt knuttimrade (se 
fig. 73). Vid dessa lador funnos inga slåtterkoj or för slåtter-
folket, enär de voro belägna såpass nära hemgårdarna, att man 
efter dagens arbete kunde återvända hem till kvällen. 

Dylika lador uppfördes på följande sätt. Först placerade man 
ut fyra hörnstenar, eller flera beroende på terrängen, och på dem 
lades tomtevarve, tom teståckene, d.v.s. bottenvarvsstockarna. 
Ovanpå dem timrades så varv på varv till önskad vägghöjd. 
Mellan varje stockvarv ville man ha springor på cirka en tums-
bredd. Vanlig vägghöjd var 4--5 alnar. Stockarna som uppburo 
golvet kallades tellfarsståcker. På dessa lades kluvet virke, tel jer, 
till ett golv. Väggarna byggdes lodräta, alltså ej utåtlutande. En 
del lador byggdes i två våningar med en dörr nedtill i gaveln. 
En stege förde upp till vin (vinden). översta stockarna på lång-
sidan benämndes väggbandsstockar och i dem infogades tvär-
slåar, som sammanhöllo ladan. På kortsidornas översta stockar 
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Fig. 74. 74. Lada för myrslåtter och lövtäkt, belägen vid Buvattna, %öla. Den 
ursprungliga ladan är tillbyggd med en sköka, vars knutar förstärkts med 

störbord. Taket av näver. Foto A. T. Byberg. NM. 

fästes stolpar, en på vardera kortväggen, och på dem vilade 
takåsen. I vardera trovaln (kantbräde varemot takunderlagets 
ändar vila) borrades hål, i vilka inpassades s.k. trovalspinner, 
cirka en aln långa kvistar så formerade i nedänden, att den ej 
kunde tränga igenom hålet. Trovalspinnarnas andra ände spika-
des fast vid sista långvarvsstocken, varigenom trovalen fasthölls. 
Taket bars upp av tvenne åsar, lagda lika långt ifrån varandra, 
lika långt från trovalen samt på samma avstånd från den översta 
åsstocken, mönsåsen. Både näver och torv utgjorde taktäcknings-
medel. En av de nyssnämnda slåtterladorna hade sålunda näver-
tak, de andra två voro täckta inel ett störlager, ovanpå vilket 
lagts granris och sist torv. Om taket skulle täckas med näver, 
högg man ett antal störar, vilka lades skackf öttes, d.v.s. den 
ena med grovänden ned, den där intill med grovänden upp o.s.v. 
På detta lager, kallat sua, lades sedan nävern. Första nävervåden 
skulle läggas så, att den även täckte över trovalen på båda sidor 
om taket, detta för att skydda den för röta, som eljest kunde 
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förstöra hela taket på kort tid. Ovanpå nävervåderna lades virke, 
som benämndes f arg och takf arg, bestående av klena, kluvna 
stammar, i allmänhet 4-5 tum i diameter. I och med att fargen 
blivit pålagd var taktäckningen färdig. Då högg man fyra stycken 
kly per, d.v.s. grenklykor, vars båda grenändar spikades fast vid 
takets gavelkant mitt emellan mönsåsen och trovalen på sådant 
sätt, att det över takkanten bildades en mindre, trekantig öpp-
ning. Genom denna öppning träddes en stång, som löpte utmed 
hela taklängden och kvarhöll taktäckningen, så att den ej 
avkastades vid stormigt väder. Klykorna fastspikades i båda 
ändarna på någon av åsarna, vilka gingo lika långt utanför taket 
som utskotten. 

Ladan vid Laxtjärnet var liten och benämndes myrlae. I den 
förvarades endast myrslåtter. De båda övriga hade övervåning, 
vari lövkärvar uppstaplades. Virket, som avdelade över- och 
undervåning, bestod av raka störar lagda på takbjälkarna så tätt 
som möjligt. På detta tak breddes lövet ut för att torka. När första 
lagret torkat tillräckligt, sköts det åt sidan, ett nytt lager ut-
breddes, och så fortfor man, tills vinden var fullstoppad med 
torrt löv. 

Med rie och törkhus synes man mena samma sak, åtminstone 
på Glaskogen. De som lågo vid slåttermyrar och sätervallar 
utgjordes av s.k. värrier (väderrior), vilka voro glest hopgärds-
lade av slanor samt hade två långväggar men inga gavlar. Taket 
täcktes med näver eller torv. De närmare gårdarna belägna 
riorna hade fyra väggar. 

En annan typ av torkhus var eldrian, som synes ha begagnats 
endast av finnbefolkningen. I den fanns en gråstensugn, vari 
man eldade för att torka svedjerågen. Finnarna använde till en 
början dylika rior såsom bostäder, tills de hunnit uppföra en 
badstuga. Skillnaden mellan en eldria och en rökstuga i dess 
enklaste form lär emellertid ej ha varit stor (jfr Jan Magnusson, 
Fryksdals härad och Finnskogar i äldre tid, Land och folk 1877, 
sid. 131). 

Byberg uppger i ett frågelistsvar till Nordiska Museet (EU 
5320) rörande torkhus i Köla socken, att man där använde 
»kölnor och badstugor, andra förekom ej.» Men eftersom i denna 
socken för hundra år sedan förekom ett sådant ägonamn som 
»Törkhusåkern» (Delningsbeskrivning 1838) och vid sidan därav 
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dels »Badstugåkern», dels »Kölnebråten», är det tydligt att man 
skilde mellan de tre typerna. Byberg har sedermera ändrat me-
ning och själv påpekat ägonamnet »Torkhuslöcka» (Växvik). 

Torvtäkt. 

På annat ställe ha vi nämnt, att skogsmossa användes till 
strö i fähus och stall. Många nöjde sig emellertid ej därmed utan 
togo i stället upp torv i lämpliga mossar. Torvupptagningen avsåg 
däremot i dessa trakter aldrig att skaffa bränsle. 

Början av juni var rätta tiden att taga upp torv. Man begav sig 
då till den bästa mossen, utrustad med trellbår, även kallad 
skjuvkjarre (skottkärra) ; vidare tog man med sig en träspade 
med rundskuren eller tvärskuren järnskoning, e flåhacke, en 
grabbe med 5-6 tinnar av 6-7 tums längd och vinkelböj da samt 
slutligen, om så behövdes, en myrkniv och en eller flera bärbårer 
(fig. 72, 75 a—b och 86 b). 

Arbetet att med hjälp av flåhacka, eventuellt även myrkniv, 
bortskaffa mossens översta lager av mossa, ljung och buskris, 
kallades te bänke tå och tåbänking, varigenom själva torvlagret 
blottlades. Torven skars ut med lod- och vågräta skåror. Allt efter 
mossens beskaffenhet skar man två slags torv: en sort höll 
12 tum i fyrkant och 6 tum i tjocklek, en annan var 12 tum lång, 
8 tum bred och endast 4 tum tjock. 

Vid tsrvetage, som arbetsplatsen benämndes, uppsattes hässjor. 
Några störpar, vilkas antal berodde på hur lång hässja man 
behövde, slogos ned i marken och sammanbundos med svegband 
(hopvridna vidjor), på vilka stänger lades två och två i bredd 
som underlag för torven. Torvstyckena lades i flo på flo över 
varandra, nedersta floa (lagret) ungefär en aln ovanför mark-
ytan, de övriga lagren med 6-8 tums mellanrum, så att sol 
och blåst skulle komma åt dem. 

Minst en gång men helst flera gånger måste varje torvflo 
vändas för att kunna torka inom rimlig tid. Inträffade dåligt 
väder, måste man vända dem gång på gång. När torven blivit 
genomtorkad, kändes den hård alltigenom. Vid mosskanten fanns 
en torklada, törkhuslae, där torvförrådet förvarades för att köras 
hem på första vinterföre, vanligen på en träslip. Sedan torven 
behandlats i en torvrivare, var den färdig att begagnas. 
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Fig. 75 a. Flåhacka. Åtgå. A. T. Byberg. ULMA. 

Fig. 75 b. Myrkniv. Algå. A. T. Byberg. ULMA. 

Svedjebruk. 

För den finska befolkningsgruppen i Värmland var svedj-
ningen ett livsvillkor. Vid åtskilliga finntorp saknades åkerjord 
helt och hållet och all säd odlades på svedjefall. Efterhand nöd-
gades visserligen även finnarna bryta upp åkerlappar, men de 
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blevo ändock för sin bärgning alltjämt i hög grad beroende av 
svedjning. Men inte bara finnarna svedjade; även svenskbefolk-
ningen hade av gammalt idkat detta näringsfång, i synnerhet i 
trakter där jordbruket var mindre lönande, såsom i Jösse, Nord-
marks och Gillbergs härader. Under 1600-talet utfärdades gång 
efter annan bestämmelser, som avsågo att inskränka svedjandet. 
Främst var det väl ägarna till de många då nystartade små 
järnbruken, som framfört klagomål över att skogarna skövlades, 
men de utfärdade förbuden inverkade så menligt på skogsbefolk-
ningens försörjningsmöjligheter, att man till slut nödgades be-
gära rätt till ökat svedjande inom vissa härader. Är 1684 in-
lämnade sålunda bönderna i nämnda tre härader en ansökan 
till landshövdingen om större frihet med avseende på svedj-
ningen. Med anledning av denna ansökan påpekas det i Jösse 
härads dombok för nämnda år bl.a., att »här å orten råg ej wäxer 
förutan i skogen på swedjeland och bränningar eftersom åker-
jorden wid byarne dertill är helt obeqwäm och onyttig, hwilket 
eljest skulle lända dem och deras byar till undergång, der de 
icke till sin nödtorft skulle få fälla och rensa skogen, der ingen 
maste-, spireb5rande eller annan för allmänna bästa nyttig skog 
finnes utan löf skog och dylik onyttig skog.» Följden blev också 
vissa lättnader i bestämmelserna för befolkningen i dessa hära-
der. Under jägeribetjäningens tillsyn beviljades svedjning till 
åker och mulbete. 

Värmländskt svedjebruk sådant det bedrevs i Köla vid mitten 
av 1800-talet har skildrats av A. T. Byberg (Fataburen 1928). 
Tillvägagångssättet torde ha varit detsamma även på Glaskogen. 
Efterföljande framställning avser endast att i någon mån kom-
plettera hans redogörelse. Själv har han bidragit med teckningar 
till detta kapitel, dels utförda med samma bildmotiv som 
i ovannämnda uppsats, dels med några nyritade. Även en upp-
teckning ur otryckt arkivmaterial har använts för att fullständiga 
helhetsbilden. 

Sedan vårbruket undanstökats på försommaren, var man redo 
att hugga sved, hogge fall eller r8gbr8te, som det hette. Fram i 
augusti vidtog så br8tebränninga, då den fällda skogen hunnit 
torka (fig. 76). Före påtändningen var man noga med att röja 
in allt ris, så att det mellan bråten och ståndskogen uppkom en 
bred gata. Rådde vindstilla, tändes sveden från alla sidor sam- 



236 

Fig. 76. Sveden brinner. Teckning av A. T. Byberg. Publicerad med tillstånd 
av Magn. Bergvalls förlag, Stockholm. 

tidigt, men i regel tände man på ena långsidan. Helst inväntade 
man en vindstilla morgon. Var vind märkbar, tändes mot 
vinden. Trädstammarna voro okvistade, endast särskilt stora och 
uppstående kvistar hade vid fällningen avhuggits. Det hörde till 
vanligheten, att småpojkar fingo vara med vid tändningen, ty de 
voro kvicka att springa omkring sveden och släcka eller tända, 
när så behövdes. Medan sveden brann, gällde det nämligen att 
hindra elden att sprida sig åt sidorna och antända ståndskogen. 
Ofta hjälpte hela familjen eller grannarna till, man rustade 
sig med risiga smågranar eller yviga grangrenar, doppade dem 
i vatten och kvävde därmed krypeld. Efter bränningen lågo de 
grova trädstammarna och grenarna obrända kvar. Dem tog man 
tillvara dels för att använda till stängsel omkring sveden, dels 
för att ha till kolningsved. Det lär ha varit ett högst otrevligt 
arbete att handskas med denna sotiga ved. 

Efter att marken hade svalnat tillräckligt, ristades matjorden 
upp med finnplog (fig. 78) eller hackades med flåhacka; torv 
och ris lades upp i små milor här och där på det upphackade 
området, så att elden som alltjämt pyrde i torven inte blev för 
häftig, ty då blev askan sämre, och det var den man ville taga 
vara på genom detta förfarande. Torvmilorna kunde stå och 
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Fig. 77. Rågsådd på sveden. Teckning av A. T. Byberg. Publicerad med tillstånd 
av Magn. Bergvalls förlag, Stockholm. 

ryka i flera dagar, beroende på storleken samt torvens beskaffen-
het. Innehöll torven rikligt med matjord, tog bränningen lång 
tid, men då kvarlämnades också värdefullare aska. Med spadar 
utbreddes därefter askan, som i många fall fick utgöra den 
enda gödseln, varpå sveden besåddes (fig. 77). 

En meddelare från Gränsjö i Älgå har för författaren uppgivit, 
att man högg svedjeland ända till 1896. Alla som voro ägare till 
skogsskiften, ställde om att de hade en rågbråte varje år, i varje 
fall de som hade tillräckligt stor skogsmark. Några personer ägde 
600 och 700 tunnland skog och läto årligen hugga ganska stora 
sveder, eftersom det var från dessa de erhöllo sin brödsäd. Råg 
såddes vid 1800-talets mitt aldrig på de små inägorna. 

Några uppgifter av nu levande sagesmän på Glaskogen om 
samfällt svedjande har ej kunnat erhållas. Däremot föreligga 
ett par äldre sådana från två socknar tillhörande vårt område. 
Från Köla berättas sålunda: »När ett 'hoggster' skulle brännas 
uppbådades grannarna i hemmanet och voro enligt gängse sed 
skyldiga att på bestämd tid infinna sig på ort och ställe, den 
som skulle ha bränt tog enligt gammal sed med 'traktering', bröd 
och spicket fårkött samt brännvin och dricka. Påtändningen 
gjordes i kvällningen, och från alla utkanter av hoggstret, sedan 
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Fig. 78. Finnplog. Västra Värmland. GM. 

det grövsta brunnit, röjdes vad som ej brunnit samman i 'värder', 
påtändes och uppbrändes även detta. Det blev i regel ut på 
morgonen, innan karlarna kolsvarta och svedda i hår och skägg 
återvände från en sådan bråtebränning.» (IFGH 1309: 14-15). 
Även i Karlanda skall hemmansägarna enligt en annan uppteck-
ning ha varit behjälpliga vid svedjandet, varvid åldermannen 
eller byfogden ledde arbetet. 

Av redskapen ha vi redan nämnt flåhacka och spade. Vid ned-
myllandet av rågkornen, ett arbete vari även kvinnor och barn 
deltogo, begagnade man regharke (fig. 79). Redskapet förfärdi-
gades enligt en sagesmans uppgifter på så sätt, att man högg 
en enstör, som hade starka grenar i roten, vilka höggos av så, 
att de blevo kvarsittande till 3-4 tums längd. Det redskap, som 
härigenom erhölls, var visserligen ganska primitivt men för sitt 
ändamål ypperligt, och det hade ej heller gått att använda något 
annat, så trångt som det var mellan stubbar och stenar. Råg-
harkan eller regpecken, som redskapet även benämndes (av 
pecke, mylla ned), kunde även göras av unggran, vars rötter 
som bekant växa nästan horisontalt i markytan. En passande 
sådan utvaldes, och sedan onödiga och hindrande rotändar av-
huggits, rycktes granen upp, varefter de nedersta rotgrenarna 
kapades till lagom längd. 

Övriga redskap vid sådd och skörd på rågbråtarna voro säs- 



939 

Rdisfharka 	 5ddc ka,.ve  

Fig. 79. Redskap för sådd på sveden. Käla. A. T. Byberg efter teckning i Fata- 
buren 1928. 

Fig. 80. Rågskära samt byttlock och bindkrok, använda vid bindning av 
svedjeråg. Käla. A. T. Byberg. ULMA. 

kjarven (fig. 70), hannskära, binnkroken samt ett byttlock (fig. 
80). Rågen som såddes i svedjefall kallades smårsg, skogsrsg 
eller brutersg och lär ha införts av inflyttade finnar, en uppgift 
som nog får tagas med reservation. Kornen hade ej samma längd 
som hos vanlig råg, här kallad åkerreg, utan voro något kortare, 
stråna likaså. Bråtrågen måste skäras för hand med skära, 
beroende på den steniga och stubbrika terrängen. Vid skärningen 
fattade man taven (d.v.s. den mängd strån som handen förmådde 
gripa om) med vänster hand och så, att tummen vände uppåt, 
enär det härigenom blev lättare att få alla strån lika långa i 
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Fig. 81. Bindning av svedjeråg. Köla. A. T. Byberg. ULMA. 
1. Rågen skäres. 2-6. Bandet redes ut. 7. Nekens rotända tilljämnas med 
ett byttlock. 8. Bandet drages åt. 9. Bindkroken tages till hjälp. 10. Knuten 

drages åt hårt. 11. Knuten är färdig, nekens fotända är jämn. 

rotänden, när man skar av den. Med ett byttlock jämnade man 
därefter till rotänden ytterligare. Kring neken slogs ett band av 
rågstrån och drogs åt så hårt, att man måste ta en bindkrok 
till hjälp för att vid knytningen kunna draga bandets ena ände 
under knuten (se bildserien fig. 81). 

Rågnekerna sattes upp på bråten eller svedjefallet i muger 
(fig. 90) ibland kördes de hem till gården och uppställdes där 
på ett torrt ställe. Även förekom, att man på sveden reste upp 
nekerna till torkning över en hög sotved eller satte upp tvenne 
störpar med en stång emellan, mot vilken man stödde nekernas 
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Fig. 82 a. Svedjeråg uppsatt till torkning. Käla. A. T. Byberg. ULMA. 

Fig. 82 b. Rågstack (tvärsnitt). Käla. A. T. Byberg. ULMA. 
Virke av sotved. Underst ett lager enris för utestängande av råttor. Taket av 

tröskad råghalm. 

16 
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toppändar (fig. 82 a). Sedan rågen på sveden torkat, stackades 
den i ett särskilt stackhus (fig. 82 b). Ofta byggdes stackhuset 
vidare upptill än nedtill, vilket medförde den fördelen, att drop-
pande regnvatten föll ett stycke från väggarna och alltså ej kunde 
förorsaka vattenskada. Taket täcktes vanligtvis med råghalm, 
stundom med näver eller granbark. överst i stacken lades alltid 
ett tjockt lager halm, i botten placerades några granrisruskor 
eller enbuskar att stacka över. Stackhusets botten bestod av glest 
lagda klena granslanor, ett s.k. rävle, vilande på i regel tre grövre 
stockar. I Karlanda uppsattes rågen i kuper (fig. 90), inne-
hållande 10-12 kärvar. överst avslutades en kupa med en hatt 
av näver eller granbark, så formad att den erinrade om ett 
kyrktorn, eller som på nämnda figur av en bruten nek. 

Efter första kraftiga snöfall forslades bråtrågen hem, antingen 
på särskild hösläe eller träslip; även staksläe (fig. 87) kunde 
begagnas. Om skörden var den sista man ämnade taga på svedje-
fallet, revs stackhuset ned för att byggas upp på nästa sved. 

Bråtrågen väggslogs före tröskningen liksom åkerrågen, enligt 
uppgift för att få ur de mognaste kornen, som man ville ha till 
nästa års sådd. Neken greps därvid i rotänden med båda hän-
derna (se fig. 91) och slogs med toppänden mot logväggen, 
varmed man fortsatte så länge några korn föllo ur. I närheten 
av samt inuti bandet stannade en del korn kvar, vilka sedan 
tröskades ur med slaga. Varje urslagen nek (såväl av råg som 
havre) kallades skötte!, varav man fick benämningen sköttelrag 
som alltså var detsamma som väggslagen råg. Sådan råg an-
vändes alltid till nysådd, enär den var mest mogen samt minst 
skadad. 

På en del välbelägna svedjefall kunde man skörda självsått 
gräs tre år i följd, men mestadels blev det endast två års skörd. 
Därefter fingo kreaturen gå där och beta, tills ny skog växte upp. 
Från flera socknar föreligga uppgifter om att man efter sista 
rågskörden brukade så gräsfrö i svedjefallen, vanligen timotej. 
Såsom vi tidigare påpekat skedde detta dock ej före år 1850. Ej 
alla svedjefall besåddes med råg. Visade det sig, att marken 
var sumpig, tålde rågen ej fuktigheten, varför man på dylika 
fall sådde rovfrön. 

Några uppgifter om skörderesultat kunna meddelas. På 1870-
talet skördades på ett svedjefall om 4 tunnland i Karlanda (östra 
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Mörtnäs) 500 rågkärvar. I Gränsj ö hemman, Älgå, brändes år 
1869 en sved om 8 tunnland, vilket ansågs vara en tämligen stor 
sved. Den gav 16 tunnor väggslagen råg och 3 tunnor skyttelråg, 
tillsammans 19 tunnor, av min sagesman betecknad som en god 
skörd. Ett annat svedjeland i samma hemman, avbränt 1889, 
omfattade 5-6 tunnland. Skörden blev där ej mindre än cirka 
500 snes råg. Den största sved, som i mannaminne avbränts på 
hemmanets skog, upptog en yta av 10 tunnland (1896). Skörden 
uppgick dock endast till »några hundra snes» Denna sved var 
den sista, som upptagits på Glaskogen, säges det. Två tunnor 
svedjeråg per tunnland betraktades eljest som gott skörde-
resultat. 

Åkerbruk. 

Sädesbrist och missväxtår. 
Då det gäller att skildra näringslivet i en skogsbygd, måste 

åkerbruket av naturliga skäl beredas mindre utrymme än bo-
skapsskötsel och skogsbruk. Åkerlapparna — ett betecknande 
namn — voro under 1800-talet ytterligt små vid alla torp, något 
större vid en del gårdar. De hade upptagits ur den steniga morän-
marken med stor möda, brukningsmetoderna och redskapen voro 
av primitiv karaktär. Lusten att nyodla försvann mer och mer, 
beroende på att de stora skogsbolagen börjat lägga under sig allt 
större skogsarealer, varigenom talrika skogsägare blevo arrenda-
torer i stället för självägare. Den förut så livliga nybyggarverk-
samheten upphörde i samma mån, som bolagen inköpte gårdar 
och skogsskiften. Förut hade det hetat: »Skam åt den, som inte 
håller skogen borta från knutarna». Men bolagsägarna hade inget 
intresse av att uppmuntra upptagandet av nyodlingar. En arren-
dators existens var helt och hållet baserad på att utföra skogs-
arbete och körslor åt skogsbolagen, han hade varken tid till 
eller intresse av att nedlägga arbete på ett jordbruk, som han 
inte var ägare till, inte heller visste han, hur lång tid han fick 
bo kvar på torpet. Han levde alltså i ett osäkerhetstillstånd, som 
inte gav några impulser att förbättra jorden eller utöka jord-
bruket. 

Härtill komma andra förhållanden, som Å. Ingelström karak-
teriserar på följande sätt och som äger direkt tillämpning på 
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Västvärmland under århundradets senare del: »I de trakter, där 
den självägande befolkningen börjat att uppblandas med bolags-
arrendatorer, klagas allmänt över att den gamla känslan av 
hemtrevnad och grannsämja liksom tvinar bort. Dessa nytill-
komna j ordbesittare hava icke samma intressen som de besuttna 
bönderna. De äro nästan alltid i mycket svag ekonomisk ställning, 
och de dragas till arbetet i skogen, där de erhålla sin arbetsför-
tjänst kontant pr vecka eller månad. De mäkta därför ej hålla 
jordbruket vid makt och underlåta att dika och hägna, som 
ortens sed fordrar. Det börjar då att kännas otacksamt för de 
kvarvarande hemmansägarna att behålla sina gårdar, och det 
ena stället efter det andra går över i bolagshänder.» (En bok 
om Värmland II, sid. 244). 

De obesuttna upptogo nästan aldrig jordlappar, möjligen ett 
litet rov- eller potatisland eller en kålsäng, som grön sakslanden 
kallades. De som arrenderade hästetsrp ägde dock större förut-
sättningar att sköta jorden än de hästlösa. 

Vad så ägofördelningen angår, hade man förutom de små 
åkrarna även ängs- och hagmarker att tillgå, ibland belägna 
invid gården, ibland vid en sjöstrand eller vid skogskanten. Här 
och där funnos små rönninger (röjningar), där man skördade 
gräs, havre, råg, rovor, kålrötter eller potatis. Myrarnas gräs 
skördades regelbundet. Namn som Gräsmyra, Slåttmyra, Gräs-
vikene m.fl. minna härom. Före 1850, innan man ännu börjat 
så gräsfrön, var hackeslåtten synnerligen viktig. På hopmarkerna 
(samfällda ägor), vanligen ängar, skördades gräset antingen 
samfällt, eller också såldes skörden på auktion till någon av 
hemmansägarna. 

Västra Vänuland, för att inte säga hela landskapet, har alltid 
hört till de små sädesproducenterna i vårt land. Ett par talande 
exempel från äldre skeden må här framdragas ur svåråtkomliga 
källor. Det var ingen tillfällighet, att under nordiska sjuårskriget 
just befolkningen i Västersysslet, dit bl.a. Nordmarks härad 
hörde, tillställde Erik XIV en klagoskrift, vari begärdes att få 
lämna oxar och kor i stället för spannmål, då tiondet skulle upp-
tagas. Klagoskriften är betecknande för läget i denna landsända, 
inte bara för den tid den avser, utan långt in på 1800-talet. 

»Vår ganska ödhmiukhett wnderdånighett och trohett aff osz 
then menighe man wthi nordmark altijdt och alle stedes befinnas 
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skall aller nådigh herre och Konungh betacke wij eders nådz 
Konungslige ma:tz befwnnitt haffwe, och ere wij nu fatigh men 
som boandes ere wthi nordmark fororsakadde till att ödhmiuke-
lighen och wnderdanighen falle till eders konunghelige nådhe 
och att edhers nådes höghmectighett ville verdes till för gudz 
skull och for war fatigdom och longho obekommelighe wegh 
skull, att göra med osz itt nådigtt medell wppaa then tiende och 
spanamåll, som fallen är wthi thetta nervarande år 64 som paa 
er budett att han skall föras till Hioo, att eders nådz höghmech-
tighett ville verdes till för gudz skull och wnde oss fatigh men 
szama tiendhe till att lössa honom till oss for oxar och 
köör . . • 

bönfallandes till eders konunghelighe nåde att wij måtthe 
bliffwe widh szamma stadga som är 5 t:nor korn for oxan och 
iij [2 1/2] t:na for koone effter thet hoos osz fatigmen szom 
åfftast hwar år bortt frijs [bortfryser], och wij lika well giffwa 
hwartt år lika mykitt och wexer hoos osz inthet anatt en haffre, 
thet wij ödmiukeligha och ganska underdanligha aff eder ko-
nunghelighe nådhe begäre . . . 

beder wij wår kyrkotienares Signett wittnandes nedan for 
thetta breff scriffwit wthi nordmark 18 Januarij 1564.» (Avskrift 
i Lignellska samlingarna, Kristinehamns läroverksbibliotek). 

Enligt vad Bror Wideland anfört ur 1564 års jordebok, be-
viljade Erik XIV nordmarkingarnas begäran, men på ett villkor: 
»så frampt the vile late sigh finne velvilige at vtgöre huar femte 
mann till at taga thet thog före in i Norie.» (Nordmarken 1937). 

Uppgiften att i Nordmarks härad intet annat sädesslag växte 
än havre är intressant. Tydligen innebär detta, att havre var 
det enda dåtida sädesslag som gav såpass god skörd, att man 
därav kunde lämna tionde. Även korn odlades dock här, eftersom 
skrivelsen uppger, att det ofta frös bort. Enligt Furuskog var 
också kornet det enda sädesslaget i Värmland ända fram till 
1570-talet (J. Furuskog, Värmland, Ser. Hembygdsböckerna, 
sid. 197). För övrigt kan påpekas, att Nordmarks härad till långt 
fram i tiden var särskilt illa utsatt för frost och därmed följande 
missväxt. I en skörderapport från år 1781 heter det sålunda: 

»I Westersysslet är en grufwelig misswäxt. Råg litet och af 
swag kjerna. Ärter borttorkade, at Utsädet ej återfås, utom i 
tjockaste Skogsbygden. Hafran så usel, at Landtmannen på 
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många ställen icke kan nyttja Lia. Att Höfodret blifwit ringare 
än i mannaminne, wet hwar menniska.» (Carlstads Tidningar 
1781. Stiftsbiblioteket, Karlstad). 

Först under 1800-talet började sädesodlingen få annan karak-
tär i Nordmarks härad. Härom skriver E. Lundholm: »Havren 
är fortfarande huvudsädet, ehuru man numera odlar detta sädes-
slag i mindre utsträckning än förr och i stället börjat odla råg 
i större omfattning. Denna utvidgade rågodling utgör för övrigt 
det viktigaste framsteget inom jordbruket. . . . Den är till största 
delen framkallad genom mellanrikslagens uppsägande år 1895, 
före vilken tid befolkningen fyllt sitt huvudsakliga förråd av 
mjöl genom att fara över till Norge och köpa den tullfria billigare 
varan. Före denna tid odlades i Nordmarken . . . endast obe-
tydligt med råg, och det lilla, som erhölls, var ofta av ytterst 
dålig kvalitet och användes huvudsakligen till utfodring av 
djuren. Från åtskilliga socknar berättas, att man knappast ansåg 
det av den hemmavuxna rågen malda mjölet dugligt till män-
niskoföda, åtminstone ej oblandat. . . . Rågodling i någon större 
utsträckning ansågs för en dumhet, när man hade det billiga 
siktade norska mjölet att tillgå.» 

Ett undantag utgjorde Järnskogs socken, »där man redan förut 
odlade betydligt mera råg än på andra ställen och ej heller 
avsatte sina lantmannaprodukter till Norge utan hade sina 
ekonomiska förbindelser uppåt Ämot och Arvika.» (Emigra-
tionsutredningens bygdeundersökningar, Vedbo och Nordmarks 
härader, Stockholm 1908, sid. 17). 

I Algå och Köla liksom i flera andra socknar hade man tidigt 
inrättat s.k. sockenmagasin, ur vars förråd de fattiga mot betal-
ning, i ömmande fall gratis, tilldelades säd, antingen såsom 
fattighjälp eller till utsäde under svåra år. I Älgå förestods sädes-
magasinet av en »Fattig Direction» och två magasinsföreståndare, 
vilka förde räkenskaper över utlämnad säd. Den äldsta bevarade 
räkenskapsboken begynner med året 1796, men eftersom socken-
stämmoprotokoll redan år 1785 tala om nödvändigheten att 
reparera magasinet, måste institutionen vara betydligt äldre än 
så. På 1830- och 40-talen rådde nödtider med brist på utsäde. 
Tidsförhållandena avspeglas i protokollsböckerna, varur ett 
exempel från 1847 må anföras: 

»1 anseende till ömmande omständigheter för åtskilliga fattige 
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i förlägenhet för tillgång till utsäde i vår stadde Låntagare uti 
Elgå Socken Magazin, tillät församlingen för dem den mild-
ring . . ., att efter gjord granskning af de Låntagare i Socken 
Magazinet, som äger Borgen för Låne Capitalet derstädes, 
Magazinsförvaltarne måge få pröfva hvilka som äro i största 
behof, att mot förnyad Borgen för sin skuld, erhålla tills vidare 
dag med inbetalningen af densamma, och hvilken Borgen 
Magazinsförvaltarne, som stå i ansvar för Magazinet, äge att 
pröfva om den är antaglig, då blott i denna händelse nämnde 
mildring får äga rum. 

I övrigt granskas af Magazinsförvaltarne förteckningen öfver 
samtelige Låntagare i Magazinet och deras Borgesmän, och låte 
från Predikstolen upläsa hvilka låntagares Borgen bör förnyas, 
eller ännu giltig Borgen anskaffas.» (Älgå kyrkoarkiv). 

Ar 1864 var sädesbristen så skriande, att minnet härav ännu 
bevaras i den folkliga traditionen. Genom myndigheternas för-
sorg rekvirerades spannmål från Västergötland. Samvetslösa 
personer utnyttjade situationen till att slå mynt av nöden. Redan 
innan skutorna från Vänersborg och Mariestad hunnit in i 
Byälven och komMo seglande över Vänern, möttes de av beskäf-
tiga uppköpare. En sådan var inspektor Bengzon på Lillevik i 
Älgå. Denne passade på att inköpa 1.200 tunnor spannmål, 
annonserade ute i bygderna om försäljning och uppgav ett visst 
pris pr tunna. Från Järnskog, Köla, Karlanda, Jösse-Ny m.fl. 
socknar infunno sig en mängd uppköpare vid lastageplatsen i 
Sulvik, där Bengzon ägde brygga och ett magasin. Visserligen 
fingo de köpa spannmål, men nu till förhöjt pris, nämligen ytter-
ligare en riksdaler pr tunna. Alla som farit de långa vägarna 
kunde ju inte uppbringa merkostnaden, men de flesta voro 
nödda och tvungna att köpa säden till ockerpris. Bengzons extra-
förtjänst på detta parti spannmål belöpte sig sålunda till 1.200 
riksdaler. 

Fyra år längre fram inträffade ett nytt missväxtår, ett av de 
allra svåraste, vad västra Värmland beträffar. Enligt Hushåll-
ningssällskapets rapporter över sädespriser kostade år 1848 i Jösse 
härad havren 9 rdr i riksgäldssedlar pr tunna. Men nödåret 1868 
betalade And. Olsson 16 rdr rmt för en tunna havre i Sulvik. 
1860-talet synes över huvud ha varit oerhört påfrestande för 
skogsborna. Någon större barmhärtighet, vare sig från privata 
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handlande eller från de kommunala myndigheternas sida, var 
inte att förvänta. När en medellös person år 1864 mottagit havre 
ur sockenmagasinet i Köla för sammanlagt 29 rdr och 66 öre rmt, 
uppmanades vid hans död sterbhusdelägarna att av boet »uttaga 
heller ock jenom försälgning af lösöre indrifva ock till f attig-
vårdsstyrelsen redovisa med ränta», som det heter i ordförandens 
skrivelse. 

Redskap och fordon. 

I sin ämbetsberättelse av år 1823 uppgav landshövding Johan 
af Wingård, att »årder eller trädstock» ej brukades i Värmland. 
Detta redskap nyttjades dock allmänt på Glaskogen samt i skogs-
bygderna i dess grannskap, fast endast vid potatiskupning, och 
gick under benämningen kupeplog eller åderplog (fig. 83 a). Den 
liknade en vanlig plog men var försedd med två välter, som 
voro av trä men hade plåtbeslag framtill över skarven. I övrigt 
hade den både plogjärn och rist av järn. Längst framme i änden 
av åsen var en krampa pånitad för dragkroken. Dylika kupplogar 
ägde ej varje hemmansägare utan man lånade av varandra inom 
hemmanet. 

Ett ännu äldre jordbruksredskap bestod endast av en klumpig 
järnkil, infälld i en grov kluven störände och fastkilad under ett 
grovt järnband. Med detta primitiva redskap uppristade man 
jorden före plöjningen. Dess benämning var rest. 

Under 1800-talets tidigare skeden nyttjades på Glaskogen hem-
gjorda träplogar med påslag (landsida), plog jarn (bill) och pigg 
(spets på bill) av järn. Med dylika plogar kunde man ej plöja 
djupare än 12-13 cm. Efter plöjningen brukade man flåhacke 
gamla åkrar och myrmarker (jfr sid. 233). I slutet av 1860-talet 
synas järnbeslagna träplogar ha införts (fig. 83 b). De voro för-
sedda med plogjärn och kniv samt vändskiva och lannforing 
(den plana plogsidans skyddsplåt) av stål. Anders Olsson i 
Växvik bytte år 1871 till sig en dylik plog mot ett skåp, som en 
son hade snickrat. Skåpet värderades till 10 riksdaler men plogen 
till den dubbla summan. Att det innebar svårigheter att på den 
tiden förskaffa sig en så dyrbar sak visar det förhållandet, att 
en man som Olsson, som måste räknas till de i någon mån 
välsituerade, ej förmådde betala mellanavgiften samtidigt med 
bytet utan nödgades göra det i två avbetalningar. 
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Fig. 83 a. Årder, s.k. kupeplog, från tiden före 1850. Köla. A. T. Byberg. NM. 

 

• 2 in . 

   

Fig. 83 b. Plog från tiden omkring 1890, tillverkad av plogmakare Älg i Köla. 
A. T. Byberg. NM. 

Inte förrän på 1880-talet nådde den första järnbeslagna plogen 
till Älgå avlägsnare skogsbygd. Den väckte allmän uppmärksam-
het och beskådades av alla grannarna samt av dem som hade 
vägen förbi gården Tomta, där ägaren bodde. Plogens vändskiva 
var gjord av järn, åsen och skaften av trä men kniven eller 
risten av stål. Denna plogtyp begagnas på sina håll än i dag. 
Smederna i trakten dröjde ej med att kopiera den. I nyssnämnda 
bygd var det Per Andersson på Otterstorp, som på 1890-talet 



Fig. 84. Vält, Köla. A. T. Byberg. ULMA. 

började tillverkningen, i Köla skogsbygd mästersmeden Älg i 
Älgestad. Dennes plogar skilde sig från andras därigenom, att de 
voro högre och fylligare i bröstet och hade draganordning, som 
var ställbar i höjd- och sidled. 

De äldsta harvarna voro helt av trä, således även pinnarna eller 
tinnene, som de kallades. Sedermera smiddes även pinnarna av 
järn och böjdes något för att verka mera effektivt. Dylika harvar 
gingo under benämningarna pinnharv, krok och krokharv. Trä-
harvarna voro dock alldeles för lätta att bruka i tungbearbetad 
jord, varför resultatet blev dåligt. Man anskaffade därför snart 
en tyngre s.k. unnerbrötarharv, kvadratisk till formen i storlek 
90X90 cm och försedd med vinkeljärn i hörnen. Enligt Byberg 
voro vinkeljärnens ändar fästade på harvtinnarna med muttrar, 
medan själva hörndelarna skruvats fast i träet. Ett av hörnjärnen 
försågs med en utsmidd ögla, vari den ävenledes smidda drag-
kroken kopplades. I motsatta hörnet satt löfteträ, en grov, vinkel-
växt käpp. Till formen voro tinnarna fyrkantiga samt böjda och 
spetsade. Den fria delens längd var cirka fem tum. Harven hade 
sex tvärbranner (slåar) på lika avstånd från varandra, utmed 
varje sida sutto fyra tinnar och därinnanför tre i varje brann, 
ditsatta med olika mellanrum för att vid harvning ej följa i 
varandras spår. Efter att ha bearbetat jorden med denna unner-
brötarharv, tillgrep man en något mindre men eljest liknande 
harv, s.k. rtetinnarharv, med något kortare tinnar. På äldre 
modeller voro harvtinnarna nitade som spikar. Välsituerade jord- 
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Fjä/ska/r av 
at bråda. 

903,et I smalända," pas. 
/'kogravt son, 	sas pinnhuvudelS 
hålets grovända. grovhet< trångt. 

Dan kontska c/a/ens Den fändig- Pinnen fast-
/änge ovestaiet och for~ade pin• snil ; 
formas 	 nen knackas in. huvudet.. 

Fig. 85. Räfsty per. Inpassning av räfspinne. Käla. A. T. Byberg. NM. 

brukare anskaffade dessutom labbharv och valsharv, den förra 
trekantig med fastgjort kluvet styre och bredbladiga tinnar, den 
senare bestående av en träram med tre trävältar, försedda med 
böj da järntinnar. 

De vältar som förr nyttjades i bygden, voro alla av en och 
samma typ, den vanliga trävälten (fig. 84). Denna bestod av en 
tämligen tjock och slät kubb, i vars båda ändar kraftiga järn-
sprintar voro inslagna. På dessas utskjutande ändar voro häktade 
ett par skaklar, som sammanhöllos av en tvärslå framför kubben. 
Ej sällan voro skaklarnas bakre ändar medformiga, i vilket fall 
ett sittbräde var fasttappat på deras uppstående spetsar. 

Den allmännast förekommande räfstypen (fig. 85) skaftades 
med en putshyvlad granstör; grovänden klöv man med såg och 
de båda uppkomna halvorna intappades i räfshuvudets borrhål 
och fastkilades. I hål och klykor ströks litet trätjära som tjänst-
gjorde både såsom bindemedel och konserveringsmedel. En annan 
skafttyp var f jölskaft, gjort av ett albräde och försett med utsirad 
fjöl, som den platta delen av skaftet kallades. Detta skaft kilades 
fast i ett med stämjärn upphugget hål av fjölens bredd. Ordet 
räfsa begagnades ej, utan man kallade redskapet rim. Rivorna 
användes vid höräfsning, vid räfsning av stråsädesskörd, vid räfs-
ning av farjel (fräken) ur vattendrag samt vid undanskaffande 
av halm när man tröskade. 
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Fig. 86 a. Harkor. Köla. T.h. harkhuvud med bladpinnar. A. T. Byberg. NM. 

Harka (fig. 86 a) hade kortare, kraftigare skaft, som var kluvet 
nedtill och insatt i ett kort, rakt huvud. De vanligtvis fem pin-
narna voro av järn, fyrkantiga och spetsade samt upptill fläkte, 
d.v.s. nitade på så sätt att spetsarnas böjningar återinslagits i 
träet. En harktyp, som användes vid potatisupptagning, hade 
pinnspetsarna formade som blad (se fig.). När tiltorna i potatis-
åkern plöjdes upp, harkades de av en karl, följd av ett par pota-
tisplockare. Tidig potatis grävdes fram med ett gräv, potetegräv 
(fig. 86 b). Vidare nyttjades harkan till att draga isär gödsel-
högen med samt till att raka ut tallen (gödseln) ur småkreaturens 
kättar. Sistnämnda arbete utfördes även med en grabbe (fig. 86 b), 
smidd och skaftad som en gaffel men försedd med vinkelböjda 
klor. När hö skulle dragas ur höskullen åt hästar och kor, ville 
man ej bruka harkan, som förstörde höet. I stället begagnades 
hökroker (se fig. 61), gjorda av trä eller järn, ibland av järn 
med träskaft. 

Skogsbygdernas brist på körbara vägar medförde, att bruket 
av hjuldon infördes relativt sent. När Ludvig Borgström i sin 
bekanta resebeskrivning av år 1845 behandlar Nordmarks härad, 
anmärker han, att »före 1804 fanns icke ett enda kärrhjul, utan 
man färdades till häst och grödan inkördes på träandringsslipar» 
(L. Borgström, Berättelse öfver en resa i Vermland, utg. 1915, 
sid. 43), d.v.s. man red till häst, då man färdades vägarna fram. 
Iakttagelsen är riktig, om den får gälla uteslutande skogsbygden. 
I den öppnare bygd, Borgström reste igenom, förekommo hjuldon 
långt tidigare. Sålunda kan man ur efterlämnade anteckningar 
efter karlandabon E. Elofsson bl.a. läsa följande: »Den första 
körbara landsvägen genom socknen, backig och eländig, anlades 
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Fig. 86 b. Grabbe och grav. Köla. A. T. Byberg. NM. 

på 1760-talet . . . Oaktat landsväg fanns längs igenom socknen, 
fanns där icke hjuldon förrän 1792, då en hemmansägare i 
Björkebol hade köpt en kärra, vars axel var av trä.» Säkerligen 
avses här en kärra av den ålderdomliga typ, som i Nordmarks 
härad gick under benämningen rapphöne. Älgåbon Joh. A. Fors-
lund beskriver densamma just från nämnda härad i följande 
ordalag: »Detta högst primitiva fordon var så inrättat, att axeln, 
som med de båda hjulen bildade ett helt för sig, satt fästad vid 
kärrunderredet, 'kärrskrofvet', endast med ett par grofva, i axeln 
löst instuckna träkilar, s.k. 'okar'; och ofvanpå det hela var en 
kärrstol nödtorfteligen anbragt som sits.» (Forslund, Vid Stora 
Lee's stränder, sid. 93). Enligt Forslund var denna kärrtyp i 
bruk ännu vid sekelskiftet. En del kärror voro träfjädrade och allt 
annat än bekväma att färdas i, varför de benämndes sprättgigger. 

Vid körslor sommartid nyttjades här och var den s.k. lang-
kjarra (långkärran), vars skrovsidostycken fortlöpte framåt 
och fick utgöra skäkrer. Fyrhjuliga arbetsvagnar förekommo 
ännu ej i trakten, varför man, om man t.ex. skulle köra gödsel, 
omändrade långkärran till gödselkärra genom att förse den med 
en gödesellåda och vid hökörning apterade häckar eller skrindor, 
kallade hövänger, på flaket. Långkärran kunde även förses med 
ett par låga framhjul på en svängbar axel och tjänstgöra som 
vagn. Skaklarna voro då fästade direkt vid framhjulsaxeln. För 
övrigt kördes allting både vinter och sommar på slädar ej blott 
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Fig. 87. Staksläde. Träandringarna fästade med trädymlingar. Köla. 
A. T. Byberg. ULMA. 

före hjuldonens införande utan även långt senare. Slädarna voro 
s.k. sliper, bestående av tvenne långa medar, fasthållna av tre 
eller flera bann eller banker (tvärslåar). För att de skulle bli 
lättare att draga för hästen och för att vid längre färder undvika 
för stark slitning av medarna, försågos deras undersida med 
slitskydd, kallade annringer, gjorda av hård björk (fig. 87-88). 
Att påsätta dylika skydd hette te annre och arbetet härmed 
annreing. Vid körning på barmark med släde försedd med järn-
andringar, skyddades dessa på följande sätt. Genom slitskenorna 
borrades i sidled flera hål, varigenom man trädde björkvidj or 
att fastsurras kring medarna. Dylika bindslen kallades drät och 
tågger (Nordmarks härad). På långresor slet man ut många drät 
och andringar och var därför rustad med ett förråd vidjor och 
björkstänger att vid behov anbringas på medarna. Ett under 
1800-talet ofta anlitat fordon var den kälke som i Älgå kallades 
skiko eller skikjalke (fig. 88). Den var egentligen ett slags större 
stakkälke utrustad med andringar. På den drogo torparna hem 
sitt förråd av vinterved från skogen, fraktade spannmålssäckarna 
till fotkvarnen och tillbaka hem igen o.s.v. 

Hur förrådet av fordon och redskap tog sig ut, framgår av 
bevarade bouppteckningar och auktionsprotokoll. Den äldsta 
anteckning jag påträffat rörande hjuldon härrör från Ränkesed 
år 1839. En bouppteckning från slutet av 1700-talet upptager 
17 slädar men endast 1 par kärrhjul; vid arvskifte på samma 
gård 1802 antecknas 1 »åkkärra» och 1 »arbetskärra». På en 
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Fig. 88. Släde, s.k. skiko. Gränsjö, Älgå. Foto: R. Broberg. ULMA. 

relativt stor gård fanns på 1780-talet ej mindre än 59 slädar mot 
4 kärror (jfr Bygd och sägen sid. 121, 147). Några auktions-
protokoll från Älgå skogsbygd innehålla följande grupper av 
fordon och redskap: Grän sj ö sätr a 1857: 1 timmerkälke, 
1 kolsläde, 1 gödselsläde, 1 [stak]kälke, 1 harv, 1 kålhacka, 
2 rågskäror, 1 rovjärn, 5 gräv, 1 räckspade, 1 kastskovel, 3 skov-
lar, 1 kastskopa, 1 »skjufkärra» [= skottkärra], 1 plog. Övre 
Nybygärdet 1870: 1 åkerplog, 1 harv. Bråten 1884: 
1 plog, 1 dragkärra, 1 skottkärra, 1 »järnandringskälke» [= skid-
ko], 1 »dito träandring», 1 gödselgaffel, 1 järnskovel, 1 kålhacka, 
4 hackor. 

Vårbruket. 

På Glaskogen brukade vårbruket under 1800-talet inledas med 
stenbrytning, varvid man dels tog bort stenbumlingar och små- 
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berg i äldre odlingar, dels bröt upp ny mark. Stenbrytningen 
bortsattes vanligen till gamla gubbar. En i Älgå skogsbygd ofta 
anlitad stenbrytare och nyodlare var Tjarn-Erik alias Erik 
Andersson i Tjärntorp (1848-1935). Han var över 70 år, innan 
han gav sig med detta slags arbete. Otaliga äro de stenrös, som 
runt omkring i bygden vittna om hans odlarflit. När han arbetade 
på beting eller ackord, började han redan klockan fyra på morgo-
nen och höll på till sju eller åtta på kvällen. Erik bände upp 
bumlingarna såpass högt ur sina hålor, att han kunde sticka en 
mindre sten under dem att bända emot med en stång. De allra 
största stenarna tog han bukt på enligt följande metod. Runt 
omkring och ovanpå stenen lade han ved och pinnar och eldade 
stenen riktigt varm, varefter han stjälpte några byttor vatten 
över den, så att den genom avkylningen sprack i bitar, av vilka 
de större slogos sönder med slägga. Stenarna lastades på en skid-
kälke eller också på en träslip och fraktades bort ur åkern. Om 
arbetet utfördes efter dagpenning, betalades det på 1880-talet 
med 50 öre per dag, senare med 75 öre. 

Vid den tidpunkt på våren, då tjälen började släppe tur (för-
svinna ur jorden), översågs alla redskap som skulle komma till 
användning vid vårbruket; skäker (skaklar) och selpinnar, 
krokar och öglor i harv och plog lagades eller utbyttes mot nya, 
plogbillen vässades o.s.v. Man var noga med att först re (bereda) 
den jord, som låg högst i terrängen, ty den torkade ur fortast 
och kunde besås tidigast. Myr- och sankmarker dröjde man med, 
eftersom vätan i dem stannade kvar längre. Under våranden steg 
man upp tidigt, vanligen vid 3-4-tiden, och sökte hinna med 
så många vännin ger eller röf ter om dagen som möjligt. 

Enligt Johannes Olssons almanacksanteckningar (se sid. 135) 
kunde vårbruket ibland påbörjas redan näst sista veckan i april, 
men i allmänhet fick man dröja till andra veckan i maj. Enligt en 
sagesman var det av vikt att innan vårbruket begynte se efter, 
om tjälvattnet hade gått ur jorden. Hur snart detta skedde, be-
rodde på markens beskaffenhet. I skogsbygden var jorden lätt 
och porös och genomsläppte följaktligen tjälvattnet jämförelsevis 
hastigt. I fjordbygderna, där j ordmånen till stor del utgjordes 
av lera och åkerjorden därför blev tung, var genomsläppnings-
förmågan mindre. När därför skogsborna voro färdiga med 
våranden, hade fjordbygdens bönder knappt begynt därmed. 
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De gamles mening, att en dags tidigare sådd på våren medförde 
åtta dagars tidigare skårand, höll man styvt på. Till Urbanus-
dagen skulle all vårsådd vara klar, den principen följdes ända 
in på 1880-talet. Motiveringen härför var den, att sådden borde 
ske före Urbanus, annars grodde det inte. Gödseln hade förut 
körts ut av manfolken men bretts ut av kvinnfolken. Gödsel-
bredningen var ett tungt arbete, men dåtidens kvinnor voro 
starka och härdade. Arbetsbyte i våranden förekom ofta, ty 
endast ett mindre antal skogsbor ägde hästar, och de voro glada 
åt att få komma och hjälpa till vid gödselkörning m.m. Sedan 
fingo de hästhjälp i stället. Denna byteshjälp praktiserades varje 
år ännu på 1870-talet och senare. 

Förutom efter gamla märken rättade man sig även efter iakt-
tagelser i naturens värld. Innan våranden begyntes, borde 
sålunda sjöarna ligga isfria, björklövet skulle vara tämligen 
utsprucket och i varje fall »stort som musöron», såarsla (nor-
diska gulärlan) borde ha anlänt, jorden skulle re sä fint för 
harva eller gråne, som det även hette, först då var rätta tiden 
inne för plogand och sådd. Det ansågs också vara lyckligt, om 
vädret var kyligt såningsdagen. 

Plogann och såann sammanföllo ifråga om tidpunkt. Enligt 
Ränkeseddagboken begynte ploganden där under perioden 1878 
—81 tidigast den 26/4 och senast den 24/5. På gården Nytomta, 
där dagboken fördes, såddes endast havre och bygg, på Bybacken 
i Växvik såddes dessutom svedjeråg, åkerråg och vårvete, i 
Ulverud hos Johannes Olsson havre, bygg och vårvete. En och 
annan skogsbo försökte sig på att odla även vårråg, men det lär 
ej ha lyckats bra. De förstnämnda sädesslagen odlades allmänt 
på Glaskogen. 

För att utröna sädeskornens grobarhet använde man sig av 
olika metoder. Säkraste sättet skulle vara att hälla jord i ett 
lämpligt kärl, räkna kornen och nedmylla dem till samma djup, 
som nedharvningen åsyftade. När plantorna sedermera stucko 
upp, räknade man hur många de voro och kunde på så vis 
avgöra grobarheten. Samtidigt hade man gjort samma prov med 
andra sädeskorn, och efter proven valde man till utsäde den sort, 
som visade sig ha grott bäst. Ett annat sätt var att fukta två 
bitar gråpapper i vatten på en tallrik och lägga sädeskornen 
17 



258 

mellan dem. Om man gjorde så med flera sorters sädeskorn 
på samma gång, syntes det vilken som gav bästa resultat. 

Sådden borde alltid begynna tidigt på dagen. Dröjde man tills 
solen gått ned, trodde man följden skulle bli att säden ej orkade 
upp eller förblev omogen. Efter sådden var det ej rådligt att 
släppa spjället i köksspisen, ty då skulle det komma »sot» på 
säden (Älgå, Karlanda, Sillerud). 

Från de flesta socknarna inom skogsområdet föreligga upp-
gifter om att kvinnfolken sådde vårsäden. Fastän ingen sådan 
uppgift erhållits från Älgå, förefinns ju möjligheten att seden 
praktiserats även där. En del såningsmän bar säskjarven (så-
korgen) framför sig i en rem om halsen till stöd för att kunna 
så med båda händerna. De flesta tryckte dock korgen mot vänstra 
armvecket och sådde med en hand, den högra. I sällsynta fall 
förekom, att mannen i huset ej hade lärt sig såningskonsten, 
utan antingen sådde hustrun eller också någon granne. Korn 
som vid sådden föllo på stenar eller impediment kallades stinke-
korn och sopades med en kvast ned i myllan. 

Om sådden slog fel, var det oftast mycket svårt att skaffa nytt 
utsäde. Stundom kunde man få köpa av någon bonde i fjord-
bygden, men det var under hela 1800-talet sällsynt, att bönderna 
erhöllo överskott på säd i dessa trakter. I regel brukade någon 
bonde eller skogsbo taga hem utsäde åt sig själv och grannarna. 
För eventuellt utlämnat utsäde av eget förråd begärdes i all-
mänhet arbetshjälp som betalning. 

Även vissa därtill lämpliga myrmarker besåddes, vanligtvis 
med havre men stundom med råg. Äckermyra i Gränsj ö hemman 
besåddes så sent som på 1880-talet med havre, Rågstubbmyra 
i Glassnäs (båda i Älgå) var förr besådd med råg. En sagesman 
berättar, att de som hade myrmarker att beså, brukade så innan 
tjälen gått ur marken, ty tjälen skulle bära hästen vid harv-
ningen. Med den tidens primitiva redskap var det lättare att 
odla upp åker på dylika marker än på stenbundna, ända tills 
dynamiten kom i bruk. Märkvärdigt nog blev det för det mesta 
vacker säd på myrar, fastän den upptinade jorden var 3-4 tum 
djup och tjälen låg kvar därunder. Men mången gång ruttnade 
sädeskornen, om väderleken var otjänlig och det blev regn och 
kyla efter myrsådden. 

Om vårarbetet på de s.k. utbruken i skogarna har en meddelare 
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från Köla omtalat följande, som avser 1830-talet. Vid avfärden 
till utbrukets små röjda tegar tog man fram tale (plogsulan) 
samt risten, lade dem på s/ipa (kälken) och körde över stock 
och sten till platsen. Vid framkomsten högg man med yxan ett 
styre att fästa tal och rist på, och så var man färdig att börja 
rista upp jorden. Torv- och flåhackning var redan undanstökad 
av pigorna, som ofta sysslade därmed dag efter dag under för-
sommaren. Deras arbetsdag räckte från klockan 5 på morgonen 
till 8 på kvällen med en dagsförtjänst av 10 öre. Torv och ris 
brändes upp på den nybrutna marken. Större nyodlingar, som 
förut behandlats med risten, plöjde man upp med stora brste-
ploger, tillverkade av Plog-Sven i Köla, enl. uppgift ej identisk med 
smeden Älg, som vi ovan omnämnt (sid. 250). På de nya och 
gamla tegarna på utbruken såddes i regel havre år efter år, så 
länge där växte ett strå (efter IFGH 1309: 12-13). 

Arbetsdagen var indelad i tre ökter (arbetsperioder), den första 
före frukost, den andra mellan frukost och middag och den tredje 
mellan middagsmål och kvällsmål. Om en dylik arbetsperiod av 
någon anledning blev förlängd, sade man, att dö va e dryg ökten 
eller detta vart allt e langa ökten. När vädret syntes försvåra 
fullgörandet av sådden, hände det att husbonden ville förmå 
arbetsfolket att hålla på ett par ökter, innan man rastade. Varje 
vilopaus benämndes unda, middagsvilan t.ex. hette meddasuncki. 
När man hade ätit färdigt och sträckte ut sig för att vila middag, 
sade man, att man skulle vive unda. Efter middagsvilan piggade 
man upp sig med en kopp kaffe, som fick heta undasksppen 
(Älgå). 

Skörd och tröskning. 

Höskörden på Glaskogen inskränkte sig i allmänhet till vad 
man kunde skörda på ängar, backslänter och gräsrika myrar. Vid 
en och annan av de större gårdarna skördades även vallhö. Foder-
fångsten och ängsslåttern ha vi tidigare omnämnt dels i kapitlet 
Arbetsåret (sid. 127), dels i samband med boskapsskötseln (sid. 
224 f.). Även sädesskörd och tröskning ha i korthet omtalats vid 
beskrivningen av arbetsåret, men åtskilliga detaljer återstå att 
tillägga. 

Av betydelse var att varje sädesslag avmejades i rätt tid. Innan 
skåra nna började, undersökte man därför kornens mognad 
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genom att bita av ett och annat. Om kornen då visade sig vara 
tätte, d.v.s. att skalen voro ordentligt fyllda och kornen väl 
matade, var man säker på att kunna begynna skåranden. Efter 
anteckningar gjorda i Växvik, Ränkesed och Ulverud vill det 
synas, som om kornet skars först, därefter havren och rågen. 
Som regel gällde, att rågen borde vara skördad före Brynolf sdagen 
(16/8) och att skörden borde vara avslutad till den 24 augusti. 
Om väderleken var ogynnsam, var det i varje fall av vikt att 
få säden skuren innan dess, ty om frost hotade, skyddades säden 
bäst, om den stod på snes eller var hässj ad. Om kall vår försenade 
sädens mognad, ansågs det bättre att skörda den litet grön än att 
riskera få den frusen på strå. 

Dagen före skördearbetets början tog man noga märke på 
vädret: steg solen upp blank och sken på västanmoln, blev det 
regn, men var himlen grå i öster och blank i väster vid solupp-
gången, bådade det uppehållsväder. Skördearbetet uppdelades så, 
att karlarna mej ade säden och kvinnorna'togo upp och bundo den 
i necker (kärvar). Man slog med lie och sökte skära så breda 
skåror som möjligt. Det ansågs som en heder att kunna skära 
undan fortare, än kvinnfolken förmådde taga upp, och det var 
en skam att inte kunna ge binderskan full sysselsättning. Liarna 
voro antingen hemsmidda av någon smed i bygden, eller också 
begagnades vasshammerslier, tillverkade vid något järnbruk i 
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Fig. 89 b. Lieorv med bläx av skinn. Käla. A. T. Byberg. ULMA. 

närheten. Först mot århundradets slut uppträdde i handeln blå-
her, d.v.s. blåanlöpta amerikanska liar. En anteckning i Ränke-
seddagboken från år 1880 meddelar sålunda: »3 st. amerikanska 
liar och 2 brynen kr. 11,75.» Lien med orvet, som kunde vara 
fang8rv eller knagg8rv (fig. 89 a), hade olika benämningar vid 
slåtter och skörd. Sålunda kallades de tillsammans slågreja, då 
de brukades till slåtter, men vid sädesskörd hette samma redskap 
meja. I senare fallet påmonterades en bläx (se fig. 89 b). Gräset 
slåddes, men säden skars, vilken sistnämnda term utgör ett 
minne från den tid, då säden skördades med handskära. Eljest 
kräver ju logiken, att det borde heta meja säd, eftersom red-
skapet hette meja, men så var ej fallet. 

Kvinnfolken brukade sy åt sig s.k. överdrag att bära utanpå 
kläderna under skördearbetet. De syddes i regel av gamla avlagda 
klädesplagg och avsågo att skydda mot skavning av den hårda 
och styva halmen, som fort slet sönder tyget. 

Slåttermaskiner synas ha kommit i bruk på 1860-talet. De 
kallades skårmaskiner och omtalas i Anders Olssons dagböcker 
tidigast år 1866, i Ränkeseddagboken först 1878. Från Karlanda 
föreligger en uppgift om att slåttermaskin och hästräf sa där 
ej förekommo förrän år 1880. 

Att sätta upp säden på åkern till torkning kallades att re 
säden och arbetet härmed reing. När man redde havre och råg, 
gick man till väga på följande sätt. Sedan man först slagit ned i 
marken en stör, den s.k. restörn eller snesstörn, placerade man 
två necker (kärvar) med topparna uppåt på var sin sida om 
denna. Ovanpå dessa träddes därefter på stören nek på nek, tills 
hela antalet blev tolv, då man hade en snes färdig. Man kunde 
även börja snesens uppsättande med att träda en nek i upprätt- 
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Fig. 90. Uppsättning av säd till torkning. Köla. A. T. Byberg. ULMA. 

Fig. 91. Väggslagning av råg. Köla. A. T. Byberg. ULMA. 

stående ställning över stören och fortsätta med att träda ytter-
ligare elva neker däröver i horisontalt läge. Förutom i snes 
torkades säden även i muger och hässjor. Rågen plägade man 
sätta upp i s.k. kuper med tio neker i varje. Därvid reste man 
först upp trenne neker med topparna mot varandra och band 
dem samman med ett band upptill. Denna stomme i kupan be-
nämndes gabbe (gubbe). Kring gubben restes därefter ytterligare 
sex neker, varefter man slog ett band om alla nio nekerna. Som 
skydd över kupan veks och breddes slutligen ut den tionde neken, 
hattneka, som även den kunde fästas med ett band, det s.k. 
hattbanne, om man ville vara särskilt försiktig. (Om dessa olika 
slags sädesuppsättningar se fig. 90). 

Sedan säden körts in på logen, väggslogs rågen och vetet. Där-
vid fattade man varje nek i rotänden och slog den några gånger 
mot logväggen, tills de bästa och mest mogna kornen fallit ur 
(fig. 91). Varje nek bankades därpå med en käpp eller bearbeta-
des med ena handen för att man skulle få ur alla korn som 
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Fig. 92. »Havrestae» stackad i lada. %öla. A. T. Byberg. NM. 

fastnat i och omkring bandet. Detta arbete gav man sig dock inte 
tid med på större gårdar. De väggslagna nekerna benämndes 
sköttler och den råg som erhölls genom denna procedur, kallades 
sköttler8g ; någon motsvarande benämning på vetet tycks där-
emot icke ha förekommit. Ibland var avsikten med väggslag-
ningen att erhålla korn till utsäde; då väggslogs naturligtvis icke 
all råg och allt vete utan endast så stor del som befanns erforder-
lig för sådden nästa vår (jfr sid. 242). 

Efter väggslagningen löddes (lades i skikt) otröskad säd, 
även de neker som väggslagits, i en s.k. stae i ladgolvet (fig. 92). 
Härvid bredde man först ut det tidigare inkörda höet till en 
höstae som underlag. Sedan korslades några neker mitt på detta 
underlag och runt omkring dessa travades sedan det understa 
lagret neker med rotändarna nedåt och topparna riktade uppåt 
och inåt mot ladans mittlinje. Så fortfor man att lägga in neker 
i alltmera vidgade ringar, tills man nådde väggarna. Då var 
bottenlagret, stöe, färdigt. Nästa varv börjades vid väggarna med 
nekernas rotändar vända mot dem och så fortsattes sedan varv 
efter varv, tills all säd blivit inlagd och staen var färdig. Denna 
utgjorde då en sluten stack, där alla kärvars rotändar vände utåt, 
detta för att topparna skulle vara skyddade mot åverkan av 
råttor. På detta sätt lagrades all säd i ladan, även vetet, varvid 
man först väggslog den del därav, som skulle bilda det understa 
varvet i staen. 

Frampå senhösten vidtog så tröskningen, sedan höstplöjningen 
och höstsådden undanstökats. Denna utfördes med slaga (fig. 
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Slaga. 	Skakeklyp. 

Fig. 93. Redskap för slagtröskning och rensning av säd. Höta. A. T. Byberg. 
ULMA. 

93), bestående av ett skaft, hannveten, vid vilket var fästat ett 
rörligt slagträ, dängeln, varmed nekerna bultades. I regel hjälptes 
två man åt med tröskningen, varvid de måste vara noga med att 
slagorna gingo i samma takt under arbetet. Allra först tröskades 
den väggslagna säden, därefter återstoden av rågen och vetet 
och allra sist havren. Den urtröskade halmen skakades med 
skakeklyp (fig. 93), för att man skulle få ur den alla korn. 
Endast rågen buntades i kjarv (kärvar), sammanhållna av band, 
som hopknutits av två strålängder. Om toppen av varje kärve 
slogs även ett band, som drogs ut ur kärven. Tröskningstiden var 
en bråd tid, och man steg därför upp vid tvåtiden på natten 
och tröskade vid eldsljus (se ljushall, sid. 175). All tröskning 
skulle vara avslutad till Lusse, endast ett mindre parti lämnades 
kvar att tröskas på lussemorgonen. 

Efter tröskningen skulle säden rensas. Detta gjordes genom 
kastning med kastskovel (fig. 93 och 94) och tillgick så, att 
man med denna tog säd ur drssen (högen av orensad säd), som 
skottats hop vid ena änden av logen, och kastade den på kasta 
(den hög av rensad säd som uppstod vid kastningen) vid mot-
satta logväggen. Härvid skildes agnar och sådor ur och stannade 
på halva vägen, under det att den fullvärdiga säden på grund av 
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Fig. 94. Säden rensas genom kastning med kastskovel. Köla. A. T. Byberg. 
ULMA. 

sin tyngd hamnade längst bort från den kastande. Den vägg-
slagna säden kastades naturligtvis omedelbart efter det den blivit 
väggslagen och tröskad. 

De första svenska tröskverken av Munktells fabrikat kommo i 
handeln år 1859, och redan 1861 nyttjade Anders Olsson i Växvik 
tröskverk. Detta år antecknar han nämligen för den 11 oktober: 
»Kört tröskverket 1 1/2  dag». Säkerligen är det här fråga om ett 
s.k. stifttröskverk, vars cylinder var besatt med järnstift. På 
hans gård Bybacken i Köla begagnades på 1880-talet ett 
dylikt tröskverk med transmission från ett i stående ställning 
apterat körhjul, som drogs runt av en häst (fig. 95). En annan 
typ av tröskverk var det s.k. slagtröskverket, som i stället för 
cylinder hade ett antal parallella järnbeslagna lister. Det är ett 
tröskverk av denna typ som ses i användning på fotografiet av 
tröskning i Skällarbyn i Köla socken (fig. 96). 

Potatisodling. 

»Det har knappast hänt något viktigare i Värmlands historia 
än när potatisodlingen blev allmän. Det skedde vid mitten av 
1800-talet. Ingen växt har betytt så mycket för att motverka 
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Fig. 95. Transportabelt stifttröskverk med körhjul (1880-talet). Schematisk 
bild av transmissionen. Käla. A. T. Byberg. ULMA. 

hungersnöd och undernäring hos folket», skriver J. Furuskog 
(Värmland, ser. Hembygdsböckerna, sid. 198). Uttalandet kan 
förefalla överdrivet, men vad västra Värmlands skogsbygder 
beträffar, äger det sin fulla giltighet. Där var nöden ofta gäst 
i de små stugorna och man levde tidvis på svältgränsen. Om 
skörden slog fel på grund av stark frost, för mycket regn eller 
torka, blev hungersnöd oundviklig. 

Sagesmän födda omkring 1860 ha sagt mig, att deras föräldrar 
i sin barndom ännu inte smakat potatis. Då för tiden åt man i 
stor utsträckning rovor. Ännu i slutet av 1770-talet var potatisen 
fullständigt okänd i skogsbygderna; endast på en och annan 
herrgård i fjordbygderna odlades den på någon liten jordfläck 
såsom en raritet, säger Knut Lilljebjörn om förhållandena i sin 
hembygd i Gillbergs härad. Han skildrar i egenskap av ögonvittne 
den hunger och det elände, som då var rådande och som skulle 
ha kunnat avhjälpas, om potatisen varit allmänt odlad. »Stora 
flockar af uthungrade människor kringströko, och det hände 
ej sällan, att sådana funnos vid vägen, liggande döda på sin 
tomma tiggarpåse.» (K. Lilljebjörn, Hågkomster, sid. 16). 

Så litet känd var alltså potatisen vid den tid, Knut Lilljebjörn 
skildrade ett av de många hungeråren i västra Värmland. I 
själva verket torde de upprepade missväxtåren ha framtvingat 



267 

Fig. 96. Tröskning med slagtröskverk. Söla. Foto: A. T. Byberg. I hörnet 
vid dörren synes höfröbinge med fyllda säckar överst. Ovanför i taket den 

kärve som sparats till julnek. 

ökad potatisodling. Sannolikheten härav får stöd i den iakttagel-
sen, att potatis omtalas för första gången i alla de gamla hand-
lingar av skilda slag, som författaren gått igenom, i ett s.k. 
bruknings- och skötselkontrakt av år 1839 (Järnskog). I Ränkes-
eddagboken omnämnes inköp av potatis först år 1840. Anders 
Olsson i Växvik omnämner i sin »Minnes Bok» ingen potatis-
skörd förrän år 1868. Både på 1830-talet och år 1868 rådde 
hungersnöd i Västvärmland. Först 1880 antecknar skogstorparen 
Johannes Olsson i Ulverud: »Den 30de April! på Morgonen var 
Solväder och ganska tort då hadde vi sätt potatis Nere i gärdet 
J. Olsson». Tydligen betraktade han dagen såsom märklig, efter-
som han här är ovanligt utförlig. 
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Att man vid 1880-talets mitt lade stor vikt vid resultatet av 
potatisskörden, visar på sitt sätt ett för den tiden betecknande 
talesätt i västra Värmland: »Blir dä gatt potetår te hösten, så får 
vi se te å gefte ass.» Utan tvivel anspelade detta talesätt på 
verkliga förhållanden. Ernst Lundholm, som framhåller betydel-
sen av potatisodlingen i västra Värmland, skriver också i sin 
bygdeundersökning över Nordmarks härad, att landshövdingen i 
Värmlands län ansåg, »att folkmängdens ringare tillväxt 1848 
—50 berodde på torrötan hos potatisen, vilken tvingade till ut-
vandring och färre giftermål». (Emigrationsutredningen, Bil. 
VIII: 3, sid. 9.) 

För hundra år sedan förvarades potatisen nedlagd i havre-
agnar, sedan man först noga rentvättat den från all jord. Längre 
fram grävde man särskilda j ordgropar till förvaringsrum, över-
täckta med tak av trä samt näver och ovanpå torv. Det påstås, 
att potatisen var utmärkt väl skyddad i dylika potetgroper. Trä-
virket och den påförda jorden absorberade nämligen fuktigheten 
i gropen och ombesörjde på så sätt ventilationen. Men en nack-
del med potatisgroparna var, att de efter några år måste för-
nyas. Deras varaktighet var kort. 

Skogsborna skalade den nykokta potatisen med fingrarna eller 
med en tunn trästicka. Tilltugget till potatisen utgjordes av salt 
och kummin hopblandade, ibland fläskbitar eller osockrad lingon-
sylt, krösebärssylt. Det förstnämnda var allmännast. En sages-
man säger, att man »gnudde ihop kåmman å salt å åt te potete-
sagga», d.v.s. i stället för sovel till potatisen, och doppade varje 
munsbit däri. 

Humle och lin. 

I laga skifteshandlingar från 1800-talet påträffas •ej sällan 
beteckningarna »Humlegård», »Linbråten», »Hamplelandet» och 
liknande. I skogsbygden odlades dock ej hampa men väl humle 
och lin. 

På 1860-talet försvunno de flesta humlegårdar och humle-
stänger från de bygder, varom här är tal. Vid Nygård i Hallebol 
(Köla) fanns dock en humlegård kvar ännu på 1890-talet. Under 
förra hälften av århundradet voro de vanliga överallt vid gårdar 
och torpställen, på de sistnämnda dock endast några få stänger. 
De placerades omkring ett stenröse eller en större jordfast sten. 
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Humlegårdarna kunde ha en omkrets på sex—åtta meter; vid 
de största gårdarna uppgick arealen dock sällan till mer än fyra 
kvadratmeter. 

Ville man anlägga en humlegård, högg man först ett lagom 
antal störar, helst av vitgran, som voro motståndskraftiga mot 
röta. Störarna barkades mycket noga och slogos ned i jorden 
med en fots mellanrum. Vissa goda humleår kunde dock ran-
korna bli så kraftiga och tunga, att extra störar måste anbringas 
mellan de förut nedslagna för att bära upp dem. Fröna såddes 
i upphackade smågropar intill varje stör, varefter de nedmyllades. 

Under gynnsamma år kunde humlestängerna stå alldeles gul-
bruna av den stora mängden homlekspper, som nästan helt dolde 
lövverket. Att skörda kopporna var kvinnfolksgöra. De insam-
lades i mycket tunna, glesvävda säckar. Den del av humlen, som 
skulle bli nästa års »hjälpsådd», samlades för sig i passande kärl. 

Någon försäljning av humle synes inte ha förekommit i skogs-
bygden. Många köpte humle av kringvandrande homlebagger 
från Norge. Den nyttjades inte för textila ändamål, således inte 
heller till humlegarn. Man odlade humlet endast till husbehov 
för att smaksätta den hembryggda drickan. 

Linet odlades vanligen på upplöjd vall, inte på svedjeland. Det 
såddes om våren samtidigt med havren, varvid man valde ut de 
bästa tegarna åt linet, där det såddes för hand. Lin fick inte sås 
för tunt och inte heller för tjockt. Rensningen måste utföras 
ytterst noggrant, särskilt kveken (kvickroten) var det nödvändigt 
att omsorgsfullt borttaga. 

Linfibrerna kallades tåger, bladen på linstrået hette döbla, 
(dödblad), därför att de gulnade och föllo av, långt innan linet 
rycktes upp. Linet skulle ryckas upp, då fröna blivit mörkbruna. 
Endast frön med denna färg dugde till sädeskorn nästa år. Lin-
ryckningen var kvinnoarbete och utfördes av två eller tre 
kvinnor. Linet bands samman i mycket små kärvar, kallade 
necker eller nicker, och snesades på störar med 12 eller 24 neker 
på varje stör (fig. 97). Snesstörarna voro mycket smala och noga 
rensade från kvist och bark, ett arbete som karlarna utförde. 
När linet stått »på snes» tillräckligt länge för att torka, togs det 
in på logen för att repes. Linrepan satt uppspikad på logväggen 
och på den repades fröknopparna av. Därefter greddes det, d.v.s. 
breddes ut i ett tunt lager på fuktig plats för att rötas. Helst 
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valde man härför en plats där det fanns återväxt av lagom kort 
klöver, ty där ruttnade linet fortast. 

Den tid, linet låg för att rötas, varierade i längd beroende på 
väderleken, men vanligen dröjde det tre veckor. Det erhöll då en 
viss grå färg och linhalmen släppte fibrerna, då man tog stråna 
mellan fingrarna, böjde och gnuggade dem. Om fibrerna därvid 
lade sig fria, var tiden inne att taga upp linet för att resa det 
mot stänger. Stängerna voro vanligen två med cirka en halv alns 
mellanrum, den ena anbragt över den andra och längden rättad 
efter skördens storlek. Nu breddes linet ånyo isär mycket om-
sorgsfullt och restes mot stängerna på solsidan för att torka 
ytterligare. Därmed var linet färdigt att bäras till badstugan för 
vidare behandling. För att få fram fröna ur fröhusen använde 
man en rätt grov rund kavle, varmed linet kavlades på en slät 
träskiva. De sönderkrossade fröhusen, m8dden, fick man bort 
genom att strö ut det hela på ett skynke, utbrett på marken 
och utsatt för vinden, då avfallet blåste bort. 

Under beredningen i bastan skulle linet torkas, varvid det 
restes upp på en torkställning under taket, kallad hjäll (ilgå) 
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Fig. 98. Linkäf ta. Köla. A. T. Byberg. ULMA. 

eller h jäl (Köla). Hjällen bestod av slanor lagda på stödstänger 
eller tvärbjälkar. På denna basthjäll restes så mycket lin, som 
kunde rymmas där. Över ugnen fick dock ej lin resas med tanke 
på faran för gnistantändning. Lin som ej kunde beredas plats 
på hjällen, placerades på laven, men det flyttades över till hjällen, 
allt eftersom utrymme uppkom under torkningens gång. I bastun 
skulle det eldas kraftigt för att linet skulle bli fullständigt genom-
torkat. Eldningen pågick i tolv timmar från klockan två på efter-
middagen till klockan två på natten. Detta arbete var i regel 
karlgöra, medan skäktning, även kallad skaking, utfördes av 
kvinnor. I allmänhet räckte det med tre ugnar, d.v.s. brasor. 
Tidigt om morgonen, stundom redan vid ettiden, tändes ytter-
lagare en brasa. Någon timme efter det brasan brunnit ned, 
kunde bråkningen begynna. Därvid togs det varma linet ut i 
basteskjule (badstugans yttre rum) och bråkades, d.v.s. krossa-
des i käftan, linkäfta (fig. 98), ett redskap tillverkat av ett stam-
stycke med tvenne rotgrenar kvarsittande såsom ben i ena änden, 
under det den andra vilade på marken. Bråkningen kunde ske 
i brdevark mellan två refflade valsar, som vevades för hand 
(fig. 99). Det krossade linet skäktades därefter på skäktstolen 
eller skakestoln, en tunn stående bräda på fot. Därvid slog man 
linet med en skäktkniv av trä, varvid de brutna skävorna, 
skäv jene, föllo ned. Eventuellt nedfallna lintågor tillvaratogos; 
de kallades skakesträ. Sedan linet skäktats, gjordes därav s.k. 
brugder (buntar, knippen), vilka skakades rena och slogos med 
skäktkniven. Sedan sammanvredos brugderna till t8tter. En 
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Fig. 99. Linmangel, s.k. bråtverk, och linkäfta med rotgrenar som ben. Bråt-
skjulet, som varit tillbyggt, är här rivet. Käla. Foto: A. T. Byberg. 

sådan t8tte lin bestod av tolv brugder. Arbetet med linet i bad-
stugan var därmed avslutat. 

Efterbehandlingen, som bestod i att skilja lin och blånor, 
skedde hemma vid gården, ofta i ladugården. Härvid användes 
e häckle, d.v.s. en bräda på vars mitt en tät klunga spetsiga 
taggar sutto fästade. Häcklan låg på en pall, på vars ena ände 
häcklerskan satt och piskade linet mot taggarna, samtidigt som 
hon drog det igenom dem, varvid blånorna avskildes. Vid häck-
lingen sorterades linet noggrant allt efter grovleken. Vanligtvis 
erhöll man fyra grovlekar, två grövre och två finare. Man skilde 
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Fig. 100 a. Spinning av lin 
med handten (slända). Käla. 	 Fig. 100 b. Handten. Käla. 
GM. 	 A. T. Byberg. NM. 

även mellan två sorters blånor, grovblår och grannblår (grann 
här i betydelsen 'fin, smal'). En knippa blånor kallades en 
blårt8tt. 

Till sist vidtog spinningen, äldst på hannten (fig. 100 a och b), 
sedermera på spinnrock, kallad spinnstol (Iilgå, fig. 101). Den 
viktigaste vävsorten var blaggarn, som tillverkades av det grova 
linet (grovt hellinne) och varav man bl.a. sydde vardagskläder 
och särker (linnen), innan bomullslärftet kom i bruk. Ofta sutto 
skävorna kvar i blaggarnsplaggen någon tid, tills man slitit dem 
något, då de föllo ur. Det finaste linnet spann man mycket fin- 
18 
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Fig. 101. Spinnrockar. Älgå. A. T. Bgberg. NM. 
1. Linklyp. 2. Rockställning. 3. Jungfrur (par). 4. Tenställning: A. med ten; 
B. på pipan; C. axel; D. trissa, avigt påskruvbar på axeln. 5. Skruv (snodd-
sträckare). 6. Rockbröst. 7. Skruvar (par) för hjulets riktande. 8. Ten på 

spröt. 9. Linkam. 10. Trampsticka. 

trådigt, då därav skulle vävas finare borddukar, handdukar samt 
lakan. Väven benämndes hellinneväv, eftersom den hade såväl 
varp som väft av lintråd. En tredje väv erhölls av de grövsta och 
sämsta blånorna, nämligen blånsväven, av vilken man sydde 
spannmålssäckar. 

1 slutet av 1800-talet försvunno alla badstugor och linodlingen 
blev alltmer tillbakasatt för att slutligen helt upphöra vid sekel-
skiftet•  (delvis efter Byberg, EU 5320). 

Kvarnar och malning. 

I västra Värmland förelågo naturliga förutsättningar för kvarn-
drift, vartill kom, att bristen på körbara vägar och stora avstånd 
gjorde det nödvändigt att uppföra egna kvarnar i åar och bäckar. 
Eljest funnos s.k. tullkvarnar i samtliga här berörda socknar. 
För uppförandet av tullkvarnar erfordrades särskilda privilegier, 
och särskild kvarnskatt, kallad kvarntull, utkrävdes. 1 en längd 
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över Värmlands kvarntull år 1626 upptagas inom vårt område 
ett 70-tal bäckkvarnar, vilket väl får tydas så, att kvarntull 
uttogs även av dessas ägare. Bäckkvarnsbeståndet fördelar sig 
på de av oss behandlade socknarna så: Glava 6, Sillerud 25, 
Karlanda 9, Silbodal 11, Järnskog 8, Köla 6 och Älgå 4. Dessutom 
upptager längden 4 handkvarnar i Glava och 3 i Älgå. Två hundra 
år senare hade antalet bäckkvarnar i de nämnda socknarna hun-
nit bli mer än fördubblat. 1825 års jordebok upptager nämligen 
följande: Glava 17, Sillerud 42, Karlanda 31, Silbodal 30, Järnskog 
21, Köla 18 och Älgå 13. Ett försök att lokalisera en del av dessa 
kvarnar göres i fortsättningen. 

Kvarnstenar till de större kvarnarna inköptes från Väster-
götland. De fraktades på segelskutor över Vänern till Byälvens 
lastageplats vid Säffle, därifrån uppför älven och vidare över 
Glavsfj orden på den tidens tunga och otympliga pråmar och 
kördes vintertid från skilda lastbryggor utmed fjorden på slädar 
till bestämmelseorterna. Stenar till de mindre bäckkvarnarna 
hämtades i skogen. De formades på stället och släpades på trä-
slipar till den utsedda bäcken. Än i dag kvayligga några gamla 
halvfärdiga kvarnstenar här och där i skogarna, t.ex. vid Kloft-
tjärnet i Järnskog, vid Svaltjärnet i samma socken (fig. 102) 
samt vid Braserud i Karlanda skogsbygd. Med hjälp av dylika 
hemgjorda kvarnstenar kunde mjölet givetvis ej bli annat än 
grovmalet, men för den tidens behov dugde det gott, säges det. 
De flesta fotkvarnarna ägdes och brukades samfällt. Ofta stodo 
flera kvarnar i en och samma bäck, t.ex. i Sulviksbäcken minst 
3 (Älgå), i Mörtnäsälven 4 (Karlanda), i Växviksälven minst 4 
(Köla) o.s.v. 

Bäckkvarnarna gingo under benämningen fotkvarner, även 
kallade skvaltkvarner och skvatter (fig. 103). De större kvar-
narna, tullkvarnarna (jfr fig. 126), kallades brukskvarner, för-
modligen därför att de i allmänhet uppfördes vid järnbruken. 
Konstruktionen var dock beträffande de senare så enkel, att för 
deras uppförande ej krävdes någon »konstbyggmästare», som det 
heter i ett sockenstämmoprotokoll från Älgå, utan därtill dugde 
bruksbyggmästaren eller någon händig person i trakten. 

Fotkvarnarna lära överallt i Värmland ha haft samma kon-
struktion. De kännetecknades framför allt av att vattenhjulets 
axel stod lodrätt. Hjulkvarnarna kunde ha tre par stenar, men 
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Fig. 102. Kvarnstensämne vid Svalt järnet, Järnskog. Foto: R. Broberg. 

fotkvarnarna hade blott ett par. Större hjulkvarnar täcktes i 
regel med skiffertak, men de mindre med spåntak. Bänkarna 
som stenarna vilade på timrades av grovt, slaget timmer till över 
en meters höjd. Tvärs över dessa lades grova bjälkar med smala 
mellanrum. På tvärbjälkarna plankfodrades med fyrtumstjocka 
plankor. Kvarnhuset byggdes i två våningar; i övre våningen 
inrymdes kvarnstensbänken, stenarna och blåsmaskinen, i den 
nedre kvarnhjulet. Uppe i taket fanns en mast, gjord av en 
åttkantig, slagen timmerstock så monterad, att den räckte från 
vägg till vägg samt placerad ovanför stenarna så, att man med 
dess hjälp kunde vinda upp dem, då de blivit nötta och behövde 
hackas om. Masten låg infogad i timmerväggen utan järnlager. 
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Fig. 103. Schematisk tvärsnittsbild av skvaltkvarn, s.k. fotkvarn. Köla. 
A. T. Byberg. ULMA. 

I varje stenpar funnos grova fyrkantiga hål att sticka lyftspa-
karna i vid lyftning och sänkning av stenarna, två rader hål 
ordnade i sicksack med en rad vid vänster och en vid höger kant 
av stenen. 

När en kvarnsten lyftes upp för att hackas om, begagnade man 
tvenne långa järnspett. Med hjälp av en trappformad j ärnklump 
av fyra tums tjocklek lyftes stenens kant litet i sänder, liksom 
med en vanlig hävstång, tills man fått upp stenen så högt, att en 
grov järnkätting kunde trädas genom kvarnstensögat samt 
dragas ut till kanten och krokas omkring kättingen. Också i 
masten funnos fyrkantiga hål, vari de nämnda spakarna passade. 
Vid lyftningen placerades dessa spakar i masthålen på så sätt, 
att då den ena spaken kommit nog högt, höll man stenen stilla, 
medan den andra spaken anbringades i sitt hål, och så hivades 
stenen upp undan för undan, tills den stod lodrätt. I det läget 
stängdes den av spakarna, som med de fria ändarna vilade mot 
kvarnväggen. Så kunde man komma åt att hacka om överstenen, 
vilket man gjorde i stående ställning. När den undre stenen 
omedelbart därefter hackades om, satt man på densamma under 
arbetet. Efter hackningen sopades stenarna rena med en sär-
skild kvast. 

Vid kvarnstenshackningen, som nu och då måste utföras, an-
vändes antingen en hacka lik den på fig. 104 återgivna eller också 
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en hacka av liknande typ med utbytbara vässade stålpiggar. 
Piggarna kallades hackepigger och voro i senare fallet utbytbara. 
När man hackat en pigg slö, knackades den ur sitt fäste och ersat-
tes med en nyvässad ur förrådet i en trälåda, som ställts vid arbets-
platsen. Det blev talrika piggbyten, innan en kvarnsten färdig-
hackats. De lösa stenflisorna kallades pecksten (av pecke =-
hacka). Närmast öge (mitthålet) voro stenarna räfflade, antingen 
hjulekerformigt eller triangelformigt. Efter hackningen sänktes 
stenen med hjälp av masten och spakarna ned i liggande ställning 
igen, överkläddes med sitt åttkantiga trähölje, kallat skömme, 
ovanpå stenen ställdes meja eller via, vari säden tömdes, och 
malningen kunde börja. 

Från övervåningen ledde en trappa ned till de stora driv-
hjul, som lågo utanför kvarnväggen. Hjulet bestod av två 
ringar, gjorda av plank och fastsatta på armar bildande ett kors, 
i vars centrum hjulkubben fastkilats. Skovlar voro insågade i 
ringarna och hade botten av tät brädfodring. Skovelavståndet 
var ungefär fyra tum eller mer. Hjulringarna förstärktes med 
pådrivna järnringar. 

Blåsmaskinen stod i en vrå av övervåningen. Den begagnades 
för att vid skrädning avskilja sådorna från kärnorna, som här 
kallades mallane. Sådorna samlades vid blåsningen inne i ett 
litet hus, där fläkten monterats upp, under det att kärnorna 
runno vidare till en kista under golvet. Blåsmaskinen sattes i 
gång medelst en stång, som reglerade vattentillförseln till fläkt-
hjulet från ett mindre hål i sumpen. Denna öppning kunde vidgas 
eller slutas, varvid fläkten gick fort eller sakta. 

Ett stycke ovanför kvarnen låg kvarndammen. Vid malning 
öppnades en lucka, så att vattnet rann ned i sumpen, vilken löpte 
utmed hela kvarnväggens långsida och nådde ett stycke utanför 
densamma. Sumpen vilade på kraftigt stolpverk med tvärgående 
bjälkar överst. I dessa sutto stolpar, som upptill förenades med 
sammanhållande tvärband. Därvid bildades sålunda ett yttre ske-
lett för sumpens botten och sidor, vilka voro av 3 tums plank. 
Bredden var lika med vattenhjulens. Över varje hjul fanns en 
lucka, som reglerades av pådrag, en hävstång vars fria ände var 
åtkomlig inne i kvarnen. 

I större kvarnar fanns i ena hörnet en kvarnkammare, där 
kunderna själva fingo sköta om eldningen och värma sig, när de 
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vintertid besökte kvarnen och väntade, tills mälden var färdig. 
Till dylika kvarnar företogos nämligen kvarnresorna i allmänhet 
vintertid, även om man malde året runt. 

Vattentillströmningen vid malning reglerades med en hävstång 
till stämbordet, benämnd pådrage (se fig. 103). Med en annan 
hävstång (nr 3 på figuren), lättestanga, lyftes eller lättades 
understenens axel och därmed den på denna axel vilande över-
stenen. Med lättstången kunde således mjölets finhetsgrad regle-
ras. Även handkvarnarna hade en enkel lättställning, som möjlig-
gjorde skrädning, även om den ej kunde bli så väl utförd. 

Det grövsta mjölet benämndes såblanning och erhölls, då man 
samtidigt malde sädeskorn och såer (sådor eller fröskal). Sådorna 
blandades med havre och maldes till mjöl åt kreaturen, men i 
nödtider dugde det även till brödbakning. Svedjeråg odlades 
ännu i slutet av 1890-talet, ehuru ej i större mängder. Den gav 
ett klibbigt mjöl, enär man sällan kunde få den nog torr. Vid 
malningen fastnade därför mjölet vid kvarnstenens yttre rand. 
Skrädmj ölet var det finaste mjölet och användes till välling, 
gröt m.m. Det maldes mest av havre, ty råg odlades ej allmänt 
förrän mot sekelslutet. De som ägde bäckkvarnar måste passa 
på och mala sin säd vår och höst, då vattentillgången var nog 
riklig. Havren och kornet, som man skördade mest av, tog det 
lång tid att mala. I värsta fall maldes eventuellt överbliven säd 
på handkvarn, om vattenflödet upphörde, men det var ett oerhört 
slitsamt arbete att mala för hand. 

Då malningen var färdig för dagen, stämdes vattnet med 
kvarnluckan. Järnen i dammens botten, vilka höllo luckan i rätt 
läge, benämndes ankerjarna. Avloppsöppningen för det över-
flödiga vattnet kallades kvarnränne. Kvarnaxeln hette kvarnståck 
och var tillverkad av bästa furu, som stod att uppbringa, näm-
ligen fet törved. Björk eller gran dugde ej för detta ändamål, 
emedan dessa trädslag fortare ruttna i vatten. 

Axelns översta del, lang jarne, var fyrkantig i spetsen och 
passade in i ett hål i seggle, ett järn som var infällt i över-
stenens undersida tvärs över stenens centrumhål. Seglet hade till 
uppgift att förmedla stenens kringvridning samt stenens lättning. 
Anordningen för sädens påfyllande och frammatning kallades 
som nämnts via. Att efter stenarnas rensopning mala så mycket 
säd, att mjöl började komma fram ur kvarnen, kallades att male 
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i skoa eller skon. Sedan all säd färdigmalts och något mjöl ej 
mer kom ut, fanns det följaktligen kvar något mjöl i skon. Fick 
detta ligga kvar, var kvarnen sålunda klar att omedelbart lämna 
mjöl vid nästa sädpåfyllning och pådragning. 

Vintertid fraktades mjölsäckarna hem från kvarnen med slip 
eller släde. Mången skogstorpare drog själv sina säckar på 
skikoa (fig. 88) eller bar dem på ryggen. I senare fallet gjorde 
man av vanliga körtömmar ett par fän gsler (bärband), genom 
vilka armarna träddes. Säckarna voro på den tiden av tyg, ofta 
hemvävda av det grövsta linnegarnet, som gjorts av blånor, varför 
de voro starka och täta. Sommartid måste man ofta klövja 
säckarna på hästryggen. Säcken hängdes då över ryggen på det 
sättet, att lika halvor tyngde på vardera Sidan om hästryggen, 
varvid säcken blev tom på mitten. 

Vi ha ovan nämnt handkvarnarna. Under 1800-talets tidigare 
skede använde man på Glaskogen sådana av den typ, som fig. 104 
utvisar. En sagesman trodde, att man före 1860 malde mjöl på 
dylika kvarnar, men så långt han själv mindes (f. 1870), maldes 
på handkvarnarna endast salt, malt och enbär. Det mjöl som 
malts på handkvarn kunde enligt uppgift begagnas endast till 
gröt, ej till bröd. På förjulen kommo alla handkvarnar till an-
vändning. Man malde då grovt salt för nedsaltning av julslakten; 
vidare maldes maltet till j uldrickan. På en del håll söndergröptes 
även korn till brännvinsbränning på samma kvarnar. Om salt-
malningen bör tilläggas, att man i skogsbygderna då för tiden 
använde från Norge inköpt grovt s.k. bergsalt, gråaktigt till 
färgen. Endast vid behov av större kvantiteter bergsalt anlitades 
handkvarnen. Ville man i hushållet bruka extra fint salt, kros-
sades det och gnuggades sönder på en saltsten eller salthäll, 
tagen i en bäck eller älv, där vattenflödet hade gjort den någor-
lunda 'slät och jämn. I regel voro dessa saltstenar runda eller 
något avlånga till formen. På samma stenhäll krossades även 
kaffebönor och kryddor. Till salthäll användes även på en del 
håll skifferhällar, sedan skifferbrytningen vid Bråne i Glava 
kommit i gång. Ett annat slags saltho, även kallad kaffeho, 
bestod av en urholkad träbit, i vars ränna salt, kaffe och kryddor 
krossades med hjälp av en trärulle, genom vars mitt löpte en 
käpp så pass mycket längre än rullen, att ändarna tjänstgjorde 
som handtag. 
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Fig. 104. Handkvarn. Åtgå. A. T. Byberg. ULMA. 
Rekonstruktion med ledning av måttuppgifter och bibehållna stenar. Under 

kvarnen en kvarnstenshacka. 

I början av detta kapitel påvisades med tillhjälp av äldre 
handlingar, att antalet bäckkvarnar inom området varit ganska 
stort. En del av de kvarnar, varom sådana uppgifter påträffats, 
har det varit möjligt att närmare lokalisera. Här meddelas en 
förteckning av dessa, uppdelade på olika socknar. 

Ä 1 g å. Basefors kvarn låg på Kvarnåsen nära Sulvik och var 
i bruk till in på 1880-talet. Siste mjölnaren där gick under det 
egendomliga namnet »Gullhjart» (gullhj ärta). På samma bergås 
och vid samma bäck, Sulviksbäcken, stod en äldre kvarn längre 
västerut. Ännu ett par fotkvarnar lära ha förekommit i denna 
brant stupande bäck. Björneruds kvarn omnämnes på hemmans-
kartor 1770 och 1777. Västra Skybergs kvarn upptages på 1770 
års karta. Före 1860 fanns en fotkvarn i Greånaälven, nära övre 
Gla. I Glassnäsbäcken ha ett par kvarnar stått, varom ruiner 
ännu vittna. Den äldsta byggdes av finnättlingen Per Olsson (1711 



282 

—1791) och angives på hemmanskarta 1769. Även hans släkting 
Olof Mattsson, död i Glassnäs 1872, skall ha haft en kvarn på 
annat ställe i samma bäck. På 1860-talet fanns även en kvarn 
i Otterstorpsbäcken på Fröbolsskogen i Älgå, varav lämningar 
synas än i dag. 

K ar 1 and a. Simmas-Erik (finnen Erik Simonsson i östra 
Mörtnäs) hade en kvarn i Mörtnäsälven, vilken togs ned omkring 
år 1880. Om det är denna kvarn som avses på en karta 1837, 
»Mörtnäs Sqvaltqvarn», är ej bekant. I samma älv hade »Jäg-
mäster-Ola» på Bråten i samma hemman en kvarn, som revs 
omkring 1905. Vid Hanserud ägde Isak Kling (Vårdalen, Älgå) 
i samma älv en kvarn, som stod kvar till omkring år 1875. »Glad-
åkerskvarn» återfinnes på kartor 1843 och 1849 och har legat 
längre söderut i nämnda älv, även kallad Gladåkersälven. öster 
om gården östra Mörtnäs ligger Kvarntjärnet och i Kopparbäcken, 
som har förbindelse med detta tjärn, stod en kvarn 1875. Ägare 
var då Olof Isaksson i Djuvsheden (Silbodals finnbygd). Slutligen 
funnos kvarnar vid Södra Fors, vid Kvarntjärn nära sjön Rinnens 
sydspets samt vid Eketjärn sydväst om Lövstafors bruk. 

Silbo da 1. Kvarnar funnos här vid Kvarntjärn i Barlings-
hult, vid Djuvsheden (Kvarntjärn), vid bäcken väster om Låbbyn, 
vid gården Slemtegen (Dammtjärn) samt vid Dammtjärn öster 
om Äslanda. 

Sill er u d. Kvarnar ha funnits vid Kvarnmossen nära Snar-
kil, vid Mölntegen, vid Kvarnmyren söder om Eskedalen, vid 
Kvarnrönningen norr om Egenäs samt vid ölmheden (»Qvarn-
tjärn» 1884). 

Järnsko g. På kartor av år 1800 och 1843 stå två kvarnar 
upptagna i Bonäsälven, d.v.s. den del av Mörtnäsälven, som rinner 
inom Järnskogs socken. Namnet »Qvarnåsen» i en laga skiftes-
handling 1850 rörande allmänningen Mollungsheden tyder på 
förekomst av kvarn där; i så fall bör den ha stått i den älv som 
förbinder Norra och Södra Yxsjöarna. I hemmanet Skönnerud 
fanns enligt karta 1771 en »Sqvaltqvarn» i den bäck, som bildar 
gräns mot hemmanet Järnskogs Boda. Vidare hade Remjängs 
hemmansägare två kvarnar i den bäck, som bildar gräns mot 
Fjälls ägor. 

K ö 1 a. Av denna sockens hemman ha vi i detta arbete huvud-
sakligen behandlat Växvik. Detta hemmans fotkvarnar, till an- 
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talet 4-5, stodo alla i Växviksälven men revos, då Skällarbyns 
såg före 1860 anlades. I samband därmed byggdes traktens första 
tullkvarn vid samma älv (se fig. 126). 

Skogsbruk. 
Inledning. 

Skogsbruket med binäringar var under 1800-talet liksom i våra 
dagar skogsbefolkningens viktigaste inkomstkälla. Det torde 
därför vara befogat att göra denna näringsgren till föremål för 
en utförligare framställning. 

Man ser ej sällan den meningen uttalad, att skogen i forna tider 
ej ägde stort värde för befolkningen i vårt skogrika land. Ingen-
ting kan vara mera oriktigt. Redan under medeltiden tog man 
ur skogarna ej bara ved och hustimmer utan även gärdsle, kol, 
tjära, näver och bast. Under Hanseförbundets glansperiod expor-
terades även skeppstimmer, bräder och ved. Längre fram i tiden 
utskeppades över Lödöse sågbräder, sparrar och stolpar m.m. 
En annan sak är, att man kanske ej brydde sig stort om att 
skogarna i vissa trakter skövlades. Den inhemska användningen 
av t.ex. för hand täljda bräder, plankor och timmerstockar måste 
ha varit oerhört skogsödande, ty till varje planka åtgick en 
hel stock. 

Intresset för tillvaratagandet av skogens produkter är alltså 
av gammalt datum. Under Gustav Vasas tid anlades de första 
s.k. sågkvarnarna, ungefär samtidigt började järnhanteringen 
blomstra och med den följde en rationellare användning av 
skogen. År 1583 utfärdade hertig Karl en skrivelse, vari han 
uppmanade borgarna 'i sj östäderna att bygga skepp och exportera 
trävaror i utbyte mot andra nödvändiga varor. De på den tiden 
bildade handelskompanierna kunna sägas vara föregångare till 
de moderna skogsbolagen. I samma takt som bergs- och järn-
hantering utvecklades, skattades skogarna allt hårdare. Klagomål 
över skövling höjdes och skogsordningar måste utfärdas. 11647 
och 1664 års skogsordningar förbjöds sålunda trädfällning på 
kronoallmänningarna, men undantag gjordes för Värmland på 
grund av dess rikedom på skog. Ett decennium senare utfärdade 
Karl XI en stadga rörande trädfällningen, vari varje hemman 
tilldelades rätt att fälla 12 tolfter timmer, ett halvt hemman 
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8 och ett fjärdedelshemman 4 tolfter per år. Vissa skogar undan-
togos för skeppsbyggeriets och amiralitetets räkning Dylika 
»masteskoger» förbehöll sig kronan rätten till i bl.a. Köla, Älgå, 
Arvika socken, Brunskog, Blomskog och Gunnarskog i västra 
Värmland. Beträffande hela Nordmarks härad bestämdes, att 
landshövdingen skulle överse skogarna och i mån av behov före-
taga jämkning. 

Ett begrepp om mastträdens storlek och om skogarnas rikedom 
därpå få vi av en uppgift från Brunskog. På hemmanet Takenes 
skog fälldes där under säsongen 1717-18 för kronans räkning 
ej mindre än 3.000 mastträd, vilkas längd uppgick till 60-70 
alnar (cirka 40 m). För amiralitetets räkning höggos dessutom 
bjälkar, vilka skräddes i skogen till 24--30 tums fyrkant. Dylika 
j ätteträd funnos litet varstädes i de västvärmländska skogarna i 
nämnda socknar. För att kunna transportera sådana träd, måste 
de glygges. Man högg då först jack i stockens över- och undersida 
nere i rotänden, för att det skulle bli lättare att med glyggyxa, 
d.v.s. smalyxa, kunna hugga hål rätt igenom stocken. Genom 
glygghålet träddes s.k. vidjerep, som voro hopflätade av flera 
vidj or. I vidjerepen fästes okar, d.v.s. grova korta störar med 
inskärningar i, så att de lågo an mot bröstet, varefter 25-30 man 
spände okarna för bröstet och drogo timmerstocken genom den 
trånga skogen ned till närmaste lämpliga vattendrag. Hästar 
förmådde ej draga dessa väldiga stockar. 

På »masteskogen» i Älgå stodo ännu år 1896 kvar tvenne 
jätteträd, ett par granar som av ägaren fått namnen Anders och 
Anna. En trävaruhandlande ville äntligen köpa dem till master 
och efter mycken övertalning lyckades han få sin vilja fram. 
Trädens ålder var ej märkvärdigt hög, det ena räknade 147 år, 
det andra 137. De skulle kapas vid fyra tums topp. Vid fällningen 
råkade emellertid den ena granen falla över en stor jordfast sten, 
varvid den bröts av vid 80 fots längd (nära 24 meter), och där 
mätte den 12 tum i diameter, berättar en person, som själv deltog 
i arbetet. Masterna skulle därefter fraktas till Sulviken. Vid denna 
tid höllo många fryksdalingar till i trakten och körde timmer. 
Åtta av dessa timmerkörare åtogo sig att frakta ned granarna 
på vikens is, men det var lättare sagt än gjort. Masterna kommo 
aldrig till bestämmelseorten utan måste apteras till vanligt 
timmer, emedan det visade sig omöjligt att på annat sätt forsla 
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fram dem på de smala och krokiga skogsvägarna. 
Västra Värmlands alltjämt kvarstående äldsta och största träd 

är »Kloftagrana» vid Klofttjärnet i Järnskogs socken. Granen blev 
år 1942 borrad av en skogvaktare och årsringarna räknades 
då till 447. 

För att skydda mastskogarna mot åverkan tillsattes redan i 
1600-talets början skogliga uppsyningsmän. Den förste historiskt 
kände jägmästaren över Värmland (samt Närke och Vadsbo i 
Västergötland) hette Erik Krabbe och utnämndes år 1623. Till 
inspektor över dylika skogar i Värmland och Dalsland utnämn-
des 1663 Erik Larsson Wahlman och år 1666 erhöll Sven Brant 
amiralitetskollegiets fullmakt över mastskogarna i Värmland. 
Karl XI tillsatte år 1674 till jägmästare över Värmland den som 
björnjägare på kungens jakter så berömde Anders Molitwus, 
som bodde på Grinsbol i Älgå. I vissa härader funnos under-
jägmästare och skogvaktare. En av de sistnämnda bodde i 
Gränsjötorp i nyssnämnda socken och bar namnet Mattias 
Olofsson, i Jösse härads dombok 1685 benämnd »skoghwacktaren 
Matz Olufsson i Gräsiö torp». Molitwus kvarstod i tjänsten till 
1691, Olofsson uppehöll den ännu 1704, troligen längre. I Nord-
marks härad tjänstgjorde från och med 1719 skogvaktaren Olof 
Törsson (saköres- och skattelängd) och 1774 omnämnes »Krono 
Skogvaktaren Olof Li~» (lantmäterihandlingar över hmn. 
Vitten sten i Karlanda). 

Timmerhandeln. 

Den västvärmländska timmerhandeln hade sedan gammalt 
sina bästa förbindelser på norsk sida. Redan vid mitten av 1600-
talet utkrävde den svenska statsmakten tull på utfört timmer, 
men domböckerna ha åtskilligt att förmäla om gränsbefolk-
ningens likgiltighet gentemot tullbestämmelserna. Det var först i 
och med Göteborgs grundläggning 1619, som den värmländska 
timmerhandeln sköt fart, och tack vare de utmärkta flottlederna 
kunde provinsen snart hävda sig såsom en av storleverantörerna 
av skogsprodukter. Det var inte enbart de bekväma vattenlederna 
in i Norge, som förledde gränsborna till olaga timmerhandel. 
Norrmännen betalade ungefär tre gånger så högt pris som 
svenskarna. Gränsbefolkningens naturliga avsättningsort var av 
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ålder Norge och där bytte den alltjämt till sig en mängd nöd-
vändiga varor för skogsprodukterna såsom sill, salt, textilier, 
spannmål, ammunition m.m. Tar man i betraktande dels trans-
portkostnaderna till de betydligt längre avlägsna svenska avsätt-
ningsorterna, Göteborg och Uddevalla, dels de låga priserna där, 
inser man, att gränsborna mången gång sågo sig nödsakade att 
trotsa myndigheterna. Definitivt förbud utfärdades dock ej 
förrän år 1729. Vilket år tullavgifter på timmer infördes har 
jag ej kunnat utröna, men de tillämpades i varje fall på 1680-
talet, vilket framgår av några uppgifter i Nordmarks härads 
dombok för år 1689 (LA) : 

»Klagade [tull-]Inspectoren H:r Mats Ernest, till Nills i Båste-
näs för 50 tålffter timber som han åtskillige tijder otullade af-
fördt till Norge . . .» (sid. 91). 

»Klagade ähnnu Ermälde Inspector till åtskillige såsom Olof i 
öijersbyn för 2 tålffter, Oluf i Backa för 8 tålffter, Nills i Juskogh 
för 2 tålffter, Bryniel ibm för 2 tålffter, Lars Klåckare i Stenbyn 
för 3 tålffter som dhe otullat skohla hafwa utfördt . . .» (sid. 70). 

»Kom Inspectoren Mathias Ernest för Rätten klagandes öfwer 
skattehemmanetz Daalens Jordägare som öfwer 460 tålffter såge-
timber fält eller fälla låtit och dem landwägen öfwer gräntzen 
till Norget affördt . . .» (sid. 94). Utan tvivel voro samma för-
hållanden rådande i hela det värmländska gränsområdet. Lik-
nande klagomål rörande timmerexport anföras sålunda exempel-
vis från Älvdals härad av Mauritz Carlson i Den värmländska 
afvittringsfrågan (sid. 36 och 156). 

Hur befolkningens hat mot tullväsendet ibland kunde taga sig 
våldsamma uttryck, framgår av berättelser om mördade »tulla-
rer» eller »besökarer», som gränsridarna kallades. Även andra 
handgripligheter förekommo enligt en notis i samma dombok: 

»Kom åter bem:te Inspector för Rätten Beklagandes att Cro-
nones tullstufwu natten till Walborgs sidstl. har blifwet upbrändh 
och som han icke wiste igenom hwem, som icke wetandes hwem 
henne änmehr uprätta skall; Altså begiärte han om samma 
brandh Rättens attest» (sid. 96). 

Ännu på 1740-talet voro gränsförhållandena sådana, att lands-
hövding friherre Nils Reuterholm 1741 hade skäl att rapportera: 
»Sågetimmershandeln, den å vart och ett hemman, gälla vad 
straff det vill, utbredes och fördubblas, allt som folket ökas 
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och matlagen bliva flera samt födan för dem efter hand kräves.» 
(En bok om Värmland I, sid. 249). 

Den taxa rörande handeln med timmer, som utfärdats 1729, 
blev 1752 föremål för överklagning av bönderna i bl.a. Jösse, 
Nordmarks och Gillbergs härader, då de inför riksdagen fram-
höllo »att de ej i en tid, då alla deras behofver så ansenligt stego 
i pris, kunde hafva sin utkomst med ofvannämnda 1729 års taxa 
så mycket mindre, som de handlande brukade utländskt mått, 
drygare än det svenska.» Klagomålen resulterade i medgivandet, 
att västvärmlänningarna fingo frakta sitt timmer till vilken in-
rikes stad de helst ville och sälja det till den högstbjudande. 
Mätningen skulle ske efter svenskt mått. Myndigheternas strä-
vanden gingo nämligen ut på att konsekvent söka draga timmer-
handeln över Karlstad och Göteborg, varigenom mellanhänderna 
skulle få uppbära vinst, men bönderna ville ej längre finna sig 
däri. Förbudet att sälja timmer på Norge hade ännu vid 1800-
talets ingång så ofördelaktiga verkningar, att en viss J. G. Uggla 
kände sig föranlåten att taga till orda i lokalpressen för att fästa 
vederbörandes uppmärksamhet vid missförhållandena. Han skrev 
i Carlstads Tidningar år 1799: 

»Af dessa Häraders Skogar [d.v.s. västra Värmland] . . . måste 
en talrik och ganska fattig Allmoge, försatt i uslaste tillstånd, 
icke allenast hämta sin lifsbergning utan ock den nödiga Skatt 
och Mantals Penning, som den skall utgj öra. . . De som närmast 
bo Gränsen, äro igenom sådan medfart [d.v.s. ätande av bark till 
följd av missväxt] tvungne och upmuntrade at sälja sit Timmer 
til Norske Män, af hwilke de få Fern Riksdaler Norske eller Tio 
å Tolf Plåtar per Tolft och äro säkre om betalningen, då högsta 
pris här [i Värmland] kan ernås til 5 å 6 Dal. S:mt per Tolft, 
betal:n i Wahror, neml. Sill, Salt, eller Säd, efter det pris som 
behagar derpå sättas, hwilket visserligen intet är det minsta och 
Wahran ej den bästa.» 

Sedan den värmländska järnhanteringen i senare hälften av 
1600-talet börjat hastigt utvecklas, stegrades brukens behov av 
koltäkter. Tidvis gingo bruken och bönderna så hårt åt sina 
skogar, att risken för fullständig skövling troddes vara över-
hängande. I verkligheten överdrev man nog farans vidd. Största 
vådan innebar säkerligen finnarnas alltmer utvidgade svedjning. 
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Kampen mot densamma blev långvarig och hård. Finnarna an-
sågo sig utöva sin av konungen eller landshövdingen erhållna rätt 
att svedja och togo ringa notis om de nyutfärdade .skogsordning-
arna. Slutligen blevo dock klagomålen så högljudda, att myndig-
heterna tvingades helt förbjuda svedjandet inom vissa järnbruken 
närliggande skogsområden. Undantag måste emellertid göras för 
de delar av Värmland, som detta arbete behandlar (se kap. 
Säterdrif ten ) . 

Genom öppnandet av Säffle kanal 1837 (ombyggd 1866-70), 
Trollhätte kanal 1800 och Göta kanal 1832 underlättades järn-
transporterna högst betydligt och ett allmänt uppsving borde 
ha blivit följden även för den värmländska j ärnindustrin. Emel-
lertid skakades vår provins under adertonde århundradet gång 
på gång av svårartade ekonomiska kriser, som verkade starkt 
förlamande på järnhanteringen. På grund av de dåtida krigen 
stego dock trävarorna hastigt i pris, i synnerhet därför att 
engelsmännen uppköpte trävaror av alla slag till vilka priser som 
än begärdes (Sixten Samuelsson i En bok om Värmland I, 
sid. 262). Situationen på järnmarknaden nödgade åtskilliga järn-
bruk att övergå till trävaruindustri. När så även Dalslands kanal 
år 1868 började trafikeras, växte trämasse- och pappersbruken 
upp överallt i västra Värmland. En ny blomstringsperiod i det 
värmländska näringslivet tog därmed sin början. 

Vid 1800-talets mitt utgjorde köpeskillingen för skog kr 4: 50 
per tunnland med en avverkningstid på 50 år. Bolagen fingo då 
förbinda sig att inte avverka mindre träd än till 10 alnars längd 
från roten och med ett toppmått av 10 verktum. Skogen räknades 
på följande sätt. Ett tunnland uppmättes, träden därinom räk-
nades, antalet träd multiplicerades med antalet uppmätta tunn-
land, varefter man slutligen antecknade, om träden höllo två eller 
tre stocklängder. 

Timmerpriset höll sig länge vid omkring 25-30 kr tolften. 
Sålunda såldes timmer till detta pris i Älgå så sent som år 1884. 
I en motbok med handlanden och bruksinspektoren Bengzon i 
Sulvik finnes en notis härom från november detta år, där det 
heter: »Sålt hela wår Säter skog till Anders Bengtsson . . . & 
Bodin i Sulvik till 10 tum 8 aln. från rot för 25 kr per tolft af 
trä furu & gran.» Såsom synes hade man alltså sänkt kravet 
på stocklängden från 10 till 8 alnar, medan toppmåttet kvarstod. 
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Först ett stycke inpå 1890-talet höjdes timmerpriset till 36 kr 
per tolft. 

Till belysning av priser och övriga villkor vid avyttring av 
skog återgivas här nedan ett par kontrakt rörande skogsköp och 
utdrivning av timmer under 1800-talet. 

Contract. 
Emellan undertecknade äro följande öfverenskommelser träffade. 
Jag Jonas Andersson åtager mig att utur den skog som Hildrings-

bergs Bruk har på afbrukning af Wexviks Hemman, nästa vinter ut-
drifva allt det goda Sågtimmer som der finnes ända till 11 alnars 
11 tum. 

För såväl huggning, utkörning som för utdrifnings provision åt-
njuter jag då timret levereras vid öfra Yxsjöns strand Sex Riksdaler 
Riksglds för hvarje tolft. 

Allt det timmer som håller 14 tum äger jag att hugga till 8 1/2  aln 
längd, men allt hvad som håller under nämnde tjocklek skall huggas 
till 11 aln längd, hvadan icke några 8 1/2  aln 11 tum rotstockar 
utdrifvas vid den påföljd att jag Jonas Andersson betalar huggning 
och körning för dessa. 

I mån af arbetets fortgång får pengar till liqvid åt de personer jag 
lejer uppbäras på Hildringsbergs Bruks Contor. Topparna må tagas till 
10 tum wid 8 1/2  aln längd. 

Flottningen från nämnde strand till öfre Yxsjöns damm erlägges 
med Åtta skillingar Rgs tolften. 

Stufningsändarne och topparne samt inruttna träd får Jonas An-
dersson sig fritt till nytta. 

Skulle det inträffa en så beskaffad vinter att körning omöjligt kan 
verkställas får timret ligga öfver till nästa år eller vintern derpå. 

I alla afseen den skall det få bero på Patron Oterdahls skön, huru-
vida han vill hafva timret ut denna eller nästa vinter, då jag i sednare 
fallet inom nästa nyår derom får förhållningsordres. 

Häraf vexlade 2ne exemplar som för ett gälla. 
Hildringsberg den 17 Oct. 1843 

Antages C. A. Oterdahl 

Kontrakt. 
Följande öfverenskommelse är denna dag träffad. 
Till P. Mattsson i Jernskog Boda försäljer jag undertecknad all min 

i Sättra egande skog. I ofvannämde skogsskifte eger köparen rättighet 
att uppblecka och med sin känsyxa påhugga alla träd af Furu och 
Gran som håller Elfva tum i topp och deröfver Sexton fot från af-
hugget vid roten och skall för hvarje sådan tolft träd som vid hugg-
ningen är frisk och felfri betalas Kronor Tjugufem (25). 
19 
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Ett undantag härifrån eger en myrsänkning der träden skall inmätas 
till Tio tum sexton fot från afhugget vid roten efter ett pris pr tolft 
af Tjugu (20) Kronor efter ofvannämnde villkor. 

Liqvider erlägges med Femtio Kronor före den 1 Januari 1881. 
Resterande erlägges med varor under tiden. Afbrukningstid Tre år 
räknadt från denna dag. Skulle ruttna skadade eller till timmer odug-
liga träd komma att inbleckas återbetalas dessa till köparen för 
samma pris de blifvit köpta. Fria vägar för virkets utdrift på in- och 
utmark samt oinskränkt Disposition öfver skogen medgifves Köparen 
från denna dag. Skogen skall inmätas på smalaste sidan af trädet. 

Häraf tvenne Exemplar vexlade som för ett gälla. 
Jernskog o. Skönnerud den 20 December 1880. 

Tillägg: skadade träd skall betalas med friska och af samma dimen-
sioner. 

Jonas Andersson 
Wittna 
	 Ramla 

John Nilsson i Skönnerud 	
(Förf :s sami. ) 

Grosshandlarna i Göteborg och andra städer brukade ute i 
bygderna ha särskilda s.k. förlagsmän, som för deras räkning 
gjorde upp om virkesköp mot provision. Här följer såsom 
exempel på en uppgörelse mellan en göteborgsköpman och en 
älgåbo ett brev rörande dylik förlagshandel år 1857. 

Till Elof Andersson uti Ränkes Ed! 
Som jag nu fått besked om små dimensioner af rundt virke, så 

skyndar jag att få besvaradt, om wirke af å andra sidan tecknade 
dimensioner och priser kan bekommas vid Glafsfjordens strand på 
första öppna vatten, samt till huru stort belopp m.m. Af detta virke 
tages både Gran och Fur, efven långkrokiga och med endast 15 pro-
cents rabatt för Gran. öfver 11 tums topp är ej alls nödigt få någon, 
men böra stockarna hålla fulla tumtalet i toppen, ty de skola sågas 
här till ett bestämt behof. Fragten öfver Venern och upplag här är 
nu så enormt dyr och hög nu för tiden. Säg mig ock provisionsbeloppet 
pr Tolft för upphandlingen. Svar väntas så snart ske kan. Trädvaror 
äro i allmänhet på det nya året mindre begärliga. 

Med högaktning 
Gborg 14 Febr. 57 	 Aug. E. Ag-vål 

PM. 
En sak till. Säg mig med snaraste: Kan 2 å 300 Tolft eller mera 

af Kubbar 4 1/2  al. longa ock 9 tum i topp bekomas i Vinter. — Hvad 
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som högst kan betalas är mellan 6 ock 7 R Rds trol. 6 1/2  per Tolft 
Furu. — 15 å 20 proc. Rabatt för gran. Det har yppats tillfälle att 
möjligen afyttra sådane, derföre vill jag höra mig om ifall uppgörelse 
kunde ske, men ingalunda till högre pris än jag har uppgifvit. D.S. 

I sist anförda skrivelse talas om »kubber» eller sågblock, som 
före skeppsfartens på Göteborg öppnande utgjorde huvudparten 
av det från västra Värmland sålda virket. Dessa sågblock av 
6 eller 7 alnars längd lät man i början av århundradet flyta 
ned till Edets sågverk för att där uppsågas. Men efter de nämnda 
kanalernas tillkomst sågade man själv upp kubbarna till bräder 
och plankor i alla förekommande dimensioner. 

Såsom tidigare framhållits, sålde nordmarkingarna sina skogar 
och sitt timmer till norrmän. Det var också norrmän, som först 
begynte utnyttja häradets stora skogar. På grund av dessa 
västliga förbindelser och på grund av de goda transportmöj lig-
heterna till Norge var det naturligt för häradets befolkning att 
avyttra virke och andra skogsprodukter till grannlandet. Ett 
undantag utgjorde dock Järnskogs socken, som sålde timret till 
närbelägna bruk, Noreborg och Adolf sfors i Köla samt Jössefors 
i Älgå. Även till en del sågverk belägna vid Glavsfj orden sålde 
j ärnskogsbönderna timmer och sågblockar. Före år 1865 voro 
dock skogsavverkningarna i hela västra Värmland jämförelsevis 
obetydliga. 

Skogsbruksterminologi, arbetsmetoder och redskap. 

Markförbättring i form av dikning är i denna del av Värmland 
en ung företeelse. Arbetet utfördes med hjälp av spade, flåhacka 
och yxa och betalades i regel med visst pris per sträckmeter. 
Skogsplantering synes ej ha förekommit i nämnvärd utsträckning 
förrän mot slutet av 1800-talet. Stämpling eller utstämpling före-
togs, allt eftersom skogen växte till, ibland efter 10 år, ibland 
efter 15 och 20 år. Redskapen voro klove, stämpel- eller märkyxa, 
ibland kallad känsyxa (fig. 105), samt tavle för den som »stack 
opp» vid mätningar. 

Vad själva skogsarbetet, huggning och körning, beträffar voro 
redskapen länge ganska bristfälliga. Yxorna t.ex. voro smidda 
för hand av huggaren själv eller av någon granne. Nog fanns det 
kunniga smeder bland skogsborna, men svårigheten bestod i att 
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Fig. 105. Stämpelyxa och ktovning av träd. Käla. A. T. By berg. ULMA. 

komma över tillräckligt gott järn och stål. Till formen voro 
yxorna dessutom klumpiga och det alltför mjuka stålet gjorde, 
att bettet blev skört och ofta måste stålas och slipas om, vilket 
i sin tur försinkade arbetet. Antingen blevo de hemsmidda yxorna 
för mjuka eller för hårda i bettet, säges det. På den tiden var det 
en vansklig sak att härda stål. Först på 1860-talet började 
amerikanska yxor komma i handeln, och därmed inleddes en ny 
epok. Dessa yxor voro nämligen enligt uppgift så goda, att 
timmerhuggare åtminstone med vissa yxor kunde fälla timmer 
en halv, ja stundom en hel vinter utan omslipning och om-
stålning. Huggaren brukade ha två yxor, en större för trädfällning 
och en mindre för kvistning. Även sågarna voro av två slag, en 
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Fig. 106. Barkspade och vänd-
hake. Köla. A. T. Byberg. ULMA. 

stocksåg som hanterades av två man vid trädfällning och kap-
ning, samt en bågsåg (med träbåge) att fälla mindre träd med. 
Dessutom var man utrustad med en sågkil, som kilades in i 
sågspringan för att sågbladet ej skulle fastna. 

För att kunna vända stockarna vid kvistning och barkning lät 
man en kort, grov kvistända, en knagg, sitta kvar på stammen. 
Mot slutet av århundradet gjorde vännhaken (fig. 106) samma 
tjänst. Med barkspaden (fig. 106), också den ett nyare redskap, 
skalades barken av stockarna; förut begagnades därtill yxa. Före 
1880 fick all bark sitta kvar. När barkning därefter infördes, 
avlägsnades endast den mesta barken. Sedermera bestämdes, att 
två tredjedelar av harklagret skulle skalas bort (jfr fig. 107). 
Numera måste som bekant varje stock vitbarkas, som termen 
lyder. Det sagda gäller virke, som skulle flottas. 

Innan ett träd fälldes, gjorde man ett inhogg eller förhogg, 
även kallat tvet, på den sida av stammen, som vette åt det 
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håll man ville lägga trädet. Dessutom barkades stammen så högt 
upp man nådde med yxan (rotbarking). Man var mycket nog-
grann med förhugget: ju noggrannare detta inriktades, desto 
säkrare föll trädet i önskad riktning. På den tiden var det 
viktigt med fallriktningen, ty det var skogtrangt och man kunde 
därför lätt förorsaka, att ej blekade träd brötos av, då det rätta 
trädet stupade. Länge fälldes alla träd enbart med hjälp av yxa, 
och då marje man trädstammen, d.v.s. högg ända in till märgen. 
En huggare stod på varsin sida och högg rakt emot den andre. 
Därvid var stor försiktighet av nöden, eljest kunde man hugga 
yxan i den andres och förstöra dess bett. Olyckligt var det också, 
om olika flitiga huggare måste arbeta i lag. 

Vid hopforslandet av stockarna praktiserades länge den från 
Norge införda metoden att glygge (Jösse härad), glögge (Nord-
marks härad), d.v.s. åstadkomma en glugg eller ett hål i varje 
stockända (jämför om tillvägagångssättet ovan sid. 284). Genom 
det upphuggna hålet träddes hopvridna vidj or, vilka fästades i 
skäkrene (skaklarna), innan stockarna släpkördes till upplags-
platsen. Man kunde även glygga i båda ändarna och samman-
binda flera stockar i en lång rad och praktisera s.k. hankköring. 
Glyggningen möjliggjorde också att stockarna kunde bindas fast 
på lasset. Ett nyare sätt var att kring stockarna sno en järnlänk, 
fästad i kälkens banke, genom vilken man drev fast sprintar 
eller dubber av järn (fig. 108 a—b). Naturligtvis fördärvades på 
detta sätt en hel del virke, eftersom de hålslagna ändstyckena och 
även de dubbade måste sågas bort. Bitar av dubbarna blevo ibland 
sittande kvar och förorsakade svåra olyckor vid sågningen. Åt-
skilliga stockändar sprucko långa stycken och måste kapas o.s.v. 

Vi nämnde nyss skäkrer. Skaklar och skäkrer voro ej samma 
sak; de förstnämnda voro avsedda för plog och harv, ej för slädar, 
samt voro försedda med ledande vinklar. Skäkrerna däremot hade 
fast hopfogade vinklar och nyttjades till slädar samt vid hop-
dragning eller lunning av timmer (jfr fig. 109), varför de även 
kallades lunningsskäker. Man lunne (drog hop) timret vid en 
lunningsbänk, vilken iordningsställdes på följande sätt. Först 
lades en grov stock längs med den väg, där släden skulle stå, 
och grova tvärslåar lades vinkelrätt mot och ovanpå denna stock 
med bakre ändarna vilande mot marken, så att de kommo att 
luta bakåt. På dessa tvärslåar lunnades timret i högar. Om 
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Fig. 108 a. Sprint och dubbyxa. Köla. A. T. Byberg. ULMA. 

Dubbarna buros- 
1 rem6y9/ar på 
föPskinnet. 

Mellanstackan och 
topp dragas fram. 

Dubbyxan anvå'n- 	Liinkarna fä-Dies 
des även vid på/yff- 	samman mod eh 
/7 ing . 	 bb 

Fig. 108 b. Sprint och dubbyxa i användning vid timmerkörning. Köla. 
A. T. Byberg. ULMA. 

terrängen ej beredde alltför stora svårigheter drog man ihop 
stockarna med en lunningskjalke, d.v.s. gamla timmerdoningens 
framkälke, som hade endast en banke eller tvärslå mellan 

.medarna. 
Vid framdragningen samt upplyftandet av stockarna använde 

man vanlig yxa eller dubbyxa, även kallad sprintyxa, vilken 
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man högg fast i stockändarna. Ibland högg man sig en rätt grov, 
vanligen famnlång stake, en s.k. vr&, varmed man bände upp 
stockarna för att få tag om dem. När man körde fram små 
lass till upplagsplatsen inne i skogen, nyttjade man lunnings-
kälken. Sedan man på detta sätt hade sammanlunnat ett eller 
flera fulla lass, sattes bogsläden bakom framkälken, d.v.s. lun-
ningskäken, timret lastades på båda två och fastgjordes med 
länkar, sprintar och bänstång i enlighet med fig. 110. Endast 
mindre lass kunde fraktas på dessa slädar; dels rullade stock-
arna gärna av i backar och snelut eller hallinger (sluttning, där 
vägen går snett utför), dels kunde lasset råka ut för sveving 
(slirning) på de dåliga basvägarnas lutande ytterkanter. Om 
vägsträckan till upplagsplatsen, i regel vid ett vattendrag, var 
kort, kunde släpköring komma ifråga (fig. 109). 

I god tid före timmertransportens början hade man lagat och 
anlagt släpvägar, basvägar och huvudvägar, ett arbete som i regel 
anförtroddes åt äldre karlar, som ej orkade hugga eller köra 
timmer. Om en vägsträcka lutade för mycket, högg arbetslaget 
grova slanor att lägga längs efter vägkanten, kallade skåträ 
(av skå, sned). I skåträen högg man skåror, vari man inpassade 
korta stockändar som försetts med motsvarande inhuggning, och 
ovanpå det hela lades ett tjockt lager granris. Sedan snö skottats 
över, var vägen klar att användas. Givetvis rensade man också 
bort stenar och stubbar samt småskog, där vägen skulle gå fram. 
Om marken vid körningens början ej hunnit underfrysa tillräck-
ligt hårt, måste väglagarna trampa upp vägbiten, tills den blev 
hård och fast, eller också skotta bort snön för att underlätta 
bättre tillfrysning. Helst drogos nya vägar fram över myrar, 
mossar och frusna vattendrag, där det efter isläggningen blev 
bekvämt att köra tunga lass. I branta och isiga backlut öste 
man på av gamla torra myrstackar, om sådana påträffades i 
närheten, i annat fall dugde gammal halm. 

Själva avlastnings- och upplagsplatsen kallades temmerplan. 
Där lades temmervälta upp utan annan ordning än att stockarna 
placerades intill varandra efter utrymme på planen (fig. 111). 

Innan århundradets slut kommo vissa nya redskap i bruk, 
som i hög grad underlättade arbetet och därtill sparade en mängd 
virke. Vi ha ovan talat om dubbningens och sprintningens avig-
sidor. Dessa metoder bortlades, när timmersaxen och björn- 
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ATimmersax. 

Fig. 110. Timmerkördon med tillbehör. Det äldre kördonet, bogsläde med 
framförställd kälke, följde ej vägbanan så smidigt som de yngre timmer-

kälkarna, get och bock. Köla. A. T. Byberg. ULMA. 

bindslet infördes (fig. 110). Samtidigt infördes också den s.k. 
getdoningen, utexperimenterad i Fryksdalen, och därmed på-
börjades ännu en ny epok i skogsbrukets historia. Ända tills mot 
slutet av 1800-talet kördes timret på bogsläe och kjalke, get-
doningens närmaste föregångare (se fig. 110). För att timret 
skulle ligga kvar på den gamla bogsläden, monterades en s.k. 
bänstång på mitten av lasset. Denna var till hinders vid fram-
farten i skogen och blev icke effektiv. Vidare kunde ej den 
oledade långa bogsläden följa vägbanans större och mindre 
ojämnheter, vilket gjorde att slädens medhuvuden bökade i vä-
gens ojämnheter i stället för att glida över. Man sade, att släden 
bake (guppade). Getdoningens bakre släde, kallad geta, följde 
däremot smidigt vägbanans alla ojämnheter, eftersom timret 
där vilade mot endast en tvärslå gentemot bogslädens tre. Vidare 
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hade den gamla framkälken ej någon svängel (svängbar tvärslå), 
som bocken i getdoningen var försedd med; den förra var alltså 
till hinders vid styrning, medan den senare underlättade den-
samma. Bocken hade vidare så höga medhuvuden, att körkarlen 
med fötterna på dem kunde hjälpa till att styra lasset, då så 
krävdes (se bilden). Slutligen var den gamla kälken kopplad i 
skäkerna med tvenne tager (maljor) genom väjel (tvärslån mel-
lan medarnas framändar), vilket hade till följd, att rörligheten 
i sidled blev betydligt mindre än med motsvarande koppling 
mellan bock och skäkrer, där endast en tåge förekom i vägeln. 
Den gamla bogsläden kunde knappast bromsas, utan förorsakade 
hästen oerhörda påfrestningar i utförsbackar. Getdoningen 
bromsades automatiskt genom att bocken rände upp på skåk-
kummeln (tvärträet i skakeln) så långt, att skäkernas spårjärn, 
fastsatta på deras undersida, trycktes ned och bromsade mot 
vägbanan. Hästen befriades sålunda från att ensam hålla igen 
det tunga lasset. 

Kombinationen av bogsläde och kälke hade spelat ut sin roll 
vid timmerfrakter, men var för sig nyttjades slädarna till annat 
arbete. Bogsläden försågs sålunda med en lös botten och en 
vagnslåda och brukades vid kvarnresor, grus- och gödselkörning 
m.m. Med framkälken lunnade man timmer. 

Före islossningen rullades allt det upplagda timret välta för 
välta på utlagda stockunderlag ned på marken för att mätas, 
apteras och märkas (fig. 111). Därvid nyttjades klove, stämpel-
yxor samt måttband (fig. 105). Voro stockarna ej tidigare märkta 
med ägarens bomärke, slogos märkena in vid apteringen. Innan 
timret släpptes i vattendragen, kapades skadade partier, vilket 
arbete i Älgå kallades att vrake eller lumpe, i Köla att styve (en 
vrakad stockände benämndes där stuv). Större kroker (krokiga 
partier) sågades bort, likaså blåvö och delar som angripits av 
röta. En ihålig stock, som sades vara inhala och inraten, dugde 
endast till ved och ratades därför. Den sneda stockänden med 
tveten sågades av; detta hette att jämne stocken. 

Skogshuggningen begynte om hösten och fortfor hela vintern, 
ej som nu för tiden hela året om. När sommaren inträdde, av-
stannade allt skogsarbete, och under rötmånaden, från 22 juli 
till 22 augusti, fick ej virke till avsalu huggas; pålar, stolpar 
och slanor fälldes däremot vid behov alla tider på året. Vid 
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Fig. 111. Timmermätare på Växviksängen, Käla. Foto 0. Sandberg. 

avverkning kunde man välja ut vissa träd, vilket kallades att 
blä ut, bleke eller gallre, låta avverkningen gälla vissa träd-
grupper, s.k. gruppbläing, eller också fälla samtliga träd inom 
ett område, i vilket fall man talade om trakthogging och att 
hogge stabbslätt. På sistnämnda sätt förfor man, då växtkraften 
visade sig vara för dålig och man i stället ville plantera ny skog. 

Huggningen betalades i äldre tid per trädtolft. Enligt Ränkes-
eddagboken betalades en huggare år 1881 med 75 öre tolften 
för timmer och 3 kr för tusen props. Sedermera beräknades 
arbetslönen per stock efter 7 tums topp och det övriga av stocken 
beräknat efter löpfot. I slutet av 1860-talet, då virkespriserna 
voro jämförelsevis låga och arbetslönerna därefter, såldes mest 
småfura till props. Både inmätning och betalning beräknades 
efter tusen fot. För att åstadkomma bara 100 fot props måste 
man hugga 4 tolfter träd och 2 träd därtill. 

Kastved höggs dels till husbehov, dels till avsalu. Till saluved 
högg man ända in på 1890-talet nästan uteslutande prima björk; 
husbehovsveden utgjorde mest avfallsved efter timmerfällningen 
samt ved av sämre trädslag. Härtill dugde sålunda fontäner 
(torra tallar), smågranar, rotvälter (vindfällen), all slags lövved 
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samt dödved. Lövveden fälldes alltid och höggs upp under 
augustinyet och fick ligga kvar med kvistar och grenar på, ty 
då torkade den bäst, vilket vanligen skedde på tre veckor. Dylik 
ved avkapades i längder om cirka 3 meter och kallades då langvö. 
Den lades upp i res på arbetsplatsen. För kastvedshuggningen 
gällde länge den bestämmelsen, att kasten skulle hålla 4 alnar 
i längd och 13 kvarter i höjd, vilket utgjorde en storfamn. Ved-
trädens längd skulle vara 6 kvarter. Arbetslönen för huggning 
av en storfamn uppgick på 1890-talet till 2 kronor. 

Gran höggs upp hemma på gården till nöringsvö eller nörevö, 
d.v.s. ved som var klenare än vanlig spisved och avsågs till 
tändvirke. På gårdar, där god ordning härskade, skulle årsbehovet 
av ved vara hemkört före försfalle (snösmältningen). Veden 
kapades då genast, klövs och löddes (staplades) upp i vedskjulet. 
Var det just då brist på torr köksved, brukade man av den ny-
huggna lägga upp vökörke (»vedkyrka») för att hastigt få den torr. 
Vedträna ordnades då korsvis i fyrsidiga lager ovanpå varandra. 
Viktigt var även att snarast framforsla ett parti bakugnsved. 
Därtill valdes helst torrgran, som kapades i längder passande 
till bakugnsdjupet, grovhöggs och lades i kast för att torka. 

Spisveden höggs ofta av gamla lejda gubbar, som brukade 
erhålla 50 öre om dagen och maten, eller också av gårdens dräng 
eller en hemmason. Veden högg man i regel på en hoggkabbe 
(huggkubb), även kallad hoggknabbe eller hoggstabbe. Svår-
kluven ved kilades isär med en bleg (vedkil), som tillverkats av 
oxel eller masurbjörk. Den drevs in i veden med yxnacken eller 
med ett knoster (större slägga); ibland begagnades därtill även 
en träklubba. Ved, som var lämplig att spänta stickor av, s.k. 
splintvö, tog man vara på, då man för belysningsändamål nytt-
jade stickbloss. Av sådan splintved tillverkades även spjalskrunter 
(stickkorgar), skrindor och kolryssar. Att spike stecker (spänta 
stickor) till tändvirke var för övrigt kvällsarbete inomhus för 
karlar och pojkar. Detta arbete utfördes framför kvällsbrasan; 
därvid buntade man ihop de späntade stickorna genom att skära 
hak i ändarna och haka dem tillsammans i ett tunnband, varvid 
ändarna krängdes in på bandets insida. I bandet packades stic-
korna till en bunt för kommande behov. 



303 

Timmerflottningen. 

Hur stor fattigdomen var för hundra år sedan bland den icke 
gårdägande skogsbefolkningen, ha vi svårt att sätta oss in i. 
Ett enda dåligt skördeår tvingade många att slakta den enda kon. 
Kunde de däremot hålla kon med foder över hela vintern och 
draga sig fram, tills flottningen begynte, skattade de sig lyckliga. 
Förtjänsten på denna räckte nämligen i regel till för familjens 
bärgning under den tid foderskörden pågick. De flesta skogs-
torparna hade tagit ut förskott av spannmål för att kunna beså 
de små åkerlapparna. Tack vare det förhållandet, att betalningen 
för flottningsarbetet, åtminstone vid mitten av 1800-talet, upp-
gick till drygt tre gånger dagspenningen för jordbruksarbete, blev 
man i stånd att klara upp sina skulder och ändå ha en någor-
lunda tryggad utkomst ända fram till hösten, då skogshuggningen 
vidtog. Timmerflottningen inföll alltså under årets svåraste över-
gångstid och gav välbehövliga kontanta inkomster. De som ej 
fingo vara med därom, ledo ofta nöd under våren och försom-
maren. I övrigt betraktades flottningen som ett eftersträvansvärt 
och roligt arbete. Det ansågs också hedersamt att bli uttagen till 
medlem i flötarlage. 

Flottningen benämndes fläta och manskapet flötarer eller 
flötkärer. Själva flottningsarbetet togs i allmänhet på ackord, 
men iordningsställandet av flötränner och slussar m.m. skedde 
efter dagpenning. Ett eller flera lag ombesörjde flottningen i 
älvar, andra mottogo virket i sjöarna, länsade stockar och byggde 
timmerbommar. Ännu så sent som på 1880-talet hade man ej 
tillräckligt med smide att tillgå utan måste sammanhålla timmer-
länsorna med s.k. svulker. Helst valde man därtill s.k. vitgran, 
tagen av smågranar på platser där dessa växte trångt, varigenom 
de tvingats växa sakta utan att grovna till. Dylikt virke var 
mycket segt och starkt. Vid tillverkningen av en sådan svulk, 
värmdes granstören först över en eld, den måste bakes, så den 
blev riktigt varm, varefter man vred loss fibrerna (fig. 112). 
När en länsa skulle dragas omkring en timmerbom, borrade man 
i det behövliga antalet stockar hål ett stycke från ändarna med 
en navare, varigenom svulkarna träddes och knötos ihop (fig. 
113). Ofta gick det åt hundratals svulk i en temmerlänse, som 
stockbandet kring en timmeranhopning kallades. Flottnings- 
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Fig. 112. Vridning av vidja för hopfästning av länsstockar. Köla. A. T. Bgberg. 
ULMA. 

V 
Fig. 113. Hopfästning av länsstockar, s.k. länsesköt, med vriden vidja. Söla. 

A. T. Byberg. ULMA. 

rännor, slussar, sidodammar och ledare byggdes av rundvirke, 
såsom synes av fig. 114 och 115. 

På sjöarna drev man fram timmerbommarna med hjälp av en 
spelfistte (fig. 116) eller, i senare tid, med en s.k. speleka. Flot-
ten var byggd av utvalt lätt timmer och i mitten försedd med 
en upprättstående rulle. I vardera änden satt en järndubb, den 
nedre lagrade i ett hål på flotten, den övre i en bjälke vilande på 
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Fig. 114. Flottningsränna. Köla. GM. 

tvenne stolpar, vilka stodo uppresta på flottens sidor. På rullens 
mitt funnos två genomgående hål, avsedda för tvenne varandra 
korsande spakar. Männen på flotten, vanligen fyra, trampade 
runt med spakarna, varvid bogserlinan rullades upp på rullen. 
I linans ände satt den s.k. draggen, ett ankare, som huggits 
fast i sjöbottnen. När flotten spelats intill draggen, lyftes den 
upp i en båt och roddes ånyo ut, varvid linan fick löpa av rullen 
i hela sin längd. Draggen kastades ännu en gång i sjön, fick 
nytt fäste i bottnen och den nu skildrade proceduren upprepades, 
tills timmerbommen sakta men säkert bogserats över till sjöns 
andra strand. 

Allt timret samlades så småningom vid ett skeljeställe, där det 
fanns flera skilj ebommar och en flottningsbro för sortering av 

20 
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Fig. 115. Sidodammar i flottningsled. F jällbodaälven i Järnskog. 
Foto: R. Broberg. ULMA. 

timmer (fig. 118). Sedan flottningen undanstökats, återstod 
arbetet att leta upp och taga vara på sjunkande och sjunkna 
stockar, vilka sammandrogos till en s.k. siilebom. När årets sista 
timmerstockar passerade skiljebommen och sorteringsbron, ro-
pade man: Rompa går! (rompa= slutet, det sista). 

Kolningen. 

Kolningen brukade skogsägare och bolag sätte bort, d.v.s. er-
bjuda åt viss person att ombesörja mot i förväg överenskommen 
och kontrakterad ersättning. Ofta var det gamla gubbar, som 
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Fig. 116. Spelflotte från Buvattna, Köla. G. M. 

åtogo sig kolning, ibland även obesuttna, och detta slags arbete 
sysslade de med hela sitt liv. 

Mindre mila än en tiekäpps ville ingen gärna resa. En käpp 
var ett längdmått på 13 kvarter eller 7 fot. Mätningen med käpp 

Fig. 117. Dragg för spelflotte, spelbåt 
eller plankbåt. Käla. GM. 
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Fig. 118. Tinimerflottning över Giv. Skiljestället vid Sätra, Glava. 
Foto: G. ödvall. ULMA. 

skedde runt milan vid mitthöjd. En 10-käppsmila höll alltså 
tio sådana måttlängder i omkrets på mitten. Milan restes av 
rund barr- eller lövved, 8-10 fot lång. Att köra ihop ved till 
en dylik mila drog fjorton dagars tid för två man och häst. 
Ytterligare en vecka gick åt till att resa veden, varmed man var 
mycket noggrann, likaså med att bare (täcka med granris) 
och stybbe milan (ösa på kolstybb). Själva kolningen dröjde 
minst tre veckor. Kolmängden blev så riklig av en 10-käppsmila, 
att 4-5 man hade arbete med att riva ut milan och rate in 
kolen i kolhuset. Var veden prima och torr, kunde det i bästa 
fall bli 10 steger (stigar) kol av milan, d.v.s. 240 tunnor kol. 
De största milorna brukade hålla 14 käppar och gåvo stora 
mängder kol. 

Kolfaten voro flätade av sälg eller en, ibland av kluvna vidj or, 
och rymde från en halv till en tunna träkol. 

Arbetsförtjänsten var till framemot 1870 mycket dålig, näm-
ligen 3 kronor per stig kol. För den betalningen måste kolaren 
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Fig. 119, Kolmila (tvärsnitt). Köla. A. T. Byberg. ULMA. 

också köra kolen till uppgiven plats, t.ex. Koppoms bruk för 
järnskogsbor, Ottebols järnvägsstation för älgå- och karlandabor. 
Kolkörningen företogs vintertid, då vattendragens isar buro. I 
början av 1870-talet steg betalningen kraftigt, enligt uppgift på 
grund av den stora efterfrågan på järn och trä efter fransk-tyska 
kriget, så att man kunde erhålla ända till 17 kronor för en stig 
kol. Under den tiden kolades det överallt i skogarna, likaså 
vid sågverk och järnbruk. 

Arbetet med att resa, tända och kola en mila tillgick på föl-
jande sätt (i skildringen ingå även detaljer ur en uppteckning 
i NM av A. T. Byberg efter kolaren Falle-Per, Per Andersson i 
Hällefalla, Köla). Mitt på den plats, där milan skulle resas, kallad 
kolbotten, nedslogs en grov stör, bolstaken, stöttad av tre stöttor. 
Ovanför stöttornas fästpunkter spikades en rak, horisontellt 
liggande stör i vinkel mot bolstaken, så att de bildade ett kors. 
All ved restes därefter rakt mot denna stör, varvid man begynte 
med kort ved och sedan fortsatte med längre och längre, tills 
milan nått full höjd, hela tiden med bo/stakskeirse (bolstaks-
korset) som riktpunkt; i annat fall skulle milan ha blivit 
sned och kanske fallit ihop. Till en början erhöll veden for-
men av en smal kon, därefter fortsatte man att stödja intill 
ett lager ved med topparna riktade uppåt, hårt tillpackat, men 
vid rotänden utdrogs veden till en tums mellanrum mellan varje. 
På så sätt blevo milans sidor så småningom långsluttande. Milans 
yttre tilljämnades därpå och alla prång täcktes omsorgsfullt 
igen med smal ved. Nere vid marken upptogos fotremner, 5-6 
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Fig. 120. Kolhus. Köla. A. T. Byberg. ULMA. 

på en 10-käppsmila, d.v.s. man byggde små portar av två upp-
resta kloftor, på vilka vilade en klofta som uppbar stybbet. 
Milans överkant, benämnd bryne (brynet), avrundades något. 
Därefter kläddes hela milan, utom fotremnorna, med tättliggande 
granris som fastkilades mellan veden. Hela överpartiet /Mien, 
täcktes särskilt noga med ris (fig. 119). 

Stybbet tog man helst på platsen, om gamla milor tidigare hade 
stått där. Lagret på milans sidor skulle vara minst 5 tum tjockt, 
över kullen minst 10 tum. I brynet lämnades en öppning för 
tändningen. Utanpå milan, något ovanför mitten, löpte runtom 
en stybbhylla. Den tillverkades av kloftor, 2--3 alnar långa och 
genomborrade på mitten; i hålen slogos stödjepelare in, de s.k. 
sibrötene (5 fot långa till en mila rest av 8 fots lång ved), vilka 
vilade mot marken. Täckningsmaterialet, granris och kolstybb, 
ibland även jord, kallades bröne. Ett lager täckningsmaterial 
benämndes e flo. 

Tändningen skedde ovanför en fotremna i milans bryn. Där 
fick en liten brasa brinna ned, varefter stybb packades över. 
Milan geck i bstt, som det hette, då elden sökte sig ned till fot-
remnan. När så småningom kolningen begynt och elden bredde 
ut sig över hela insidan, både inåt och uppåt väggarna, kom 
förste stöten. Milan sjönk då ihop. Kolaren måste då bitvis riva 
av stybbet, taga bort en del granris och stybba om samt packa 
till det hela med en träklubba. Allt eftersom stybbhyllorna blevo 
överflödiga, togos de bort vid milans fortsatta sjunkande. Annre 
stöten fullbordade i regel kolningen. En del milor geck i mange 
stöter, innan kolningen var färdig. 
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Fig. 121. Falle-Pers kolbotten med koja och kolhus (det senare delvis rase-
rat). Köla. GM. 

Om veden var rå, slog milan, d.v.s. gasen inuti exploderade, 
en dov knall hördes och floa avkastades; milan gjorde sä ren 
eller milan stog grön, d.v.s. endast granriset låg kvar ovanpå 
veden. Detta kunde i svårare fall upprepas tre gånger eller mer 
och vållade kolaren extraarbete. 

När kolningen var avslutad, började rivningen, stybbet avlägs-
nades partiellt och kolen utharkades med kolharkan. De rakades 
sedan i kolfaten, vilka buros in i det bredvid stående kolhuset 
(fig. 120, 121). Kolhuset timrades samtidigt som kolningen på-
gick, varför dess storlek berodde på den beräknade kolmängden. 
Det lades med ena långsidan mot milan. Härom berättar Byberg: 

»Kolens magasinering skedde samtidigt med timringen. Visade 
det sig, att det var mera kol, än vad som fick plats, när gavlarna 
fått sin fulla längd, började timringen av 4:de väggen (långsida 
mot kolbotten). Ett par tre rundvarv, om så behövdes, ökade 
utrymmet. Gavlarnas rotända lades i knutändarna på höga lång-
väggen. Tvärs över huset lades 'su' (=läkt) som underlag för 
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granriset, som ytterligare täcktes med kolstybb. Den höga lång-
väggen var på mitten försedd med två 'svegade störbord' (ett 
störbord är en stör om var sida av väggen och fast hopbunden 
med enevidjor). Dessa störbord stå på ett par alnars avstånd från 
varandra och avse att ge väggen nödig stadga, när mellan dem 
upphugges en öppning, då kolhuset tömmes. Som huset alltid 
var fyllt till taket, togs hål där först, och blott så långt nedåt 
att det blev tillräckligt utrymme att raka ut kol i den nedanför 
stående skjutsen med ryss, eller, om det var för lågt, i kolfat. 
Hålet ökades nedåt i mån som behövdes, tills hela väggen var 
genomskuren, när huset tömts.» 

En av mina sagesmän, som i många år arbetat som kolare, 
berättar att man ständigt måste vara två, tills milan hunnit 
ta heten (taga värme). Innan dess var det ofta besvärligt, milan 
kunde sls så (slå sig), som det hette på kolarespråk, d.v.s. i 
detsamma ångan trängde ut, kastades både sibräta och stybben 
långt ut på marken. Då krävdes det två man för att i största 
hast täcka milan igen. Blåste det den dagen, så att luft kom 
in i milan, började veden brinna upp och milan gick förlorad. 
Men sedan milan fått gå efter tändningen i fyra, fem dagar, blev 
den lättskött, arbetskamraten fick gå hem och själv kunde man 
vara ifrån den halva dagarna. Var kolaren i likhet med min 
sagesman ivrig jägare, kunde han företaga jaktturer i omgiv-
ningen. »Jag ställde om min mila vid skenet av stickbloss på 
morgonen, så jag var färdig att taga min goda jakthund och min 
bössa, så snart det dagades, och mycket villebråd har jag skjutit 
under den tid jag legat och kolat,» berättade han härom. 

Kolarkojan (fig. 122) hade spis murad av gråsten på så sätt, 
att spisens framvägg utgjorde ena gavelväggens insida. I denna 
fanns en fyrkantig eldöppning med utvändig rökgång. I kojans 
andra gavel slogs ned en stolpe till stöd för takåsen, vilken med 
andra änden vilade på stenväggen. Stolpen drevs ned så djupt, att 
takåsen kom att luta något, varigenom takhöjden blev större vid 
spisen än i andra gaveln. På takåsens utsida restes så kluvet 
eller smalt rundvirke, som täcktes med näver och torv. Nära 
spisen och på ena långsidan upptogs hål för en dörr, gjord 
av bräder, den saknade gångjärn och föll vid öppnandet utåt mot 
en påle. I koj golvet och utmed spisväggen upptogs ett drygt 
fotsbrett dike att ha fötterna i, då man satt framför spisen. 
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Fig. /22. Kolarkoja. Köla. A. T. Byberg. ULMA. 

Den uppgrävda jorden breddes ut över resten av kojgolvet. Golvet 
täcktes med granris och utgjorde liggplats för två personer. 
Bäddens fotända användes som sittplats framför spisen. Ovanför 
spisöppningen fanns en hylla, där man förvarade kaffegrejor 
och rökdon. Fanns stenhäll eller järnhäll över eldstaden, gjorde 
den hyllans tjänst. Spismuren var ej tätad med murbruk, men 
utvändigt kringgärdades den med trävirke, som kvarhöll en mull-
fyllning omkring muren. 

Kolarens mat var enkel, potatis stekt i askmörjan samt sill 
hörde till livrätterna, likaså stamp, krossade kokta potatisar i 
mjölk. 1 sin matkista förvarade kolaren dessutom bröd, ost och 
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smör, samt ibland mjöl att koka gröt av. Denna mathållning 
var den vanliga vid 1800-talets mitt. 

När kolen skulle fraktas till avsättningsplatsen, använde man 
bogsläden i timmerdoningen, varpå ställdes en flätad korg, kallad 
ryss och kslryss. 

Enligt en »Förteckning på det arbete jag jort wid Kållningen 
i Klofta som tog sin Början den 28 Junij 1872», skriven av en 
järnskogsbo, betalades en kolare med kr 1,25 pr dag. 

För att ge en föreställning om dåtida kolningskontrakt citeras 
här ett original. I övrigt hänvisas till mina samlingar i Lands-
målsarkivet, Uppsala. 

Köpekontrakt. 
Jag underteknade förSäljer till Carl Andersson Gränsjön min egande 

Kålved Beläget väster om Gränsjönsätra till en tio Kjäps mila och 
Kjäpen skall vara 7 fot lång och veden till milan Skall vara 9 fot 
lång för ett akoderat pris trätio 30 Kroner och Kjöparen får Svedja 
marken och rågså om han Så Behagar men Skog till järdes gård 
omkrin [g] rågsådning till Släpas Icke af Säljarens Skog men marken 
får Begagnas till Kolbott hur Kjöparen Själf Behagar och Begagna 
marken till hans Sjörd är aldeles af tagen 

Som Skede i Gränsjön den 24 april 1875 
Jon Persson Gränsiön 

Ur en bondedagbok (Ränkesed, Älgå) må här några notiser 
anföras. En ryss träkol betingade år 1839 ett pris av 1,12 riks-
gälds, året därpå 2 rgs. Utkörning av träkol debiterades 1880 med 
4 kr pr stig, »hopkörning i skogen» med 5 kr pr stig. Jonas Hägg i 
Sätrarne (Älgå) hade 1881 »Kolat en mila för 3,75 pr stig». År 
1889 kolade två personer från samma trakt åt riksdagsman Elof 
Andersson i Ränkesed. De betalades 3 kr pr stig samt 12 öre 
pr 100 »res», d.v.s. långved, som upplagts till torkning med 
ändarna korsvis i klipp. Priset på ett kolfat, flätat av kluven 
en, varmed kolen buros till kolhuset, uppgick 1891 till en krona. 

Tjärbränningen. 

Metoder och anordningar för tjärbränning i västra Värmland 
ha tidigare beskrivits av Nils Keyland och Torsten Althin, den 
förre i Fataburen 1925, den senare i samma tidskrift 1923. Dess-
utom har den speciella tjärbränningen i gryta skildrats i text och 
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Fig. 123. Tjärgrav. Olika drivningssätt. A. T. Bgberg. GM. 

bilder av A. T. Byberg för Göteborgsutställningen 1923 (GM 
3847/12). Bybergs skildring gäller en del av mitt undersöknings-
område, och eftersom jag kunnat konstatera, att den av honom 
beskrivna metoden praktiserats inom hela området, och några 
märkligare nya detaljer inte ha framkommit vid mina under-
sökningar, anser jag det lämpligast att låta min redogörelse 
ansluta sig till denna hans framställning. 

Till tjärbränningen gällde det att anskaffa törved. Den bästa 
törveden påträffades i gamla tallstubbar, men även skat (toppar) 
och skateträ kunde nyttjas, även om de lämnade en något sämre 
kvalité trätjära. Töreskat bildades genom barkskada i furu-
topparna. Före användningen måste man skrapa bort förekom-
mande kåda, som eljest skulle göra tjäran beckig och försvåra 
dess inträngande i trävirke vid anstrykning. Tre kolryssar med 
fint kluven töre lämnade 48 1/2  kannor tjära. 
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Fig. 124. Tjärdal, Algå. GM. 

Tjärbränningen försiggick dels i tjärgrav eller tjärdal, dels 
i gryta. Vid den förra metoden drevs elden inåt diket eller graven 
på flera sätt: med pust, nävvervinge eller nävverf läkt (fig. 123). 
Då man nyttjade tjärdal av den typ som synes på fig. 124, 
kläddes den trattformiga »daln» med färsk granbark, varpå 
restes en liten mila av hackad törved, som stybbades och tändes. 
Tjäran rann ned i mitten och uppfångades i en träränna, som 
ledde till en bytta. Vid tjärbränning i gryta (fig. 125) begagnades 
i allmänhet en 30-40 kannors men ibland även mindre. Töret 
sågades i lämpliga bitar allt efter grytans storlek och djup, 
vanligen 15-20 cm långa, och klövos till pinnar av 2-4 cm 
tjocklek. Dessa packades hårt i grytan, sedan man först i bottnens 
rundning lagt ett lager töre så högt, att de därpå stående bitarna 
fyllde upp till grytkanten. Törveden kilades lindrigt fast för att 
ej falla ur, då grytan skulle vändas upp och ned på en stenhäll. 
Hällen, som borde vara jämn och slät, tjänstgjorde alltså som 
underlag för grytan och var placerad i svag lutning. I dess nedre 
kant hade man huggit upp ett spår,,  som strax innanför gryt- 
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Fig. 125. T järbränningsgrgta. Ramla, Järnskog. Foto: R. Broberg. ULMA. 

kanten grenades isär för att kunna uppfånga den från kanterna 
rinnande tjäran. Från spåret leddes tjäran ned i ett kärl. Då 
grytan lagts till rätta, lades en tunn stenhäll eller en järnplåt över 
det öppna spåret i underlagshällen, så att avloppska.nalen blev 
täckt. över spåret nere vid hällens kant restes en annan liten 
häll på kant för att skydda tjärgasen mot antändning. Om tjär-
gasen fattade eld, kunde denna överföras till den nedanför 
stående tjärbyttan, uppsamlingskärlet. 

Före tändningen klenades lera omkring grytkanten, så att den 
anslöt tätt mot underlaget; även hällen eller järnplåten som 
lagts över avloppskanalen fastklenades med våt lera. Förekommo 
sprickor på grytan, täcktes även de med samma slags lera. Några 
stenar fingo tjänstgöra som stöd för den ved, som staplats upp 
omkring och ovanpå grytan. Sedan veden antänts, rann i brän-
ningens början tjärelagen ut, d.v.s. vattnet i töret avgick. Denna 
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blandar sig ej med tjäran utan samlar sig som fåror och småpölar 
i tjärbyttan. Egentligen är den oduglig till anstrykning, men den 
bidrager till att hålla tjäran smidig och förhindrar att den 
torkar i byttan, varför den ej hälles av. Gamla tjärbrännare 
brukade också dricka av tjärlagen för hälsans bevarande. När 
så grytans töre är utbränt, återstår endast träkol. Detta begagna-
des till smideskol för husbehov. 

Mången skogstorpare och bonde brände själv sin trätjära. 
Eljest var det backstugusittare och kojinnevånare på utmarkerna, 
som mest praktiserade denna födkrok, vilken ej sällan gav dem 
levebröd. Välkända tjärbrännare på Glaskogen voro bl.a. Tilla 
eller Storsko-Nils, varom vi tidigare berättat, samt Kå-Jon. Om 
Tilla meddelar en sagesman från Älgå skogsbygd: 

»Jag köpte även tjära av honom mången gång åt min fader, 
dels till att stryka på båtar, dels till att smörja in körredskap 
med. Han kunde minsann konsten att bränna tjära. Då han kom 
tillbaka till Gränsjö, fick han sälja sin mesta tjära neråt bygden, 
Ränkesed och Sulvik . . . Tilla var storvuxen samt hade en 
ovanligt grovhuggen ansiktstyp, så de kunde allt grunna, de som 
ej sett honom förr, vad de mötte för en figur. Han är nu för 
längesedan borta. Han bar alltid långt hår och såg ut, som om 
han var tjärbrådd själv. Han dog i sin lilla stuga i Sättra vid 
hög ålder.» 

Kå-Jon höll till med sina attiraljer på Kå-Jonshögda (numera 
förvrängt till »Konungshöjden») på Fröbolsskogen i Älgå. Han 
hade även tjärmilor uppsatta och brände tjära till avsalu. Han 
torde ha levat under 1800-talets förra hälft. 

Sågverks- och trävaruindustriens framväxt. 

Vid 1800-talets mitt var det inte mycket liv i den förut så 
blomstrande västvärmländska järnhanteringen. Den i annat 
sammanhang omtalade järnbrukskrisen åstadkom, att en hel del 
mindre järnbruk måste nedläggas, under det att andra bruk lade 
om driften och i stället framställde trävaror. Redan 1835 upp-
hörde driften vid Kålsäters bruk i Långserud, anlagt 1694; Karls-
fors bruk i Sillerud nedlade tillverkningen av stångjärn på 1860-
talet efter att ha framställt sådant sedan 1748; Gladåkers bruk 
i Karlanda måste helt upphöra 1865 efter att ha bestått endast i 



319 

något mer än 40 år; Lenungshammars bruk i Glava inställde till-
verkningen samma år och var ungefär lika ungt o.s.v. för att 
endast nämna några exempel. Krigen ute i Europa under detta 
sekel medförde, som tidigare berörts, ett våldsamt behov av 
trävaror. När därför den dittills starkt hindrade engelska export-
tullen år 1863 borttogs och importtullen 1866 upphävdes, inträdde 
gynnsamma framtidsutsikter för vår träindustri. Strax förut, 
år 1859, hade liberalernas näringslagstiftning slagit igenom i 
riksdagen, vilket bl.a. medförde, att bruksägarna erhöllo fri för-
foganderätt över sina skogar och ej längre behövde taga hänsyn 
till järnbrukens behov av träkol. Därmed lågo möjligheterna till 
en storartad utveckling av sågverksrörelse och trävaruindustri 
öppna och den blev rekordartad. 

De första ångsågarna inom det här aktuella området byggdes 
på 1850-talet och snart fanns det åtminstone en ångsåg i varje 
socken. Vattendrivna sågar hade emellertid existerat långt förut. 
Enligt hemmanskartor från 1700-talet drevos sålunda enbart 
inom Älgå socken inte mindre än 5 vattensågar. I detta slags 
sågar förekom endast en sågram, ofta med ett enda blad. En del 
av dessa sågar voro s.k. tullsågar, vilket innebar att ägaren hade 
rätt att taga betalning i form av virke enligt privilegiebrevet. 
Tullen brukade utgöra ett bräde ur varje stock, och givetvis tog 
sågaren det bredaste brädet i stocken, säger sagesmannen. Detta 
betalningssätt var dock det bekvämaste både för skogägaren och 
sågaren på en tid, då kontanter hörde till sällsyntheterna i ifråga-
varande bygder. 

Trenne vattensågar kommo att få stor betydelse för befolk-
ningen i olika delar av Glaskogen, nämligen Gr eån a sågen 
nära gränsen mellan Älgå, Karlanda och Glava, tillhörande Älgå 
socken, vidare Hed sågen vid Norra Yxsjön i Järnskog samt 
Sk äll ar b yn s såg i Växvik, Köla, belägen ett stycke utanför 
själva Glaskogen men ändå av stor betydelse för skogsbefolk-
ningen. Alla tre sågarna uppfördes på 1800-talet, Skällarbysågen 
redan strax före 1825, Hedsågen på 1840-talet och Greånasågen 
år 1869. Naturligtvis funnos flera vattendrivna sågar i Jösse, 
Nordmarks och Gillbergs härader vid denna tid. Sålunda anför 
J. Furuskog ur 1825 års jordebok ej mindre än 17 i Jösse, 16 i 
Nordmarks och 11 i Gillbergs härader, varav summa 13 inom 
vårt undersökningsområde. 1 Hörnells Katalog över Sveriges såg- 
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verk (1886) upptagas enligt Furuskog för år 1885 fyra vatten-
sågar i Jösse, i Nordmark en och i Gillberg tre av de nyss-
nämnda 13. Därtill komma inom samma begränsade område 
ett mindre antal ångsågar (Se J. Furuskog, De värmländska 
järnbruken, Filipstad 1924, sid. 362). 

A. T. Byberg, som största delen av sitt liv bott i grannskapet 
av Skällar byn s bruk i Köla, har med ledning av mur-
rester samt gamla fotografier tecknat den situationsbild över 
anläggningen, som visas i fig. 126 (se f.ö. bilder från sågen, 
fig. 127-130). Anläggningen är typisk för hela västra Värmland, 
då det gäller medelstora vattensågar. År 1825 omfattade såg-
ningen cirka 100 tolfter timmer, år 1885 cirka 300 standards 
virke. Antal sågramar var vid förstnämnda tidpunkt 2, vid sist-
nämnda 1. Vid en övre dammbyggnad låg såghuset, vid en nedre 
fanns en tullkvarn. I såghuset stod sågramen med sina tio såg-
blad, timmerstockarna togos upp från älven i en kort timmer-
ränna. På sågdammsmuren fanns körväg, luckor för flottnings-
rännan samt grundlucka och sump. Från såghuset ledde ytter-
ligare två rännor, en »flisränna» till avfallshögen nedanför 
såghuset och en plankränna, försedd med rullar i bottnen för 
transport av kantade plankor och bräder till virkeshögarna vid 
sidan om såghuset. Virket staplades nedanför sågen. I regel 
fraktades det sedan vid högvatten utför älven till sjön Ränken. 
På en upplagsplats staplades det där för att sedermera fraktas 
på plankbåt till Ränkesed. över detta ed fraktades virket i 

Fig. 126. Skällarbgns bruk, Käla. A. T. Byberg. ULMA. 

1. Mjölnarstuga med bolagets kontorslokal på vinden. T.v. mjölnarens loge, 
ladugård m.m. Där nedanför källare. T.h. lada med bolagsstall (av ditflyttad 
skvaltkvarn). 2. Ramsåg med flishög. Flisränna för kolveden, som höggs till 
avpassad längd och drogs i kärra till kolbottnen, samt plankränna med 
rullar för kantad plank och bräder. 3. Sågdammbyggnad med körväg ovanpå 
och luckor för flottningsränna samt grundlucka och sump. 4. Magasin för 
kvarntull på övre våningen och upplag för brukets underhållsmateriel i den 
undre. 5. Kvarndamm med kvarnsump. 6. Kvarn med hjulhus för tre vatten-
hjul. 7. Plankbåt, som vid högvatten kunde taga last vid bruket (längre till-
baka hade en låg färja använts för frakt till Ränken). 8. Sågspånshög. 9. Kol-
botten. 10. Kolarkoja. 11. Kvarnstall. 12. Kolhus. 13. Den s.k. Kvarngata 
(namnet torde härleda sig från det flertal skvaltkvarnar, som här funnits). 

Överst till höger hemmanets soldatboställe. Endast mjölnarstugan med loge-
byggnad står kvar av bruksbebyggelsen på bilden. 
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Fig. 127. Skiillarbgns såg. Käla. GM. 

Sågen och dammen. Nedanför sågen skymtas en senare uppförd kvarn. 
T.v. kvarnstall och ett stort kolhus. 

vagnar på en s.k. ralljärnbana ned till Sulvik i Älgå och därifrån 
med båtar över Glavsfj orden och vidare över Vänern. Största 
delen av virket var ägarnas; resten utgjorde exportvara. När 
färjan hade tjänat ut, byggdes en »plankbåt» för befraktningar 
ned till Ränken och lastbryggan på Ränkesedet. Ett stycke 
nedanför virkesupplagen låg spånhögen och nedanför den en 
kolbotten och en kolarkoja. Allt ratat virke samt överblivna kant-
stycken, flis, kolades till träkol. 

Små inblickar i denna sågverksrörelse ge några anteckningar 
av Anders Olsson i Växvik, som sålde timmer till och körde 
virke m.m. åt det bolag, som drev sågen. Ur 1859 års anteckningar 
kan nämnas, att körlönen för plank, 2 1/2X 7 tum, var 1 riksdaler 

_ per tolft, för dimensionen 3X9  tum 1,32 riksdaler rmt. Arbetet 
på »plankbrygga» med lastning ersattes med 90 öre om dagen, 
ett »hästedagsverke» betalades med 3 riksdaler, »plankflottning» 
med båten 90 öre per dag. Anteckningen »klampat efter 4 och 



323 

Fig. 128. Skällarbyns såg. Köla. GM. 
Ett »drag» timmer är färdigt att »läggas för» på vagnen och sågas. 

7/12 tolfter timmer å 16 öre» betyder, att uppmätningen av 
nämnda mängd plankor betalades med 16 öre tolften. För flott-
ningsarbete erhöll Olsson 1,20 riksdaler i daglön. En dag körde 
han två flottningsekor från sågen till sjön Buvattna på Växviks-
skogen och erhöll därför 1 riksdaler. Träkol körde han åt bolaget 
t.ex. år 1866 mot en arbetslön av 2 riksdaler per dag, för timmer-
körning erhöll han 2,70 riksdaler tolften, bräder körde han för 
50 öre tolften. Är 1872 reparerade Olsson slussarna vid damm-
byggnaden, deltog i byggandet av en båt, reparerade såghuset 
och körde lera till kolbottnarna, allt enligt motbok med »Skällar-
by Bolag». Avgiften för sågning av en tolft timmer var år 1873 
30 öre, för en brädtolft 50 öre. Är 1880 körde Olsson bräder åt 
bolaget till Sulviks lastageplats och betalades då med 30 öre 
per tolft. 

Sågen i Gr e ån a, Älgå, uppfördes av Gunnar Molander från 
Järnskogs Boda. Det var en ramsåg med två kantverk. Denna 
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Fig. 129. Skällarbyns såg. Köla. GM. 

Kantverket med undanvikt arbetsskydd. 

såg uppsattes under det svåra missväxt- och nödåret 1869, som 
blev särskilt ödesdigert för Glaskogens befolkning. Molanders 
skogsavverkningar och sågverksrörelse kom att rädda åtskilliga 
familjer undan svält och nöd, det omvittnas av många sagesmän. 
Verksamheten vid Greånasågen var rätt omfattande; mest till-
verkades plank och bräder men även spadskaft, stavvirke till 
laggkärl m.m. Största delen av tillverkningen såldes på Norge. Ett 
antal år framöver körde långa foror mellan Greåna och »Kres-
tiån» samt »Hall» (Fredrikshald), men även till Sulviks lastage-
plats vid Glavsfj orden och Ottebols nyanlagda järnvägsstation i 
Jösse-Ny socken. De gamle tala än i dag med stolthet och glädje 
om stordref ta väst på skogen, varmed avses dels Greånasågens, dels 
Hedsågens trävarurörelse och forkörning. Virkespriserna voro 
vid nämnda tid ganska höga, efterfrågan god och arbetsför-
tjänsten jämförelsevis riklig. Av de vid sågningen överblivna 
hakarna kolade man i flera milor nära sågen. Molander hade köpt 
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Fig. 130. Skällarbuns såg. Köla. GM. 

Vagn som tar emot den sågade stocken. T.v. i gluggarna skymtas stämborden. 
Under dem i golvet spak till den vattenränna som slår back på timmerdragets 

vattenhjul och spelar tillbaka dragkättingen. 

ett skogsområde vid Greånaälven på åremål, d.v.s. med rätt att 
avverka skog under ett visst antal år. Rörelsen gick snabbt 
framåt, tills vissa brukspatroner, som också börjat driva såg-
verksrörelse, fingo upp ögonen för den besvärlige konkurrenten, 
och så begynte en serie trakasserier och processer, som slutligen 
medförde Molanders ekonomiska bankrutt. Själva dråpslaget 
mot hans verksamhet riktades mot honom, då Gladåkers bruks-
ägare förbjödo honom att flotta timmer i de närliggande älvarna 
och sjöarna. Deras förbud kom vid ett för Molander särdeles 
olyckligt tillfälle, då han hade låtit avverka ett större område 
och dessutom höll på att flotta ett stort inköpt timmerparti. Strax 
efter sekelskiftet nödgades han nedlägga sin rörelse till stor sorg 
för Glaskogens befolkning. 

Hed sågen vid Norra Yxsjön skall enligt uppgift ha byggts 
på 1840-talet på initiativ av bl.a. Nils Andersson på det när- 
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liggande torpet Ramla, varvid ett bolag med 100 andelar skall 
ha bildats. Nils jämte sönerna Abel, Olof och Nils ägde 1/4 av 
aktierna, resten ägdes av bönder i Järnskog. Till en början hade 
sågen endast en enkelram, men snart blev det nödvändigt att 
anskaffa en dubbelram jämte ett kantverk. En särskild väg, 
kallad planke vägen, togs upp från sågen österut genom skogen 
fram till dåvarande gamla kjarrevägen mellan Gränsj ö och Sulvik 
i Åtgå. Om vintrarna körde där långa foror med virke ända till 
omkring 1900, då ramstativen genom en olyckshändelse för-
stördes och sågrörelsen nedlades. Därefter återupptogs aldrig 
driften. Lämningarna efter Hedsågen ligga alltjämt delvis kvar 
i Yxsjöälven. 

En rättelse torde här böra beredas plats. I en tidningsartikel av 
signaturen Carl Erco (Karlstads-Tidningens julläsning 1938), 
senare tryckt i en liten bok och flitigt läst i västra Värmland, 
uppges bl.a. att den nyssnämnda plankvägen från Hedsågen 
skulle vara densamma som går från stora landsvägen vid Grän-
sjöns skola till Ulverud i Älgå och vidare därifrån till Ramla 
och Hedsågen. Denna väg har dock ingenting med »plankevägen» 
att skaffa. Vidare uppger Carl Erco, att plankor och bräder 
fraktades från sågen sommartid på »långkärror till Sulvik». Var 
och en som gjort sig mödan att vandra plankvägen från Hed-
sågen över småmyrar och mindre mossmarker förbi Bastubacken, 
genom »Finnholta» till Baggetorp, där den når fram till lands-
-vägen mot Sulvik, inser hur omöjligt det skulle ha varit att som-
martid frakta virke med kärror denna dåliga skogsväg. All for-
körning måste ske vintertid med slädar. 

Vid försäljning av timmer till sågarna i västra Värmland gällde 
på 1870-talet följande överenskommelser, omtalade i ett köpe-
kontrakt mellan skogägare i Älgå och Hillringsbergs Aktiebolag i 
Glava (1877). Timret skulle sågas till bräder och plank samt 
levereras »fritt om skutbord vid Elgå eller Jösseforsen och Sky-
bergs lastageplatser». Virket skulle vara »fritt från röta och torr-
sprickor, blå yta och röd ved, väl sågat och kantat samt varje 
tolft innehålla 192 fot eller virket i allmenhet från 15 till 20 fot». 

Arbetsvandringar. 
Sedan gammalt ha västvärmlänningar, inte minst de som varit 

bosatta på Glaskogen, företagit arbetsvandringar dels till Norge, 
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dels till mellersta Sverige, främst öster- och Västergötland, samt 
till Småland. Förhållandena i den ena socknen voro tämligen 
likartade med dem i de övriga, varför några uppgifter om utflytt-
ningens omfattning från Älgå kunna betraktas såsom karakte-
ristiska. År 1873 reste enligt församlingens utflyttningsbok 15 
personer till vårt västra grannland, 1878 steg antalet till 22, därav 
drygt 95 % från Glaskogen. Livligast var utflyttningen till Norge 
under perioden 1873-1880, då ej mindre än 88 personer registre-
rades. Resultatet av utvandringar och arbetsvandringar blev brist 
på arbetskraft i hembygden. Detta påtalas i t.ex. en ämbets-
berättelse vid biskopsvisitation i Älgå år 1893, vari det bl.a. heter: 
»Här finnes f.ö. icke mycken mera mogen ungdom, ty många 
afflytta till Amerika eller andra orter, så snart de hunnit upp-
växa, andra ligga i åratal ute på arbetsförtjänst i Norrland eller 
Norge.» (Domkapitlets arkiv, Karlstad, F III nr 9). 

De som sökte sig till Norge för att få arbete, startade i regel 
om våren och återvände samma års höst. Åtskilliga unga män 
och kvinnor stannade dock i några år,, andra för alltid. På andra 
sidan gränsen kallades de »arbeidssvenskene» och »gråsvens-
kene», det senare på grund av sin vadmalsklädsel, och voro 
överallt välsedda. Särskilt under missväxtåren 1868-69 ström-
made från vår skogsbygd skaror av ungdomar in i Norge, där 
de flesta sysslade med dikesgrävning, nyodling, stensprängning 
vid stenbrotten, byggnadsarbete av olika slag, trädgårdsarbete 
och skördearbete. Många av ungdomarna ägde inte ens skodon 
att taga på sina fötter, och de som voro lyckliga nog att äga 
sådana drogo dem av sig och buro dem i remmarna över axeln 
för att spara dem till framkomsten. Betalningen för allt slags 
arbete var högre i Norge än hemma, och så lockade det givetvis 
att kåmme ut på vala, som det hette. 

Ett vanligt sätt för oerfaren ungdom att taga sig fram till 
norska städer och orter var att medfölja kreatursdrifter, som på 
den tiden ofta drogo fram genom Åtgå, Karlanda, Silbodal, Holme-
dal och Blomskog till Norge, även genom Köla och Järnskog över 
Kölafjället till Skillingmark och vidare på den gamla Edskogs-
leden till norska marknadsplatser. I synnerhet unga flickor voro 
angelägna att få dylikt sällskap av kreatursförsälj are. Både från 
Älgå, Karlanda och Glava ha vi direkta exempel på att flickor 
följde med kröttersdref ta. De hjälpte därvid till att driva på 
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djuren, och i gengäld fingo de vägvisare och kunde känna sig 
relativt trygga under den ej alldeles ofarliga vandringen. Vissa 
trakter på båda sidor om riksgränsen voro beryktade tillhåll 
för mer eller mindre tvivelaktigt löst folk. 

Åtskilliga framåtsträvande unga män vandrade till Norge för 
att lära sig ett yrke eller ett hantverk, en del för att gå i handels-
lära hos någon välkänd handelsfirma, varmed deras förfäder 
gjort affärer i många år. Vanligtvis stannade de ett eller två år 
eller återvände först sedan de voro utlärda i sitt yrke. De som 
efter utbildningen erhöllo lönande sysselsättningar blevo kvar 
för all framtid. 

En av de mest omtalade kreatursförsäljarna från Glaskogen 
var ett karlavulet fruntimmer, Lotta i Lottere (Lotterud i Grän-
sjö, Älgå), död 1912. Hon hade slagit sig på att driva kreatur till 
Oslo. Vid sina upphandlingsfärder kom hon åkande i en gammal 
skraltig vagn, iklädd stor svart åkkappa och därunder en karl-
kostym. Hon var duktig som en karl, svor och skrattade och dom-
derade som en karl och behandlades vanligen som en sådan. Det 
var ej ovanligt, att Lotta åtföljdes av arbetssökande ungdomar 
på sina kreatursdrifter västerut. Hon sålde för det mesta sina 
djur på ett kreaturstorg i Oslo. På äldre dagar sysslade hon 
med affärsrörelse i sin stuga Lotterud, där en jordfast sten fick 
tjänstgöra som disk och det för övrigt var si och så med prydlig-
heten. Det slutande 1800-talets mest kända kreaturshandlare voro 
dock bröderna Gustaf och Johannes (tillnamn okänt) från Berge-
rud i Holmedal. De brukade uppköpa ett 50-tal kreatur, som 
skulle föras till Kristiania i s.k. oxdrift. Var och en som sålde 
ett kreatur till dem fick förbinda sig att möta upp på bestämda 
platser och vid angivna klockslag överlämna djuren, när drefta 
nådde dit. 

En av dem, som efter att i sin ungdom ha företagit en arbets-
vandring till Norge, år efter år återvände dit, var Lacken, alias 
Nils Olsson från Ulverud i Älgå. Han var född i ett torp där 
år 1851 men bodde under senare delen av sitt liv i Linhöj den 
och är nu död sedan några få år tillbaka. Hemmet var egentligen 
ej fattigt, men efter faderns död visade Nils ingen förmåga att 
sköta torpet, som fick förfalla. Med hjälp av farsarvet slog han 
sig på hästaffärer, köpte djuren i Norge och sålde dem i Värm-
land men förlorade pengar därpå och måste till slut gripa vand- 
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ringsstaven. Inga skor ägde han utan tjärbrådde sina bara fötter 
flera gånger och lät tjäran varje gång torka in, tills ett rätt tjockt 
lager bildades, varefter han knallade åstad. Under vandringen 
livnärde han sig delvis på skogsbär och fiske i vattendragen (se 
kapitlet om fiske). En sommar i Norge blev han bekant med en 
norsk flicka. För henne berättade han om sitt fädernehem i 
Ulverud i så vackra ordalag, att hon fick lust att bli delägare 
och följde honom till Sverige, där hon snart blev hans lagvigda 
maka. Men när hon kom till Ulverud och såg det eländiga, för-
fallna torpet, där allt låg för fäfot, satte hon sig ute på backen 
och grät länge. Emellertid visade hon sig ha det rätta gryet och 
skapade med tiden ordning och reda i stugan. Därmed var det 
för alltid slut på Lackens arbetsvandringar. 

En annan älgåbo, som lyckades synnerligen väl i Norge och 
blev bofast och mycket rik där, var Per Ulf från Pusterud i 
Rådane, i Norge kallad Ulven och Ulve-Per. Om honom gå många 
historier. Han hade upptäckt ett värdefullt och välbeläget berg 
vid en liten sjö utanför Kristiania, vilket han med tiden blev 
ägare till. Sedan sprängdes där byggnads- och gatsten i många 
år och Per tjänade en stor förmögenhet på berget. Men läsa och 
skriva lärde han sig aldrig. En luffare kom en gång och ville ha 
arbete. Per som var ordningskär frågade: »Har du ne betyg da?» 
— »Ja, ja har allt ett här», sade luffaren, som kände till Pers 
oförmåga att läsa, och drog fram ett — pantkvitto. Per »läste» 
papperet och räckte det till luffaren med orden: »Ja, äddä S8M 

dä står på dätte papperet dett, så får du begynne i m8ra.» 
Arbetsvandringarna från Glaskogen och bygderna däromkring 

voro ej, så vitt jag kunnat utröna, organiserade eller under 
ledning av något slags förman. En och annan utrustade sig med 
häst och redskap och drog åstad till Västergötland eller Öster-
götland för att åtaga sig timmerkörning under vintern, men 
eljest voro yxa och spade de enda redskapen, och färderna före-
togos ofta till fots. Stundom åkte man båt eller tåg. Under 1880-
och 1890-talen synas många ha föredragit att söka arbete i 
Småland, där det då för tiden rådde stor efterfrågan på skogs-
arbetare och kolare. Till Emmenäs bruk nära Målilla begåvo sig 
flera älgåbor, bl.a. Axel Andreasson i Sättra. I egenskap av kolare 
arbetade han där flera år i sällskap med »många västvärmlän-
ningar hela året runt», som han skriver i ett av sina bevarade 
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brev därifrån. »Milorna voro så stora, att det dröjde tre månader 
att kola ned dem. Det var s.k. ribbmilor. Det var tre sågverk där, 
driften pågick både natt och dag.» Längre fram flyttade Andreas-
son till Emarp i samma landskap och berättar därifrån år 1883: 
»Här har vi två milor och nästa vecka skall vi tända den tredje, 
men det är [stora] milor, kan ni tro, så de är ganska stygga 
att se på för sin storlek. Jag vakar till klockan 12 på natten och 
sedan vakar Erik. [Det] blir lite sömn, men när man blir van 
så gör det detsamma.» I ett annat brev från samma år omtalar 
han, att han och de andra värmlänningarna sköta nio milor och 
att sex ryka, då han skriver. Samma dag skulle en ofantligt stor 
mila tändas, »det är väl den största som varit på Emarp, hon 
är 36 famnar». För kolningen av sistnämnda mila uppbar han 
111 kronor i arbetslön. 

Ibland tycks det ha varit illa ställt med vänskapen mellan 
värmlänningar och smålänningar. I ett brev från jultiden 1883 
berättar Axel Andreasson: »Gott är här [i Emarp], för en skall 
aldrig höra något ont av någon, men vid Emmenäs har det 
varit en strid, så det har nästan gått till livet åtta dagar om 
söndags morgon, då Fredrik och Mattias blev illa slagna. Mattias 
redde sig någorlunda, men Fredrik fick nästan till döden ett kniv-
hugg i bröstet och ett i sidan, och det ena var hårt åt hjärtat, 
och han blev släpad åter och fram och slagen över hela kroppen, 
så han var utan medvetande en längre tid. Och lyckan var att 
det fanns doktor genast att få, annars har hans tid varit slut, 
för han hade gått till av blodförlust.» 

Men även fredliga idyller skildrar han ibland i sina brev, t.ex. 
då han ej utan stolthet berättar: »Så får jag nämna, att min 
gamla klocka har jag bytt bort och gav 7 kronor emellan, och 
knappt hade jag bytt bort [den], förrän jag sålde den [nya] 
och fick 25 kronor för den, men nu har jag köpt ett ankarur för 
25 kronor.» Längre fram i samma brev heter det: »så får jag sända 
dig ett porträtt som är kvickt gjort. Om söndagen var jag och 
tog av mig [fotograferade mig] och det dröjde ej längre än 
15 minuter förrän det var färdigt [så] som du ser det.» 

En annan älgåbo från samma trakt vistades några år i Medel-
pad på skogs- och flottningsarbete. Ur ett brev daterat »Svedje-
bom Den 30 Maj 1877» anföra vi följande: »Där vi nu är kommer 
vi att bliva till sommaren, och vi skall vara med vid timmer- 
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skiljningen här och bo på ett ställe hela tiden. . . Indalsälven är 
ganska liten mot [vad] hon plägar vara vid denna tid på året. 
De säger att hon stiger hela 2 alnar på en natt vid somliga till-
fällen, så att det är en stygg älv här nere vid havskusten. Jag 
hörer, att det är många som skall resa hit åt Norden, men de 
skall nog mycket längre uppåt älven.» Säkerligen syftar brev-
skrivaren på innehållet i ett föregående svarsbrev från Glaskogen, 
när han talar om nya arbetssökande på väg norröver. 

En karlandabo, som vistades i Alfta, Hälsingland, år 1868, 
skickade hem ett brev, som innehåller flera intressanta detaljer, 
varav några få komma med här. »Jag hör min son Anders tänker 
ut på Vandringen, samt taga vägen åt Dalarna, men om han icke 
har någon spekulation på arbete där, så råder jag honom att icke 
gå den långa vägen, ty då måste man hava mat med sig för resan, 
ty där har de icke mat själva [nödåret 1868!], mycket mindre 
åt andra, utan han skall resa Sjövägen, då det kostar från Carl-
stad till Stockholm 7 rdr, från Stockholm till Bollnäs 5 rdr 15 öre, 
och då är på sådan resa att beräkna billigt med maten. Arbete 
finnes åt honom här när som helst, om han också vore här nu». 

Till komplettering av det redan anförda avsluta vi axplocket 
ur samtida brev till hemmet med några meningar ur en skildring 
från nödåret 1867, härrörande från en intervju med en f.d. skogs-
huggare från Nordmarks härad. Skildringen gäller en plats 
i Härjedalen. »På vintrarna var det huggning och på somrarna 
byggde vi timmerrännor. Det var dåligt på den tiden. Kojorna 
var förfärligt trånga och kalla. I betalning hade vi 1,75 tolften 
för huggning av gammal urskog. Kosthållet var också i enklaste 
laget: För det mesta var det fläsk och bröd vi levde på — kol-
bullar också, men kaffe var det mera ont om. Från Härjedalen 
gick vi hem — vi var några stycken i sällskap och det tog en 
åtta dagar, men så följde vi förstås de genaste vägarna.» (Värm-
lands Folkblad 25.10.1943). 

Det förekom, att arbetsgivarna lejde någon värmlänning att 
resa hem och söka värva mera arbetsfolk. En järnskogsbo, som 
1877 rest till Svinhult (österås i Östergötland) på skogsarbete, 
berättar i ett brev till en kamrat bosatt i Ramla: »Vi skall be-
gynna hugga timmer och vi skall ha 1,50 för tolft, men det är 
så förskräckligt grov skog . . . Bergdahl [en älgåbo] har rest 
hem igen, han reste på tåget om fredags kväll och skulle till 
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Mangskogs kyrka och hämta hit folk till timmerhuggning och 
körning. Och jag får omtala att här är arbete för så många som 
vill komma hit. Jag får nu bedja Eder att ni hälsar till Nils på 
Byrud och Gustaf vid Sågen [Hedsågen i Järnskog] att här är 
arbete för så många som vill». 

Såsom ett anmärkningsvärt resultat av värmlänningarnas 
årliga arbetsvandringar till östra Sverige och upp till Norrland, 
där de förutom skogsarbeten även åtogo sig nyodlings- och jord-
bruksarbeten, betecknar Manne Eriksson att de införde bättre 
plogtyper, t.ex. den s.k. värmlandsvälten (plog heter i Norrland 
»vält»), enligt vad han framhåller i Vår hembygd, dess historia 
och hur den utforskas (Stockholm 1935, sid. 203). Bekant är 
också, att den numera vitt utbredda och allmänt beprisade 
getdoningen härrör från arbetsvandrande fryksdalingar från 
Värmland. 

En del västvärmlänningar bosatte sig norröver, sedan de gift 
sig med norrländskor, andra hade hustru med sig från den 
trakt i södra Sverige, där de arbetat. Så var t.ex. fallet med brev-
skrivaren Axel Andreasson, som hemförde sin hustru från Emarp 
i Småland. 

Slutligen är att nämna, att Glaskogen också fick mottaga 
invasioner av timmerhuggare och körkarlar under vintrarna. Det 
var företrädesvis fryksdalingar från östmark och Gräsmark, som 
åtogo sig timmerdrivningar i västra Värmland. Livligast skall 
denna trafik ha varit under 1880-talet. 

Hantverk och hemslöjd. 
Inledning. 

I den egentliga skogsbygden på Glaskogen ha varken hantverk 
eller hemslöjd bedrivits i större omfattning eller nått någon 
särskilt hög standard, ej heller annat än undantagsvis fram-
skapat säregna modeller eller konstnärliga former. Sålunda har 
mig veterligt ingen privat verkstad, om denna term får användas, 
förekommit därstädes, utan dessa binäringar ha bedrivits som 
nödvändiga födkrokar för att skaffa fram behövliga hushålls-
artiklar samt inbringa kontanter eller åstadkomma bytesmedel. 
1 utkanterna av Glaskogen, där man kan tala om jordbruks- 
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bygder, ha dock en och annan hantverkare och hemslöjdare 
funnits, som uppnått mästerskap, men de som kunna räknas 
dit ha redan funnit sina sakkunniga skildrare och kommenta-
torer. Sålunda har Sven Älveby berättat om berömda hant-
verkare i Järnskog och Köla under 1800-talet (i tidskriften Järn-
skogsbygden 1933) samt om västvärmländsk hemslöjd genom 
tiderna (tidskriften Nordmarken 1936), Einar Johansson har 
redogjort för hantverk och konsthantverkare i Nordmarks härad 
förr och nu (Nordmark 1938) och Edv. Rönnfors har flerstädes 
i sin tidskrift skildrat dessa binäringars utövare inom sina 
domäner (Västvärmländsk hembygd 1942 ff.). Även i Olof 
Carlssons tidigare omnämnda Minnen från Köla ingår en skild-
ring av hantverk och hantverkare i Älgestad (Köla) och slutligen 
har Gustaf Schröder skrivit en detaljrik och rolig skildring av 
1800-talets västvärmländska hantverkare i sin bok Från bruks-
kontor och timmerskog. Starka skäl tala sålunda för att det här 
är onödigt att upptaga utrymme med ytterligare skildringar av 
liknande art, särskilt som det här och där i det föregående med-
delats notiser rörande hantverk och hemslöjd (se t.ex. avsnitten 
om backstugor och kojor, de obesuttnas arbetsår, Gränsjösät-
rarna, redskap och fordon). Ett par av dessa binäringar, lagg-
kärlstillverkningen och fatsvarvningen, ha emellertid icke ägnats 
någon uppmärksamhet tidigare, varför de här skola behandlas 
mera utförligt. Till detta vill jag inledningsvis ytterligare endast 
påpeka, att den följande skildringen av laggkärlstillverkningen 
bygger på egna uppteckningar, under det att avsnittet om f at-
svarvningen utgör ett referat av uppteckningar, som utförts av 
A. T. Byberg (GM 1084). En del i hans originalmaterial ingående 
bilder ha därvid återgivits här, i vissa fall i omarbetat skick. 

Laggkärlstillverkning. 

Under 1800-talet funnos i allmänhet ett par laggare i varje 
sockens skogsbygd, vilka hela vintern sysslade med detta hant-
verk. Laggningen bedrevs av dem dock ej i större skala, än att 
den kunde utföras hemma i köket eller i något utrymme i ut-
huset. Sina produkter lastade de på stora stakkälkar, vilka de 
själva drogo ned till de öppna bygderna, där de antingen sålde 
dem eller bytte bort dem mot naturaprodukter. Efterföljande 
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skildring bygger, där ej annat angives, på uppteckningar rörande 
trenne laggare bosatta i Älgå sockens skogsbygd, Jonas Hägg i 
Sättra, Lagg-Anders i Gränsjö (tillnamnet okänt) samt Lagg-Ola 
i Baggetorp (Olof Abrahamsson), samtliga i verksamhet i senare 
hälften av århunaradet. Deras produkter och arbetsmetoder 
kunna anses vara typiska för hela Glaskogen och bygderna där 
omkring. 

Ett stort antal olika slags laggkärl såsom tinor, kar, holkar, 
spannar, kollor, olika typer av byttor o.s.v. voro förr allmänt i 
bruk i bygden (jämför fig. 131). Samtliga dessa laggkärl till-
verkades i skilda storlekar. Sålunda kunde man t.ex. i de största 
tinorna salta ned en styckad halv kokropp. Allt kött och fläsk, 
som skulle förvaras längre tid, nedsaltades i dylika kärl, likaså 
korv av olika slag. De benämndes därför ofta även sältetiner 
och voro till formen avlånga, under det att alla övriga här Om-
nämnda laggkärl gjordes runda. En tina kunde även göras av en 
urholkad stock, cirka 150 cm lång och en halv meter bred. Tinor 
av en mindre sort gingo ofta under benämningen lögetiner på 
grund av att man brukade läge (bada) småbarnen däri. 

Vuxna personer badade i stora kar, varför dessa vanligen 
kallades lögekar. De nyttjades även vid stortvätt, lak eller laking, 
och fingo då heta lakekar, samt till vattenbehållare i ladugården 
och till att köra hem vatten i, då de placerades på en släde eller 
kärra. Vid sådan vattenhämtning brukade man lägga ett flytande 
skvalpkäle i karet för att hindra skvalp över kanten. Under hus-
behovsbränningens dagar förvarades mäsken i dylika något 
mindre kar. Även vid torrförvaring av matvaror kommo de till 
användning. 

Holkar gjordes av två slag, dels laggade enligt bilden, dels av 
ett stycke ihålig trädstarn, vari en botten insattes. I holkar av 
den förstnämnda typen jästes vörten till drickan genom att man 
lade den i annat sammanhang närmare beskrivna jästek8bben 
däri. Vid jäsningen övertäcktes holken och innehållet fick ej 
utsättas för ojämn temperatur. I holkar av sistnämnda sort för-
varades matvaror samt mjöl. 

Vattensån var kökets vattenreservoar. Till den hörde en så-
stång. Ville man bära vatten från brunnen till ladugården eller 
stallet, lyftes såstången upp på axlarna och två personer buro 
sån, gående efter varandra. 
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Vattenbyttan brukade man också, om man hade lång väg till 
källan, släpa efter sig hängande under vassböttstanga eller släpa 
(se bilden), men för det mesta bar man vatten i denna bytta. 
Tog man upp vatten med vinnås (fig. 47) hängdes en bytta i 
kroken. I byttor med lock förvarades smör samt mesa och bär-
sylt; i sådana bar man även det smör, som såldes till handels-
boden eller i staden. Smörbyttorna måste laggas av enträ för att 
smöret ej skulle taga träsmak; samma var förhållandet med 
smörkärnor. 

Spann och kolla begagnades i ladugården. I spannen gjordes 
sörpen till kreaturen, med kollan hämtades vattnet till dem och 
i en särskild kolla, mjslkekslla, mjölkades korna. Hästarnas 
vatten bars in med en vassbötte försedd med hank av vridna 
vidj or, senare av järn. 

Rostbyttan stod på höga inlaggade ben och användes vid drick-
bryggningen. I dess botten lades ett lager halm, som tjänstgjorde 
som rost eller filter och varöver maltet östes (jfr sid. 377). 

Drickestunnan, drecketönna, försågs med botten både nedtill 
och upptill. I den övre bottnen fanns ett fyrkantigt sprund med 
tillhörande lock. Sedan drickan tömts i tunnan, tillsmetades 
locket med deg, varefter den förvarades i källare eller matbod. 
Till denna tunna hörde en tunntapp, i vilken var inpassad en 
mindre tapp, s.k. svikt (se fig.). 

Till de mindre vanliga laggkärlen hörde pipkannan, använd 
uteslutande som skänkekäle för dryckesvaror. Pipen bestod av 
en urborrad kvist, som hade växt på det trästycke, varav staven 
förfärdigats, alltså båda i ett stycke. Ibland skoddes pipmyn- 
ningen med ett pågjutet tennbeslag. Ett annat dryckeskärl var 
stopet, likaså den mindre trämuggen. Laggade låga träbunkar för 
förvaring av mjölk voro förr vanliga men kommo ur bruk, när 
svarvade träkärl funnos att tillgå. 

Kaggen var huvudsakligen förvaringskärl för brännvin. Till 
den hörde samma slags tappar som till drickestunnan. Även 
runda drickesholkar, formade som en stor ost med ena bottnen 
vänd mot väggen vid användningen, såg man i ett och annat 
kök. De voro gjorda som kaggar och smalnade av åt båda ändar. 

Slutligen skall här beskrivas ett träkärl, som mina sagesmän 
kallat knä pptine, mathäss je och knäpphässje. Dessa kärl voro 
ej laggade utan gjorda av sport (breda tunna spjälor) samt av- 
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långa till formen som en tina och försedda med träbotten och 
trälock. I vardera ändarna funnos uppstående stavar i vilka 
urtagits hack, vari locket inpassades noggrant. De använda 
spånen kunde vara 7-8 tum breda; utanpå dem lades ännu ett 
spån, 4 tum brett, vilket förstärkte kärlet runt om. Dessa kärl 
nyttjades som matsäcksskrin under långresor, ute i slåtter-
markerna, i skogen vid kolmilan o.s.v. 

Till virke vid laggning begagnades kvistren gammal fura av det 
lättkluvna slaget, särskilt till de större kärlens stavar. Till mindre 
laggkärl valdes helst enträ, om tillräckligt grova stammar kunde 
uppbringas i trakten, i annat fall tog man vitgran. Envirke gav 
aldrig någon bismak och därför laggades kärl, vari matvaror 
av olika slag skulle förvaras, om möjligt av sådant. Mjölkstävor, 
mjölkfat, smörkärnor m.fl. rengjordes också med enelag, ett 
avkok på enris, som tog bort mjölksyran ur träet. Inte heller 
vitgran lämnade någon bismak och begagnades därför till 
dryckeskärl m.m. Även stop och muggar voro av enträ eller 
vitgran. 

För att utröna virkets kvalitet högg laggaren en s.k. tvet i roten 
på trädet. Om virket ej dugde, fortsatte han att hugga tvet i 
andra träd, tills han påträffade rätta sorten, d.v.s. lättkluven 
och kvistfri ved. Längderna höggos upp i skogen och klövos på 
platsen till ungefärlig stavtjocklek, så att de skulle bli lätta att 
bära. Dylik ved benämndes laggvö. Hemkommen fortsatte lag-
garen att tälja stavarna till önskad tjocklek, storlek och form, 
varefter de lades upp på hjällstänger i kökstaket för att grund-
ligt torkas. Laggved fick ej ha den allra minsta krympningsför-
måga, ty kärlen kunde då bli otäta. 

Verktygen voro av flera slag. Till att skära in bottnen så att 
den satt stadigt, vilket var ett svårt och grannlaga arbete, be-
gagnades knivar i två eller tre storlekar, varmed laggaren gjorde 
skåror i stavarnas nedre ändar, ju större laggkärl desto tjockare 
botten och djupare skåror. Med en mindre handyxa täljdes 
stavarna färdiga på båda sidor; på yttersidan avrundades de 
något, på innersidan urholkades de med samma handyxa. Den 
sista bearbetningen på innersidan företogs med en lagghyvel, 
yttersidan släthyvlades med en vanlig långhyvel. Till utrust-
ningen hörde två eller tre långhyvlar, av vilka den största var 
cirka 1,3 meter lång. Dessa hyvlar skruvades fast i hyvelbänken 
22 
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med undersidan och järnet upp, då själva stavfogen skulle hyvlas. 
För att få den rätta lutningen på stavsidorna anbringades på 
hyveln en sneddad list, varigenom man vid hyvlingen erhöll 
önskad lutning. 

För bestämning av den riktiga vinkeln mellan stavens fiatsida 
och kant brukades en mall. Om kärlet skulle göras vidare upptill 
och smalare nedtill, vilket var vanligt beträffande kollan, be-
gagnade laggaren en tålk och tolkade sig fram, d.v.s. mätte undan 
för undan med ett fixerat mått för att få smaländan i rätt mått. 
Även stavarnas inre rundning kontrollerades med tolk. 

Hyvelbänken var försedd med ett par grova träskruvar, en i 
vardera änden. Med bakre skruven fastgjordes bottenbräderna 
vid hyvlingen. Vid sammanfogning av dessa bräder till större 
kärl inborrades fästepinner av trä i sömmarna, täljda av utsökt 
töreved för att motstå röta. Vidare insågades på undersidan en 
slå, kallad oke, i bottnens mitt, liksom bottenbräderna bestående 
av finaste furu. Om kärlet skulle bli avlångt rundat, t.ex. en 
tina, täljdes bottnen till med en yxa i brist på rundsåg, som för 
hundra år sedan var en sällsynthet på Glaskogen. Yxan var en 
mindre s.k. bila. Bottnen till runda kärl uppritades med passare, 
här kallad cerkel, men i detta fall måste man försöka komma 
över en finbladig såg att såga ut bottnen med. Bottnen fast-
skruvades därefter i hyvelbänken och ojämnheterna togos bort 
med bannkniven, en kniv, som var försedd med handtag i båda 
ändarna. 

Urtagningen av spåret eller rännan i stavarnas nedre kant, 
vari bottnen skulle inpassas, gick till på följande sätt. Med ett 
strykmått drog laggaren upp en rits lagom långt från stavens 
ytterkant; bottnen ställdes i linje med denna rits och så ritades 
en ny rits bakom bottnens andra sida på stav efter stav. Med en 
större kniv skar han ned spår vid båda ritsarna för att slutligen 
med ett lagoni brett stämjärn göra upp spåret. Detta spår eller 
denna skåra benämndes laggskåra eller bettskåra. 

För att få bottnen att sitta rätt användes olika mätverktyg. 
I fullt cylindriska kärl vinklades med en rättvinkel, i kärl med 
vidare mynning vinklades med ett skremått, d.v.s. en snedvinkel. 

Till verktygsuppsättningen, som hos de här omnämnda lag-
garna var synnerligen enkel och torftig, hörde tre eller fyra olika 
grova borr, varmed hål borrades dels i stavarna, dels i bottnen 
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för att fästa de förut nämnda träpinnarna. Dessa måste trängas 
in mycket trångt i stavarna för att inte lossna, då pinnens andra 
ände provades i bottnens hål. Pinnarna kallades även dövler 
(dymlingar). 

Stavarnas yttersidor släthyvlades till sist med en släthyvel. 
Detta arbete utfördes efter hoplaggningen, varvid hyveln var så 
fint inställd, att den tog mycket fina spånor. Var kärlet noggrant 
laggat, behövdes inga särskilda anordningar för att under hyv-
lingen hålla ihop stavarna. Inpassningen av den sista staven i 
kärlet var för övrigt det besvärligaste arbetet under laggningen. 
Den kallades därför också alltid ssrgestaven. 

Bandvirke till kärlen utvaldes av fina grankvistar, vilkas 
grovlek anpassades efter kärlets storlek. Banden till de stora 
lögekaren gjordes dock ej av kvistar utan av smågranar av det 
slag, som växte utmed marken och alltid böjde toppen uppåt. 
Dylika granar voro i regel långa och kvistfria samt borde hålla 
upp till två tums grovlek. Halva tjockleken täljdes bort, likaså 
märgen som ej fick sitta kvar i bandet. Barken fick ej avskalas 
på den utåtvända sidan, förrän bandet satts fast kring kärlet. 
Så länge barken satt kvar, gick det lätt att böja bandet, men 
togs barken av, torkade det och bröts lätt sönder vid böjningen. 
Barken måste skalas av mycket försiktigt, så att inga skåror 
efter kniven uppkommo i virket, ty då brast det i regel förr eller 
senare. Mindre band täljdes färdiga med kniv, under det man 
höll dem i händerna, men grövre band fastskruvades i hyvel-
bänken och bearbetades med bandkniven. Vid bandningen utgick 
man alltid från kärlets smalare ände för att kunna tränga på 
bandet. Två av stavarna gjordes ett stycke längre i bottnen än 
de övriga, på dessa utskjutande ändar lades bandet, som var 
hopfästat, och drogs med en bandkrok försiktigt på rätt plats. Då 
alla band blivit påsatta, avsågades stavändarna, varvid samtliga 
stavar nådde en tum utanför bottnen. Därpå jämnades stavarnas 
övre ändar. Den eller de stavar, som skulle utformas till öron, 
kallades öronstavar. 

Vid hopfästningen av banden skar laggaren ut hak nära ban-
dets ändar; de benämndes svephak eller knäpphak och skars ut 
3-5 tum från ändarna. Sköten fick ej bli grövre än själva bandet 
i övrigt; de fria ändarna drogos ned under bandet, så att de 
blevo nätt och jämnt synliga. Utskärandet av haken och hopsätt- 
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ningen var ett kinkigt arbete, som ej alla laggare i skogsbygden 
behärskade tillfullo, varvid följden blev otäta kärl. 

Järnband på laggkärl förekommo i angränsande bygder på 
1880-talet, med de här omtalade laggarna begagnade ej sådana. 
Benämningarna på de i regel tre laggbanden voro, räknat ned-
ifrån och uppåt: laggbanne, mellabanne och övverbanne. Stun-
dom behövdes två mellanband. 

Utjämningen av stavsömmarna på kärlets insida företogs efter 
bandpådragandet med en ytterst liten hyvel med halvrunt järn. 
Närmast bottnen kunde man ej komma åt att hyvla, utan det 
återstående togs där bort med ett skedjärn. En skicklig laggare 
hade sammansatt stavarna så noga, att denna utjämning sällan 
blev nödvändig. Avtunningen på stavarnas innersida under bott-
nen utfördes med en krokig täljkniv. Man skulle där avskära lika 
mycket som spåret var brett i stavarna, detta för att kärlet skulle 
vila på hela ändytorna, då det stod på golvet. Den utvändiga och 
slutliga avputsningen av brädden företogs dels med en större, 
skarpslipad täljkniv, dels med en grov fil, till småkärl dock med 
en fingradig fil. 

Intömningshålet på dryckeskärl och kar hette sprund eller 
sprundhål och tappen sprundtapp. Hålet för avtappning benämn-
des tapphål. Tappen var som nämnts genomborrad och i hålet 
stacks en mindre tapp, kallad svikt. Kärl med tvenne bottnar, 
t.ex. drickestunna och brännvinskagge, försågos alltid med ett 
litet lufthål upptill, vari en svick placerades. 

Otäta eller gistnade laggkärl tätades av ägarna genom att de 
vändes upp och ned och vatten hälldes över bottnen, vilket kalla-
des att 818 på laggskvätt. Men metoden förkastades av laggaren, 
som ansåg att kärlet borde kasseras, eftersom det var dåligt 
hopsatt och aldrig skulle bli tätt. Springor omkring sprundet 
tätades med beck, som upphettats, tills det blev flytande, och 
fick bilda en ganska tjock fals omkring sprundet. Dylik tätning 
tålde dock ej solvärme eller annan värme och praktiserades där-
för endast på sådana laggkärl, som stodo i källare eller matbod. 
Ett annat sätt var att täta med deg av grovt rågmjöl. En sådan 
deg kunde efter torkning kvarsitta i åratal. 

Lösa lock till mindre byttor kallades böttel8k. Tvärs över locket 
sattes en tvärslå, en oke, i vilken laggaren tog upp ett avlångt 
hål för handens fingrar. 1 bakre byttstaven upptog han ett fyr- 
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kantigt hål och en nock på tvärslån passades in i hålet. I främre 
staven mitt emot borrades ett hål på sned för böttepiere (bytt-
pinnen), varmed locket kunde stängas till. 

Kokning och färgning av laggvirket synes ej ha förekommit. 
Däremot målades vissa kärl, såsom t.ex. vattensån, vilken 
målades vit invändigt och utvändigt blå eller grön. Brännvins-
kaggar, mjölkbyttor, kollor och smörkärnor målades utvändigt 
i samma färger. 

I de fall, då större mängder laggved höggs upp i skogen om 
våren, klövs den på stället och lades upp till torkning. Man 
måste då lägga skydd över veden, ty om den soltorkades, upp-
stodo sprickor i den. 

Av anteckningar i en dagbok, förd i gården Nystuga, Ränkesed 
(Älgå), framgår, att laggarna nästan alltid erhöllo betalt för sina 
kärl vanligen med råg, havre, kaffe och fläsk. Någon gång fingo 
de kontant betalning: »1878 ett kar af Olof på Baggetorpet 4 kr.» 
och 1880 Jonas Hägg i Sättra En salttina 2,50, en bytta och 
en kolla 1,50». 

Fatsvarvning. 

Träfat svarvades av virke, som togs ur grova al- och björk-
stubbar. Det var ej alltid lätt att forsla fram dylika stubbar till 
gården, eftersom man ofta måste vandra långa vägar för att få 
tag i lämpligt virke. I sådana fall var det betydligt bekvämare 
att frakta med sig verktygen till skogen och svarva kärlen där 
samt bära hem dem färdiga i en säck på ryggen. Verktygen voro 
täxla, d.v.s. en urholkningsyxa, vidare en handyxa, en spindel 
(axel), några svarvjärn samt ett rep att användas till rem på 
spindeln. Svarvstolen (fig. 132) byggdes på ett lämpligt ställe 
mellan två träd. Ett rep bands fast i en gren över spindeln, 
ett slag lades runtom spindeln och andra repänden fastgjordes 
vid en rätt lång stång, som tjänstgjorde som trampa. Vid tramp-
ningen roterade spindeln genom att repet stramade åt kring 
densamma, medan den fjädrande grangrenen drogs ned. Då 
passade man på att svarva genom att ansätta svarvjärnet (fig. 
134) till den sida av fatämnet som roterade från svarvaren. 
Så lyfte den fjädrande trampstången upp sig själv till utgångs-
läget, åtstramningen kring spindeln lossnade något, grenen lyftes 
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. Rekonskruklion mad ledning 1 ; 	bevanade Lektyg samt 
. muntliga uppgiften. 

Fig. 132. Fatsvarvning i skogen med tillfälligt uppsatt svarv. Köla. 
A. T. Byberg. ULMA. 

då upp i normalläge igen, ny nedtrampning, spindelsnurrning 
och svarvning o.s.v. Man svarvade alltså i tempon och fortsatte 
så, tills kärlet var ursvarvat. Så länge grovhuggningen ej blivit 
bortsvarvad, fick farten på spindeln ej bli för hög, ty då kunde 
ämnet av centrifugalkraften slungas loss ur svarven. Allt efter-
som fatämnets tjocklek minskades, kunde emellertid spindel-
farten ökas. När kärlet var ursvarvat, stämdes centrumpunkten 
bort med stämjärn. Avjämning och putsning företogs därefter 
hem rna. 

En fatsvarv från mitten av 1800-talet av den typ som användes 
vid svarvning hemma på gården, synes på fig. 133. Denna stora 
svarvstol var försedd med svänghjul samt hade en anordning 
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med reglerbart käppstöd att vila hand och svarvjärn på under 
arbetet. De olika tempona vid svarvningen, såsom uppritande 
av fatbrädd, ämnets tillyxning med täxlan, mätning av tjocklek 
och djup, centrumpunktens bortstämning o.s.v. framgår åskåd-
ligt av bildserierna på fig. 134 och 135 a—f, varför en särskild 
redogörelse härför torde vara överflödig. 

De färdiga fatens torkning måste ske mycket långsamt och vid 
jämn temperatur. De grävdes därför ned i en havrebinge i spann-
målsboden med bottnarna upp och så djupt, att dessa nätt och 
jämnt voro synliga. Efter förloppet av några dagar lyftes faten 
upp något och detta upprepades dag för dag, tills faten lågo löst 
och fritt ovanpå havren. Därefter voro de snart torra och kunde 
tagas i bruk. 

Särskilt i Nordmarks härad svarvades förr stora mängder trä-
kärl, som såldes i Norge. Landshövding Adolf Mörner, som 1726 
skrev en skildring av näringslivet i Värmland, framhöll speciellt 
nordmarkingarnas »vackra träkärl av al, björk eller asp» (En 
bok om Värmland I, sid. 255). 

Nävertäkt och näverarbeten. 

Nävertäkten bedrevs som flitigast före 1800-talets mitt för att 
så småningom avtaga mot århundradets slut och snart därefter 
alldeles upphöra. Omkring 1850 hade befolkningen på Glaskogen 
även upphört med att lägga nävertak på stugor och uthus, d.v.s. 
ett underlag av näver samt torv ovanpå, och därmed minskade 
efterfrågan starkt. Tillverkningen av näverbottnade skor, nävver-
b8ttskor, synes ha nedlagts vid sekelskiftet, och näverslöj den 
hade inom vårt område aldrig nått någon större utbredning eller 
utveckling. 

Så länge svedjningen pågick, gynnades björkens spridning i 
skogarna, varigenom det blev gott om näver. E nävverb8le (nä-
verbörda) räckte för ett hushåll i flera år. Den togs i savetia, 
alltså om våren i savningstiden, då nävern löppte bäst. Näverns 
insida benämndes vranga och björkstammen med kvarsittande 
bark kallades nävverlest. 

Det enda behövliga verktyget vid nävertäkten var kniv eller 
handyxa, med vars ena hörn man gjorde skårorna på björk- 
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FATSVARV från erriften av WO-Id/d. 
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Bankens Isingd 	/40 cm 
m 	. haJoi 	64 " 

Dubtsisajd frön bankers 36 ss 
Spindelns diamefen 22 ..., 

" 	" axel/rings" 27 6 

Fig. 133. Fatsvarv. Köla. A. T. Byberg. GM. 

stammen.1  Före avfläkandet skar man ett vertikalsnitt samt ett 
på vardera kanten. Man fortsatte därmed så högt upp på stam-
men, som man nådde utan stege eller liknande anordning. 
Flaken revos sedan av 'runt stammen och formatet blev ungefär 
kvadratiskt. Ett dylikt stycke benämndes e növver, ett flak eller 
ett sjok. På fällda björkar tog man cylinderformiga stycken. 
Därvid avsågades utvalda stamstycken, kab ber, barken bultades 
runtom, varefter man drev ur trästycket samt skalade ur den 
i cylindern kvarsittande barken. Av dylika nävercylindrar gjorde 
man burkar med botten av trä, kallade nävverbutter. 

Vid uppläggningen av näverflaken till en näverbörda lades de 
korsvis i en packe, varvid ordnades så att de båda halvorna lågo 
med baksidan utåt. Med vridna björkvidjor, lagda i kors, band 
man ihop bördan och fästade i korset en vidja att lägga över 
ryggen. På förvaringsstället hemma på gården försågs varje börda 
med en större sten för att hindra flaken att rulla ihop sig. 

1  Den följande redogörelsen är huvudsakligen referat av en uppteckning 
om nävertäkt av A. T. Byberg från Köla s:n. EU 36116. 
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a 	 b 

Fig. 135 a—f. Fatsvarvning. Köla. GM. 

Fatämnet hugges ur med täxla, innan man bestämmer centrumpunkten, 
där spindeln skall bultas fast; 

Svarvningen börjar vid bottnens centrum; 

Inuti kärlet svarvar man från kanten och inåt; 

Slutligen återstår endast en klack inuti vid spindelns fäste; 

Klacken i kärlets botten hugges bort med stämjärn; 

Med ett skedjärn jämnas till sist fatets botten. 
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Vi ha nämnt, att nävern användes till taktäckningsmedel, an-
tingen med eller utan ett lager torv ovanpå, till skobottnar och 
diverse bruksföremål. Vid sulning med näver skrapades den vita 
ludden bort, styckena skuros till i lagom storlek och samman-
passades så, att strukturen korsades något. En läderskiva lades 
över nävern för att hålla den kvar, lädret pliggades fast, varefter 
sulan syddes ihop med ovanlädret med becktråd. Utanpå denna 
lädersula fastpliggades en slitsula av nytt färskt läder. Om någon 
gång gammalt och använt läder nyttjades, benämndes bottnarna 
lappbsttner. Även s.k. inlägg i skodon gjordes av näver, särskilt 
näverinlägg i hälkappan voro vanliga. De lösa inläggen i sulan 
repades korsvis med knivspetsbaken för att motverka näverns 
hoprullning. Inläggen i hälkappan beckades en smula med upp-
värmd beckstång. 

Nävern kom också till användning som skydd omkring grind-
stolpars jordade del samt som skydd över brobjälkar i broar 
över vattendrag. Stundom lade man e logebro av näver framför 
ingången till logen. Fodral till större knivar, speciellt jakt- och 
slaktarknivar, tillverkades ibland av näver. Hoprullade näver-
bitar blev flöten på nät och ryssjearmar. Stenar och järnbitar 
dugde till sänken, varvid de rullades in i näverpaket, som för-
sågos med hål i båda ändarna och fastbundos vid nätkanten. 
Även ryssjebågarna hade dylika sänken. 

Av näver tillverkades också en del andra föremål, såsom näver-
säckar, burkar, s.k. skroc,kor, dryckesskopor, näverspel m.m. 
(fig. 136). Näversäcken använde man att plocka bär i, att för-
vara matsäck och jaktbyte i m.m. I näverburkarna förvarades 
småsaker av olika slag, i större sådana bar man också sur-
mjölken, då man drog till skogs för att arbeta eller valla korna. 
Skråcka tillverkades tillfälligt under bärplockning och dryckes-
skopan likaså, då man ville dricka vatten i en bäck eller källa i 
skogen. Med nävverspele underhöll man familjen och arbets-
kamrater i skog och mark. Det ljud som frambringades därav 
erinrade något om klarinettens. 

Tegelslagning. 

De redskap som användes vid framställning av tegel voro 
kvarnen eller lerkran för lerans beredning, två eller tre tegelkar 
(träformar med plats för två tegel i varje), lerbord med vatten- 



Burk. med 
hel innersida 

'Nelversdickl-kont). 

349 

Dryckesskopa 
(vid kalla). 

a 
'Naverspcl• 	0",  
(Musiken liknade mirmast 
Maninettspel). 

Fig. 136. Näverföremål. %öla. A. T. Byberg. EU. 

tunna och avstrykare, torkbräder, vattenbytta med skopa samt 
eventuellt en skottkärra, trellbår, om avståndet till lergropen 
var kort, i annat fall kördes leran med häst till kvarnen (se 
fig. 137, till vilken den följande redogörelsen ansluter sig). 

Lerkvarnen eller kranen var en fyrkantig, stående trätrumma 
med hörnstolparnas fotändar nedgrävda i jorden. Nederst an-
bringades en spade såsom skjutlucka för leruttag i en träränna. 
Mitt i kranen stod den vridbara kubben, nedtill försedd med 
ring och axelsprint, vilken var lagrad i en sten. över kranen låg 
en tvärbjälke och i denna satt fästad en järnkrampa, som utgjorde 
övre lager för kubben. översta kubbänden korsades snett av 
dragstången, som var fastgjord på korsningsstället med timmer-
länkar (kätting). På dragstångens nedre ände kunde ibland 
finnas en sittbräda samt dessutom fäste för skaklarna. Från 
kubbens topp ledde hålltömmen direkt till hästens betsel. Äldre, 
stadig häst kunde ibland arbeta utan körkarl. 
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Lerbordet utgjordes av en hyvlad skiva på fyra, i marken ned-
slagna ben. Skivan hade två vinkellagda stödlister för karet. 
Tunnan till vänster om bordet stod alltid fylld med vatten (den 
kallades i egenskap av tom silltunna ett silltönneträ). I vattnet 
låg avstrykarkaveln (en käpp), då den ej var i bruk, samt de 
ovannämnda karen. Omkring lerkranen låg materialet, lera 
krossad i bitar, tagen direkt ur lergropen. Utom lera fanns där 
antingen sågspån eller sand samt där bredvid vattenbyttan med 
skopan. 

Mataren skulle med spade eller skopa ösa materialet upp 
i kranen och se till att en lämplig mängd vatten blandades med 
leran och tillsatsen av sågspån eller sand. Med den runtgående 
kubben, på vilken fanns rivknagger av järn eller hård björk, 
ältades materialet till lagom konsistens. Då luckan togs undan, 
gled den ältade leran sakta ut i rännan, skars av med tvärspaden 
och bars på denna till lerbordet. Tegelslagaren vid bordet tog 
så ett av tegelkaren (formen) ur vattentunnan, slog lera i de 
båda formöppningarna och knådade ned den ordentligt med 
händerna, tog slutligen avstrykarkaveln ur tunnan och strök av 
den överblivna leran på karets brädd. Det fyllda tegelstenskaret 
ställdes sedan med sidan eller kanten på bordet. Att kunna draga 
karet av bordskivan, utan att »stenarna» gledo ur, var en konst 
som krävde vana och yrkesskicklighet. 

Nu var det bärarens tur att taga karet med bibehållande av 
dess ställning på kant och bära det till ett utlagt torkbräde. Där 
stjälpte han det med stenarna i, lyfte bort karet och lade det 
tillbaka i vattentunnan. Så hämtade bäraren kar efter kar från 
lerbordet och placerade innehållet på de på marken utlagda brä-
derna till att torka. Torkbräderna voro beströdda med sågspån 
för att motverka fastklibbning. När stenarna hunnit torka till 
en viss stadga, restes de på kant, för att undersidan också skulle 
bli torr. Därpå lades stenarna i ranker (rader med fyra lager 
av tegelstenar), som täcktes med bräder, tills ett antal rankor 
murats samman till en »tegelugn», en sättning. 

Tegelugnen var kubformig och i regel försedd med tre raka, 
horisontala eldhål, som löpte tvärs igenom vid markytan. På 
båda sidor om ugnen packades jord samman och kvarhölls med 
brädskärmar. Stenarna lades med cirka en centimeters mellan-
rum. Ovanför eldrören fogströks hela ugnen med lera. Den 
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Fig. 137. Tegelslagning. Köla. Modell av A. T. Byberg. GM. 

täcktes över, tills bränningen skedde, då taket togs bort. Man 
eldade ugnen med s.k. långved och höll jämn värme, tills teglen 
voro färdigbrända. Endast den yrkeskunnige förmådde rätt be-
döma, om temperaturen hölls lagom. Eldningen måste avbrytas 
i tid, så att det inte blev för mycket vrak av obränt eller hopsmält 
(sintrat) tegel. 

Den här skildrade tegelslagningsmetoden kan anses ha upphört 
i orten med första årtiondet efter senaste sekelskiftet. 

En i viss mån primitivare metod att framställa tegel beskrives 
av Einar Johansson från Karlanda (Nordmarken 1938) : »När 
murteglet skulle tillverkas gjordes en stor sump i en lerhåla, i 
vilken man red runt med hästar, varigenom leran blandades. 
Massan blev emellertid ojämn, och hästarna, som nedsmordes 
[upp] över öronen, lämnade ofta 'visitkort', vilket allt gjorde 
teglets kvalité ganska underhaltig. Tegelstenarna brukade ej 
heller bliva lika stora. Under sådana förhållanden var det ej så 
lätt att få murpiporna jämna» (a.a. sid. 68). 

Mathållning och hushållning. 
Inledning. 

Fattigdom och umbäranden av olika slag fingo skogsborna 
ofta pröva på under förra seklet. Gamla sagesmän intyga, att 
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fattigdomen var särskilt svår under 1860- och 70-talen. En fel-
slagen sådd eller skörd hade till följd, att man nödgades tillgripa 
tiggarstaven. Mest utsatta voro de, som inte ägde några husdjur. 
Även om hungerspöket ibland grinade mot de små torpens och 
backstugornas innevånare och matbiten måste ransoneras till 
barnen, klarade man sig någorlunda, så länge man kunde föda 
en ko, några getter eller får. Insjuknade den enda kon, berövades 
torparfamilj en sin viktigaste föda. Dog kon, var bestörtningen 
över förlusten större än över en nära anhörigs bortgång. Det låter 
kanske överdrivet, men så var det. 

Hushållnings- och matvanorna voro ytterligt enkla och torftiga. 
Man levde ännu i sj älvhushållningens tidevarv, då man skaffade 
de flesta livsförnödenheterna ur naturens ibland rikligt försedda, 
ibland nästan tomma förrådsbod. I bättre situerade hem var man 
inte så beroende av skiftningarna i tillgång och behov, men 
skogstorparna och de °besuttna nödgades stundom draga åt liv-
remmen hårdare än som var nyttigt för hälsan. Barnen voro 
under uppväxttiden ofta undernärda. Ladugårdens produkter 
samt säden, viltet och fisken utgjorde de viktigaste bestånds-
delarna i mathållningen. Andra nödvändiga varor, såsom sill, 
salt, specerier m.m., sökte man byta sig till mot smör, ost och 
ägg samt mot vilt. I andra fall erhöll man dessa produkter såsom 
lön för dagsverksarbete. Kontanter saknades i regel ända till 
den tid, då skogsbolagen började exploatera skogarna och till-
satte arrendatorer på de inköpta gårdarna. Alla som arbetade i 
järnbrukens och bolagens tjänst, fingo göra uttag av varor på 
avräkning. 

Bevarade bokföringsböcker från t.ex. Gladåkers brukshandel 
innehålla uppgifter om utlämnade varor och förnödenheter till 
en stor del av skogsbefolkningen i det område, vi behandla. 
Några utdrag ur en Journal för 1845-47 kunna här vara av 
intresse. Den vara, som uttogs i allra största utsträckning, var 
brännvin, därnäst kommo tobak, salt, sill och socker. Ofta an-
tecknades givetvis stångjärn, manufakturjärn, hästskor och spik. 
Annoteringarna äro avfattade på följande sätt: »Sörboheden, Olof 
Andersson, 10 skålp. Stångjärn. Pikstad, Nils Olsson, 5 Kistor 
4 tum Spik för Kol. Gränsjötorp, Joh :s Andersson, 10 skålp. Sill, 
1 kappe Salt» o.s.v. Bland andra varor må nämnas sulläder, hö, 
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halm, lutfisk, gråsej, spillånga, bomullsgarn och tråd, vadmal, 
potatis och säd (havre, korn och råg). 

I utbyte lämnade skog sborna träkol och trätjära, utförde dags-
verken och körslor, timmerflottning och roing, dvs, utförde 
arbetet att ro lastpråmar över sjön övre Gla från Bergviks 
faktori (Glava). En dylik rodd över sjön betalades med 25 öre. 

Matordning och mathållning. 

Dagens huvudmål voro daggeln (dagvarden) eller frukosten, 
meddan eller möddan, middagsmålet, samt kväel, som kvälls-
målet kallades. Frukost intogs vanligen klockan 8, middag 
klockan 12 och kvällsmat klockan 8 sommartid men klockan 7 
om vintern. I regel började man arbetsdagen med ett morgonmål 
klockan 5, då man, åtminstone före slutet av 1800-talet, förtärde 
kaffe med bröd, smör och ost, tidigare surmjölk eller annan 
mjölk i stället för kaffe. Klockan 1/2  11 på förmiddagen åt man 
mellamål, förr bestående av mjölkmat och bröd, senare av kaffe 
med dopp, samt om aftonen vid 4-tiden, af tesval, aftonvard, då 
man fick mjölk eller filbunke och smörgås eller kaffe och bröd. 
Uppgifterna äro från Älgå skogsbygd. 

Den stående frukosträtten var havre- eller skrädmjölsvälling 
samt tunnbröd (havrebröd) och en sillbit. I mera välbärgade hem 
strök man smör på tunnbrödet. Middagsmaten var mera om-
växlande. Huvudrätten var potatis (sedan den kommit i bruk) 
samt fläsk eller kött och bröd. Efterrätt förekom ej i vardagslag. 
En vanlig middagsrätt var även pannröre, ett slags gröt av 
skrädmj öl (havremjöl), som kokades, varefter man blandade i 
små stekta fläsktärningar samt flott. När rätten lades upp i ett 
fat, slog man flott över det hela och skar ned det med en sked. 
Kvällsmålet bestod ofta av samma rätt som frukostmålet men 
stundom utbyttes skrädmjölsvällingen mot vassgröt, kokad av 
havre- eller skrädmjöl samt vatten. Även potatis och sill eller 
fisk förekom. Gröt av nämnda mjölsorter var vanlig. 

Överbliven kall gröt från kvällsmålet åts ofta till dagvard 
nästa dag. Ofta åts vespegröt, så kallad för att tillsatt mjöl 
vispades i vid kokningen. Ibland utgjordes frukostmålet av 
uppkokt mjölk med kakesåll, d.v.s. ilagda skurna mjukbröds-
strimlor. Dylik uppkokt mjölk, lätt saltad, förtärdes även till 
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smörgåsässlinger, som benämningen var på bröd med sovel och 
smörkleck. En omtyckt frukost- och kvällsmålsrätt var även 
ölmjölk eller ölsupe, som bestod av uppkokt mjölk, vari man i 
stället för salt slog en skvätt dricka vid uppkoket. 

Frukostvällingen, som beskrivits ovan, kallades också kank-
välling. Man skilde mellan slätvälling och kankvälling. I den sist-
nämnda förekom kanker, små klumpar av mjöl, åstadkomna på 
så sätt, att man med vänster hand tog en näve mjöl och lät det 
glida mellan fingrarna direkt i den kokande mjölkgrytan, under 
det man med höger hand rörde om med en visp. Den som hade 
vanan inne, kunde på så sätt få till lagom stora eller små »kan-
ker». Den smaksattes med litet salt liksom all annan välling 
och gröt. 

I de bättre hemmen kokades skrädmjölsvällingen och gröten 
av mjölk, eljest av vatten. Mjölet skräddes av havre. 

En för dessa skogsbygder karakteristisk maträtt var näve-
gröten eller med finskt namn motta eller mott/. Under förra 
hälften av århundradet förtärdes den nästan dagligen, dels i 
hemmen, dels på arbetsplatsen, på sätern och i kolkojan. Den till-
lagades på följande sätt. I en gryta hälldes vatten, som då det 
kokade häftigt på en gång tillsattes med hela den mjölmängd, 
man behövde, och hoprördes med e tvare (även uttalat tväre), 
så att mjölet bildade stora klumpar. När gröten blivit stadig och 
kokt, togs den upp i klumpar, som man vid ätandet höll i 
handen och doppade i flott i fläskpannan. På grund av att gröten 
alltid åts utan kniv eller sked och brukade hållas i näven, fick 
den namnet nävgröt. Under höst och vinter åt man denna rätt 
till middagsmål. Vid kolning i skogen skall den ha utgjort huvud-
rätt för dagen. 

Vi nämnde tvaran. Den gjordes av en tallbuskes toppstycke, 
avkapat så, att en grenkrans om några grenar kvarlämnats. 
Grenarna, som oftast voro fyra, avkapades till 2 1/2  tums längd 
och skaftet till 10 tums längd. Till sist barkades den ren och fick 
torka före användningen som ett slags visp. 

Vintertid brukade man inte hålla så noga på de vanliga mål-
tiderna. Sålunda kunde första målet intagas klockan 7, varefter 
var och en gick att sköta sitt. Klockan 9 åt man frukost och 
arbetade sedan till klockan 12. Tidpunkten för middagsmålet 
rubbades sällan. Efter middagen fortsattes göromålen så länge 
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det var ljust nog att se, varpå eftermiddagskaffet intogs. Dagen 
avslutades med kvällsmål vid 7-tiden. 

Till maten brukade något slags dricka serveras. I början av 
1800-talet förekom det allmänt, att karlarna togo sig en sup på 
morgonen, innan de förtärde någon mat, varefter de gingo till 
stallet, medan matmodern eller pigan kokade mjölk. Det var inte 
sällsynt, att kvinnor praktiserade samma sed, innan de stässe 
(gjorde i ordning) i ladugården. 

Då man före midsommar vistades vid svedjefallen, hade man 
ofta för lång väg för att hinna hem till middagen. Då medfördes 
neste (matsäck), i regel bestående av bröd, speke (torkat fårkött) 
samt surmjölk eller tättemylk i en näverburk. Husfadern bru-
kade vid måltiderna fasthålla näverburken mellan sina båda 
knän, där han satt på marken, de övriga slogo sig ned bredvid 
honom och åto alla med sked ur burken. Ibland kommo hemma-
varande barn eller en piga till svedjefallet med middagsmålet. 
Hade husfadern lejt folk till svedjningen, kunde han själv gå 
till dem med maten. Sedan arbetsfolket vilat unda (vilat middag), 
fortsattes svedjandet och rågsådden till skymningen. Sällan kunde 
man hinna hem till aftonvarden, utan man fick stilla hungern vid 
hemkomsten, oavsett vad klockan hunnit bli. Även en tid på 
hösten voro måltiderna oregelbundna, nämligen under kolveds-
huggningen och hopkörningen till milorna. 

På sätrarna kunde man heller inte för jämnan hålla bestämda 
mattider. Man åt, när det passade sig bäst. Från gården hade man 
fått med sig bröd och mjöl, salt och kaffe, allt annat såsom 
mjölk, filbunke, smör och flera sorters ost, fanns att tillgå i 
sätern. 

Vardagsmaten bestod sålunda huvudsakligast av mjölkrätter, 
tunt havrebröd, mjukt rågbröd, kött och fläsk, sill, fisk samt 
viltkött och potatis. Grönsaker förekommo i ytterst ringa om-
fattning, endast vitkål, morötter, ärter och bönor, men knappast 
till vardags. Dä inte fsikemat täcke, hette det om grönsaksrätter, 
och därmed menades, att dylikt kunde duga åt kreatur men inte 
åt människor. 

Såsom helgdagsmat räknades under tidigt 1800-tal mjukt råg-
bröd, kake som det kallades, samt ostkaka, sötost, kött, fläsk, 
smör och vidare de ovan uppräknade grönsakerna. Till julen 
hörde särskild kalasmat, nämligen vörtlimpa, salt kött, skinka, 
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olika slags korv, kål med fläskbitar i, soppor samt smörgåsmat. 
Även fisk räknades till helgdagsmaten, vilket framgår av en an-
teckning i Ränkeseddagboken. Hos Elof Andersson i Nytomta 
firades hans inval i riksdagens andra kammare med middag, 
och då inköptes »fisk till Riksdags Calaset», står det i dagboken 
för år 1841. 

Av fisksorter förekommo gädda, lake, ål, abborre, röding, 
laxöring, sik, slom och löja. Dessutom erhöll man i handels-
bodarna gråsej, lutfisk och spillånga. Fisk var ofta middagsmat 
om söndagarna. 

Om den vanliga söndagsmaten vid århundradets slut berättar 
en sagesman i Älgå. Första målet var kaffe med finbröd till, 
bakat av samsikt eller sammalet mjöl. De mindre barnen fingo 
endast en halv kopp kaffe. Sommartid utgjordes frukosten 
klockan 9 mestadels av fillebonke eller vispgröt, kokad av skräd-
mjöl i mjölk. Till middag var det oftast kött (gärna av vilt) 
och potatis, men även kokad fisk. över huvud förekom sällan 
stekt kött och stekt fisk, t.o.m. hare kokades i gryta. Aftonvard 
om söndagarna var grovt bröd med smör och pålägg till bättre 
gröt eller välling, stundom flötegröt kokt av finare mjöl med 
flöte (grädde) till. Kvällsmålet kunde också bestå av lämningar 
från föregående måltid. 

På s.k. bättre ställen fanns alltid undantagen finare mat, av-
sedd för främmande och utgörande det bästa, huset förmådde 
frambringa: gott mjukt bröd, kaka och limpa, samt smör, ost 
och korv av flera slag, skinka, ägg och brännvin. Brännvins-
flaskan hade husfadern hand om, den övriga förplägnaden för-
varade husmodern i ett särskilt skåp och serveringen skötte hon 
själv om. Det ansågs vara en hederssak att förpläga främlingar 
och gäster så väl som möjligt. 

Sa ggel eller saggel var en gemensam benämning på fläsk och 
kött i olika former. Med bosaggel menades det fläsk och kött, som 
förvarades ute i boa (matboden) nedsaltat i tinor, en särskild 
tina för fläsk och en för kött och korv. Boden kallades därför 
även saggelboa. I samma ruin som tinorna förvarades även smör-
byttorna, men ostarna kunde inte lagras där, emedan de togo 
smak av den salta maten. De förvarades därför i ett särskilt rum 
i matboden, där även spannmål och mjöl magasinerades. 

För- och efterrätter synas inte ha förekommit annat än vid 
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högtidliga tillfällen. Efterrätter kunde dock på bättre ställen före-
komma även om söndagarna samt vid besök. Vanligen kokades 
då krämer av socker eller sirap och vatten. 

När det led framemot Orsmöss, Olovsmässan 29 juli, hade sovlet 
vanligen tagit slut eller var på upphällningen och sädesbingen 
började bli tom. I stället för sovel måste man då nöja sig med 
salt och kummin, sillake eller osockrade lingon till potatisen. 
Blandningen av salt och kummin benämndes joUippe/dapp. 

Den som skulle ut på langfal (långfärd), utrustades med 
matsäck, kallad niste, neste och även falmat. Matmodern sades 
neste ut kärane, då hon lagade i ordning nestinga. Jä lyter neste 
iväg kärane, hette det. I matsäcken lades ned både torrt och 
mjukt bröd, ost, smör, spekefläsk (spicket fläsk), korv och 
spekekött. En flaska eller kagge brännvin hörde till utrustningen 
och nedlades i ett speciellt träfodral, urholkat så, att det passade 
precis till flaskans form. Fodralet stängdes med skjutlock. Maten 
nedpackades i en »knäpphässje» (se sid. 336). Vallhjonen fingo 
som niste med sig en nävverbutt surmjölk samt bröd och mese 
(mesost). 

Vid särskilda tillfällen, t.ex. när säterpigorna återvände hem 
från fäboden, kunde barnen få smaka en ostegök (Mgå) eller 
ostegöuk (Köla, Järnskog). Denna bestod av i handen hopkramad 
färsk vitost. Man gav barnen direkt ur handen ett giv eller matgiv 
i sänder. Det hette att ge barnen fägnan, när de erhöllo godsaker 
i denna eller annan form. 

Ost intog ett framträdande rum i mathållningen. Vid ost-
ystning sattes en stor gryta, nästan fylld av mjölk, över elden 
i den öppna spisen. I en träslev tog man upp litet mjölk och 
gnuggade däri en kalvmage (se nästa sida), slog tillbaka mjölk-
svätten i grytan och värmde mjölken, tills den löpte och ost 
bildades, då densamma genast togs upp i ystkärlet. Mese kokades 
i grytan av vassten, som uppkom då mjölken löpte. När vasslan 
kokat en stund, övergick den till s.k. vassleost, och efter ytter-
ligare kokning, tills den blivit tjock, erhölls mese eller mesost, 
som den också kallades. För värmens skull var det ganska på-
frestande att stå och röra om i mesegrytan. Om man kokade 
vasslan, tills den hårdnat, fick man sannost, av vilken man nästan 
dagligen skrapade med kniven och strödde över smörgåsarna. 
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Till sötost valdes särskilt god och fet mjölk. Efter det löpe 
tillsatts, fick mjölken endast sjuda upp, då ostämnet flöt upp 
och skummades av. Den färdiga sötosten bestod av finfördelad vit 
ost, som åts nylagad och varm tillsammans med vasslan, ibland 
även med tillsats av gräslök. Vitost däremot pressades i en ost-
form, beströddes med kanelränder och åts färsk. Den tjänade 
även som ett slags ersättning för sovel på bröd. Skogshuggare, 
slåtterkarlar och vallhjon brukade alltid ha vitost i matsäcken. 
Kåmmanost eller kryddost var även den en vitost men tillsatt 
med kummin. Gräddost slutligen kallades vitost, som utrörts 
med grädde i riklig mängd. Hade man särskilt gott om mjölk 
och inte visste, hur man skulle använda den för tillfället, kokade 
man skomost av den skummade mjölken. Den blev en sämre 
sorts vitost, som var något torr. 

Ostekake hette en rätt av vitost, småkrossad och hoprörd med 
grädde och äggula, det hela gräddat i form. Ostpudding grädda-
des i bakugn efter ett brödbak och då man ägde riklig tillgång 
på reunj81k efter nykalvad ko. Denna pudding kallades även 
pannost. 

Tillverkningen av ostelöpe skedde på följande sätt. Vid slakt 
av en spädkalv, som avhållits från att äta hö och endast fått 
dricka modersmjölk, tog man vara på den ost som bildats i löp-
magen. Denna ost saltade man rikligt, varefter man lade den 
tillbaka i löpmagen, som dessförinnan tvättats noggrant. För 
magens öppning spetades fast en sticka, med vars tillhjälp den 
lilla påsen hängdes upp för att torka i taket över spisen. Vid 
ystning lades denna torkade löpmage i den uppvärmda mjölken 
en stund, varigenom mjölken snart bragtes att löpna. 

Bland den mängd-  maträtter av skilda slag, som Nils Keyland 
uppräknar i Svensk allmogekost, ha följande tillagats även i vårt 
undersökningsområde: Bänkvälling, vespevälling, årörsvälling 
(av åröre= avredning), vassvälling (av vatten), havregrynsväl-
ling, drickvälling (med tillsats av dricka), byggmjölsgröt, näv-
gröt (motta), milgröt (koktes av kolare vid milan), rågmjölsgröt, 
vassgröt, römmegröt (av no. römme= grädde), löktgröt (kokades 
vid lyktad skårand), hillogröt (havregröt tillsatt med krossade 
skogsbär), sönningsgröt (sönning= vassla kokad av kärnmjölk). 
Vidare lagades pannröre, rotmos, potatismos, stekta kålrötter 
skurna i bitar, blodpalt, blodkorv, joläppelk8rv, kalvsylta och 
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annan slaktmat. Till Vafferdagen (Vårfrudagen) gräddades 
vaf f  ler (våfflor). 

Byggmjölsgröt var ännu vid sekelskiftet vardagsmat i små-
stugorna i Älgå skogsbygd. Rolisen i Sätrarne åt sig fördärvad 
på sådan gröt. När han hade avlidit 1911, lär doktor Staf, som 
ditkallats, ha yttrat, att byggmjöl hade fastnat i magen och att 
han dött därav. 

En meddelare från Korsbyn, Järnskog, har skildrat, hur det 
gick till vid kalas och vad man då åt. Först slaktades en kviga 
och ett får, dricka bryggdes och bröd bakades. Var det ett släkt-
kalas, infann sig släkten på lördagsafton. Tillsammans med de 
närmaste grannarna och betjäningen åto de långväga släkting-
arna kvällsmat. Betjäningen steg nästa morgon upp vid tretiden, 
en pojke och en flicka gingo runt i grannstugorna med förtäring, 
kaffe och tre sorters småbröd, en varm besk till karlarna samt 
ostkaka till samtliga. Söndagen hade begynt med kaffe och dopp 
på sängen, därefter serverades ett fint smörgåsbord med varm-
rätter, ostkaka med hjortronsylt och små köttbullar. Var och 
en fick taga plats, var det lämpade sig. Minst tre smörgåsar per 
person skulle det vara. Sedan följde förmiddagskaffe med dopp 
och smörgåsar i andra våningen. Middagen avåts nere i matsalen, 
där alla sutto kring bordet, som bestod av en mängd hopsatta 
skivor runt väggarna; dessutom förekommo en del småbord i 
intilliggande rum. Först serverades buljong och någon passande 
småkaksort till eller någon god soppa, därefter kött, köttfärs 
och potatis samt korv, fläsk och senap, bruna bönor och lingon-
sylt, sedan ostkaka och saftsås eller hjortron med vispgrädde 
samt kräm av lingonsaft, garnerad med vispgrädde. Slutligen 
serverades kaffe. Bordet var dukat med två tallrikar till varje 
person samt tre sorters glas, dricksglas, supglas och vinglas. 

Kokkärlen voro under 1800-talet järngrytor på tre ben; de 
mindre hade skaft och benämndes p8tter. Vidare nyttjades 
ko pperpanner med ben och skaft av järn. Efter användningen 
hängdes de upp i grytkrokar på murstöttan eller i spjällspiken. 
Lerkärl sattes aldrig över elden. Malmgrytor ha både Byberg 
och mina egna sagesmän hört talas om, varför det är troligt, att 
dylika begagnats. I ett och annat större hushåll förekommo 
även tälj stensgrytor. 

Vid stekning av pannkakor, fläsk och sill m.m. använde man 
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en hemsmidd järnpanna av plåt försedd med järnskaft, kallad 
bråpanne (av brå = steka ur, t.ex. steka flott ur ister). Pannan 
placerades över en trebent, rund eller trekantig s.k. pannring, 
även den smidd av järn. Efter användningen hängdes den på 
en särskild spik i spismuren. Även våffeljärnet lades vid stek-
ning av våfflor över denna pannring. 

Bordsseder. 

Bordsbön lästes högt i så gott som alla hem, vanligen av hus-
fadern själv, eller också av äldsta barnet. Bönerna valdes ofta ur 
psalmboken. Hos de fattiga intogs maten ej alltid vid köksbordet, 
ty ett sådant saknades i många hem. Man placerade sig vid 
langstoln, en lång och smal bänk med fyra ben, som fanns över-
allt i stugorna. De som ej fingo plats vid den, satte sig »i spisen» 
eller var som helst där det fanns sittrum, och barnen fingo stå 
under måltiden. I dylika hem var det också brist på kärl att ösa 
upp maten i och att äta ur. Alla ägde alltså ej varsin lespp, som 
de små djupa träskålarna kallades, inte heller varsin trätallrik. 
Följaktligen måste man ställa grytan eller pannan mitt på lång-
stolen eller på golvet, och alla åto direkt ur grytan på en gång. 
Kniv och gaffel förekommo inte; alla begagnade fingrarna och 
täljkniven, om sådan behövdes. Potatisen skalades med hjälp 
av tumnageln eller en tunn trästicka. 

De få trätallrikar, som funnos i stugan, framsattes då man fick 
främmande, i vardagslag åt gårdfarihandlare och hantverkare 
eller betydande personer av något slag. Man åt välling o.d. med 
träskedar, men dessa diskades aldrig, utan var och en slickade 
av sin sked efter måltiden och lade upp den på en hylla eller i 
en särskild skiksrg (skedkorg). Om fingrarna vid dopp i grytan 
eller stekpannan blöttes, slickade man av dem och fortsatte oge-
nerat och utan de övrigas protester att doppa. 

I mera välsituerade hem intogos måltiderna vid stora slag-
bordet i köket. Bordet benämndes slagbord emedan en slagläm 
fanns på skivans båda sidor, fästad med gångjärn. E grinn kunde 
från själva bordstolens mitt vridas ut vinkelrätt för att tjäna 
slaglämmen som stöd, om den behövde lyftas upp för att förstora 
bordytan. Vid sådana slagbord fanns det plats för stora familjer. 
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Husfadern hade sin givna plats vid ena bordändan, längst inåt 
rummet räknat från ytterdörren. Även övriga familjemedlemmar 
hade sina bestämda platser vid bordet, tjänstefolket likaså, där 
sådant förekom. I så fall deltogo de samtidigt med husbonde-
folket i måltiderna. Rotehjonen däremot tilldelades sina portioner 
och fingo sitta i spisen, i långgruvan eller på långstolen. 

Vid de dagliga måltiderna brukade karlarna behålla mössan på, 
medan kvinnorna sköto huvudduken bakåt och lät den sitta kvar. 
Det förekom även, att kvinnfolken togo av huvudduken helt och 
hållet. I de bättre hemmen var det brukligt, att barnen skulle 
stå vid köksbordet och äta, tills de hunnit bli 12-13 år. Sedan 
de fullgjort läsningen för prästen, tilldelades de sittplatser. Maten 
serverades i svarvade träkärl, och pigorna diskade både dem och 
träskedarna i varmt vatten. På dylika ställen begagnades i en-
staka fall bordsknivar men ej gafflar. Träskedarna förvarades i 
en skedkorg, som hängdes upp på en hjällstång i taket, övriga 
kärl placerades i en särskild kälehölle (kärlhylla), försedd med 
ribbor, innanför vilka kärlen ställdes på kant efter diskningen 
eller renskurningen. Ofta skurades träkärlen nämligen med 
fin sand. 

Kött serverades i uppskuret skick och lades upp på fat av trä, 
stengods eller tenn. Köttskivorna lades som sovel på brödet, som 
var hårt och bakat av sammalet havremjöl, och åtos som pålägg 
till potatisen. Dylika ssggelskiver åt man även till gröt och välling 
i bättre hem. Morgonmåltiden för de yngsta barnen bestod av 
nymjölk, som silats upp i e kokse (en trämugg). Därvid doppades 
små bitar av mjuk sammalen rågkaka i grädden. 

Brist på bordsskick visade den, som rusade fram till matbordet 
för att hugga åt sig de bästa bitarna, de största potatisarna o.s.v. 
En sådan kallades gluphunn. Om någon rapade efter maten, 
upptogs det illa i städade hem och han tillsades att gå ifrån 
bordet. I de fattigare familjerna däremot var man inte kinkig 
med sådant utan kunde låta barnen rapa i kapp. 

Om en person råkade komma in i stugan, medan husfolket satt 
till bords, yttrade denne, sedan han hälsat Gu signe eller Gussne: 
Jä kommer när di ä på den blie sia (den blida, godmodiga sidan). 
Yttrandet renderade honom i regel en inbjudan att sitta till bords 
med de övriga. 
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Hushållsartiklar och bytesvaror. 

En god föreställning om vilka varor skogsborna voro beroende 
av för sitt livsuppehälle och samtidigt en provkarta över för-
nödenhetsartiklar får man, om man studerar en kladd, förd av 
ägaren till Sulviks handelsbod, där skogsborna handlade i slutet 
av 1800-talet. Kladden ger också upplysningar om vilka som 
handlade där, vilka som betalade kontant, vilka som togo på 
kredit och vad slags bytesvaror de lämnade. Det visar sig, att 
till Sulviks handelsbod sökte sig skogsbor från Älgå, Järnskog 
och Karlanda. De längst bort boende hörde hemma i Gladåker och 
Mörtnäs (Karlanda) samt vid Hedsågen och Fjällboda i Järnskog. 
Jag har valt handelsåret juli 1881—juni 1882 för att visa, vilka 
varor som inköptes, såväl livsmedel och hushållsartiklar av skilda 
slag, som förbrukningsartiklar och verktyg samt slutligen även 
bytesvaror. Inom parentes lämnas i vissa fall uppgift om hur 
många gånger en viss vara inköpts för att ge en föreställning 
om förbrukningen under året, allt gällande skogsbor. 

Rågmjöl (109 gånger), rågsikt (41 gånger), vetemjöl (91), 
pressjäst (3), risgryn (29), ärter (6), kaffe (mycket ofta), 
socker (d:o), sill (d:o), småbröd (3), salt (mycket ofta), 
fläsk (6), lutfisk, sirap, kaffetillsättning. Bland övriga hushålls-
artiklar märkas peppar, kanel, kardemumma, ättika, öl, talg, 
tobak, kardus, tvål, tvättmedel, tändstickor, fotogen, ljus m.m. 
Bland tygsorter nämnas endast lärft och domestik. Av garner 
förekomma bomullsgarn samt ullgarn, dels oblekt, dels grått, 
blått och gult. Av förbrukningsartiklar och verktyg uppräknas 
papper, knappar, spännen, kaffekoppar, tömmar, sågfilar, såg-
blad, spik, Har, hästskor, hagel, läder (bind- och sulläder) samt 
vitriol. I bytesvaror lämnade skogsborna följande för att erhålla 
varor eller kontanter: smör, lingon (»å 10 öre per kanna»), 
ägg, kummin, skogsfågel (1 tjäder 1 kr, 1 orrhöna 80 öre, 
1 järpe 75 öre) ; ull och fårskinn (1 fårskinn 60 öre). 

En del notiser i kladden ge inblickar i den rådande fattigdomen 
bland de obesuttna, såsom till exempel: »Rest å domestik 13 öre; 
rest å en sågfil 0,05 öre; rest å läder 20 öre; rest å kaffe 0,25 öre; 
rest å kaffe och socker 0,25, avbetalat 0,12 öre; rest å tändstickor 
2 öre.» Dylika anteckningar förekomma 22 gånger under ett år 
och samtliga gälla backstugusittare på Fröbolsskogen i Älgå. 
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Bönderna i jordbruksbygden besöktes ofta av fattiga stackare, 
som ville låna spannmål, mjöl, halm, ärter m.m. I Ränkcsed-
dagboken påträffas anteckningar om dylika s.k. »gusslån», t.ex. 
»1841. Aug. 1/2  Rep Bråtråghalm 24 sk; 1838. 2 kappar Bråtråg 
1,16; 1839. 5 stop ärter 0,30; 1882. 20 skålpund vetemjöl 2,75». 

Slakt och slaktmetoder. 

1 annat sammanhang ha vi nämnt, att man i skogsbygden bru-
kade företaga höstslakten den 19 november eller däromkring. Hur 
många djur man slaktade berodde på hushållets storlek samt 
tillgången på slaktbara djur. I samband med beskrivningen av 
kvinnans arbetsår har slaktmatens tillredning m.m. utförligt 
skildrats. Kött och fläsk nedsaltades i särskilda tinor, de olika 
korvsorterna i andra. Av blodet tillverkades strykpalt, stekpalt, 
blogpudding, bloglarv samt ett slags blodpannkaka, som stektes 
i flott. Alla fjälster tillagade man själv av tarmar. Av ett kreaturs-
horn erhöll man ett korvstoppningshorn. 

Om själva tillvägagångssättet vid slaktningen är ej mycket att 
säga. Större kreatur, tjurar, kor och kvigor, behövde man skaffa 
hjälp till att slakta. Tidigt på morgonen sammankallades ett par 
grannar, vilka först bjödos på några supar, enligt uppgift för 
att de skulle orka stå ut med djurens dödsskrin. En kraftig 
repsnara anbringades om slaktdjurets fyra ben, ett ryck och 
offret låg på marken. Snaran drogs till så hårt, att alla benen 
nästan nådde varandra. En man höll fast huvudet. Slaktaren 
angrep djurets hals med sin stora dubbeleggade kniv. Först 
fläkte han av huden ett stort stycke för att komma åt struparna, 
vilka han blottlade, fattade sedan tag i dem med händerna och 
drog dem åt sidan för att komma åt de under dem liggande blod-
ådrorna, vilka han med ett hastigt snitt sökte skära av. Ofta miss-
lyckades han därmed i första försöket, och djuret som hela tiden 
var vid fullt medvetande, måste ha plågats oerhört. Det påstås, 
att man åtminstone i Älgå skogsbygd ej förrän på 1890-talet 
började praktisera den barmhärtigare metoden att med ett klubb-
slag i pannan bedöva offret. 

Även svin drogos omkull med en bensnara, varefter man 
ömsom bar, ömsom släpade ut djuret på backen för att lägga upp 
det antingen på en slaktbänk eller på ett stort uppochnedvänt 
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kar. En man satte sig grensle över grisen, en annan placerade 
över trynet ett tryneträ, en meterlång stav försedd med en rep-
ögla i nedänden, vilken snoddes om trynet. Genom att skruva 
ihop snaran med staven, drogs den till hårt och förhindrade 
grisen att bitas och skrika. Så kom kniven fram, ett par skrap-
ungar på halsen avlägsnade borsten och så kom det dödande 
sticket — som mången gång på grund av för många intagna 
supar inte alls dödade. Det hände ej sällan, att den sårade grisen 
lyckades vrida sig loss och gno iväg, skrikande så det hördes 
kilometerlångt, tills den av blodförlust stupade eller dessförinnan 
kunde infångas och avlivas. På slaktbänken eller karet lades 
griskroppen och överöstes med hett vatten, för att det skulle bli 
lätt att skålla bort borsten. Blodet hade man dessförut tappat av 
i ett särskilt kärl. Därvid strödde man först litet salt och mjöl 
i holken eller avskärningen, som kärlet kallades, och så rörde 
man om flitigt i blodet, så att det ej skulle koagulera. Blodet 
silades alltså ej som nu för tiden. Svinborsten skrapades av och 
förvarades för att nyttjas bl.a. till becktrådsändar vid skolagning. 
Även svinblåsan tog man tillvara för att torka och begagna som 
tobakspung. Sedan slaktaren med medhjälpare bjudits på ytter-
ligare några supar och kanske mat och kaffe, skar han av huvudet 
och rompan, rengjorde ändtarmen för att möjligen kvarvarande 
spillning ej skulle förstöra fläsket och avlägsnade all innmä ten 
(tarmar m.m.). Griskroppen hängdes upp på en ställning av trä 
eller på en stege med framkroppen nedåt. Istret skars ut och 
vägdes, enär grisens kvalité och fläskpriset på den tiden av-
gjordes efter istermängden. 

Av kohornen gjorde man bl.a. kruthorn. Hornet kokades där-
vid, tills det blev mjukt och formades därpå över en modellerad 
träbit till önskad form. Tjurmegen torkades och användes sedan 
som tuktomedel för unghästar av den bångstyriga sorten. Man 
drog sig förstås ej heller för att använda en dylik tingest i 
slagsmål. 

Brödbak och drickbrygd. 

Om brödsädesodlingen. 

Införandet av nymodigheter på näringslivets område synes, 
vad Glaskogen beträffar, ha ägt samband med laga skiftet. En- 
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staka skogsbygdshemman skiftades i slutet av 1830-talet, men 
skiftet var ej genomfört över hela området förrän på 1870-talet. 
Under detta skede byggdes också de första körvägarna, sådana 
de nu blevo. Befolkningens konservativa läggning utgjorde länge 
hinder för materiella och kulturella framsteg. Åkerbruksmeto-
derna hade ännu inte moderniserats, potatisväxten synes ej ha 
införts förrän på 1830-talet och blev inte allmän förrän efter 
nödåren 1867-68 o.s.v. Det ser ut, som om kornet skulle ha hållit 
sig kvar såsom brödsäd under hela seklet. Man bakade dock ej 
bröd av enbart kornmjöl utan blandade korn- och havremjöl. 
Största delen av kornskörden nyttjades säkerligen till framställ-
ning av malt till dricka. Även svedjeråg användes såsom bland-
säd. I Älgå skogsbygd tändes en sved så sent som år 1896. Ännu 
vid århundradets mitt inköpte en person i Karlanda (Gladåker) 
»14 skålp. Jern till en finnplog» enligt en journal av år 1846, 
förd vid Gladåkers järnbruk. Som bekant användes finnplog 
endast vid svedjebruk. 

Med stöd av muntliga uppgifter samt anteckningar i det dag-
boksmaterial, som stått till förfogande, omspännande tiden från 
och med 1836 till sekelslutet, lämnas här en översikt av sädes-
odlingen under denna period. 

Korn odlades som sagt under hela 1800-talet, i enstaka fall 
ännu längre. Vanligen sådde man »Hedemarkens sexradiga 
bjugg». Torparen Johannes Olsson i Ulverud skördar korn ännu 
år 1917, och åtminstone på ett ställe till i Älgå skogsbygd odlades 
detta sädesslag år 1920. En man som Anders Olsson i Växvik, 
som mer än de flesta sökte följa med sin tid, skördade korn 
varje år under tiden 1867-87, vissa år endast -  ett 10-tal snesar, 
andra ett 30-tal men ett år (1881) inte mindre än 55. Elof Anders-
son i Ränkesed (Älgå), som sedermera blev riksdagsman och 
bl.a. tilldelades Patriotiska sällskapets guldmedalj för sin odlar-
gärning, sådde korn så sent som 1878--81. Hans minsta skörd 
uppgick till 14 snesar, den största till 130. Naturligtvis användes 
inte allt kornet till brödsäd (blandsäd). 

Havren var huvudsädesslag under hela 1700-talet och till 
in på 1880-talet, åtminstone på Glaskogen. Av landshövding greve 
Adolf Mörners bekanta Kortt oekonomisk beskrifning öfwer 
Wermeland författad åhr 1762 framgår, att rågbrödskaka var en 
sällsynthet och en läckerhet, som togs fram endast vid högtidliga 
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tillfällen. Att det därvidlag är fråga om svedjeråg, synes av ett 
citat: »Gifwer Gud honom [den värmländske skogsbon] litet råg, 
efter then bestådde fällningen i skogen, får han sig en jule-kaka, 
then han wäl förtjenar. Han äter av then samma nog sparsamt 
sielf ; men är glad, at han theraf hafwer något at fägna sina små 
barn med och ett stycke att lägga för sin präst och andra främ-
mande.» Av Anders Olssons »Minnes Bok» se vi också, att havre-
skörden var större än rågskörden även på 1880-talet (medeltal 
havresnesar 382 mot 179 åkerråg och 45 bråtråg). Samma var 
förhållandet i Ulverud och Ränkesed. År 1878 t.ex. skördades på 
Nytomta i sistnämnda hemman inte mindre än 922 havresnesar 
mot 70 rågsnesar. 

Vi ha redan nämnt litet om råge n. Den var av två slag, åker-
råg (vårråg) och bråteråg eller skogsråg. Förvånansvärt länge 
fasthöll man vid bråtrågen, fastän den dels var mycket svårtorkad 
och därför gav ett klibbigt mjöl, dels lämnade klen skörd. Åker-
arealerna hemma vid gårdarna voro, som tidigare nämnts, i de 
flesta fall obetydliga och måste sparas till havren och kornet. 
Åkerråg förekom ej alls i Jösse, Nordmarks och Gillbergs härader 
år 1684 enligt detta års dombok, uppger Jan Magnusson (Land 
och Folk 1877, sid. 140). Åtminstone i Jösse odlades den dock 
hundra år senare (se sid. 246). Under 1700-talets senare hälft 
förekom ofta »rågbland», som enligt Ad. Mörner »sås på the 
torraste sandbackar» och »är en blandning af wåhr-råg och 
hafre och har en hel annan styrka at emotstå torrkan och den 
heta sandens brännande än annan wårsäd.» 

När Gustaf Schröder år 1836 företog en resa genom Älgå till 
Järnskog, tog han in hos riksdagsman Elof Andersson i Ränkesed, 
där han »bjöds på 'honungsgås' d.v.s. honung brett på hårt råg-
bröd, vilket den tiden ansågs som något riktigt fint», skriver 
han i En bruksbokhållares minnen (s. 62). 

Om proportionerna mellan de tre nämnda sädesslagen vid 
århundradets mitt få vi en god föreställning av »Protocoller öfver 
Elgå Fattig Directions Sammanträden» (1822-41), varav bl.a. 
framgår att man utdelade 22 tunnor korn, 278 tunnor havre 
samt 126 tunnor råg. Havren behöll ännu sin ställning som 
främsta brödsäd. 

Vetet har i västra Värmland aldrig odlats i större utsträck-
ning, i Nordmarks härad inte alls. Elof Anderssons dagbok redo- 
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visar ingenstädes vetesådd eller veteskörd, men sonen antecknar 
år 1878 skörd av vårvete. Något tidigare försökte sig And. Olsson 
i Växvik på veteodling (1868) och fortfor därmed. Första gången 
Johannes antecknar veteodling är 1891. Att det i samtliga fall 
gäller ytterst små odlingar inses, då vi nämna att And. Olsson 
skördade 6 snesar vårvete och 2 snesar höstvete, Nils Elowson 
10 snesar vårvete. De anförda skördarna av vårvete i slutet av 
1800-talet avse sporadiska odlingsförsök, vilka efter hand måste 
uppgivas, då arbetet härmed inte lönade sig. 

I övrigt hänvisas till vad som sagts om sädesodlingen i kap. 
Åkerbruk. 

Brödtyper. 
Så länge korn och havre voro de enda brödsädesslagen, kunde 

inga jästa, mjuka brödsorter framställas. Dessa sädesslag inne-
hålla som bekant ej tillräckligt med gluten att kvarhålla de 
vid jäsningen bildade gaser, som göra brödet poröst. Först i och 
med rågens införande i odlingsschemat möjliggjordes bakning 
av jästa bröd. 

Innan drickjästen kom i bruk, begagnade man antingen sur-
deg, ibland en degklimp från föregående bak, ibland avskrapet 
ur degtråget, eller också en jästkubb (se nedan). Man erhöll då 
syrade eller surdegsjästa bröd, vilka bakats av byggmjöl, eller 
mjöl blandat av bygg och havre. Med ett gemensamt namn kalla-
des dessa bröd tönnbrö. Kakorna kavlades nämligen ut, tills de 
blevo lövtunna, knappt 2 mm tjocka, och med en diameter av 
upp till 70 cm. Tunnbröd, som var avsett för långtidsförvaring, 
erhöll hål nära övre kanten (fig. 138) för att kunna hängas på 
spett och torkas. Stundom förtärdes tunnbrödskakorna i mjukt 
tillstånd och voro då utan hål samt hopviktes fyra gånger till 
en sektor. I de fattigare hemmen utgjorde tunnbrödet det huvud-
sakliga vardagsbrödet. I de mera välsituerade åt man det endast 
till välling och gröt, under det att man åt mjuk rågkaka till 
andra måltider. Dylikt bröd insveptes efter baket i handdukar 
eller lakan och förvarades för kortare tid, till nästa bak, i en 
särskild kista i matboden. 

Samtliga hårda ojästa brödsorter bakades sålunda i tunn-
brödets form. Till sin form och sina beståndsdelar motsvarade 
det västvärmländska tunnbrödet det i Norge förekommande 
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fladbrödet och gick hos oss under benämningen flabrö, stun-
dom hällebrö på grund av att det i äldre tid stektes på sten-
eller järnhäll. Med ordet brö avsåg man alltid tunnbröd, aldrig 
mjukbröd, som benämndes kake. 

Det västvärmländska tunnbrödsbaket skildras av två sagesmän. 
Fru Christina Carlsson från Korsbyn, Järnskog, berättar: »Alla 
kakor begagnades jäst till, men inte till tunnbrödet, bara varmt 
vatten och salt. Allt tunnbrödet torkades, vi plockade det på spett 
och hängde i taket i köket, där det fick hänga en vecka. Så bar 
vi dem till magasinet, och sedan åt vi dem till vällingen frukost 
och kväll hela året. 

Vi stekte 18-20 kakor tunnbröd i vår ugn och 8-10 sättningar 
[i taget]. Då tände vi en stor brasa i ugnen av två stora vedfång 
granved, en meter lång. När den hade bränt ner, så karade vi 
omkring glöderna över hela [ugns]bottnen, så kastade vi på 
björkved och lät allt brinna ned väl. Sedan karade vi ut glöderna 
men lät en del ligga kvar [på bottnen av den framåt avsmalnande 
delen av ugnen]. Så kastade vi stickor på, så det lyste, så såg 
man när brödet var stekt. 

Brödet blev hårt, när det var stekt. Dålade vi det på ett stort 
bord, sopade det och hängde det på spett med detsamma. När 
detta var gjort, lades in en ny brasa, och vi bakade och stekte 
hela dagen. Man kunde baka ut en hel del, innan man kunde 
steka. En bakade och den andre stekte, så det fick gå fort undan, 
när de bakade 3-4 hundra [kakor] på så korta dagar som 
före jul. 

Vanlig kaka [mjuk kaka, som bakats av blandsäd] bakade 
vi inte mer än högst ett par sättningar. Vi bakade först litet 
tunnbröd och stekte det före, så inte ugnen blev för het för det 
tjocka brödet.» 

Samme sagesman skildrar bakning av flabrö: 
»1 Järnskog tror jag inte att någon kunde baka flabrö [dvs. i 

sagesmannens ungdom på 80-talet], men min man var från 
Holmedal [Nordmarks hd] och då bakade min svärmor sådant 
bröd. Det var som vanligt skrädmjölsbröd men tunt som ett löv 
och omkring 7 decimeter tvärs över kakan. Först tändes en stor 
brasa i den öppna spisen. När denna bränt ner, så satte hon 
en stor pannring över glöden, sedan en stor rund hall av kvarn-
sten på ringen och började steka, och det gick riktigt fort. Det 
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Fig. 138. Upphängning av tunnbröd. Algå. A. T. Byberg. ULMA. 

var två, den ena bakade och mot stekte. Men hur de förvarade 
detta [bröd], vet jag inte, för det var inget hål i mitten att hänga 
det i. Men de bakade nog inte så mycket i taget, utan de för-
varade det [nog] i något skåp eller skafferi.» 

Fröken Anna Håkansson, född i Arvika 1871, kom från och 
med tvåårsåldern att bo på Fröbolssätern i Algå. Sedermera flyt-
tade hon till Aurskog i Norge och har därifrån i ett flertal brev 
till författaren berättat om seder och bruk i sin hemtrakt. Om 
den gamla metoden att steka tunnbröd på j ärnhäll, skriver hon 
följande, som här översättes från hennes speciella halvnorska: 

»De hade inte bakugn i gamla tider; de hade järntackor, som 
de stekte kakor och bröd på. Bröd, det var tunnbröd som de 
kallade bröd i Sverige, och det var inte så särdeles tunt, och det 
var av sammalet havremjöl, grovt. Och kakan den har någon 
kallat för 'kaku' i urgamla tider, och mjölet till den kakan 
[mjukbröd], var byggmjöl och havremjöl; råg och vete fanns 
inte i den tiden, det blev till på senare år, och i början hade 
bönderna bara några småfläckar med råg. 

Järntackorna var stora och runda, de hade dem i spisen och 
hade 3 murstenar eller andra stenar, två tvärs över och en på 
ena sidan; bara 3 stenar så det liknade en halvmåne till fasonen. 
Men tackorna skulle vara stora och runda, har jag hört berättas. 
Och så eldade de under den ena tackan, och så lade de kakorna 
på, och så lade de den andra järntackan över, och så småved 
ovanpå och däromkring. Det skulle vara övervärme och under-
värme, och så skulle tackorna vara så stora, att de rymde 6 kakor 
åt gången. 
24 
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Min morbror Johannes talade om, att på slutet, då han var med 
sin mor och passade brännvinsgrytorna och 'det där, då började 
de göra bakugnar i brygghusen, stora bakugnar, för det blev slut 
med bränningen. Det var inte lovligt längre, och då byggde de 
bakugnar. 

Hemma i Älgå hade de mest haft små tackor till att steka bröd 
på: 'kake' hette det då. 'Bröd' var den tunna havrekakan. Några 
hade stora järntackor, som rymde 6 kakor i omgången, och de 
små rymde 1 och 2. Några av de små voro fyrkantiga; vi hade 
en tacka hemma hos oss och den var fyrkantig, men inte mer 
än en, så vi hade ingen övervärme, utan vi måste vända dem, 
som när man steker pannkaka. De blir inte så bra då, de går 
inte opp så väl. Det bör vara 2 järntackor, en över och en under 
och kakor emellan, och värme över och under. 

Om tillagningen vet jag inte så mycket, men jag tror inte, att 
de gamle satte bröddegen med mjölk; det var nog bara vatten 
och så surdeg, som de säger här. De hade jästkaka, som de löste 
upp. De kokade humle och tog humlevattnet och löste upp jästen 
i och hade i kakan. Det gjorde de i min barndom också.» 

Här skildras alltså tunnbrödsbak och bakning av den mjuka 
kakan, blandmjöls- eller havrekakan, som även den stektes på 
häll. Hembränningen förbjöds år 1855, men eftersom förbudet 
inte efterlevdes utan den olagliga hanteringen florerade rätt lång 
tid därefter, får man nog tänka sig bakugnarnas uppsättande i 
brygghusen något senare. 

Brödstekning på stenhäll, placerad över en pannring i öppna 
spisen, förekom ännu på 1880- och 1890-talen i Lysåssätern, 
Karlanda, har en annan ännu levande sagesman meddelat. Vid 
ett besök i Lysås i samma socken sommaren 1949 påträffades i 
gården Nystuga en gammal järnhäll, som enligt flera sagesmäns 
uppgifter i deras ungdom begagnats att steka hallebrö på. Hällen, 
som efter tillverkaren Pinken kallades pinkehalla, togs fram ur 
gömmorna och visade sig mäta 63 cm i diameter och 2,5 cm i 
tjocklek. Kakorna bakades av havremjöl och kavlades ut, tills de 
blevo tunna som löv och nästan lika stora som hällens yta. 
»Pinkehalla» lånades ut i grannstugorna, när någon önskade baka 
dylikt tunnbröd. Fadern till gårdens nuvarande ägare, som till-
trädde den år 1907, erinrade sig, att ännu i hans ungdom förekom 
bakning av hallebrö, vari han var mycket förtjust. Vid stekning 
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lades järnhällen på en trefot med ring och man eldade endast 
under hällen. Från Köla berättar A. 'I'. Byberg, att flabrö varit 
känt men inte brukas nu längre. Uppgift på att man i Köla 
stekt bröd på hällar saknas, men det finns en uppgift om en 
nybyggare, som med sin hustru byggde sitt hem av resvirke, lutat 
mot en bergvägg. Brödet stekte de på en sten utanför kojan 
(början av 1800-talet). 

Bröd, stekt på dylika sten- eller järnhällar, benämndes även 
hällebrö. Det bör kanske anmärkas, att de små hällar eller järn-
tackor, som Anna Håkansson beskriver, endast förekommo hos 
obesuttna, under det att de större hällarna hörde hemma i större 
gårdar. En egendomlighet synes vara, att tunnbröd även förtärdes 
nystekt. Detta tunnbröd förvarades i sädesbingen eller i en binge 
med havreagnar, hopvikt två gånger till sektorf orm. 

De mjuka jästa bröden bakades i form av kakor eller limpor. 
Kakornas diameter varierade mellan 24 och 30 cm och tjockleken 
mellan 1 och 3 cm. De som bakades av blannsä benämndes blann-
kaker — man blandade dels bygg- och havremjöl, dels havre-
och rågmjöl. Längre fram bakades kakor av enbart rågmjöl och 
kallades då regkake, eller också av sammalet mjöl, benämnt 
rågsikt, eller av en blandning av råg- och havremjöl. Rågkakan 
synes ha kommit i allmänt bruk på 1880-talet. Då den bakades 
av sammalet mjöl, hette den sambaka kake; ibland var mjölet 
samsiktat rågmjöl i denna kaksort. Med »sammalet» avses här 
rågmjöl med osiktat kli, med »samsikt» menas siktat rågmjöl. 
Siktningen utfördes för hand i hemmet. Redan på 1880-talet 
förekom, att man bytte ut det samsiktade mjölet mot finsiktat. 

Vid särskilda tillfällen gjordes storbak av mjukbröd, t.ex. till 
slåttertiden och strax före jul. Då försågos de mjuka kakorna 
med hål, antingen med hjälp av ett avsågat kohorn eller med 
ett upp och nedvänt dricksglas; där stack man in brödkniven 
vid kakans delning. Alltefter som förrådshushållningen i övrigt 
övergavs, torkades inte något rågbröd utan förvarades nedlagt i 
havrebingen eller insvept i handdukar i en speciell brödkista ute 
i matboden på gården. 

Ett slags tillfällighetsbröd, som ofta bakades i mindre hushåll 
och i backstugorna, kallades lät ser. De bakades som mjukkakor 
men tillätos inte jäsa utan stektes antingen på glöd eller i stek-
panna. Ibland lär det ha förekommit, att man gjorde läfsor av 
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hela baket, vanligen dock bara en eller två för att taga till, då 
det andra brödet hastigt tagit slut och tiden inte genast medgav 
nytt brödbak. Hos de obesuttna fanns sällan mera mjöl i taget, 
än att det räckte till några läf sor. 

De mjuka blandbröden och rågbröden kunde inte bakas, förrän 
man fått lämpliga bakugnar (se om olika ugnstyper sid. 54 L). 
En byggmästare, född i Karlanda 1877, har sagt mig, att en del 
av de talrika gamla hus han rivit ned i här berörda skogsbygder, 
hade ett slags äldre bakugnar, som saknade särskild rökgång 
(Nordmarks och Jösse härader). Vid eldning för bak fick röken 
söka sig ut genom spiskåpan. Så småningom kommo ugnar i 
bruk, som voro försedda med två, stundom tre—fyra rör, löpande 
jämsides med själva bakugnen och ledande röken till skorstenen. 

Nödbröd. 

Så länge man fasthöll vid de gamla brukningsmetoderna och i 
stor utsträckning tog sin bärgning ur skördar på svedjeland och 
myrar, var man ytterligt beroende av väderleken. Ett uteblivet 
vårregn eller en enda hård frostnatt kunde bringa flera familjer 
till tiggarstaven. Gustaf Schröder och andra värmlandsskildrare 
ha åtskilligt att förtälja härom. Allra värst hemsökte nöden och 
fattigdomen de talrika obesuttna, som slagit sig ned på skogarna. 
På Fröbolsskogen i Älgå, runt omkring de båda örsj öarna, bodde 
under hela 1800-talet en rätt stor koloni obesuttna. Hos dem 
var nöden nästan daglig gäst och familjerna drogo sig fram delvis 
genom tiggeri. Fruntimren slogo sig vissa tider på året ihop i 
följen och drogo omkring i bygderna för att skaffa livsmedel. 
En av dem, som tillhörde denna koloni, har berättat om nöd-
brödsbakningen. 

Bärplockning var på den tiden ett levebröd för många, dels 
bytte man bort skogsbären mot matvaror, dels använde man 
bären i hushållet. Sålunda ingingo blåbär och vamstöt (odon) i 
gröt och bröd; en särskild rätt, kallad hillo, tillagades av kros-
sade lingon eller smultron, som blandades med litet korn- eller 
havremjöl och hoprördes såpass, att det hela blandats, varefter 
rätten var färdig att ätas. Lingon insamlades i stora förråd, 
några tunnor fulla i varje hushåll. Även krämer kokades av 
skogsbär samt bärgröt. Vidare plockades stora mängder matte'. 
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(hjortron), dels till avsalu, dels för att ätas råa med mjölk eller 
grädde, men även för att inbakas i pannkaka. 

Min sagesman berättar: »Så lagade de till bröd av bär. I 
limporna var det lingon. I min barndom bakade vi palt av blåbär, 
och i gammal tid har de också brukat barkbröd, och det var 
visst bakat på samma vis. Om de ägde litet mjöl att blanda i, 
så var det bra, och eljest har jag hört att de malde mossa och 
blandade i, för annars fick de det inte att hålla ihop. Ja, så bakade 
de bärlimpa, och så bakade de stora tjocka kakor av blåbär och 
grovt rågmjöl och hängde på spett, trästänger, och hängde opp 
i taket och hade till middagsmat. 

Hemma på Fröbolssätern har vi bakat sådan blåbärskaka, då 
mormor levde och var någorlunda frisk och kunde greja det. Vi 
kallade den blåbärspalt, det var många, som lagade sådan.» 

Vid sädesbrist bakade man såkake, vari ingick såer, havre-
kornens fröskal. Det förekom, har man sagt mig, att man ibland 
måste baka bröd uteslutande av sådor, men oftast blandade man 
i litet av det mjöl, man kunde komma över. Av övriga nödbröds-
sorter, omtalade av Nils Keyland och andra, förekommo i här 
behandlade trakter även syrgräsbrö, islandsmossebröd, barkbröd 
och agnbröd. 

Betecknande för förhållandena hos småstugefolket ännu i 
slutet av århundradet är, att då Lelle Nepp i Sättra (..Algå) var 
död, fann man i en bod en tunna med syrgräsfrö (Rumex), avsett 
att blandas i mjölet vid brödbak. Till och med så sent som 1911, 
då Rolisen därstädes dog, påträffades en tunna fylld med 
dylika frön. 

Jästkaka och j ästkubb. 
Sedan juldrickan eller julölet färdigbryggts och vörten stod 

lagom varm, lade man i den s.k. jästkubben (se fig. 139). Därtill 
valdes en björkkubb eller stundom en grankubb med ovanligt 
skrovlig bark, vilken ibland klövs till en halva men ibland fick 
förbli rund. Den försågs med ett handtag att bära och hänga 
upp den i. Sedan den noggrant blivit rengjord, beströks den 
med jäst som fick torka, varefter den var färdig att sänkas i 
ölkaret. Efter användningen hängdes den upp till torkning och 
förvarades till nästa brygd i en särskild påse ute i matboden. 
Jästen på den fick aldrig tvättas av. Man kunde även låta 
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jäsningen ske för sig i en drickholk, innan drickan överfördes till 
tunnan. 

När vörten blivit 25-30 grader varm, sänktes jästkubben i 
karet, varefter jäsningen brukade vara i full gång morgonen 
dagen därpå. Det färdiga ölet överfördes till en stor laggad 
tunna. Jästen, som blivit kvar på bottnen av karet, tog man vara 
på, inblandade grovt rågmjöl, knådade en fast deg och bakade 
små kakor, lika stora som köttbullar. Dessa jästekaker torkades 
i luften och förvarades i matboden till kommande bak. Till ett 
brödbak förslog i regel två jästkakor. Man stötte då sönder dem, 
slog över litet ljumt vatten och jäsningen var snart i gång. 

Vi låta en sagesman berätta med egna ord (f. 1885 vid N. 
Örsjön, Älgå) : »Te bröbak gjorde di gamle jästekaker. Di tsk 
dreckejäst tur botten på drecketönna, i den hade di havvermjöl. 
Så gjorde di en deg å bakte små trinne kaker, så store SOM alle 
fingrenes bredd, när en spänner ut dem, mä hel i metten, å lae 
dem på e hölle te törke såpass, så di geck å hänge på spett. Sånne 
jästekaker stektes inte i ommen, utta di lufttörkes. Men di feck 
ligge å jäse en hel da, inna di va falie (färdiga), dä vell sigge 
nock sure. 

Senna ätter törkinga på spetta, så förvare di dsm på vien 
(vinden), en del hade dem hängnas på spetta, en del la dom 
i e havverkiste. När di länger fram bröt isär dem, va di alldeles 
gröne inni, gröne SOM mugg (mögel). Två sånne jästekaker 
blöttes opp te ett bak. Di blöttes i vart (varmt) vatten, sam di 
hade slage en lupp kaffe i. Så slog di litte homlevatten (humle-
vatten) i å lae i en sockerbete, senna jäste dä. Dagen ätter på 
moran gjorde di deg å bake. 

Brökakene smake litte suraktit. Krestin i Sättra (d. 1940) an-
vände sånne jästekaker länge. Ho slute mä dem för ungefär 20 år 
senna. Ja trur dä va 1921 ho slute mä dem.» 

Samme sagesman bodde som barn granne med den beryktade 
Gris-Ulle-Maja. Denna Maja, som tillhörde den nyligen om-
nämnda kolonin vid örsjön, hade sin egen metod att göra jäst, 
förmodligen ärvd efter sina förfäder. »Gris-Ulle-Maja ho använde 
sjöpsrs, SOM ho gjorde avkok på, så rörde ho mjöl i å lät dätte 
stå å jäse. A dä geck allt bra fel. henne, degen jäste allt opp.» 

Med sjöpors menas i dessa trakter Myrica gale. Med vannle 
pors avses skvattram (Ledum palustre). 
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Fig. 139. Bakverktyg. Köla. A. T. Byberg. ULMA. 

Enligt uppslagsböcker utexperimenterades den första till-
förlitliga metoden att framställa jäst på 1860-talet (skumjäst-
metoden). På 1890-talet skall metoden ha utträngts av luftjäst-
metoden, varigenom man för första gången framställde pressjäst. 
År 1919 skrev Nils Keyland i Svensk allmogekost: »Under de 
senaste 15 å 20 åren har pressjästen med ens i stor utsträckning 
erövrat de gamla av folket självt tillverkade jäsningsmedlens 
plats i hushållningen.» (s. 188). Det förtjänar då anmärkas, 
att redan år 1881 såldes vid tre olika tillfällen pressjäst i Sulviks 
handelsbod (Älgå), enligt den där förda kladd, som tidigare 
omtalats. Även i Anders Olssons dagbok för år 1887 antecknas 
ett inköp av »pressjäst 10 öre». 

Bak- och ugnsverktyg. 
Om de använda bak- och ugnsverktygen torde några för-

klarande ord behöva sägas (jämför fig. 139 och 140). Ämnet till 
gloraka, varmed glöden krafsades ut ur ugnen, högg man sålunda 
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av alved under vedhuggningen på gården om våren. De borrades 
färdiga och förvarades upphängda i en vidjering för att vid 
behov kunna utbyta slitna eller uppbrända rakor. Dessa rakor 
begagnades även till att röra om med i havren, som man brukade 
ugnstorka efter baket. Dylik havre var avsedd att skrädas. 

Sopa, även kallad svepa, blöttes före användningen i vatten 
och var försedd med tallriskvistar i övre änden, varmed ugnen 
sopades före baket. Sedan havren uttagits vid den ovan nämnda 
ugnstorkningen, finsopades med en tvaga, insatt i samma skafts 
klyka i stället för tallkvistarna. Sopans skaft bestod vanligen 
av en stör, som kluvits i övre änden, vari riset inklämdes. 

Brödspadarna förvarades inomhus på hjällstän ger, upphängda 
i krokar under taket. Man var mycket rädd om dem. Siarn! föla, 
som var cirkelrund, använde man till att skjuta in de mjuka 
kakorna med i ugnen. Med den smalare brödspaden, greschla, 
som var mycket tunn i spetsen, tog man ut de färdiggräddade 
kakorna. 

Drickbrygd. 

På de bättre gårdarna i skogsbygden framställdes malt till 
dricka av korn eller råg. Sädeskornen fingo då en tid stå i vatten, 
tills de vise brkuld, d.v.s. en liten grön grodd visade sig i kornets 
smalända. Den borde vara cirka en halv tum lång, innan den 
avskiljdes för att torkas till mälta. Till 40 kannor god humle-
dricka behövdes en fjärding mälta. Humlet hade man i regel 
skördat i egen humlegård på humlestänger, i annat fall inköptes 
det av kringvandrande homlebagger, d.v.s. norrmän som kommo 
med stora säckar fyllda med humle. 

På en gård i Korsbyn, Järnskog, tillagades malten på följande 
sätt enligt en där boende sagesman: »När skörden var inbärgad 
och tröskad, så tog de 2 fot havre och 2 fot bygg, råg om de 
hade råd, och satte detta i vatten och lät det stå ett par dagar. 
Sedan tog de upp det och lade det i en hög i en vrå på köksgolvet. 
Där fick det ligga, tills det börjat gro och började balte säg 
(svälla, klumpa sig, gro ihop). Sedan for de på kärna (kölnan) 
och torkade det. En sådan kölna står vid Hembygdsgården i 
Hajom. Sedan till kvarnen för att mala maltet. Det bryggdes öl 
av detta till jul.» 
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Fig. 140. Verktyg för gräddning av bröd. Åtgå. A. T. Byberg. ULMA. 

På små och fattiga skogstorp mältades havre. Bygg måste man 
spara till bröd och råg ägde man sällan. 

I kölnan torkades maltet på därtill avsett spjäl, som noga 
rengjorts. Efter torkningen maldes kornen på handkvarn, hälldes 
i ett större kärl och överöstes med kokande vatten under flitigt 
omrörande med en trästav. Omrörningen skulle företagas i en 
timme i sänder. Holken, träkärlet, övertäcktes därpå med ett 
skynke av tättvävt tyg och ställdes på ett varmt ställe. Man 
prövade smaken för att få veta, när vattnet hade dragit ur all 
musten ur maltet, och när så skett, var vörten färdig att 
användas. 

Vid den därefter följande bryggningen nyttjades ett särskilt 
kärl, kallat res tebötta, på vars botten lagts ett lager av råghalm, 
den s.k. resten. Den stod på tre höga ben (se fig. 131), så att man 
under den kunde placera ett större fat. Vid bottnen fanns ett hål; 
i detta satt en sprunt (tapp) och i tappen var hål för en mindre 
tapp. Den större tappen, cirka två tum i diameter, slogs hårt 
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fast i tunnan; den mindre kunde vridas runt, varigenom en 
öppning uppkom, så att vörten (det tunna) fick avrinna. Då det 
med maltet hoprörda varma vattnet tömdes i rostbyttan, rann 
allt det tunna ut genom vridtappen och det tjocka stannade kvar 
i de på bottnen liggande halmviskorna. 

Vörten kokades nu och skummades under tiden flitigt med en 
träslev, tills inget mer fanns att skumma, då det hela hälldes 
upp i kärl för att svalna. I kärlet, vanligen en holk, nedsänktes 
så en j ästkubbe och holken övertäcktes och hölls vid jämn tem-
peratur. Efter lagom lång jäsningstid, oftast tre dygn, tunnades 
brygden (=slogs i tunna) och därvid avbröts jäsningen. Därmed 
var drickan färdig att smaksättas. Dricktunnan bars sedan till 
kylig förvaringsplats. Den var i övrigt försedd med samma slags 
avrinningssystem som rostbyttan. 

Jästen hade tillsatts med grovt rågmjöl. I dricktunnan blev 
för varje dricksats jäst kvar, som bidrog till jäsningen. Slutligen 
kokades litet humlevatten, som hälldes i den färdiga drickan 
för att smaksätta den samt för att förläna den en vacker 
brun färg. 

Bottensatsen i tunnan benämndes mäsk eller drank. Den gav 
man i sörpen åt kreaturen. Bryggningen försiggick vanligen i 
lillstugan, där man inte hade en särskild bryggkammare. I små-
stugorna höll man till i koven, det lilla avbalkade rummet in-
till köket. 

En vanlig och omtyckt dryck var enbärsdricka. När enbären 
voro fullt mogna, d.v.s. när de blivit blåsvarta i färgen, repades 
de av buskarna. Man brukade härvid ha skinnhandskar på hän-
derna. Bären repades i ett mindre såll med bottnen flätad av 
smala spjälor. Sedan man erhållit bär lagom till en brygd, ren-
sades de på följande sätt. På marken breddes ut ett skynke en 
dag, då det var blåsväder och bären hälldes ut däröver, varvid 
vinden förde bort nålarna och bären samlades på skynket. Efter 
rensningen torkades bären. Då eldade man i bakugnen, tills den 
blivit lagom varm, bären ströddes ut och man rörde omkring 
noga. De torra bären maldes på en handkvarn, som hade två 
stenar. I den övre stenen fanns ett handtag, varmed stenen drogs 
runt. Enbärsmj ölet hälldes så i en större gryta, vatten påfylldes 
och kokning pågick rätt länge under ständig omrörning. Koket 
fick sedan svalna, men innan det kallnat lades jäst i. På ett dygn 
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var jäsningen färdig. Det tunna silades då bort genom ett mycket 
finmaskigt såll. Detta slags dricka blev god och ansågs av de 
gamla vara särskilt hälsosam. 

I slutet av 1870-talet och ännu i början av 1880-talet bryggdes 
enbärsdricka i så gott som varje hem, då enbär finnos att tillgå. 
Helst skulle bären repas i augusti det år, de voro mogna. Mogna-
den inträffar vart tredje år. 

Ett annat slags dricka gjordes av björkelag (sav). En älgåbo 
skildrar tillvägagångssättet: »Det fanns en del personer, som för-
sökte sig på att få dricka av 'björkelag'. När saven steg i björken 
om våren, så borrade de hål i större björkar, gjorde s.k. tapp, 
som passade i hålet, borrade ett mindre hål i tappen och genom 
detta lilla hål rann saven, 'björkelagen', ned i ett kärl, som hade 
'hank' [handtag] och som anbragtes på den grova tappen, vilken 
räckte 7--8 tum utanför stammen. På det viset fick de mycken 
björklake från en stor björk. Den måste tillsättas med honung 
eller socker för att kunna drickas. Björklaken är i och för sig 
mycket besk, den kan ej förtäras som den är, men med till-
sättning av det nämnda samt sammankokning, så blev den en 
bra samt billig och lättvindig dryck att tillreda. Det var inte 
många, som ville ha denna dricka.» (Meddelaren f. 1870). 

En gammal dricksort var »bryggd på pors med tillsats av jäst 
och rågmjöl», meddelar samme sagesman, »men sådan dricka 
förekom troligen ej efter 1870. Men som småpojke hörde jag 
mina föräldrar berätta därom. Jag, minns också en dricka, som 
gick under namnet fattigmansdricka. De bröt enris med karten 
på, då den var alldeles grön. De kokade både riset och karten 
tillsammans. Detta var på sådana ställen, där de ej hade några 
kreatur och ständigt voro utan mjölk. Denna dricka måste även 
tillsättas med något socker, om sådant fanns, det blev ju en slags 
läskedryck. Den bar sitt rätta namn, för de som tillverkade denna 
dryck, voro mycket fattiga, och de voro många den tiden här 
uppe på skogen.» 

Njutningsmedel. 

Brännvinet intog bland njutningsmedlen främsta rummet. 
Metoderna att framställa detsamma ha skildrats av så många, 
att de torde vara alltför välkända för att behöva rekapituleras. 
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Hembränningen på Glaskogen försiggick också på samma sätt 
som i övriga delar av den värmländska skogsbygden. Nils Keyland 
har i sitt arbete Svensk allmogekost (II, sid. 86 ff.) en ut-
tömmande redogörelse, som i huvudsak överensstämmer med vad 
jag hört mina sagesmän berätta. Då jag inte har något väsentligt 
nytt att tillägga, hänvisar jag till Keylands framställning. I stället 
framläggas här några anteckningar rörande supseden och dess 
utövare m.m. med små inblickar i folklivet. 

Det slutliga förbudet mot hembränningen utfärdades år 1855. 
Det är dock ett välkänt faktum, att den efter förbudets kun-
görande snarare till- än avtog. Skogsborna blevo förbittrade över 
att myndigheterna lade sig i vad de betraktade som sina privata 
förehavanden, ty allmänt såg man i hembränningen en självklar 
rättighet. Tidigare var det mestadels äldre personer, som vid 
högtidliga tillfällen och varje söndagsmorgon togo sig en eller 
ett par supar, och naturligtvis förtärdes brännvin m.m. på kalas, 
bröllop och begravningar, fattas bara annat, men det uppges, 
att man sällan såg överlastade personer vid dylika tillställningar. 
Även på husförhören bjöds i allmänhet på brännvin, och vid 
varje större eller mindre folkförsamling, t.ex. i skolorna och 
bönhusen, hörde det till seden att taga med »lommeflaska». 
Ingen ansåg detta otillbörligt. När så totalförbudet mot hem-
bränningen kungjordes, ilsknade befolkningen till, och det på-
stås, att särskilt de unga männen revolterade genom att i smyg 
bränna brännvin ute i skogarna, och att det är från den tiden 
man kan tala om missbruk. Inte heller de unga kvinnorna drogo 
sig för att supa sig fulla nu och då, när ungdomarna kommo 
samman. Det fanns en och annan primitiv dansbana i trakten 
och där gick det inte vidare städat till. Så berätta de gamle. 

Särskilda »besökarer» vandrade tidvis omkring på Glaskogen 
för att leta upp hembränningsattiraljer och beslagtaga dem. En 
historia om ett par besökares snöpliga misslyckande, som inte 
precis är vacker men synnerligen karakteristisk för sin tid, slutet 
av 1870-talet, och för befolkningens inställning gentemot myndig-
heterna i detta fall, må här få komma med. En sommardag be-
söktes en viss stuga av tvenne främlingar, som sade sig vara ute 
för att se på ett skogsområde, som de funderade på att köpa. 
De voro nu trötta och hungriga och frågade den hemmavarande 
gumman, om de kunde få köpa mat. Gumman hade nog sina 
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aningar om herrarnas verkliga ärende, men låtsades om ingenting. 
Visst skulle de få mat, om de ville vara så gemena och hålla 
tillgodo med vad huset för tillfället förmådde, vilket då sanner-
ligen inte var mycket, menade gumman. Jo då, nog skulle de låta 
sig nöja, de hade ej stora anspråk o.s.v. Gumman började bära 
in mat, men innan herrarna smakat den frågade de, om de till 
den präktiga fägnad, som de sågo på bordet, inte också kunde 
få var sin sup. Ja, se det var värre det, tyckte gumman, för det 
slags brännvin de bestodo sig med, dugde säkert inte åt så gentila 
herrar. Herrarna spetsade öronen och gåvo varandra ögon. Jo 
visst, jo visst, de ville rysligt gärna smaka husets brännvin, 
och de övertalade den motsträviga gumman att äntligen taga 
fram glas, så att de kunde få avsmaka det. Ja, gumman lovade 
väl då att hämta ett par spetsglas med brännvin, men de måste 
skylla sig själva, om det dåliga brännvinet ej smakade dem. Med 
hemlighetsfull min lämnade gumman rummet och de två herrarna 
blinkade förnöjt åt varandra. Hön återvände snart med två sup-
glas fyllda, ställde dem på bordet, neg och sade »varsego da». 
Herrarna nickade åt varandra och tömde glasen i ett enda drag. 
Men det skulle de ej ha gjort. Med stor hast kastade de sig 
på dörren, hostande och svärjande, så det var fasligt vad de 
anturade sig, berättade min knipsluge sagesman. Men ännu var 
ej gumman färdig med dem. Hon steg ut på trappan, ryckte 
upp kjolen till öronen och ropade efter de bortilande herrarna: 
»Ska di inte sätte sigille på panna åg?» 

På ett torpställe i Järnskogs skogsbygd finns ännu kvar en för 
lönnbränneri inrättad källare. När man stiger in genom den låga 
dörren i den stora jordkullen, kommer man in i en helt vanlig 
källare. Men så går gårdens ägare fram till bortre kortväggen 
och vrider åt sidan en stor uppgillrad gråsten, så att en smal 
gång blir synlig, och ber besökaren stiga in. Man finner då 
innanför gången ett bränneri, som man utan ciceron näppeligen 
skulle kunna upptäcka. Rören från eldstaden äro helt dragna 
under marken och stiga upp i stugans skorsten, så att då man 
eldade i bränneriet, kunde ingen märka röken, eftersom man 
aldrig gjorde eld under brännvinspannan utan att först ha gjort 
upp eld i köksgruvan. 

På åtskilliga platser utmed färdevägarna funnos före sekel-
skiftet små mer eller mindre hemliga utskänkningsställen, i regel 
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skötta av ensamma fruntimmer. På dylika små krogar kunde 
man få en sup för 7-8 öre. Om vintrarna, då kolkörare, timmer-
körare, plankkörare och andra forkarlar och vägfarande kommo 
vägen fram och kände sig frusna, togo de gärna, många alltför 
gärna, in hos någon krogvärdinna, där det ej sällan gick muntert 
till några timmar. Stundom kunde körare bli sittande där och 
pokulera halva dagarna och nätterna. Sådana utskänknings-
ställen, samtliga säkerligen olagliga, voro Tåa i Sulvik, Rullan 
på Sulviksskogen och Slätt-Annas backstuga på Slätthalla i Ruds-
ås, alla i Älgå, samt Sjöbacken i Lysås (Karlanda), Minuten, 
Gata och Källås i Köla m.fl. 

Kan i på Rullan måste upphöra med sin olagliga hantering i 
slutet av 1870-talet. En vinterdag, då ovanligt många forkörare 
hade stannat där och spärrade vägen med sina slädar och hästar, 
kom en känd nykterhetsman åkande men kom ej fram nog fort. 
I sin förargelse anmälde han hanteringen, och så dröjde det ej 
länge, förrän Kan i omhändertogs och sattes i Karlstads fängelse. 
När hon släpptes ut därifrån, tillryggalade hon hela hemvägen 
till fots, omkring nio mil. Vid femtiden en morgon uppenbarade 
hon sig i en grannstuga efter att ha gått oavbrutet natt och dag 
i ett dygn utan mat. Min sagesman, som bott granne med Karin 
och mindes henne från sin barndom, vitsordade henne som en 
trevlig och snäll människa. 

Brännvinskonsumtionen kan avläsas i bevarade journaler från 
Älgå och Gladåkers järnbruk, där smedernas, kolarnas och 
timmerhuggarnas »uttag» av alla slags varor stå antecknade. I 
journaler för 1840- och 1850-talen gälla de ojämförligt flesta 
posterna just brännvin. Däremot påträffas däri ingen gång 
notiser om uttaget kaffe, medan tobak intager det andra rummet. 
Tidpunkten för tobakens införande i västra Värmland kan väl ej 
fastställas, men att den hade nått dit redan 1740 framgår av ett 
hovrättsutslag detta år (Carl Erco, Bygd och sägen, sid. 101). 
De gamle säga, att tobaken först utbjöds till salu av kringvand-
rande norrmän. Vid de årliga resorna till norska marknader och 
köpstäder passade skogsborna på att tillhandla sig detta efter-
traktade njutningsmedel. Så länge mellanrikslagen förbjöd inköp 
av norsk tobak, smugglades den ideligen över gränsen. Denna 
lag upphävdes år 1897. 

Vid ett av mina besök hos träsnidaren och bonden Seth Björk 
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i Lenungen, Glava (1943) förvånades jag över att finna en liten 
tobaksplantering vid stugans södervägg. Björk omtalade då, att 
det i äldre tider mångenstädes på Glaskogen var vanligt, att 
man odlade sin egen tobak, antingen utomhus eller inne i blom-
krukor. Pipevarme, eld i pipan, erhöll man med hjälp av stål, 
flinta och knösk eller knusk, d.v.s. fnöske. Tillsammans kallades 
alla dessa grejor ellty. Åtminstone i Älgå skogsbygd nyttjades 
detta eldtyg så sent som år 1899. Store-fien, som avled detta år, 
hade i likhet med sina bröder begagnat dylika elddon i hela sitt 
liv, och så var fallet med alla gamla under decennierna närmast 
därförut. Med knösk synes man ha avsett det slags svamp, som 
heter ticka, t.ex. björkticka, enligt uppgift använd av många. 
Den kokades först grundligt i vatten och hängdes sedan upp 
ovanför spisen till torkning. Den måste torka mycket länge, innan 
den blev lättantändlig för gnistorna från stålet och flintbiten. 
Tillsammans med de övriga elddonen förvarade man fnösket i 
små näverdosor att ha i fickan. 

Kaffet ser ut att ha varit fullständigt okänt bland skogsborna 
före 1850. Det omtalas ej ens i bruksjournaler från 1860-talet. 
Då Gustaf Schröder en gång vid århundradets mitt under en 
jakttur någonstans i Jösse härad steg in i en stuga och bad den 
hemmavarande gumman att koka hans medförda kaffebönor, 
tills han återkom senare på dagen, lovade gumman åtaga sig 
besväret. När Schröder med sällskap kom tillbaka, »satte gum-
man fram en skål med spad vari kaffebönorna lågo på bottnen 
och sa: 'Ja ha kokt på detta kaffet hele dan, å ja lae teå mä en 
fläskekorv i för att dä skulle bli lösare, men dä ä som dä ä.» 
Schröder skrattade och förstod, att det var första gången den 
gumman hade sett kaffebönor. 

Även en annan händelse visar att kaffet var okänt för enkelt 
folk den tiden. Pråmkarlarna på de båtar, som trafikerade sjöarna 
Hugn och Ränken vid nämnda tid, fraktade inte bara stångjärn 
m.m. från bruken utan även livsmedel och andra förnödenheter 
till bruken. En dag hade gubbarna på en dylik båt fått för sig, 
att de skulle provsmaka bönorna i en kaffesäck, som fanns med 
i återlasten. Sagt och gjort, säcken »tullades> på en näve bönor, 
som en pråmkarl åtog sig att koka. Kaffet var orostat och han 
kokade det både länge och omsorgsfullt. När han efter flera 
timmars kokning kände på dem för femtioelfte gången och de 
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ändå ej hade mjuknat det minsta, slängde han dem förargad i 
sjön och försäkrade sin kamrat, att den där nymodigheten var 
då rakt ingenting att stå efter. Episoden har berättats av en 
f.d. pråmkarl i Växvik, Köla. 

Den äldsta uppgift jag påträffat om förekomsten av kaffekärl 
i den skogstrakt, det här hela tiden rör sig om, härrör från år 
1865. Ett auktionsprotokoll från detta år upptager sålunda bl.a. 
en kaffekokare, en kaffebrännare och en kaffekvarn. 



Kap. III. 

Samfärdsel, köpenskap och postgång. 

Gamla vägar över Glaskogen. 

Länge skulle det dröja, innan befolkningen på Glaskogen erhöll 
med kördon farbara vägar. Vi ha i annat sammanhang framhållit, 
hurusom större delen av det skogsområde vi behandla, för hundra 
år sedan var så föga känt, att det på Hermelins karta över 
Värmland 1846 utgör en vit fläck. Det väcker då ingen förvåning, 
att en speciell vägkarta från samma tid ej upptager någon väg 
över den egentliga Glaskogen. Här åsyftas C. F. Ströms Karta 
öfver Landsvägarne uti Sverige och Norrige 1846. Hermelins 
karta däremot markerar en väg från Glava kyrka till Ströms 
skjutsstation i Silbodals skogsbygd. över huvud var Värmland 
fattigt på körbara vägar ännu på 1700-talet. Samtida resenärer 
ha också omvittnat, att de värmländska vägarna så sent som vid 
mitten av 1800-talet voro i dåligt skick. 

En av anledningarna till att framdragandet av körvägar för-
summats så länge var antagligen rikedomen på lättframkomliga 
sjöar och vattendrag i västra Värmland. Särskilt ha sjösystemen 
i Jösse och Nordmarks härader i hög grad bidragit till att under-
lätta samfärdseln i äldre tider, t.ex. den betydande vattenleden 
Hugn—Ränken och Glavsfjorden--Byälven ned till Vänern, som 
även passerade igenom Gillbergs härad, samt sj ösystemet Stora 
Le—Lelången—Foxen—Töcken, där båttrafiken och även virkes-
transporterna till Norge äro av gammalt datum. 

Den äldsta underrättelsen i skriftlig form om vägförhållandena 
på Glaskogen påträffas i Petrus Magnus Gyllenii bekanta dagbok, 
Diarium Gyllenianum. Då han som ung djäkne år 1641 skulle 
begiva sig åstad till vissa socknar i västra Värmland för att upp-
taga s.k. djäknepengar att använda till studierna vid lärdoms- 
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skolan i Karlstad, åkte han båt uppför Glavsfj orden och kom 
så småningom till Glava. Efter övernattning där ville han söka 
sig västerut för att i Karlanda och Sillerud gå »sockengång», 
som insamlandet benämndes. Det fanns då ingen annan väg över 
»Glaass skogen, som eljest kalless Glaasmarcken, huilcken är en 
ganska langh och stoor skogh», än en smal gångstig ledande till 
östra stranden av övre Gla. Gyllenius jämte en kamrat »Sueno» 
kommo så fram till ett finntorp, där de fingo logi. Dagen därpå 
läto de finnen ro sig »offver en siö på samma skogh, effter thet 
var gent, sedhan gingo vij och kommo in tu l Silbodaal thär [Gla] 
Skogen lychtadess, öffver huilcken war en bergott, ondh och liten 
wägh, att han knappast kunde synas.' Sedhan gingo vij til Kar-
landa sokn, thär vij woro i en gårdh vidh nampn Gryttiom offwer 
natten.» (Diarium Gylleniarum, sid. 60. Utg. av Reinh. Hausen, 
Helsingfors 1882). över sjön övre Gla roddes de av en finne och 
stego i land i Silbodal, d.v.s. vid sjöns västra strand, där Djuf s-
heden ligger. Därifrån går sedan finninvandringens dagar en 
enda stig västerut, nämligen stigen söder om den stora mossen 
mellan Bergtjärn och Laxtjärn förbi Tysktorp, viker av upp till 
Storängen (samtliga finntorp) och når därpå fram till Gryttom i 
Karlanda socken. Finnarna gjorde sig just inte kända såsom 
vägbyggare, så man undrar ej över att Gyllenius fann stigen 'vara 
»bergott, ondh och liten». Med dylika stigar fingo finnarna nöja 
sig till inemot 1800-talets mitt. 

Ytterligare besked om vägarna över Glaskogeri inhämta vi i 
en hittills förbisedd och outnyttjad handskrift av Erik Fernow 
med titeln »En Färdig Förfaren Wägvvisare öfwer Wermeland». 

Alb. Palmqvist har i efi uppsats i Glava socken (Arvika 1936 sid. 135) 
misstagit sig angående denna gångstigs sträckning. Det vatten Gyllenius 
talar om menar Palmqvist vara »den breda viken av Stora Gla» och finn-
torpet säger han ha varit Halvardsnäs. Stigen skulle sålunda ha passerat 
den udde, som kallas Halvardsnäs och gått vidare till Lenungshammar, 
varifrån de skulle ha fortsatt »nuvarande landsvägen mot Silbodal». Natur-
ligtvis existerade ej denna landsväg år 1641, inte ens som en stig. Gyllenius 
for vidare ej över en vik utan »of fver en sjö». Ror man den av Palmqvist 
nämnda viken västerut, kommer man ej »in tu l Silbodaal», som Gyllenius 
och Sueno gjorde, utan man befinner sig alltjämt i Glava. Den ifråga-
varande sjön måste ha varit övre Gla, från vilken man efter landstigning på 
västra stranden kommer direkt in i Silbodals socken. Finntorpet torde då ha 
varit Nedre Sigfridstorp på övre Gla's östra strand. 
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Den bär årtalet 1774 jämte Fernows namnteckning och förvaras 
i Kristinehamns läroverksbibliotek (Fernowska samlingen) •1  För- 
utom vägar har Fernow där även antecknat skjutsombyten och 
gästgiverier samt avståndet mellan dem. Eftersom dessa vägar 
voro de enda befolkningen kunde använda sig av för att komma 
till de olika bygderna, anföra vi här följande ur vägvisaren: 

»Töresbol Glaf [va] 4 1/2  Glafva härifrån ridwäg til skjuts-
ombytet Lenungen på glaskogen 7. 

skjutsombytet i Silbodal 6 wid stora landswägen. 
Fröbohl Elgå 4 1/2  härifrån ridwäg öfver skogsmarken til Kar-

landa och Holmedal ungefär så lång som den förra. 
från Gilberga vinterwäg skjutsombyte Finnerud [i Långserud] 

Tönneby el. Berga 4 och til Svensby 7 och Snarkil [båda i Sille-
rud] öfver Jernsj ön. 

Nor [d]markshärad Holmedal til Karlanda och längre i ncrr 
från Karlanda pelegrims vägen til Kungsåsen [i Glava].» 

Den enda av dessa vägar, som upptages på Ströms karta 1846, 
är }stora landswägen» genom Silbodal och Karlanda och vidare 
norrut. På Fernows tid var den tämligen nyanlagd. En karlanda- 
bo, A. Elof sson, har i efterlämnade anteckningar omtalat, att 
denna »kärreväg» byggdes på 1700-talet och att den var »backig 
och eländig». Den utgick från Årjäng i Silbodal, passerade genom 
Karlanda och Järnskog norrut och fortsatte till Flogned i Köla 
och Haga i Eda, där den sammanstötte med »Stora Lans wägen 
till Carlstad», som den kallas på en karta 1759. 

Flogned var en av de viktigaste vägknutarna på den tiden och 
där fanns sedan gammalt gästgiveri och skjutsstation. Förutom 
den nyss nämnda huvudvägen utstrålade därifrån vägar åt 
Skillingmark, åt Eda och till Mellanriksvägen eller Kungsvägen 
som den nyssnämnda stora landsvägen benämndes (Karlstad— 
Oslo), vidare till Ämot—Ottebol—Fröbol, en väg som fortsatte 
söderut utmed Glavsfj ordens västra strand. Andra vägknutar 
voro Korsbyn i Järnskog med förbindelser till Norgevägen genom 
Skillingmark; Björkebol i Karlanda med förbindelser till Norge 
över Töcksmark samt till Holmedal m.fl. gränssocknar; slutligen 
hade Vrängebol i Karlanda förbindelser med den viktiga skjuts-
stationen Selen i Holmedal, varifrån vägar utgingo åt sju håll. 

i För kännedomen om denna handskrift har jag att tacka lektor D. Toijer, 
Kristinehamn. 
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Norgevägen från Selen över Töcksmark samt Krogstad och 
Skedsberg i Norge till Fredrikshald, en av dåtidens viktigaste 
samfärdsleder för västra Värmlands befolkning, betecknas på en 
karta 1758 såsom »Ridwäg» (Rörläggningen emellan Swerige och 
Norrige o.s.v. 1752-56, karta 1758. LK). Det bör nämnas, att 
innan denna väg blev farbar med kördon, gick en vinterväg i 
ungefär samma riktning men över sjöarnas isar till Fredrikshald. 

Vad så Kungsvägen Karlstad—Oslo beträffar, som efter att 
ha passerat genom Brunskog (Skärmnässundet) fortsatte genom 
Arvika och Jösse-Ny socknar samt Eda socken till riksgränsen, 
var det sträckan Ottebol—Kongsvinger som hade betydelse för 
nyssnämnda befolkning, nämligen vintertid då handelsfärder och 
marknadsresor till Norge företogos. Att den i början av 1800-talet 
var allt annat än av kunglig beskaffenhet förstå vi därav, att den 
på Generalstabens krigskarta 1808 betecknas såsom »sämre kör-
väg», åtminstone den del av den som utgjorde marknadsväg 
(Sveriges krig åren 1808-1809, del 7). Efter unionen 1814 fick 
den namnet Mellanriksvägen eller Kungsvägen. I sin bekanta 
reseskildring av år 1825 kallar Fr. Wilh. von Schubert samma 
väg för »Stora norska vägen». 

Den väg till skjutsombytet Ström i Silbodal, som Fernow om-
nämner i sin vägvisare, lades om till körväg år 1842. Vägen är 
av största betydelse för Glaskogens innevånare, då den förbinder 
skogsbygden med åt öster Glava kyrka, åt väster Norge och 
söderut Årjäng, där apotek och läkare länge funnits. 

Vid samma tid byggdes en vägsträcka från Glafsfors järnbruk, 
senare utvidgat genom anläggandet av Hillringsbergs manufak-
turverk (Glava), mot sydväst till dåvarande järnbruket »Glas-
dammarna hvarifrån ridväg eller så kallad vinterväg leder vidare 
sydvestut, förbi hemmanen ölmheden, Tegen m.fl. till Kalleboda 
och Kesta, mellan Svensby och Ärj eng», d.v.s. över den sydliga 
delen av Glaskogen genom södra Glavas och norra Silleruds finn-
bygder till Årjäng i Silbodal (P. Björkman, Beskrifning öfver 
Wermland I, sid. 288). 

En annan viktig förbindelseled utgjorde vägen tvärs över norra 
Glaskogen genom Älgå och Karlanda skogsbygder till Årjäng. 
Den utgick från Sulvik vid Glavsfj orden och var ända till mitten 
av 1800-talet en smal och stenig klövjestig, där inga fordon kunde 
taga sig fram annat än vintertid. År 1842 inlämnade Älgå socken- 
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stämma på skogsbornas begäran en ansökan hos Länsstyrelsen 
om att få bygga ut »Socknevägen ifrån Byn [i Sulvik] till Arvika 
prestegård, och den andra ifrån Elgå kyrka till Gränsjön» (prot. 
16/5 1842). Vägförbindelsen med Arvika torde sålunda först vid 
denna tid ha ordnats så, att man kunde komma fram med häst 
och kärra. Vägsträckan Sulvik—Arvika finns ej upptagen på 
Ströms karta 1846, ej heller klövjestigen Sulvik-Karlanda. Inte 
förrän år 1853 påbörjades vägförbättringsarbetet, då sistnämnda 
sträcka endast breddades till en kärrväg. Stycken av densamma 
ligga alltjämt kvar, t.ex. mellan Rudsås och Tomta samt mellan 
Gränsj ö skola och Glassnäs. En nutidsmänniska har svårt •att 
fatta, hur det var möjligt att med häst och fordon trafikera en 
så stenig, backig och krokig väg. Men så kunde man ej heller 
förmå de arma hästarna att draga lassen uppför de brantaste 
backarna, utan man nödgades lasta av och köra flera lass. Ej 
förrän år 1912 utbyggdes denna väg till landsväg, visserligen en 
smal och rekordkrokig väg, men dock en betydligt bättre än 
den gamla. 

Vad slutligen angår vägförbindelserna mellan Glaskogens 
nordliga bygder och bygderna utmed sjöleden Ränken—Hugn—
Vrångälven samt med Norge, voro de länge sådana, att sj öleden 
vintertid var den enda framkomliga, om vi undantaga några 
gångstigar. Från Sulvik i Älgå till Flogned i Köla fanns före 1857 
endast en gång- och ridstig. År 1844 utbyggdes sträckan Sulvik—
Skällarbyn, d.v.s. drygt, halva vägen, till »häradsväg», och 1875 den 
återstående delen Skällarbyn—Flogned till »sockenväg», som 
den kallades. Från Kungsvägen i öster lades under järnbruks-
tiden en väg över Noreborg i Köla till Flogned, och därmed hade 
de som bodde vid Ränken fått förbindelser åt alla håll. Vägen 
från Flogned till Skillingmark breddades till »häradsväg» enligt 
»K. Cammar Collegii beslut af d. 18/12 1873», som det står i 
Anders Olssons i Växvik anteckningar. 

Vägunderhållning och snöplogning. 

Om 1800-talets usla vägförhållanden finnas talrika vittnesbörd 
i reseskildringar och andra böcker. Sålunda skriver exempelvis 
den tidigare omnämnde provinsialläkaren i Nordmarks härad, 
David Andersson, bl.a. följande härom: »När man viker af lands- 
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vägen och in på byvägen till en bondgård, får man redan i förväg 
en god föreställning om den hygieniska ståndpunkt allmogen 
intar. Ar efter år sjunker hjuldonet djupare ned i sina spår och 
stöter emot samma stenar, som liksom växa upp ur vägen. I 
blöta stänker svartmyllan upp ur sina hålor och klibbar åkerleran 
vid för vart steg. Under islossningen och höstregnet står vägen 
ställvis under vatten och utskäres i backarne, så att berghällarne 
ligga blottade. I gatorna bortsilar småningom den lösa jorden, 
tills hela vägen sjunker ned under sina kanter.» (Bostadsför-
hållanden o.s.v. sid. 5). 

Det innebär ingen överdrift, då vi påstå, att denna skildring, 
som egentligen gäller böndernas privata vägar mellan landsväg 
och gård, punkt för punkt kan tillämpas på inte bara vägarna 
över Glaskogen inom Nordmarks härad utan över huvud på 
samtliga dåtida vägar genom denna skogsbygd. Det ha åtskilliga 
äldre personer försäkrat, som själva år efter år befarit dylika 
erbarmligt dåliga skogsvägar, där de gång på gång måst stanna 
för att lyfta upp kärr- eller vagnshjulen ur dyhålorna eller över 
hindrande stenar i körbanan. De vägbitar av de gamla skogs-
vägarna, som alltjämt finnas kvar, bära syn för sägen. Berättel-
serna om Arvika-resor och Årjängs-resor bruka ofta sluta med 
orden: »Dä vart e krångli rese dä, ska ja 18ve dä», och det inser 
man vid vandringar utmed de gamla vägarna. Ofta gingo kör-
donen sönder, både selar och vagnshjul voro dåliga och tålde 
ej alltför starka påfrestningar. När väglaget blev omöjligt, körde 
man hellre med släde även om sommaren. Medarna sletos fort, 
så man rustade sig med lämpliga en- och granstörar, av vilka 
man täljde besparingsmedar, s.k. annringer att anbringa under 
medarna. 

Väglagningen var under 1800-talet ordnad så, att varje hem-
man ålades att svara för lagning och grusning av en viss väg-
sträcka, ofta belägen ganska många kilometer från hemmet. 
Såsom exempel på omfattningen och uträkningen av de väghåll-
ningsskyldigheter ett 1/4  hemman hade att fullgöra kunna vi välja 
Gränsjö hemman i Älgå. Enligt en bevarad handling från år 
1905, innehållande samma slags uppgifter som liknande hand-
lingar från det slutande artonhundratalet, utgjorde den samman-
lagda vägsträckan av den allmänna landsväg, som hemmans-
ägarna hade att underhålla, nära 5.000 vägfot och uppdelades 
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mellan dem efter ett visst uträkningssystem samt efter lott-
dragning. Förteckningen upptager även en del skogstorp till-
höriga andra socknar såsom Bondestorp och Ramla i Järnskog 
och Skyberg i Älgå fjordbygd samt torp hörande till Hillrings-
bergs Aktiebolag och Glafva glasbruk i Glava socken. Anled-
ningen till att brukarna av dessa torp ändå måste deltaga i hem-
manet Gränsjös väghållning berodde på att de nämnda torpen 
lågo på utskogarna i närheten av Gränsj ö och att deras inne-
byggare därför använde samma vägar. 

Väglagningen företogs vanligen på hösten. Varje vägskifte 
åsattes ett nummer och om dessa nummer drog man lott. Väg-
längderna hade i förväg uträknats efter skatteören och penningar. 
Genom lottdragningen fick varje gårdägare veta var någonstans 
hans skifte var beläget. Till vägens verkliga längd (här 4.844 fot) 
lades ett antal fot (600), varigenom de som fått lättare sträckor 
att underhålla erhöllo en procentuellt längre vägsträcka än de, 
som lottat till sig de svårarbetade. De 600 tilläggsfoten äro alltså 
att betrakta som en fingerad vägsträcka, avsedd att ge kompen-
sation åt dem, som genom lottdragningen blivit missgynnade. 

I regel dröjde man med väglagningsarbetet till dagen innan 
länsmannen skulle företaga inspektion. Vid vägavsyningen till-
kallades hemmansägarna för att mottaga klander eller beröm. 
Vid vägsyninga, som det hette, sökte de underhållningsskyldige 
ge vägen utseende av att vara väl underhållen med minsta möjliga 
besvär och kostnad. Därför breddes gruset ut strax före av-
syningen. Det hände ibland, att någon finurlig slarver bara 
harvade upp sin vägbit natten före vägsyningen och på så sätt 
lyckades dupera vederbörande och få sitt skifte godkänt. Med 
avsyningen tycks man inte alltid ha varit så noggrann och då 
länsmannen själv var förhindrad att avsyna, fick fjärdings-
mannen vikariera. 

Utefter »indelt» väg uppsattes stenar, vari respektive hemmans-
ägares initialer stodo inhuggna tillika med uppgift om den väg- 
längd, han var pliktig att underhålla. Med tanke på lättheten 
att finna lämpligt lagningsmaterial lades vägarna i äldre tid 
gärna över åsar och moar, där grov mosand, fin krossten och grus 
kunde tagas. Måste vägen dragas över sumpmark, lades först i 
bottnen stora risknippor nående över vägens hela bredd, hop-
bundna med trenne ståltrådsband, s.k. faskiner. Därovanpå pla- 
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Fig. 141. Stenbro vid Hälletorp, %öla, från den gamla vägen längs Bänken. 
Brons bredd 2,60 meter. A. T. Byberg. ULMA. 

cerades långa trädstammar tätt tillsammans och i vägens längd-
riktning, ett lager något bredare än vägens bredd, över detta lång-
virke lades tvärvirke av samma slag, därpå granris samt sist grus 
och jord. En dylik bro över det sumpiga stället varade i flera 
årtionden, innan den började ruttna. Vägtrummorna byggdes 
av trä och måste följaktligen ofta lagas. över vattendragen lades 
stora stenblock (fig. 141) eller en spång av tre till fyra långa 
trädstammar, tätt hoplagda. Långa sådana spänger försågos med 
en ribba till ledstång. 

Allmänt försäkra de gamle, att det besvärligaste och mest 
maktpåliggande vägunderhållningsarbetet var snöplogningen. 
Kortare vägstycken från torpen till landsvägen sökte man hålla 
öppna genom att med skidor eller trygor på fötterna trampa upp 
väg. Trygorna voro tillverkade av isärfläkta sälgvidj or och för-
sedda med tvenne bindslen av vridna björkvidjor. Mellan stuga 
och uthus nöjde man sig ibland med att draga en enbuske i 
toppen bakom sig, i andra fall skottade man väg med skovel. 

För allmänna landsvägarnas snöplogning tillsattes i varje 
hemman en plogfogde. Man turades om att ploga på så sätt, att 
när det först uttagna laget var färdigt, blev det ej detta lags 
tur att ånyo ploga förrän alla övriga lag kört plogen den vintern 
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eller varsin vinter. Där hårda drivor blåst ihop, förmådde man 
ej med dåtidens hemgjorda och alltför lätta träplogar (fig. 142) 
hålla vägbanan snöfri utan skottning. 

Anders Olsson i Växvik valdes till plogfogde redan på 1850-
talet, då han nyss hade flyttat till hemmanet. Sin vana trogen 
gjorde han noggranna anteckningar om snöplogningen: »1858. 
Juli 11 bekom jag 1 års snöplogpenningar av fjärdingsmannen 
Olof Brefeldt i Halle Rdr 2 Rmt 15 p. 1859. Januari 27 bekom 
jag åter 1 års snöplogpenningar för hemmanet 2,15.» Av en 
senare anteckningsbok framgår, att plogfogden valdes för fem år 
i sänder. Olsson försåg nämligen boken med påteckningen »För-
teckning på det arbete som kommer att uträttas vid snöplog-
ningen under året, som tog sin början den 19 februari 1872, och 
skall lända mig till efterrättelse under de 5 åren jag är plog-
fogden». Ett par citat ur denna bok klargör, vad slags arbete han 
där antecknade: »För år 1872 äro gjorda med häst 7 resor och 
med karl 19 1/4  dagsverken. För år 1873 äro gjorda med häst 
5 resor och med karl 6 dagsverken.» En sammanställning av de 
följande årens anteckningar visar bl.a., att man år 1874 endast 
hade tvenne hästdagsverken och fyra karldagsverken, medan 
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man år 1877 måste göra ända till 15 hästdagsverken och ej 
mindre än 40 karldagsverken. Under vintrar med så stor snö-
mängd, som det tydligen varit fråga om detta sistnämnda år, 
hade hemmansägarna av allt att döma ett drygt arbete med plog-
ning och skottning. 

Skjutsstationer och gästgiverier. 

Vi ha redan nämnt Flogned i Köla som en viktig vägknut i 
nordligaste delen av vårt skogsområde. Där fanns också sedan 
gammalt ett gästgiveri med skjutsstation. Skjutsskyldigheten 
synes tidvis ha ombesörjts av gården Västra Flogned, tidvis av 
Östra. En tavla med inskriptionen »Flogneds gästgifvaregård» 
uppsattes vid den gård inom hemmanet, som f.t. hade skjuts-
ningen om hand. På 1870-talet utgjorde skjutslegan 80 öre milen, 
vartill kom 4 öre milen för själva vagnen. Vintertid fick man 
betala extra s.k. fotsackspengar med några öre per mil. 

Ville man från Flogned fara västerut mot Skillingmark, kunde 
man rasta och få nya hästar i Korteruds gästgiveri, också det 
beläget i Köla; ville man söderut genom Järnskog, passerade man 
ett av västra Värmlands äldsta gästgiverier, nämligen Järnskogs-
Boda, inrättat redan på 1630-talet. Ett begrepp om trafiken 
genom östra Boda, som hemmanet kallas till skillnad från Västra 
Boda i Skillingmark, får man av uppgiften att från gästgiveriet 
stundom utgick ej mindre än ett 40-tal hästar per vecka vissa 
tider på året. Skjutspenningen uppgick här på 1880-talet till 
1 kr per mil jämte extra fotsackspenning under vintern. Hem-
manet har alltsedan Axel Oxenstiernas tid haft gästgiveri, varom 
ett numera förkommet pergament med bl.a. Oxenstiernas namn 
vetat berätta (Carl Erco, Bygd och sägen sid. 99). 

I Järnskog funnos skjutsombyten i Fjuserud, Fjäll och Moss-
takan. över Fjuserud kom man vidare genom Vadjungens dal-
gång till Skillingmark och Norge (Eidskog), över Fjäll ledde 
vägen genom östervallskog till Fredrikshald och över Mosstakan 
slutligen till Karlanda. I sistnämnda socken fanns under 1800-
talet endast en skjutsstation, belägen i Kyrkbyn. Därifrån skjut-
sades till nyssnämnda Mosstakan samt till Södra Ström i Silbodal, 
till Selen i Holmedal samt till Töcksmark och riksgränsen. 

Södra Ströms skjutsombyte var beläget i västra kanten av 
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socknens finnbygd vid slutpunkten av den väg, som anlades tvärs 
över Glaskogen från Glava kyrka. Från detta skjutsombyte kunde 
man således åka över den i övrigt väglösa skogen fram till bygd 
i öster och väster. Skjutsombytet höll också uppe förbindelsen 
med Järnskog och Karlanda i norr samt med det jämförelsevis 
betydande samhället Årjäng i söder, där det fanns poststation, 
läkare och apotek m.m. Från Årjäng skjutsades de resande till 
Sillerud, där det på 1880-talet fanns två gästgiverier, Trubbyn 
och Sillebotten. 

I Älgå socken funnos tidigt tvenne gästgivargårdar med skj uts-
inrättning, nämligen Byn i Sulvik samt Fröbol nära kyrkan. 
Enligt en notis i Fernows handskrift Archivum Vermelandicum 
(Tom 1 sid. 683) existerade Byns gästgiveri redan 1634. Rörelsen 
drog säkerligen nytta av att vid Sulvik marknader hållits ända 
fram till år 1722. Under 1800-talet lär gästgiveridriften ha upp-
hört för någon tid men återupptogs före århundradets slut och 
fortgick några år in på det nya seklet. Hur gammalt Fröbols gäst-
giveri är, har författaren ej lyckats finna någon uppgift om, men 
eftersom poststation var inrättad där 1671 (se sid. 410), får man 
väl antaga, att gästgiveri och skjutsstation funnos samtidigt. Carl 
Erco meddelar i Bygd och sägen (sid. 8), att gästgiveriet inrätta-
des under en viss Nils Nilssons tid (1823-74), men då flera upp-
gifter i uppsatsen om Fröbol äro felaktiga, bör även denna tagas 
med reservation. Vad den siste gästgivaren, död för några år 
sedan, berättat om skjutsverksamheten för Erco är dock riktigt. 
Nordmarkingarna brukade fara till Bråne i Glava för att hämta 
takskiffer och ibland kunde ett tjog forkarlar taga in på Fröbols 
gästgivargård. Även marknadsresande rastade där och de voro 
inte alltid Guds bästa barn, försäkrade den gamle. »Att vara 
skjutsbonde på den tiden [1850-talet] var ej heller alltid så roligt. 
Upp mitt i natten och sela på och så skjutsa halvannån mil åt 
endera hållet när nordan ven och vargarna tjöto väst i åsarna. 
Det var till att binda långa järnkättingar efter släden, då skramlet 
av dessa skrämde vargarna. Skjutslegan var 80 öre milen, och då 
skulle milen köras på halvannan timme, hurudant väglaget än 
var. Mellan Fröbol och Sulvik kostade en skjuts 96 öre; det fanns 
resande som skulle ha emot på riksdalern, men de flesta läto nog 
skjutspojken få behålla de 4 örena som drickspengar. Men så fick 
man också finna sig i att vänta. En timme var man skyldig att 
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vänta utan ersättning, men för den nästa skulle man ha 25 öre i 
väntpengar» (Erco a.a. sid. 9). 

En skjutsstation eller ett skjutshåll, som det hette, fanns 
på 1870-talet, möjligen tidigare, i Ränkeseds hemman i Älgå. 
Gårdarna Nystuga, Rösa, Mellangården, Söstuga, Öststuga och 
Tapperud turades om med skjutsningen. En bevarad »Förtek-
ning öfver Entreprenad skjutsen i Ränkesed» från nämnda tid 
innehåller intressanta uppgifter. Säsongen räknades från 1 sep-
tember ena året till nästa års 1 september. Under skjutssäsongen 
1874-75 expedierades där summa 160 hästskjutsar samt 34 
»Reserwer» eller hållskjutsar, säsongen därpå 144 resp. 39. Från 
1/9 1873 till 11 mars 1876, då skjutsskyldigheten synes ha upp-
hört, utfördes sammanlagt 458 skjutsar. Av journalen framgår 
vidare, att skjutspenning erlades med »1 krona 60 öre milen». 
Under åren 1876-77 erhölls i statsanslag kr 325 och förmodligen 
utbetalades samma anslag årligen. 

Slutligen fanns i Glava socken ett enda gästgiveri, där folk från 
Glaskogen ofta tog in. Det var särskilt forbönder, tackjärns- och 
kolkörare samt skifferkörare som anlitade Töresbols gästgiveri, 
där det ibland logerade 20 forkarlar per dag, berättar en person 
bosatt på gården. Ofta måste man springa omkring i närbelägna 
gårdar och låna extra hästar, alla skulle ha mat och brännvin 
samt hö åt hästarna. Gästgivartiden var en arbetsam tid och gård-
ägaren med hustru blevo glada, då deras begäran om att få 
rörelsen flyttad till annan gård beviljades, troligen före 1870-
talets slut. 

Den som verkställde skjutsning kallades skjutsbonde eller 
skjutspojke. Ofta trädde gårdens kvinnor i mannens ställe, i 
synnerhet under plog- och slåtteranden. Resorna företogos i olika 
slags åkdon. Skjutskärran, kallad åkekjarra, var det vanligaste 
åkdonet. Den hade plats för två personer och var försedd med 
smidda stålfjädrar, vilande mot kärrbottnen och hjulaxeln av trä. 
Skjutsskrindan var en fyrhjulig vagn med skrindor samt stål-
fjädrar. En och annan skjutsbonde var ägare till en droska, 
rymmande sex personer och dragen av två hästar. Droskan var ett 
tungt fordon på fyra hjul och benämndes vanligen storvangen. 
Det lättaste sommaråkdonet var karriolen, här kallad kajoel, med 
plats för en person i sätet, medan körkarlen fick sitta bakom på 
en stoppad låda. Det skulle vara otrevligt att köra detta åkdon, 
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enär tömmarna ständigt måste hållas på sidan om den resande. 
Även trillor av olika modeller förekommo, vari ämbetspersoner 
o.d. skjutsades. Bland vinterfordonen nämner min sagesman 
främst den fina ryssläden, ryssen, vars korg var flätad av smala 
isärfläkta s.k. rörspån. Denna slädtyp var vacker och praktisk 
med plats för fyra personer. Kusken satt baktill på ett särskilt 
mindre säte. Breåka, en annan släde, hade plats för två personer 
i bredd, varav namnet, samt kuskbock baktill. Kappsläden var 
liten och byggd för endast en person med körkarlssäte baktill. 

Skjutshäst eller gästgivarehäst måste alltid stå till disposition 
alla tider på dygnet. Vid sådana tillfällen, då man väntade extra 
många resande, t.ex. marknadsdagar och tingsdagar, måste håll-
skjuts anlitas. Gästgivaren eller skjutsbonden hade då i god tid 
vidtalat grannar att vara honom behjälpliga, att väre redo å i 
hull, som det hette. Om den ena skjutskarlen fick förhinder, 
trädde en annan på förhand utsedd i hans ställe. Då flera skjuts-
karlar hade fått order att infinna sig på gästgivargården, fingo 
de taga in i en avskild mindre stuga på gården; ibland ställdes en 
nattstuga till förfogande, där sådan förekom. Under plog- och 
slåtterand kunde det bli besvärligt för skjutsbonden att verkställa 
alla skjutsar. »Då var det hans sak att sända iväg budkavle; den 
som framförde budkavlen begagnade sig av häst samt passande 
åkdon, allt efter årstiden. Budkavlen gick mellan gästgiverierna. 
Nästa gästgivare fick sörja för dess fortskaff ande, tills uppbådet 
var fullgjort», meddelar en sagesman i Älgå. 

Det var strängt förbjudet för andra personer att snålåke med 
gästgivarskjuts. En särskild »förbudssedel» härom var uppsatt på 
varje gästgivargård, vari snålskjuts förbjöds. 

Under 1800-talets senare del tilltog kortspel och brännvins-
supande på gästgiverierna. Ofta hade gästgivaren själv bränt 
brännvinet, eller också tillhandahöll han anskaffade spritvaror. 
»Det var många, många av de resande och vägfarande som togo 
emot en sup eller ett par under den kalla årstiden», yttrar en 
sagesman. 

Staten inlöste till slut samtliga gästgiverier och skjutsstationer, 
som enligt kontrakten skulle ha fortsatt ännu några år. När t.ex. 
Dal—västra Värmlands järnväg blev färdig år 1918, inlöstes de 
närliggande gästgiverierna, bland dem Byn i Sulvik, där järn-
vägen gick alldeles förbi. 
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Om ej gästgiveriet hade krogrörelse, fanns alltid i dess närhet 
någon krog. Även viloställen utmed vägarna kunde idka krog-
rörelse i mindre skala, t.ex. Futten på Hövelsåsen i Jössefors, 
Sjöändan vid Ränken, Pusterud i Rådane ( Älgå), Rullan vid 
vägen Sulvik—Karlanda m.fl. Om dylika krogar belägna nära 
kyrkor, t.ex. Gammel-Tomta och Kron i Fröbol, Älgå, berättas 
det, att då gubbarna på väg till kyrkan slunto in där för att få 
sig en kyrksup eller själastämmare, som det hette, kunde de bli 
sittande och pokulera till mitten av nästa vecka. 

Med stallrum åt hästarna var det både si och så, vanligen måste 
de övernatta utomhus, men fullt upp med foder skulle de ha samt 
ett täcke över ryggen mot kölden. »Voro de resande många i 
sällskap, kunde 'betesmålet' bli nog så långvarigt och suparna 
många, innan de resande ville lämna dessa kyffen, för det var 
de sämsta ställena utmed vägarna som bedrevo denna hantering», 
uppger en sagesman. 

Skogsbornas handelsresor. 
Av ålder har befolkningen i socknarna nära norska gränsen 

haft rätt att göra bytesaffärer och handla med norrmännen. I de 
stadganden rörande gränshandeln, som från och med 1600-talet 
utfärdades, gjordes vissa undantag för dem, som bodde nära 
Norge. Handelsfärderna företogos i allmänhet vintertid med släde 
över de frusna vattendragen och fortforo ända in på 1900-talet. 
Det saknas heller ej berättelser om västvärmlänningar, som till 
fots besökt norska handelsplatser och marknader och burit hem 
de köpta varorna. Skogsborna i Jösse härad hade lättast att färdas 
till Norge utmed den urgamla vattenleden över sjöarna Ränken 
och Hugn samt uppför den lugnt rinnande och lätt tillfrusna 
Vrångsälven till Kongsvinger, därifrån norrut till Elverum eller 
väster ut till Lillehammer och söder ut till Kristiania. Befolk-
ningen i Nordmarks härad nyttjade en annan vattenväg över de 
sjöar, som ligga vid och på riksgränsen, Foxen och Stora Le samt 
det norska sj ösystemet ödemark ssj ön—Aremarksj ön—Femsj ön 
till Fredrikshald, eller över örjesjön och öyeren till Kristiania. 

Man valde marknadsplatser, där marknader höllos på vintern 
och vårvintern, t.ex. Lillehammer (18 jan.), Kristiania (1 febr.), 
Drammen (8 febr.) och Grundset i Elverum (1 mars). Särskilt 
sistnämnda marknad besöktes allmänt av västvärmlänningarna. 
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Dessutom företogo många handelsresor andra tider på vintern, 
dels för att sälja produkter, dels för att inköpa viktiga förnöden-
heter, som man ej kunde dröja med till marknadstiden. Gällde 
det att köpa hästar, reste man i allmänhet till Norge. Anders 
Olsson i Växvik har i sina dagböcker antecknat några sådana 
hästköp: »1867 den 8 mars är Bruna köpt af J. Jonson Nyhus 
på Näs på Hedemarken för 22 Sp. D:o den 8 är Swarta köpt af 
Nils Dörum Wång på Hedemarken för 27 Sp.» Inte mindre än 
åtta andra hästköp har Olsson skrivit upp: i Elverum, i Vaaler, 
Aarnes, Hof, Grue, Brandval, Vinger och Midskog, samtliga 
platser belägna utmed den förut omtalade gamla Edskogsleden. 
Större delen av befolkningen på själva Glaskogen torde dock ha 
rest till Halden och Kristiania samt till det nära gränsen belägna 
samhället örje. 

Länge rörde det sig mest om byteshandel. Norrmännen voro 
särskilt ivriga att komma över järnvaror såsom fäbindslen, spik, 
knivar, hästskor och hästskosöm, gångjärn och finsmide. Stor 
efterfrågan rådde även på skogsprodukter, timmer, trätjära, 
beck, näver och bast. Ett av västvärmlänningarnas vanligaste 
bytesmedel var märkligt nog kummin. Själva bytte de till sig 
norsk rulltobak, salt, saltad sill, spannmål, tyger, särskilt kersing 
(tunt ylletyg) och siden, samt hästar och småboskap. Från en 
affärsresa till Kristiania på 1860-talet sparade Anders Olsson 
en betald nota, tyvärr alltför kortfattad, som säkert är mycket 
typisk för sin tid. Av den få vi veta vad slags varor han köpte 
och vilka bytesvaror han lämnade. Notan meddelas här in extenso: 

Nota 
fra P. E. Sohl, Store Grwndsegade No. 15. Handel en gros og en detail 
med franske, engelske of tydske Manufacturvarer til Fabrikspriser. 

Christiania den 	 186... 
12 Aln Sidenklod 	  3 1 12 
1 	Sidenhalstörkle 	 1 2 .6 

Sum. ..4..3..18 
Betalt P. E. Sohl 

Solt 25 al. entänning å 7 sk. pr al. 	1  27 
emottagit Contant 	 1— 

Sma ..2..27 
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Om en resa till Grundset år 1867 antecknar han på annat ställe: 
»Resan till Grundset kom att kosta omkring 12 Rdr 15 Rmt. 
Contant till hö åt alla hästarna 5,63, för min andel i skjuts 5.—.» 

Under Fredrik I:s regering utfärdades 1722 års tulltaxa, som 
kom att gälla långt in på 1800-talet. Enligt denna blevo följande 
varor belagda med tull. Utgående varor: stål, stångjärn, järn-
smide, lärft och vadmal, humle, slip- och brynstenar samt råg, 
havre, korn och malt. Tullbelagda norska varor: salt, salt fisk, 
blå brynstenar, kvarnstenar och viktualier. Hästar, ston och små-
boskap fingo dock fritt utföras. I samband med denna tullstadgas 
utfärdande flyttades vissa marknader till andra orter. I Sulvik, 
Älgå, hade enligt Jösse härads dombok 1638 hållits marknad »af 
hedenhös». Denna marknadsplats nyttjades fram till år 1669, då 
marknaderna hade avtynat, så att begäran om återupptagande 
av marknad därstädes inlämnades till K. Maj :t från denna 
tid till år 1722, då marknaden flyttades till Skärmnäs i Brunskog. 
Årjängs marknad flyttades, troligtvis samma år, i varje fall före 
år 1800, till Strand i Silbodal (Fernow, Archivum Verme-
landicum I, sid. 690 samt Lignellska samlingarna vol. XII: 3, sid. 
107). Sulviksmarknaden, som besöktes av talrika norrmän, måste 
ha hållits ett par gånger om året. Erland Hofsten uppger sålunda 
i ett otryckt manuskript till en Värmlandsbeskrivning omkring 
1700, att marknad hölls där »den 14 september eller korsmässo 
dagen, tijt folck ankomma med boskap, hästar, fåår, getter, öhl 
och brännwin, hwar med the marknan giöra» (cit. efter Folk-
minnen och Folktankar 1933, sid. 15). Fernow däremot anger 
marknadsdagarna i nyssnämnda handskrift till »Mårmessan och 
Kyndersmäss», d.v.s. morsmässan eller Marias födelsedag den 
8 september samt Kyndelsmässan 2 februari. 

Enligt samma stadga förbj ödos norrmännen att sälja sina varor 
annat än på vissa platser och i vissa städer. överträdelser med-
förde 100 daler silvermynts böter samt varornas konfiskering. 
Under unionstiden 1814-1905 gällde de s.k. mellanrikslagarna, 
vilka dock beträffande handelsutbytet upphävdes år 1897. I fort-
sättningen stadgades årligen bestämmelser, som reglerade gräns-
handeln för ett år i sänder räknat från 1 maj ena året till samma 
datum nästa år. 

Det förekom även under 1800-talet, att särskilda uppköpare 
foro omkring i bygderna och upphandlade vissa varor, som de 
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medförde till Norge för att där på order tillbyta sig andra pro-
dukter. I synnerhet upphandlades kreatur, smör, kummin, hem-
vävda tyger m.m. I t.ex. Oslo uppehöllo sig västvärmlänningar, 
som mottogo kreaturssändningarna och även andra varor i 
kommission. Norska handelsmän reste på samma sätt omkring 
i västra Värmland, de kommo ibland i långa foror om vintrarna 
för att göra uppköp, särskilt av spannmål, hö och halm. Här och 
där hade de upplagsplatser med »förlager», som det hette, så 
t.ex. i gården Lunden, Köla, i gårdar i Sulvik, Älgå, m.fl. orter. 

Utmed de mest trafikerade vägarna västerut funnos rastesteger 
och betesplatser, där man åt sitt »neste», medan hästarna betade 
och vilade några timmar. Nordmarkingarna hade ett rasteställe 
på örjefjället, som vägen från örje till Halden kallades, på Älg-
tomtfjället likaså. De som reste norröver mot Kongsvinger rastade 
i Midskog (Eidskog). 

Naturligtvis kunde man på en Norge-färd råka ut för åtskilliga 
äventyr. Slagsmål med baggane hörde till vanligheten. Svens-
karna skälldes i Norge för »svenskeradden» (no. rad = lymmel 
o.d.). En glavabo i Lenungen på Glaskogen har berättat ett 
dylikt äventyr, som hans fader, kallad Pelle Seth, upplevde på 
1830-talet: 

»Det fanns rövare och stigmän utefter de mörka skogsvägarna 
på den tiden. Särskilt var Elgtomtsfjället på den norska sidan 
illa beryktat såsom ständigt tillhåll för rövare. Där hade också 
en del rånmord blivit begångna. Nu turade det sig heller inte 
bättre, än att, när Pelle på hemvägen befann sig vid det mörkaste 
passet, mötte honom ett par bössmynningar och tvenne svarta 
och skäggiga banditer vrålade: 'Pengarna eller livet, svenske-
radd !' — 'Vänta tells ja-a fått sela åv meg, för pengarna har ja-a 
i ränsel', svarade Pelle tryggt och sävligt. Men Pelle hade inte förr 
fått loss spaden, än den närmaste rövaren fick sig ett dövslag 
vid örat så att han tvärt damp till jorden på fläcken.» (Väst-
värmländsk hembygd 1943, sid. 17). 

Liknande berättelser om strider med rövare och slagsmål med 
norrmän kunna många relatera. I Älgå skogsbygd bodde de 
tidigare nämnda bröderna Stor-fien, Storsko-Nils och Stor-
svensken, alla tre av jätteväxt. Dem vågade ingen stigman an-
gripa, då de kommo vägen fram. Den sistnämnde anlitades 
stundom av brukspatroner och handelsmän som beskyddare vid 

26 
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norgeresor. Han var så fruktad av norrmännen, att de gåvo 
honom namnet Svenskskräcken, Vildsvensken m.fl. betecknande 
namn. Han var född omkring 1820 i Gränsjösättra. En sagesman 
som ofta träffade den gamle under sin ungdom berättar: 

»Vildsvensken var en stor och kraftig karl och därtill viger 
och kvick som en panter. Svenskarna voro ej så väl sedda i Norge 
på den tiden, de fick höra många skymf- och glåpord, även 
handgripligheter förekom, men de som ej hade bättre vett, än 
de rörde vid Vilden, de fick nog. Han var nämligen dåtidens 
värste slagskämpe i dessa trakter. 

En gång hade de värsta busarna sammansvurit sig och skulle 
göra kål på honom. De hade samlats på en krog i Kristiania, som 
de visste att han besökte, efter det han slutat arbetet för dagen. 
Och mycket riktigt, Vilden kom, när det led om en stund. Så 
började de att bråka med honom, men det blev annat utav. Det 
hängde en stor klocka på väggen, som saknade fodral, den gick 
med tvenne lod, stora järnlod. Då de blev för närgångna, grep 
han ett av loden, ryckte av kedjan och slog ned varenda en, 
som ej hann ut. De andra fick bäras från krogen, för näsa och 
tänder det var mos allt. När han kom ut på gatan, stod där 
några poliser, men ingen vågade gripa tag i honom . . . Efter 
den betan fick han smeknamnet Vildsvensken . . . Han dog av 
lungsot i sitt hem i Sätra i Gränsjö på 1880-talet.» 

Över Glaskogen drogo ofta handelsforor på väg till Norge. De 
kommo från så avlägset liggande socknar som Gunnarskog, Brun-
skog, Jösse-Ny och Arvika socken. Bönder plägade nämligen av 
nyss nämnd anledning slå sig tillsammans i följen på 12-15 
slädar och hästar, sedan isarna blivit tillräckligt bärkraftiga, för 
att i Norge sälja eller byta bort kött och fläsk, smör och ost, 
beredda hudar och skinn, vadmal och linnevaror såsom bord-
dukar m.m. Vanligen bytte de till sig hela tunnor salt och sill 
samt lutfisk (gråsej), kaffe, socker m.m. Många medförde även 
spiklådor, lås, verktyg och andra järnsaker. Färden till Fredriks-
hald brukade undanstökas på tre dagar, såvida vädret var tjänligt 
och intet oförutsett inträffade. Även skogsbor i ett hemman 
kunde bilda ett litet följe i samma ärenden och med samma mål. 
En sagesman i Älgå skriver härom till författaren: 

»Mina förfäder ha berättat för mig, att på den tiden, då det ej 
fanns annat än gångstigar, förekommo ofta små klövjeforor till 
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Norge. Det var ej så många på denna ort, som hade häst, men 
de som det hade slogo sig tillsammans. De tyckte, att de voro 
tryggare, när de voro flera att fara genom de djupa skogarna, 
ty på den tiden funnos s.k. skojarföljen i skogarna. Träffade 
dessa en ensam person, som hade varor eller pengar, rövade de 
av honom vad han hade. Detta hade hänt. De lade varor av flera 
slag på hästryggen, på samma sätt som när de klövjade till fä-
bodarna, tyngden fördelades lika på båda sidor om hästens rygg.» 

Kvarter kunde forkarlarna erhålla antingen på gästgivargårdar 
eller också i vissa bondstugor, som togo emot vägfarande. Där 
fanns även stallrum för hästarna. Man körde i rad efter varandra 
såpass långa vägsträckor som hästarna orkade gå eller draga, 
det kallades te käre i rännefölje. Alla som kunde togo alltid 
baklass med sig hem, d.v.s. vissa varor lastades i slädarna dels 
åt forkarlarna själva, dels åt andra där hemma. På grund av att 
nordmarkingarna ständigt voro klädda i vadmal under dessa 
handelsfärder, kallades de i Norge »graasvenskene». 

Gårdfarihandel och annan köpenskap. 

Under de tider på året, då resor till Norge ej kunde företagas 
och då arbetet på åker och äng inte tillät handelsresor, sågo skogs-
borna på Glaskogen gärna, att gårdfarihandlarna anlände. De 
brukade komma bärande ett jättestort bylte på ryggen, som märk-
bart minskade i omfång för varje dag, allt eftersom de gjorde 
påhälsning i stugorna. Gårdfarihandlarna voro följaktligen väl-
komna med sina varor och ej mindre med nyheter utifrån världen. 
Deras besök betraktades allmänt som ett angenämt avbrott i 
skogsensamheten. Åtskilliga av dem hörde hemma i någon grann-
socken och inköpte sina förråd i Arvika, oftast hos handlanden 
C. Nilsson, vars lager ansågs välsorterat; det var mestadels 
hängslen, dukar, strumpor och vantar, schaletter, förkläden, 
underkläder, kammar, nålar, tvålar och annat småkram som 
ingick i gårdfarihandlarnas lager. 

Men några gårdfarihandlare kommo också långväga ifrån, och 
sådana brukade ha sina bestämda upplagsplatser i vissa gårdar, 
där de hämtade nya förråd allt eftersom de sålde slut på vissa 
varor. Byteshandel förekom och kredit lämnades gärna, särskilt 
till tjänstefolk. Vanligast voro knallarna från Västergötland samt 
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dalkullor och dalmasar, här kallade dalfolk, vidare smålänningar 
samt en och annan jude. 

För att börja med de sistnämnda meddelas här en liten notis 
ur And. Olssons anteckningar om en judisk gårdfarihandlande. 
Judar infunno sig på varje marknad, där de företrädesvis sålde 
och bytte klockor, varför de vanligen kallades klockjuder, men 
följande anteckning visar, att de även saluhöll andra varor: 
»1872. Jan. 27. Handlat med en Jude, 1 bordduk för 4 Rdr, 1 d:o 
för 1,50, 14 aln. möbelsits å 50 öre aln.» 

På annat ställe i samma minnesbok finna vi ett par anteck-
ningar om affärer med dalfolk: »1871. Mars 1. Handlat af en 
dalqwinna diwerse waror för 4—. 21. Handlat af dalfolk järn-
saker och 2:ne klänningtyg 2,92. — 1881. Nov 22. Handlat med 
Per dalkarl 1 dussin bordknivar för 6—. 1 skrapa 75 öre, 3 lås, ' 
1 haktång, 1 fil 2: —.» Förutom de nu nämnda varorna sålde 
dalfolket även slipstenar och brynen, laggkärl, sågblad, ullsaxar, 
slidknivar, finsmide av olika slag, skinnmössor, skinnvästar, 
pälsar av fårskinn, vävnader, knypplade spetsar, dukar, för-
kläden, huvudkläden, underkjolar, nipper och hårarbeten samt 
ostar. 

En av de smålänningar, som troget återvände år efter år, hette 
Sven Johansson och hörde hemma i Ryd, Hamneda socken och 
Sunnerbo härad. Han kände sina kunder så väl, att han ej drog 
sig för att lämna varor på kredit. En bevarad revers från år 
1863 ger exempel härpå: »Till fjäderhandlaren S. Johansson från 
Ryd af Hamneda socken och Kronobergs län betalar undertecknad 
den lsta nästkommande Mars förutan Ränta till förfallodagen 
en Summa Pänningar (28) tjugoåtta Rd Rmt. Waluta är be-
kommet som försäkras . . . den 26 November 1863.» (Namn-
underskrifter). Denne gårdfarihandlare sålde fjädrar till åkdon 
jämte andra stål- och järnvaror. 

En av de sista smålänningar, som gjorde affärer på Glaskogen, 
var Smålands-Pelle. Han hette Pettersson och hade en liten affär 
i Långserud, där han med tiden hade slagit sig ned och gift sig 
med en bonddotter. Länge orkade han dock ej uthärda med 
stillasittandet utan började snart sitt kringvandrande liv på nytt. 
Han medförde en jättebörda på ryggen, som innehöll »en hel 
diversehandel», heter det. Sommartid drog han varubördan på 
en kärra, »hög som ett hölass». Egentligen bestod lasten av flera 
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mindre bylten, kring vilka han dragit ett större tygskynke. Om 
vintrarna begagnade han en stakkälke. Fordonet lät han stå på 
någon centralt belägen gård, varifrån han gjorde avstickare med 
hela det väldiga byltet på sin breda rygg. På gamla dagar slutade 
han upp med att draga kärra och kälke och föredrog att bära hela 
vägen. Vissa år kom Pettersson så regelbundet var fjortonde dag 
till bygderna kring Glasj öarna, att han där kallades var f jortne 
da, på andra ställen dit han kom varje månad fick han heta 
tongle (månen). Mest sålde han tyger och tygvaror, husgeråds-
artiklar, bleckkärl, knivar m.m. Från början var han en ovanligt 
stor och reslig karl, men med åren krympte längden genom att 
kroppen böjdes framåt mer och mer, så till sist gick han nästan 
dubbelvikt. Av bördornas tyngd hade halsen dragits ut och blivit 
särdeles lång, vilket gav honom ett egendomligt utseende. Denne 
sege smålänning var mycket stark. En gång föll det en person i 
Långserud in att omedelbart före avfärden väga Smålands-Pelles 
börda. Den vägde 120 kg. En annan gång erbjöd sig min sagesman 
att bära bördan ett stycke. Pettersson var då gammal och krokig. 
Det hör till historien, att sagesmannen var känd som en av de 
starkaste mannarna i trakten. Gubben satte ned bördan och sages-
mannen tog den på ryggen. Men det dröjde ej länge, förrän svet-
ten lackade. »Allri ha jä bsre e tocka tonga bsle», sade han vid 
avlämnandet vid skiljovägen. »Då skulle du ha bure henne, nä 
ja kom hit», svarade smålänningen. »Nu ha ja sålt dä mäste, 
så nu ä ho inte tong.» 

En vanlig »tur» för Pettersson utgick från Långserud till 
Djuvsheden i Silbodal, därifrån till Gladåker i Karlanda, vidare 
till Gränsjö och Ulverud i Älgå, så till Trångstad, Ramla, Fjäll-
boda och Bondestorp i Järnskog, därefter till Sörboheden, Brase-
rud och Mörtnäs i Karlanda, sedan utmed övre Gla till Greåna, 
Myrhöj den i Älgå och Sigfridstorp i Glava till Lenungen i samma 
socken och därifrån tillbaka till Långserud. Det var en vandring 
på dryga nio mil genom glest bebodda skogstrakter. 

Från Järnskog berättas, att smålänningarna kommo dit med 
väldiga säckar av stark linvävnad, vari de fraktade vävskedar, 
skyttlar och andra träsaker. De ägde förmåga som få att prata 
för sina varor. De flesta gårdfarihandlarna, som besökte Järnskog 
och Köla, voro dock västgötar, vilka kallades knallare. De 
brukade ha sina bestämda tillhåll i gårdarna och dit samlades 
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folk för att se på deras pick och pack och göra affärer. Åtskilliga 
smålänningar och västgötar stannade i trakten och gifte sig med 
värmländskor. 

Det hände nu och då, att gårdfarihandlarna blevo mördade av 
snikna personer, som ville komma åt deras pengar och varor. 
I Gillberga heter en plats Dalkarlshagen. En uppteckning i Väst- 
svenska folkminnesarkivet låter oss veta anledningen till namnet: 
»Det var en plats i Gillberga, som hette Dalkarlshagen. Den låg 
på prästgårdens mark. Hagen hade fått sitt namn för att en som 
hette Andreas hade dödat en dalkarl där, en knalle som sålde 
tyg. Andreas hade satt en stor spik i en stör och den högg han 
i skallen på dalkarlen, som dog. Och Andreas tog tyget. Detta 
erkände han, när han låg på dödsbädden. Han kunde inte dö, 
förrän han hade bekänt den ogärningen.» (Cit. efter Dalarnas 
Hembygdsbok 1947 sid. 121). 

A. T. Byberg hörde i sin barndom berättas, att man i Hallebol 
i Köla en morgon funnit en ihjälslagen västgötaknalle upprest 
mot gärdesgården vid landsvägen. Vid ungefär samma tid bodde 
i Järnskog en gårdfarihandlare, känd under namnet Dansk-Abel. 
En dotter till denne har berättat följande tilldragelse för Byberg. 
Sent en kväll kom Dansk-Abel åkande från Arvika, då han på 
Bodafjället, som vägen över bergsryggen till Boda kallas, upp-
hanns av en ovanligt storväxt kvinnsperson. Personen var iklädd 
kvinnokläder, bar en korg på armen och bad att få åka. Det gick 
ju för sig, men snart började gårdfarihandlaren misstänka, att 
han skjutsade en förklädd karl, så han låtsade tappa ett föremål, 
som han bad den åkande taga upp. I samma ögonblick »kvinnan» 
steg ur för att hämta upp föremålet, gav Abel hästen ett kraftigt 
piskrapp och fick hästen att lägga ut för fullt. Han lät det gå 
undan i vild fart ända tills han nådde bygden på andra sidan 
fjället. När han stannat hästen, tittade han i den kvarblivna 
korgen. Den innehöll en lång skarpslipad kniv. Då erinrade sig 
Dansk-Abel, att han sett en lång karl stå bredvid sig inne på en 
bank i Arvika, där han hade lyft pengar. 

Även norrmän vandrade omkring i gränssocknarna och på 
Glaskogen med hannelssäck på ryggen. Man gav dem namn efter 
hemorterna. En kallades Korsåsa och var från Korsås i Odalen, 
det var ett fruntimmer som sålde »all slags grant». Hagan var 
från Hagen i Eidskog; han bar en låda med synålar, stoppnålar, 
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knappnålar, sylspett, knappar, glasögon med vilka man kunde 
se »en halv mil in i steinhale fjelle, gut». Hans varor voro allmänt 
ansedda för att vara goda och särskilt synålarna voro begärliga. 
När hantverkare, särskilt skräddare, kommo till bondgårdarna 
för att utföra något arbete, frågade de, om där fanns »Hagans 
nåler», som de prisade. »Hagan var ytterst vänlig, och troligen 
även mycket fattig, men alltid var han blid och förnöjd, och 
många i grannsocknarna saknade Hagan, när hans besök på 
svenska sidan upphörde på 1890-talet.» (IFGH 1879). 

Gammalt folk i Järnskog minns en norrman, som vandrade 
omkring iklädd numedalsdräkt och sålde finare varor, siden-
dukar, spetsar och vackra dukar m.m. De kallade honom Lars 
Numedöling. Troligtvis var han identisk med den numedaling, 
som Gustaf Schröder berättar om i en av sina böcker. Båda skola 
ha mördats i Järnskog och ett effervål kastades upp i Boda på 
platsen, där händelsen skall ha utspelats. Det hände ibland, att 
en och annan gårdfarihandlare kom bort, hade vurte borte. Lars 
hörde till dem. Bland sina sidenvaror kunde han ibland ha gömt 
norsk rulltobak, som var mycket eftersökt av hög och låg. Tull-
bevakningen var på den tiden ytterst sträng och den som er-
tappades med smuggling råkade illa ut. Befolkningen på svenska 
sidan gränsen sökte dock skydda sådana som Lars Numedöling. 
Schröder företog en resa till häst över Bodafjället i Järnskog 
år 1836 och hörde då berättas om mordet på denne gårdfari-
handlare. Kusken visade honom ett träkors och en hög småsten 
och ris och sade, att alla förbipasserande brukade kasta en sten 
eller en pinne på platsen. Följande samtal utspann sig: »Här var 
det de hittade dölen, sade han, och här lägga alla som gå förbi 
en kvist eller en sten på vålen till minne av händelsen. — Nå, 
vem mördade dölen? frågade jag. — Vet inte; det blev aldrig 
uppdagat. — Togo de hans saker? — Ja, allt. --- Nå misstänker 
ni ingen? — Ånej! Ja, gudbevars, nog vet en någorlunda, vem 
som fått penningarna, men den törs ingen på; det går ej an 
att säga något om den saken. — Varför så? — Ä, sade han 
skrattande, det vill just ingen hava sig en yxvigg i skallen eller 
en kniv i strupen. — Är det länge sedan dölen mördades? — 
Åja, en 10 å 12 år sedan; jag var beväring det året.» (En bruks- 
bokhållares minnen, sid. 65). Efter all sannolikhet gäller denna 
berättelse just Lars Numedöling. Kanske böra vi slutligen också, 
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nämna tiggerhanneln, d.v.s. den slags handel, som bedrevs av 
kringvandrande och -körande tattarfölj en och skoj arfölj en. De 
bjödo ut småkram såsom strumpstickor, nålar, kvastar, vispar 
av ståltråd och andra ståltrådsarbeten samt kammar och kläd-
hängare av horn. 

Om annan köpenskap ha vi i det föregående nämnt ett och 
annat. Här kunna ytterligare några detaljer inflikas. Handels-
bodarna lågo under 1800-talet inte precis tätt. Före 1845 funnos 
såvitt jag kunnat utröna inga affärer på närmare håll än i Arvika 
och Åmål. År 1847 erhöll Älgå socken sin första handelsbod, 
belägen i Sulvik, dit skogsborna ofta gjorde handelsfärder till 
fots och till häst, d.v.s. ridande. I Köla sattes den första handels-
boden upp år 1865, om man får tro en uppgift av folkminnes-
upptecknaren Edvard Olsson i Bålstad. Eljest förekommo varu-
upplag här och där på skogarna. I Glassnäs (Älgå) hade en viss 
person vid namn Kull börjat lägga upp varor före 1870 och efter 
honom fortsattes rörelsen av Gustaf Olsson från Månserud i 
Karlanda. När denna affärsrörelse på 1890-talet upphörde, hade 
även Erik Olsson i Djuvsheden (Silbodal) och hans änka varit 
engagerade i den. Säkerligen förorsakades upphörandet därav, 
att år 1882 en mindre handelsbod blivit uppsatt vid gården 
Tomta i Älgå skogsbygd, några kilometer norr om Glassnäs. 

I Mörtnäs, Karlanda, hade Aron Eriksson börjat affärsrörelse 
på 1880-talet och vid den tiden funnos några småaffärer på Gla-
skogen, däribland den tidigare omtalade Dal-Lottas handel i 
Gränsj ö. 

Marknaderna hade den största betydelse för Glaskogens be- 
folkning och marknadsresan varje år betraktades såsom en hög-
tid, som ingen ville gå miste om. Eftersom dock inga marknads- 
platser voro belägna på Glgskogen utan de närmaste funnos i 
Arvika och Årjäng, före 1722 även i Sulvik, har det ej ansetts 
lämpligt att här införa någon skildring av marknadsresor och 
marknadsliv. Resorna till marknader i Norge ha redan berörts i 
föregående avsnitt. Blott så mycket skall sägas, att Arvika marten 
var en kreatursmarknad, som hölls första veckan i oktober och 
i regel fortfor fyra dagar, nämligen torsdag, fredag, lördag och 
måndag. Söndag tilläts ingen kommers. Marknadsplatsen var 
belägen i den dåvarande köpingens utkant, där numera stadens 
östra församlings kyrka står. Under århundradets senare hälft 
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var dock Ärjängsmarten den ojämförligt största attraktionen. 
Första veckan i september infunno sig där kreaturshandlare, 
gårdfarihandlare och andra affärsmän, tattare, zigenare, klock-
judar, kopparslagare, laggare m.fl. och satte upp sina tält och 
marknadsstånd. Dagen före marknadens början, i regel en fredag, 
begåvo sig skogsborna åstad för att bevista årets mest efter-
längtade tillställning. De övernattade i bondgårdar utmed vägarna 
samt runt omkring /lsj äng. Man sålde och bytte hästar och 
kreatur, regelbundet kommo djuruppköpare dit från Dalsland 
och Kristiania m.fl. svenska och norska orter. Bland saluförda 
varor märktes alla slags tyger, lädervaror såsom selar, resväskor, 
stövlar, slädfällar, skinnhandskar och skinnmössor jämte andra 
skinnvaror, vidare kopparkärl, bleckkärl och laggkärl, kruk-
makeriarbeten, glas och porslin, spjälskruntar och näversäckar, 
slädar och åkdon, spannmål och fodervaror samt bland det vik-
tigaste, det berömda nordmarksvadmalet, högt värderat och sålt 
i stora mängder på denna västra Värmlands största marknad. 

Postgång och budsändning. 
Vi ha redan omnämnt Järnskogs-Boda gästgiveri såsom ett 

av de äldsta i västra Värmland. Sannolikt utsågos detta hemmans 
åbor till »postbönder» 1636, då vårt lands första postordning 
utfärdades. Enligt en bevarad skrivelse från landshövdingen 1685 
konfirmerades hemmansägarna »att wahra Påstbönder och Gäst-
gifware», och ett »Påstbonde Beställningsbref» av år 1705 för-
varas alltjämt i gården Instuga därstädes. En av bestämmel-
serna i 1636 års postordning gick ut på att »en edsvuren bonde 
eller postiljon» skulle utses »på varje två eller högst tre mil». Till 
Fröbol i Algå, som av gammalt varit postinlämningsställe, är det 
jämnt två mil, varför det troligtvis fanns postbönder även där. 
De första postförarna gingo till fots, men från och med 1645 
bestämdes det, att de skulle färdas till häst, d.v.s. ridande. Åkande 
postförare infördes långt senare, och först år 1830 infördes post-
befordran genom gästgiveriskjuts, varigenom de flesta s.k. post-
hemmanens postföring upphörde. 

Ur ett bevarat »Påstförare-Beställnings-Bref» av år 1825 hämta 
vi några uppgifter om postförarens skyldigheter. Vid mottagandet 
av postväskan skulle han först och främst tillse, »om väskan 
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är hel: väl låst och förseglad», vidare »med ett täcke förvara 
väskan för väta» samt tillse att den icke stöttes eller hanterades 
vårdslöst. Väskan fick på inga villkor komma i någon annans 
händer och ej öppnas av annan än tjänstgörande postman, kallad 
postförvaltare. »Han måste underhålla goda och starka hästar, 
samt, då postiljon icke medföljer, för ingen del nyttja kvinnfolk» 
utan en duglig postdräng. »När posttimmen instundar bör post-
föraren vara färdigklädd och ha posthästen i beredskap, samt 
utan ringaste dröjsmål fortskynda, vare sig dag eller natt, gott 
eller svårt väder, icke låta sig av någon i vägen uppehållas». 
På bröstet skulle han bära postens vapen synligt samt i handen 
ett posthorn att signalera sin ankomst med. övriga tre punkter 
i brevet handla om väskans riktiga överlämnande, om straff 
för förskingrade medel eller brev m.m. 

Den äldsta handling författaren sett, vari Fröbol omtalas såsom 
postinlämningsställe, härrör från år 1671 och återfinnes i Jösse 
härads dombok för detta år. Däri stadgas, att post skall avgå 
från Karlstad varje måndagsmorgon och fortsätta genom Grava, 
Kil, Fryksände, Boda, Brunskog och Arvika socken till Fröbol i 
Algå. Fredagsmorgon samma vecka skulle posten avgå till Järn-
skogs-Boda, vända tillbaka genom Köla över Skällarbyn och vid 
Sulvik taga samma väg åter till Karlstad, där den borde inträffa 
följande onsdagsmorgon. Detta innebär, att hela vägsträckan 
på drygt 22 mil skulle tillryggaläggas på 10 dagar. 

Inte förrän år 1839 inrättades särskild postutlämning i Arvika. 
Förut hade man alltså fått nöja sig med den vanliga postf öringen. 
Sedan unionen med Norge slutits 1814, anordnades en särskild 
posttur från Karlstad över Arvika till Kongsvinger och vidare 
till Kristiania. När den postvagnen kom körande, stod väg-
dammet i högan sky och hästarna hade piskats löddriga, berättas 
det. Då var det säkrast för de gående att hålla sig ur vägbanan. 
De arma hästarna sparades ej, hur backig och svår vägen än 
var. Många hästar sprängdes och måste nedslaktas efter vägarna, 
alldeles som när kungsskjutsarna f oro vägen fram. 

Sedan järnvägen Arvika-Charlottenberg 1871 blivit färdigbyggd, 
inrättades postkörning från Ottebols station genom Algå och 
Glava till ökne i Gillberga. Tre gånger i veckan körde postvagnen 
ut från Ottebol. Postiljonen, som hette Danielsson, »satt och 
ståtade med sin uniformsmössa samt med sitt stora signalhorn 
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frampå bröstet, hängande i en läderrem om halsen», säger min 
sagesman. Så fort postbonden i Fröbol hörde posthornet ljuda, 
kördes kärran hastigt fram, de ankommande postsäckarna kasta-
des upp, nya utvilade hästar stodo förspända, och då signalen på 
nytt hördes, fingo hästarna en snärt av piskan och. så.bar det i 
väg i sträckande galopp, berättar ett ögonvittne. 

Först från och med år 1893 fingo de som bodde på Glaskogen 
börja hämta sin post på såpass nära håll som i Sulvik. När så 
postutkörningen från Ottebol upphörde omkring 1908, fingo allt 
flera hämta post i Sulvik. De första lantbrevbäringsturerna i vårt 
land skola ha införts år 1877, men det dröjde ända till början 
av 1900-talet, innan den förste lantbrevbäraren utdelade post i 
stugorna på Glaskogen. 

I äldre tider praktiserades budsändning mellan gårdarna, då 
man hade något av vikt att meddela. Om kringsändandet av bud-
kavle, då det gällde att anskaffa hållskjutsar, ha vi tidigare ordat. 
Bevarade bvgangsbrev, som de kallades i västra Värmland, torde 
höra till sällsyntheterna, varför det kan vara lämpligt att citera 
ett sådant i sin helhet. Det härrör från dåvarande byfogden för 
hemmanet Ränkesed i Älgå, sedermera riksdagsmannen Elof 
Andersson, och torde ha utfärdats på 1840-talet. Hemmanets 
soldat Olof Ränk hade avlidit och skulle begravas. Byfogden 
skrev då följande brev att skickas omkring inom hemmanet: 

»Som Olof Ränk skall begrafvas nästa söndag den 23. Juli så 
anmodas Ränkeseds samhälle att dertill wara behjälplige. Sam-
lingen sker kl. 3/4 9 vid Jörserud förenämnde dag. Detta sändes 
stuga för stuga tills det kommer hit igen med påtecknande, om 
Caffe & en Blandning skall tagas på afton, å tjenstens wägnar 

Elof.» 

På budgångsbrevets baksida antecknade då hemmansägarna: 
»Något bör det väl vara tycker A. Olsson. Likaså A. Elowsson, 
Magnus Jonsson. Jag samtycker, Sven Svensson, Magnus Anders-
son. Jag bifaller förslaget, E. G. Larsson, Johannes Olsson, 
N. Andersson.» 

Några smånotiser utvisande vad man betalade vid budsändning 
stå oss till buds. Anders Olsson i Växvik, som bl.a. var fjärdings-
man i Köla, antecknade år 1869 en budsändning angående en tjuv, 
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som även hade hemsökt hans egen bostad och stulit en del klädes-
persedlar och värdesaker: »Jan. 11. Betalt för ett Bud från 
Koppom angående tjuven i Ulvshuvdane i Järnskog socken, 
75 öre.» Den vägsträcka budet hade att gå från Koppom till 
tjuvens hemvist vid Lomtjärnet, nära Nässjön, utgjorde drygt 
en mil, varför budet tillryggalade över två mil. Byfogden Elof 
Andersson i Ränkesed antecknade år 1838 en budsändning från 
Krokebol i Älgå till Växvik i Köla, en sträcka på sju km, som 
betalades med 12 skillingar. I en bevarad journal, förd vid Glad-
åkers bruk i Karlanda år 1859 infördes »Bud till Arvika 32 skil-
ling», vilket innebär att budet måste gå sammanlagt över sex mil 
för den betalningen. 



Kap. IV. 

Samhälle och samhällsliv. 

Byordning och byfogde. 

Huruvida den gamla svenska byorganisationen med bystämma, 
bykista och samtliga insignier förefunnits i västra Värmland är 
svårt att avgöra. Däremot är det ett faktum, att en av lands-
hövdingen i slutet av 1700-talet påbjuden byordning antogs i 
åtskilliga socknar. Den äldsta av mig kända, låt vara indirekta, 
uppgiften tydande på förekomtsen av en byordning, härrör från 
Karlanda socken och återfinnes i »Handlingar till Afritning öfver 
Korsby Skog 1777» (LK). Däri talas bl.a. om »Byupsynings-
mannen Erik Ersson». I ett sockenstämmoprotokoll från lilgå 
av år 1787 ordas om »församlingens Sexmän och Byamän», 
vilka tillhållas att utöva »alfwarsam upsigt» över ungdomens 
oarter. Det ser alltså ut, som om man vid den tiden kunde ha 
haft bystämmoinstitutionen införd. Säkert är emellertid, att en 
byordning antogs i Älgå år 1799. Tyvärr citeras emellertid inte 
hela aktstycket i stämmoprotokollet. När Karlstads stad år 1865 
härjades av en ödeläggande eldsvåda, förstördes också en mängd 
arkivmaterial, bl.a. även landshövdingarnas äldre ämbetsskrivel-
ser. De brottstycken ur byordningen, som här nedan meddelas, 
torde därför kunna påräkna intresse. De stå att läsa i ett proto-
koll daterat 20 okt. 1799 (Elgå Församlings Sokne-Stämmo 
Protocoller 1785-1815, LA). 

»Til vördsamt följe af Högvälb. Hr Landshöfdingens och Rid-
daren Silfverskjölds Skrifvelse af d. 27 sistl. Julii, blef det 
Project till By Ordning, som Högbemälte Herre utfärdat, för 
denna Församlings respective Invånare, upläsit: Och som Hög-
välb. Herr Landshöfdingen lämnat Sokne-männen öppet, at 
dervid göra de förändringar, som de med af seende på ortens 
särskildta beskaffenhet kunde finna nödiga; så gjorde de följande 
anmärkningar: 
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1:0 vid 2:dra puncten: at de icke kunde utlofva, at täcka sina 
Ladugårdshus med Långhalm, aldraminst med bunden; dels 
emedan de sällan deraf få mera, än deras Creatur upäta, dels 
ock, om de deraf något år skulle få et öfverskott, de helst ville 
förvara det antingen i sina Lador, elr om det skjedde på Taket, 
blott med fast-naglade stänger, då halmen vore lättare at till-
gripa vid infallande missväxtsår; at alla Skogshemmansåboer 
åstunda, at få til täckning använda färg elr klufven ungskog, 
hvarpå de hafva tilräckeligt förråd, men deremot brist på torf 
och merendels på tjenlig klappersten; at de följagteligen för-
behålla sig, at hädanefter som hitils, få til Tak använda, hvad 
hvar och en på sit ställe finner vara tjenligast och minst 
kost-samt. 

2:o vid 8:de puncten: at et större vite borde utsättas för den, 
som i sine hus elr på sina ägor hyser löst folk, Landstrykare och 
lättingar; samt at et ansenligt vite äfven utsättes för den, som 
vid mantals Skrifning låter påskrifva sig flere Drängar, än han 
til egendomens skjötsel behöfver, hvilket til andre hushållares 
stora skada, skal af någre practiseras, hvarefter Byfogden skal 
hålla tillsyn. 

3:o vid 9:de puncten föreslogs dessa tilläggningar: at Byfogden 
bör i Bya Rätten hafva 2:ne röster, samt votum decisivum, om 
Bisittares röster äro lika många pro' et contra: at han bör äga 
vittsord, i anseende til de angifvelser emot Byordningen, som han 
finner sig föranlåten at göra; hälst det blefve svårt, och ofta 
omöjligt, at genom vittnen bevisa dem; at et vite af 24 skillingar 
bör utsättas för den, som ej inom en efter Byens vidd lämpad tid, 
inställer sig hos Byfogden uppå hans kallelse, så framt den 
kallade ej kan förete laga förfall; at om Byfogden skulle bevis-
ligen vara vårdslös elr efterlåten i sina skyldigheters upfyllande, 
bör han för hvar gång, han dermed beträdes til By-Cassan 
pligta En Rdr; at från Bya-Rätt, bör den sig så befogad finner, 
få vädja til lagliga Tings-Rätten, och sluteligen vid 6:te Momentet 
at Byfogden måtte äfven åläggas, til at hafva en noggrann upsigt 
derpå, at Svinen uti Bya-laget varda i rätt tid om höst och vår 
ringade. 

För öfrigt vore Socknemännen — — — nöjde med den proj ec-
terade Byordningen — — —.» 

Byfogdeinstitutionen i Älgå omtalas senast år 1844 men bibe- 



415 

hölls betydligt längre fram i tiden. Sålunda har jag i handlingar 
rörande Gränsj ö hemman i nämnda socken funnit namngivna 
byfogdar för åren 1876, 1894, 1896, 1900, 1903 och 1909. Än i 
dag tjänstgör också en person i Gränsj ö såsom byfogde, även 
om hans befogenheter äro inskränkta till att dela ut debetsedlar 
och upptaga skattemedlen, vilka han överlämnar till kommunal-
kassören. Från Beted, Järnskogs socken, omtalas år 1887 en 
Nils Gunnarsson som byfogde enligt en handling, »Utgifter på 
Mollungsheden för år 1887» (gäller en allmänning), där hans 
ersättning angives till 5 kronor för hela året. Även från Köla och 
Stavnäs socknar föreligga uppgifter om byfogdesysslor. Från 
Växvik i Köla är sålunda bevarad en fullständig förteckning över 
byfogdar under tiden 1844-1895, förd av Anders Olsson i By-
backen i hans »Gårds Bok öfwer Husförhör och Byfogdar i Hem-
manet Wäxwik Som tog sin Början Är 1844» (A. T. Bybergs 
saml ). Av dessa anteckningar framgår, att varje hemmansägare 
turades om med byfogdesysslan, som var och en behöll i regel 
under ett år. Tjänsten var icke avlönad. Vid 1800-talets slut be-
talades dock byfogden med 20 kronor, men då höll man ej längre 
på ordningsföljden. Byfogden var ålagd att verkställa bokföringen 
i gårsboka; han sammankallade till stämma, ledde förhandling-
arna och verkställde alla beslut. Vidare inkasserade han årets 
skatter och överlämnade dem till uppbördsmannen vid stämma 
i sockenstugan. Skatteinsamlingen skedde i regel kvällen förut 
och kallades hoppräckninga. I Skällarbyn (Köla) blev det sed, 
att byfogdestämman och hopräkningen avslutades med ett kalas, 
en sed som alltjämt lever kvar. I vissa hemman i denna socken 
tog dock byfogden upp skatten efter hand. Växvik och Skällar-
byn ha fortfarande byfogdar, i andra hemman har denna in-
stitution upphört på senare tid. 

Ännu på 1930-talet turades hemmansägarna i Skofteruds hem-
man (Stavnäs socken) om med att inneha byfogdesysslan, varom 
sign. Carl Erco berättar: »I Skofterud, med sitt undangömda läge 
har åtskilliga gamla bruk bibehållit sig. Så t.ex. skiftas fort-
farande byfogdesysslan gårdarna emellan, så att alla lägenhets-
innehavarna ha den i tur och ordning. Numera har byfogden till 
uppgift att utdela debetsedlar och upptaga skatten. I de fall då 
den är samfälld, går man samman för att uträkna densamma. 
Fordom, när skatten utgick in natura, i form av spannmål, gick 
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man tillsammans hos byfogden för att mäta ut skatten åt klocka-
ren, dödgrävaren • och prof ossen. Så skulle kyrkvaktaren ha två 
kannor råg av varje matlag, prof ossen (tingshusvaktmästaren, 
tidigare även bödel) skulle ha en kanna råg eller havre, klockaren 
skulle ha efter skatteöre. Från alla gårdar kom man då dragandes 
med påsar på sina kälkar — fördelningen försiggick vanligen på 
förjulen. På golvet utbreddes stora täcken, och på dessa upp-
mättes de olika posterna; man var därvid mån om att spilla så 
mycket som möjligt, ty all spillsäd tillföll de fattiga. Så blev det 
stort kalas efteråt.» (Bygd och sägen s. 141). 

Sociala förhållanden. 

Om skötselkontrakt och föräldralösa barn. 

Då den ene av föräldrarna avlidit och vården av den över-
levande måste övertagas av något av barnen, upprättades ofta 
ett s.k. skötselkontrakt. I detta bestämdes noga den gamles rättig-
heter och fordringar samt gottgörelsen för skörsla (skötseln, 
vården), som i regel handhades av någon son. Skötselkontrakten 
hade alla i huvudsak samma innehåll och avveko från varandra 
endast i vissa detaljbestämmelser, varför det torde vara tillfyllest 
att låta ett enda sådant aktstycke få belysa villkoren i dylika 
överenskommelser. Som ett ganska typiskt dokument får man 
nog då betrakta följande skötselkontrakt, som formulerats av 
byfogden för Ulvshuvdane hemman i Järnskog: 

Emellan undertecknade är upprättat följande kontrakt. 
Modren eller änkan Anna Hansdotter äger bruknings- eller besitt-

ningsrätten av torpet Ramla uti sin livstid och är nu till hög ålder 
kommen och kan ej tro sig att ensam frakta sig utan hjälp och under-
stöd av sina barn, varpå enkans son drängen Jonas Andersson har 
åtagit sig att frakta och skörsla modren till hennes dödsdag, såväl i 
den onda dagen som i den goda, med kläder och föda samt alla hennes 
beforderligheter som hennes stånd fordrar. Dessutom skall hon äga 
avkastningen av tvenne fjärdingar potatis samt nyttan av en kappes 
linfröutsåning, vidare skall hon hava fem (5) mark samfängt lin 
årligen, likaledes skall hon äga tvenne får för egen brukning samt föda 
åt desamma. Dessa ringa och obetydliga avtagna varor skall vara för 
hennes räkning och efter egen vilja att begagna, dock icke något 
avdrag på hennes kropps beforderligheter. 
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För övrigt skall modren på allra ömmaste sätt skörslas och om-
besörjas, icke avundas eller hatas utan hållas i moderlig ära, och sist 
när som hon med döden bortgår, skall besväret och begravnings-
kostnaderna utgöras av alla hennes trenne söner efter andelar, 1/3  var. 

Och för ovanstående onera och skörsel så äger Jonas Andersson för 
dispositionsrätt att få bruka och begagna bemälte torpet Ramla såsom 
hans ägande egendom uti modrens livstid eller så länge som skörslen 
fullgöres, och att bebo nämnda torp och nyttja alla dess rättigheter 
samt hålla husen vid makt med nödiga reparationer. Även påminnas 
att son Anders är belovad att besitta husen på Ramla under de tider, 
då han nyttjar sina rättigheter av sina skogsskiften. 

Häröver äro vi på bägge sidor nöjda med som skedde uti tillkallade 
vittnens närvaro av Ramla d. 1 juli 1837. 

Tillträdet sker nästkommande höst såväl med skörseln som med 
brukningen. (Namnunderskrifter). 

Skötseln av föräldralösa barn bortauktionerades genom kun-
görelse i församlingens kyrka, varvid till fosterföräldrar antogos 
de som inlämnade det lägsta anbudet. Tvenne bevarade hand-
lingar rörande en föräldralös flicka från Sörboheden i Karlanda 
ha följande innehåll. 

Efter enligt utlyst kungörelse i Karlanda kyrka den 6 januari 1844 
blev till den minst bjudande genom entreprenadauktion försåld till 
skötsel på ett års tid ett flickebarn efter avlidne hustrun Elin Olsdotter 
i Sörboheden och stannade vid minsta uppropet å Erik Andersson i 
Mörtnäs vid 10 Rgs. Barnet uppfostras i tukt och Herrans förmaning 
som sitt eget samt nödiga kläder underhållas. Den ovanstående skötseln 
är vid nedanskrivna dag likviderad som skedde i vittnens närvaro 
av Mörtnäs den 10 januari 1844. (Namnunderskrifter). 

Det i december månad samma år av Erik Andersson utskrivna 
kvittot på mottagna skötselpengar lyder dock på dubbla summan: 

Jag undertecknad åtager mig att skötsla och vårda flickebarnet 
efter avl. hustrun Elin Olsdotter i Sörboheden för hela skötseltiden 
för 20 Rdr Rgs, som härmed kvitteras. 

Vännacka den 18 december 1844 
Erik Andersson i Mörtnäs. 

Även då en gård eller ett torp måste bortauktioneras på grund 
av ägarnas död förekom det, att den nye brukaren åtog sig 
skötseln av de efterlevande barnen. På Bondestorp i Järnskog 
hände det, att modern till två barn avled och att torpet utbjöds 
till arrende på auktion. Men då ingen köpare anmälde sig, åtog 

27 
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sig förmyndarens moder, en änka, att sköta ena barnet, en flicka, 
medan barnens fader tog hand om gossen. Hur man löste detta 
ovanliga och kinkiga problem framgår av en bevarad handling 
av följande lydelse: 

Arrende- och skötselkontrakt. 
Vid offentlig auktion, som förrättades på uttomten Bondestorp den 

22 februari 1883, blev utropad 4 öre 5 penningars skatträtt i nyss-
nämnda lägenhet Bondestorp till arrende, vilket skedde på följande 
villkor: Arrendetiden utsattes på tre års tid, räknat från den 14 mars 
1883 till samma dato 1886, då arrendatoregendomen utan uppsägning 
i vederbörlig tid avträdes. 

Men som icke anbud gjordes, så kommo förmyndaren, Axel Eriks-
son, och dess moder änkan Anna Jonasdotter överens om att denna 
sistnämnda skulle bruka egendomen under härovan åberopade tid, 
mot det att änkan Anna Jonasdotter åtager sig att vårda och sköta 
flickebarnet Charlotta Emelia Andersdotter så, att dennas bärgning 
med kläder och födan motsvarar behovet under de härovan före-
skrivna tre åren. Därigenom skall arrendet för 4 öre 5 penningar för-
svinna, ävenså skötseln, och således kvittas jämnt mot jämnt. 

Gossebarnet Johan Emil Andersson åtog sig fadern Anders Jonasson 
att vårda och sköta under härovan föreskriven tid för ingenting. 

Sålunda överenskommet och beslutat som skedde i Bondestorp den 
22 februari 1883 

antages av Axel Eriksson, förmyndare. 
Anna Jonsdotter 

Obs. I ovanstående 4 öre 5 penn. äger myndlingens fader 12 penn. 
och barnen 3 öre 17 penn. 

När sedermera de trenne åren hade gått tillända, blev skötsel-
frågan angående flickebarnet åter aktuell. Sterbhuset överlät då 
skötseln till barnets fader, som mot ersättning tog emot barnet 
som inackordering. Det av förmyndaren skrivna skötselkontraktet 
fick följande innehåll: 

Flickeb4rnet Charlotta Emilia Andersdotter inackorderas hos sin 
fader Anders Jonasson i Ramla för en ackorderad skötselsumma av 
elva kronor för år från den 14 mars 1886 till samma tid år 1889. För 
denna ersättning åtager sig Anders Jonasson att hålla flickan i skola 
under denna tid och vårda och kläda flickan ordentligt samt sköta 
henne med faderlig ömhet. 

Bondestorp den 6 mars 1886. (Namnunderskrifter). 
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Ersättningen för skötseln av bortauktionerade barn utgick icke 
alltid i penningar som i det nyss relaterade fallet. Ibland kunde 
den även bestå av större eller mindre kvantiteter spannmål. Är 
1860 blevo sålunda sex barn i Älgå bortauktionerade, varvid 
spannmål utlovades såsom »avgift», nämligen för det första 
barnet 8 kappar råg och 12 kappar havre, det andra 12 kappar 
råg och 10 kappar havre, det tredje 1 tunna råg och 2 tunnor 
havre, det fjärde 12 kappar av såväl råg som havre och det femte 
2 tunnor råg, under det att det sjätte barnet, en flicka, erhöll 
gratis skötsel. I det sista fallet förelågo tydligen särskilda om-
ständigheter, möjligen släktskap med vårdgivaren, större arbets-
duglighet till följd av mera mogen ålder el.dyl. 

Tiggare och rotehjon. 

Ingen social fråga dominerar så under 1800-talet som f attig-
vårdsfrågan. I synnerhet under perioden 1820-50 stod den stän-
digt upptagen på sockenstämmornas dagordning. Förhållandena 
i Älgå socken torde vara typiska för hela västra Värmland. Alltid 
var det de på utskogarna boende obesuttna, som vållade försam-
lingarna bekymmer. I ett stämmoprotokoll från Älgå heter det 
1825: »Med mycket missnöje har Församlingen erfarit att Fattig-
wården År efter Är, allt mer och mer belastas af fattiga Torpare 
med deras Hushåll, hwilka för det mesta tillkommit därigenom 
att Jord-Ägare antagit och bosatt sådana, på Oländiga Utmarker 
och Skogs Trakter, utan den ringaste Omsorg huru de framdeles 
där kunna finna sin bärgning.» Är 1839 framfördes, som vi 
tidigare berört, så starka klagomål över jordägarnas släpphänthet 
att upplåta mark åt backstugusittare, att man på sockenstämman 
lyckades genomdriva ett radikalt beslut: var och en som tillät 
uppförandet av en backstuga på sina ägor skulle vara skyldig 
att till stugan anslå tre tunnland odlingsbar jord eller också låta 
inteckna backstugusittaren och hans familjs framtida underhåll 
i sin jordegendom. Därmed hade uppförandet av nya backstugor 
hejdats, men fattigvård.sproblemet var därmed ej löst. 

Till och med år 1828 rådde följande bestämmelser. Socknen var 
indelad i rotar, till antalet ej fullt så många som antalet hela 
hemman, enär de mindre hemmanen, 1/4  och 1/3, sammanslagits 
till hela hemman. Rotehjonen, som man kallade de av fattig- 
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vården helt understödda, uppdelades i två klasser, varvid de till-
hörande första klassen voro sjuka och ej arbetsföra, medan klass 
två voro arbetsföra i någon grad. Sålunda heter det i ett protokoll, 
att »Britta Hansdotter befinnes vara så sjuk och svår att hantera, 
att hon fullkomligen kan jämföras med sådana fattiga, som anses 
vara 1:sta klassingar.» Några hjon ansågos så svårskötta, att de 
räknades som »en 1:sta och en 2:dra klassing». Dessutom erhöllo 
vissa andra fattiga, som delvis klarade sig själva, en gång för 
alla en viss tilldelning av säd ur sockenmagasinet (se nedan), 
under det en annan grupp, kallad magasinshjonen, fick säd flera 
gånger om året enligt en speciell förteckning, som uppgjordes 
vid varje fattigvårdssammanträde och överlämnades till maga-
sinsföreståndarna. Slutligen utgjorde de fattigas barn, som gingo 
i sockenskolan, en grupp för sig, som tilldelades säd ur magasinet 
under skolgången. 

År 1829 ändrades dessa bestämmelser så till vida, att varje 
hemman skulle inlämna en viss mängd spannmål till socken-
magasinet för de fattigas underhåll. Efter uppläst kungörelse i 
kyrkan skulle hemmanets byfogde i början av december månad 
inleverera spannmålen till magasinsföreståndarna, varefter 
spannmålstilldelningen begynte efter valborgsmässan. Var och 
en, som av olika anledningar behövde låna spannmål ur maga-
sinsförrådet, hade att därför erlägga en viss ränta, beräknad i 
spannmål. Dessutom fanns både före och efter 1828 en särskild 
fattigkassa, som den kallades, varur utbetalningar skedde t.ex. 
då fattighjon skjutsades till lasarettet i Karlstad, då de avlidit 
och begravningskostnaderna skulle erläggas o.s.v. Rotehjonen 
och magasinshjonen hade ingen återbäringsskyldighet. 

Den nya indelningen år 1829 bestod däri, att hemmanen upp-
delades i tre klasser: på varje hemman av klass 1 kommo ett 
1:sta och två 2:dra klassens hjon, hemman av klass 2 mottog 
ett hjon av vardera klassen, och hemman av klass 3 underhöll 
endast en »1:sta klassing». Fortfarande skulle det finnas sär-
skilda »magasinshjon», varöver förteckning fördes. Dessa ålåg 
det att »några gånger om året efter skedd pålysning infinna sig 
att städa i och omkring kyrkan». Det var ej ovanligt, att om ett 
hemmans rotehj on avled, man i dess ställe insatte ett magasins-
hjon. Hemman som en längre tid hade vårdat en förstaklassing, 
kunde därefter tilldelas en andraklassing och tvärtom. Då ett 
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rotehjon avled, kunde den som skött om detsamma tilldelas 
eventuellt överbliven spannmål samt kvarlämnade kläder och 
pengar. 

I slutet av 1830-talet framfördes på sockenstämman krav på 
omreglering av fattigvården, vilka två år senare resulterade i ett 
förslag, utarbetat av fattigdirektionens ordförande brukspatronen 
0. N. Frykholm. Däri framlade Frykholm grunderna för »sättet 
att underhålla socknens fattighjon, hvilkas antal under de svåra 
missväxtåren ökats och väckt bekymmer». Förslaget, som antogs 
på sockenstämma 30 dec. 1840, innebar, att roteindelningen 
bibehölls som förut, men uttaxeringen höjdes väsentligt i enlighet 
med ny beräkning, slutande på 200.000 riksdaler riksgälds. I 
varje rote tillsattes en »rotemästare» att ansvara för utbetal-
ningen av rotens bidrag till fattigförsörjningen. »Och är rote-
mästaren bemyndigad att utan lagsökning, endast med biträde 
af Rotens Sexman, verkställa utmätning och executiv försäljning 
hos dem, som tilläfwentyrs kunde treska med bidragens inbetal-
ning». Alla rotehjons underhåll skulle utställas på entreprenad-
auktion, »som hålles vid midsommartiden, och flyttningarna ske 
den 24 oktober.» Då ett rotehjon dött, räknades avgiften till kvar-
talets slut samt ingick därefter såsom besparing till magasinet. 
All kvarlåtenskap efter avlidna rotehjon skulle försäljas och 
beloppet redovisas till fattigkassan. Den sammanlagda auktions-
summan, som till minst 3/4  skulle bestämmas i spannmål, för-
delades sedan på rotarna. Värnlösa barn, som påkallade för-
samlingens vård, utbjödos ävenledes till försörjning på entrepre-
nad, men på en tid av minst 5 år, om de ej dessförinnan uppnått 
15 års ålder.» Slutligen innehöll förslaget bl.a. även den bestäm-
melsen, att fattigdirektionen hade att tillse att inga andra än 
»sådana som äro genom ålder och bräcklighet oförmögna till 
arbete samt värnlösa barn» kommo i åtnjutande av vård. Alla 
andra fattiga skulle liksom tidigare efter prövning få tillfälliga 
understöd från magasinet. Det nya förslaget var avsett att träda 
i kraft följande år och man skulle hos vederbörande myndighet 
begära stadfästelse därpå för tio år framåt. 

Emellertid inkom redan 1842 klagomål över det nya regle-
mentet och fältkamrer L. D. Larsson erhöll i uppdrag att ut-
arbeta ännu ett reglemente. Till grund för fattigunderhållet skulle 
i stället läggas en något mindre summa, 174.000 riksdaler banko, 
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uppdelad på 9 rotar. Fattighjonen skulle antingen inroteras, 
inackorderas eller underhållas genom tillfälliga bidrag och in- 
delades därför i tre klasser: den första utgjordes av ålderstigna 
och sjukliga personer, den andra bestod av barn och minderåriga, 
som skulle inackorderas hos lämpliga familjer, den tredje slut- 
ligen utgjordes av sådana fattiga, som ej kunde inrangeras i 
någon av de förra klasserna och därför kunde åtnöjas med till-
fällig hjälp ur sockenmagasinet och fattigkassan. En rote, som 
förut tilldelats ett särskilt betungande hjon, skulle vid upp-
kommen ledighet, t.ex. genom hjonets död, få ett mindre be- 
svärande hjon nästa gång. En tunna råg och två tunnor havre 
skulle anses motsvara det årliga underhållet av ett rotehjon. En 
annan nyhet i Larssons projekt var, att Älgå bruk jämte egen- 
domar voro undantagna från den allmänna fattigregleringen och 
hade att för egen del ombesörja sina underhavandes fattigunder- 
håll. Detta reglemente kom sedan att gälla tills det av riksdagen 
år 1848 framlagda fattigvårdsreglementet blivit antaget. Därmed 
synes fattigvårdsfrågan ha blivit löst, vad Älgå socken beträffar. 

Men det var ej endast socknens egna fattiga, som vållade be-
kymmer. Fattigvården betungades även av »en mängd Skojare 
och utsocknes Tiggare, som stryka omkring i Socknen och sär- 
deles i manfolkens frånvaro, föra ett pockande språk» (prot. 
1835). Härför visste man dock att råda bot. Är 1838 fattades 
följande beslut: »Som Elgå Socken är besvärad af en mängd 
utsocknes fattiga, fattade Direction det beslut att tillsätta en 
ståterkung att förekomma detta oskick.» Till »ståterkung» utsågs 
Jonas Månsson i Byn (Sulvik), vilken i lön erhöll 4 kappar råg 
och 8 kappar havre i kvartalet under förutsättning att han skötte 
sin åtagna tjänst riktigt. Månsson visade tydligen de rätta tak-
terna, ty innan årets slut hade han beviljats ett extra tillskott 
på lönen med 16 kappar havre. 

Vad menades då med en ståtarkung? Frågan kan besvaras 
genom anförande av beskrivningar från grannsocknar. Från Köla 
socken meddelas sålunda, att man där för att jaga bort alla 
utsocknes strykande och farande bettlare i äldre tid hade en 
s.k. ståtarkong. »Utrustad med en stavliknande käpp som in-
signier på sin värdighet hade han rätt till traktering, var han 
drog fram. Uppdraget lär inte ha varit av det lättaste slaget, 
hatad som han var av alla bettlare. Inte sällan blev han misshand- 



423 

lad av kringfarande tattarband.» (Olof Carlsson, Minnen från 
Köla, sid. 16). Från Nordmarks härad uppges också, att man i 
en socken hade till ståtarkung utsett en f.d. fältjägare, »stor å 
grov å stödeg va han, å nävar hade han bre som de varste karde-
lock. Te ståterkongens ämbete hörde å jage tattare, fantar å 
löst folk, som bare tiggde, stal å gjorde rackarety, ut ur sockna.» 
(Västvärmländsk hembygd 1946, sid. 61). 

Ordet »ståtare» betyder egentligen tiggare; ståtarkung blir 
alltså härskaren över tiggare. Ett annat ord för den som skötte 
sysslan var fantefösare (av fant, trashank, tiggare). Skojare och 
tattare benämndes vanligen fanter. Vissa tider på året drog° stora 
skaror av dessa omkring på Glaskogen och utgjorde en sann- 
skyldig plåga för de fattiga skogsborna. 

Det ålåg sockenborna att bidraga till ståtarkungens underhåll, 
vilket bl.a. framgår av -följande anteckning ur en redovisning 
över dödsboet efter en älgåbo år 1839: »Skor 2 par samt hatt 
och byxor åt ståtkungen 3,16 rdr b:o». 

Omkring Norra örsjön på Fröbolsskogen i Algå bodde en hel 
koloni obesuttna i backstugor och jordkojor. En del av dem 
gjorde ett antal dagsverken åt markägarna i Fröbol, andra syss-
lade med något hantverk, t.ex. korgflätning, laggning och träslöjd 
samt förtenning av kopparkärl, tillverkning av kaffebrännare 
m.m. Många inom kolonin levde dock främst av tiggeri, fram-
håller en sagesman som själv växt upp i en backstuga vid sjön. 
Till denna grupp hörde sålunda exempelvis en gumma, Marta i 
Koja, som hade två kor och egen jordkoja. Hon tiggde alltid hö 
åt korna, och då hon fick en hötapp i varje stuga, blev det till 
sist en hel säck. Fick hon däremot inte något foder, gick hon 
nattetid i strumplästen på skarsnön till ladorna och stal hö. 
Av en längre berättelse om tiggarkäringarna vid örsjön, som 
upptecknats efter ovannämnde sagesman (född 1885), får man 
en god inblick i det liv, som fördes i denna koloni av fattiga. 
Det heter däri bl.a.: »De slogo sig ihop, käringarna vid örsjön, 
två tre stycken, när de skulle ut och tigga, och då hade de allt 
roligt också, när de låg i ladorna. Mor min hade ingen karl, men 
fem ungar fick hon, och fattigt var det. De slog sig ihop, och 
när de fick saker, så delade de. Det var jämt som lite festligt då, 
när de hade lyslföre, d.v.s. så mycket de orkade bära, fulla säcken. 
Ibland måste de ställa ned bördor utmed vägarna och hämta 
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dem senare. Mjöl fick de i varje stuga så mycket som ryms upp 
till inre ringen på en tallrik. De käringar som bodde vid Örsjön 
gick mest till Ränkesed och till bondgårdarna i Arvika socken 
och Ny socken, när de tiggde. Ibland gick de också till Järnskogs-
bygden och tiggde ull, för där hade de så många får. När de 
kom hem efter lyckade turer, så kunde de hålla kalas och bjuda 
varandra till sig och hade liksom festligt. Tiggandet upphörde 
omkring 1895. 

Så tog de hem ull och spann åt bondmororna. En gumma spann 
åt Ränkesedbönder en hel vinter för 1 pund skrädmjöl. Aldrig 
fick de pengar för sitt arbete, inte ens för sin trätjära fick de 
pengar. Vanligen erhöll de lite mjöl, ost eller havre o.d. De 
brukade även binda strumpor och vantar samt repa lin åt 
bönderna. De kunde då få några kaffebönor i en liten strut för 
sitt arbete, några brödkakor och sådant. Ibland gav man dem 
lite sovel. Själva ville de gärna .ha sådant, för det var långt till 
närmaste handelsbod.» 

En åtgärd avsedd att få slut på tiggeriet och lindra nöden var 
anordandet av s.k. arbetsinrättningar, »att därigenom söka före-
komma anledning till tiggeri och sysslolöshet», som det heter i 
ett protokoll från år 1838 (Älgå). Såsom grundplåt härtill 
disponerade fattigdirektionen 200 riksdaler. Uppslaget hade 
kommit från »den i Länet varande Nödhjelps Commiteen», vilken 
också hade utfärdat en skrivelse, innehållande »grunder och 
vilkor» för etablerandet av arbetsinrättningar. Sockenstämman 
beslöt också att inköpa »Rudimaterier till väfnad och andra 
qvinnoarbeten». År 1847 bildades även en nödhjälpskommitté, 
som uppköpte 4 skålpund lin, som enligt protokollet »erbjudes 
till spånad åt nödställda quinspersoner inom Elgå Socken. Det 
häraf spunna Garnet försäljes sedan på offentlig auction till den 
mästbj udande». 



Register. 

As = Arvika socken. B = Brunskog. E = Eda. Gi = Gillberga. Gl = Glava. 
J = Järnskog. J-N = Jösse-Ny. Ka = Karlanda. Kö = Köla. L = Långserud. 

Sd = Silbodal. Si = Sillerud. Sk = Skillingmark. Ä = Älgå. 

Abborrtjärn Ä 164 
Abrams-Ola, spelman Ä 220 
Adolfsfors bruk Kö 208, 291 

herrgård Kö 185 
Allhelgonadag 179 
allmänning 115 
Althin, Thorsten 314 
Amerika (USA) 20, 22, 63, 80, 137, 

219, 327 
Andersson, David 22 f, 27 f, 35, 39 f, 

64, 238, 389 
Elof 55, 139, 356, 365, 366, 411 
Erik 82, 256 
Per 249 

arbetsbyte 257 
arbetsdagens indelning 259 
arbetsinrättning 424 
arbetsvandringar till 

Hälsingland 331 
Härjedalen 331 
Medelpad 330 
Norge 327 
Småland 329 
Västergötland 329 
Östergötland 329, 331 

Arnes-Anna 140 
Arnes-Kajsa 94 
arrendekontrakt 111, 418 
arvejord 82 
Arfwidsson, Håkan 213 
Arvika köping 130, 138, 142 f, 246, 

389, 390, 403, 406, 408, 410, 412  

marknad 408 
socken 16, 18, 125, 146, 149, 284, 
291, 388, 402, 424 

asklut 131 
auktion å föräldralösa barn 417 
av- och tillträdessyn 112 
avlingsjord 82 

Badstuga 12, 71 f 
bagarstuga 64 
Baggetorp Ä 326, 334, 341 
bakugn 56, 61 

-sverktyg 375 
bandsläde 298 
barkbröd 373 

gran- 74 
sälg- 74 
-ning 294 

basta 271 
Bastubacken Ä 75, 141 
befolkningsförhållanden: 

J 79 
Ka 79 
Kö 80 
Sd 79 
Si 79 
Ä 16, 80 

Bergs säteri Ä 108 
Bergviks faktori G1 353 
besuttenhet 21, 23 
Beted J 74, 415 
beteshag 224 
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betsked 26, 47 
Billeruds AB 18 f, 81, 84, 90 f 
bindkrok 239 
B jörkebol Ra 142, 189 
Björkebolssätern Ra 200, 218 
Björkman, P. 388 
björksav (dricka) 379 
Björnspjutet, berg E 154 
björn 144, 145f 

-skott 154, 156 
-spjut, se björnskott 

blåbär 372 
-spalt 373 

bläx (på lie) 261 
Boda, östra J 78 
Bodafjället J 407 
bogsläde 299 
Bondestorp J 111, 114, 391, 417, 418 
boningshus, orientering av 24 

möblering, se d.o. 
Bonn-Sääl 106 
bord 49 
Borgström, Ludvig 252 
Brandval, Norge 399 
Braserud Ra 62 
Brems-Johannes Ä 220 
Broberg, Richard 32 
Brunn, sjö Ra 200 
Brunskog 13, 284, 388, 400, 402 
Brynolf sdagen 260 
Bråne skifferbrott Gl 34 
bråpanna 360 
Bråten Ä 10, 19, 85, 91, 255 
bråtplog 259 
bräträg 135, 137, 366 
bråtskjul 72 
brännvin 352 

-sbränning 141 
bröd 

-bak 133, 367 f 
blandkaka 371 
flat- 368, hälle- 368, 370, läfsa 
371, nöd- 372, råg- 371, sambakat 
371, tunn- 367, 371 

budgång 411 
bust 26 
Buvattna Kö 229 

by 
-bildning 14, 413, -fogde 14, 411, 
415 f, -fogdestämma 14, 413, -ord-
ning 14, 413f 

Bybacken Kö 36, 120 f, 198, 265 
Byberg A. T. 47, 60, 69, 74, 78, 93, 

100, 140, 147, 172, 186, 196, 208, 
210, 216, 224, 232, 235, 250, 274, 
309, 333, 371, 406 

bygg=korn 135, 137 
bygge, se husbygge 
Byns gästgiveri Ä 397 
byrå 49 
Byströmstorpet Ä 82, 88 
byteshandel 139, 362, 399 
Bålstad Kö 75, 92, 97 
bärbår 233 
bärlimpa 373 
bärplockning 140 
bördjärn 60 
bössmeder 151 f 
bösspiptillverkning 152 
bösstyper 150 

Carlsson, Mauritz 286 
- Olof 92, 333, 423 

Dagpenning 26, 36, 124 f, 139, 256, 
322 

Dalarna 80 
dalbostuga 39, 43 
Dalerud Ä 17, 18 
dalkarl 404 
Dalkarlshagen Gi 406 
Dalsland 34, 409 
dikesgrävning 226 
Djurklou, N. G. 8, 71 
Domstolsdalen Si 152 
Dormonskojan Ä 99 f 
dona (fågelsnara) 160 
dragkista 49 
dubbelsäng 48 
dubbyxa 296 
Där nole Ä 17, 18, 53 f. Jfr Nestuga. 
Där oppe Ä 17, 18 
dödgrävare 416 



427 

Eda 154, 182, 208, 387, 388 
Ekman, Sven 143 
ekorre 154, 157 
eldria 232 
eldskjul 207 f 
eldstad 53 f 
eldtyg 151 
Elgtomtfjället, Norge 401 
Elverum, Norge 398 
Emarp, Småland 330 
Emmenäs, Småland 329 
emigration: Amerika 20, 22, 80, 137, 

219, 327 
Norge 80, 96 

enbärsdricka 379 
enstugufäbod 198 
Erco, Carl 326, 394, 395, 415 
Erik XIV 245 
Erixon, Sigurd 217 

Fahlströmssätern Ä 212 
Falla Ä 17, 18 
Fallet Ka 200 
fallgrop, se räv, varg, älg 
fantfösare, se ståtarkung 
fatsvarvning 341, 344 
fattigdomen på Glaskogen 351, 362 
fattighjälp 246 
fattigmansdricka 379 
fattigvård Ä 419 f 
Fernow, Erik 143, 188, 386, 395, 400 
Finnbacken Kö 207 
Finnbackasätern Kö 207 
finnbosättning 9, 11, 186f 
finnplog 236, 365 
finnskägg (Nardus stricta) 224 
finnsätrar 189 f 
fisk 157, -emetoder 164 f, -etider 

163 f, -katsor 170, -nät 171, 174, 
-odling 163, -vase 172, -bön 173 

fjus 
får- 68, get- 69, gris- 69, kalv- 68, 
ko- 175, sommar- 68, 175, svin-
68 

Fjuserud J 196, 206 
Fjuserudssätern Kö 206 
Fjuserudssäterskogen Kö 206 

Fjäll J 206, 216 
Fjällboda J 48, 186, 204, 218 
fjällsäter 216 
fjölskaft 251 
flatbröd 368 f 
Flogned Kö 76 
flåhacka 233 
Fors Ka 64, 98 
Forslund, Joh. A. 253 
fosforstickor 63 
fotkvarn 275 
fotsackspenning 394 
Frammarsätra J 204 
Framstuga Ka 200 
Fredrik I 400 
Fredrikshald, Norge 80, 324, 388, 

399, 401, 402, 410 
fridlysning av älg 149 
Frykholm, 0. N. 421 f 
Fryksdalen 299 
fryksdalingar 284, 299, 332 
fräken (foder) 251 
Fröbol Ä 15, 17, 75, 81 f, 211 f, 387, 

395, 398, 409, 410, 423 
Fröbolsskogen Ä 82, 99, 164, 212, 

423 
Fröbolssätern Ä 211, 212 f 
Frödin, John 189 
Furuskog, Jalmar 266, 320 
Futten, Jössefors 398 
fållbänk 48 
får 

benämningar 185, -bjälla 184, 
-halsband 184, -hus 69, -klippning 
131, 184, -märkning 184, -ull 131, 
184 

Fäderneslandet, tidning 121 
fähus, se fjös, ladugård 
fönster 

antal 30, bly- 48, innan- 47 
förlagshandel med skogsprodukter 

290 

Gammalsätern Kå 203 
Gammalsättra Ä 216 
Gammeltomta Kö 40, 45, 64 
Gammel-smen i Glassnäs Ä 152 
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garveri 74, 105 
Gata (backstuga) Kö 93 f 
Gengene Gl 144 
getdoning 299 
gethus 69 
Gillberga 64, 387, 406, 410 
giller 

flake 152, läm 152, stock 152 
Gillertjärn E 154, Kö 154, L 154 
Gladåkers bruk Ka 108, 325, 384 
- brukshandel 352 
Glaskogen 7f, 11, 13, 37, 85, 115, 

147, 161, 166, 173, 174, 182, 185, 
186, 197, 237, 243, 248, 255, 385, 
402 f, 423 

Glassnäs Ä 16, 17, 20, 56, 58, 104, 
152, 173, 187, 192, 408 

Glava 7, 10, 34, 36, 47, 105 f, 115, 
136, 142, 144, 152, 154, 162, 186 f, 
275, 280, 318, 326 f, 353, 383, 
386 f, 390, 394, 410 

glyggning 284, 294 
golvklocka 50 
Gothe, Richard 191 
Gottlund, Carl Axel 71, 144 
grabbe 252 
Gravdalen Ka 200 
Greånasägen Ka 194f, 319, 323f 
Grinsbol Ä 145, 285 
Grue, Norge 399 
Grundset, Norge 182, 398, 400 
grytbänk 102 
grythall 50 
Gryttved Kö 154 
Gränsjö hemman Ä 15, 17, 38, 46, 85, 

90, 108, 144, 237, 243, 415 
Gränsjösätrarna Ä 10, 16, 17, 20, 51, 

104, 124, 139, 140, 152, 191 f, 212, 
255, 314, 341, 373, 374, 402 

Gränsjötorp Ä 15, 16, 285, 352 
Gräsmark 152, 332 
grässådd 223, 224 
Grävbacka J 207 
Grävbackasätern J 207 
grönsaker 355 
gröt 

byggmjöls- 358, flöte- 356, mil- 

358, motta 354, näv- 354, råg- 
mjöls 358, römme- 358, sönnings- 
358, vatten- 353, visp- 353 

Gunnarskog 152, 284, 402 
Gyllenius, Petrus Magnus 385 
gård 

byggnader 37 f, plan 23, tomtval 
23 f 

gårdfarihandlare 403 f 
Gärdet Ä 17, 19 
gästgiverier 394 f 
gäststuga 44 
Gördsbyn Ä 75, 90, 211, 214 
Gördsbysätern Ä 211, 214 
Göta kanal 288 
Göteborg 285, 287, 290, 291 

Hackslåtter 128, 244 
Hagan från Eidskog 406 f 
hageltillverkning 151 
Ha jom J 65, 75, 205 
Hajomsätern J 205 
haklaft 28 
Halden, se Fredrikshald 
Hallebol Kö 40, 45, 64 
halmtak 34, 414 
Halvardsnäs Gl 187, 386 
handelsbod 408 
handelsforor till Norge, se Norge 
handskära 239 
hare 

fångstsätt 157, förekomst 142, 
snara 157 

harka 252 
Harrdals-Anders Ka 220 
harvtyper 250 
havre 137, 245, 247, 365 
Hedemarken, Norge 399 
Hedsågen J 319, 325 f 
hembränning 380 
hemmansklyvning 14, 21 f, 80 
hemsäter 216 
Hermelins Värmlandskarta 7, 385 
Herredalen Ka 220 
hertig Karl 283 - 
hillo 372 
Hillringsbergs bruk Gl 108, 289, 326 
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Hinnrik på Tomta Ä 173 
hjortron 372 
Hof, Norge 399 
Hofsten, Erland 400 
Hofsten Kö 78 
Holmedal 7, 138, 327, 328, 387, 394 
hopmark 114, 226, 244 
hopräkning av skatter 14, 415 
Hovdanesätern Kö 208 
Hultebysätern Ka 200, 218 
humle 268 f. 
humlebagger 269, 378 
husbygge 26 f, 36 
husgeråd 51 
husmossa 29 
Håka i Mellby E 182 
Hålesätern Ka 202 
Häggetorp Ä 17, 21, 341 
hälftenbrukning 113 
Hälle Kö 196, 209 
hällebröd 201, 368 f, 371 
Hälsingland 331 
häradsväg 138, 389 
Härjedalen 80, 331 
häst 

-bjälla 181, -foder 180, 181, -hälla 
-namn 186, -ras 182, -skor 
-skötsel 180 f, -slaktare 182, 

-stall 179, -torp 244, -tämjning 
183 

höavfall 185 
höbår 225 
högsäng 48 
hökrok 252 
höns 184 
hörnspis 53 
hösläde 242 
höstack 263 
höstslakt 133, 363 
höstsäter 217 

Ingelström Äke 243 
inhyseshjon 104, 419 f 
innertak 35 

Jaktpolis 149 
jakttider. 149 

Johansson, Einar 333, 351 
- Sven 404 
Jonserud Ä 17, 18 
jordbesittning 91 
jordbruksredskap 248 f 
jordkoja 100 f 
jordvall 25, 104 
jude 404 
julljus 134 
julstök 133 f 
julved 126 
jägmästare 285 
Jämtland 80 
Järnskog 7, 8, 11, 22, 23, 25, 36, 48, • 

62, 71, 74, 78f, 105, 114, 115, 126, 
142, 149, 154, 162, 168, 185 f, 188, 
196f, 203f, 217f, 246f, 267, 275, 
282, 285, 289, 291, 318, 326, 332, 
357, 359, 362, 368, 376, 387, 391, 
394, 405, 407, 409, 415 f, 424 

järnspis 62 
järpe, se skogsfågel 
järppipa 151 
jästkaka 374 
jästkubb 373 f 
Jössefors bruk As 291, 398 
Jösse-Ny 18, 120, 126, 247, 324, 388, 

402, 424 

Kabbstol 50 
kaffe 383 
kaffeho 280 
kakelugn 53, 63 
Kallbäcken Ä 84 
kalv 

-foder 177, -hage 224 
Karl XI 283, 285 
Karlanda 7, 8, 10, 11, 18, 19, 21, 37, 

51, 62f, 71, 79f, 98, 105, 107 f, 
114, 138, 140, 142, 144, 146f, 154, 
162, 	186 f, 197, 200 f, 216 f, 220, 
223, 229, 238, 242, 247, 261, 275, 
282, 285, 318, 327, 362, 365, 370, 
372, 382, 386 1, 394, 408, 417 

Karlsfors bruk Si 108, 318 
Karlstad 410, 413 
kastrering av hingstföl 182 
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katsa 170 
katt 157 
Keyland, Nils 358, 373, 375 
kintlaft 28 
kistlaft 28 
kistspis 84 
Kjesebotten Ka 203 
klaffbyrå 49 
klockare 416 
klockjude 404, 409 
Kloftsätern J 205, 209, 220 
klove 110, 291 
klädtvätt 131 
klöver 135 
knallare (knalle) 403, 404 f, 406 
Knutbal 135 
knutkonstruktioner 27 f 
ko 10, 174 f, -bindsle 175, -bjälla 

179, -foder 176, -namn 186 
kokhus vid säter 210 
kokspis 62 
Kolbottnen Ä 83, 89 
Kollången Ä 83, 89 
kol 

-arkoja 312 f, -fat 308, -hus 311 f, 
-körning 306 f, -ning 306 f, -nings- 
kontrakt 314, -pris 314 

kolmilan reses 309 f 
konamn 186 
Kongsvinger, Norge 388, 398, 410 
kontrakt rörande skogsköp 289 f 
Koppartjärn Ka 229 
koppning 141 
Koppom J 197, 309, 412 
Koppomssätern J 197, 205 
korn 245, 365 
Korsbyn J 154, 203, 217 f, Ka 98 
Korsbysätern J 197, 203 f, 217 f 
korsknut 27, -laft 27 
Korsmässa 178 
Korsåsa från Odalen 406 
Korterud Kö 97 
kove 40, 42, 46, 48, 84 
kreatur »på for» 185 
kreatursbestånd 10, 135 
kreaturens lösning 178 
kreatursdrifter 327 f 

kreaturshandlare 327 f 
Kristiania 96, 150, 324, 398 f, 409, 

410 
Kristina, drottning 187 
krogar, se landsvägskrogar 
Krokebol Ä 212, 215, 412 
Krokebolssätern Ä 215 
krokharv 250 
Kron Ä 211 
Kronan J 206 
Kronsätern Ä 211, 212 f, 398 
Krusenholm Ka 105 
kruthorn 364 
kulstöpning 151 
kummin 139 
Kungsvägen till Norge 388 
kupa, se sädesuppsättning 
Kyndelsmässa 400 
kyrkvaktmästare 416 
kvasttillverkning 140 
kve (kreatursinhägnad) 185, 221 
kålsäng 91, 135, 244 
Kålsäters bruk L 318 
källare 67 f 
känsyxa 291 
Käringsätern J 206 
kärlbänk 50 
kärrtyper 396 
kärrväg 8, 138, 387, 388 
Köla 7, 10, 18, 27, 34, 40, 45, 47, 

60 f, 64 f, 75, 80, 92 f, 97, 104, 
107, 120, 125, 140, 147, 149, 152, 
154, 162, 182, 185, 196, 198, 208, 
210f, 217, 223f, 226, 232, 237, 
246 f, 250, 259, 265, 268, 275, 282, 
284, 291, 309, 357, 371, 382, 384, 
387, 389, 394, 401, 406, 408, 410 f, 
415, 422 

KöMn, Johan 47 
kölna 71, 76f, 376 
Körttjärn (Költjärn) Ä 17, 164 

Labbharv 251 
Lacken Ä 67, 173 
lada 69 
laddmått 151 
ladugård, se fjus 
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Lagg-Anders Ä 334 
Lagg-Ola Ä 334 
landsvägskrogar 97, 382, 398 
Lankarsätra Ka 189, 197 
lantbrevbärning 411 
Lars Numedöling 407 
Larsson, L. D. 421 f 
lave 210 
Laxarby skifferbrott 34 
Laxtjärnarna Ä 164, 229, 232 
Lenungen Gl 106, 142, 152, 186, 383, 

387 
Lenungshammars bruk Gl 108, 319 
lerputs 47 
libsticka (Levisticum officinale) 

177 
Lianesätern J 206, 220 
lie 261 
Liljeblad, Samuel 21 
Lillehammer 398 
Lillevik Ä 62 
Lilliebjörn, Henrik 64, 266 
lillstuga 38, 63 
lin 71, 269f 
lingon 372 
Linhöjden Ä 17, 67, 84, 89, 173, 214, 

328 
linkäfta 271 
Linnemyren Ä 17, 82 
ljushall 175 
ljustring 166 
lockbete för räv 160, skogsfågel 159, 

småfågel 159, varg 161 
lodjur 145, 146 
loge 69 
Lossbyn J 206, 207 
Lossbyns säter J 206 
Lotta i Lotterud Ä 19, 328 
Lotterud Ä 17, 19, 328 
luder ----åtel 161 
Lunden Kö 64, 401 
Lundholm, Bengt 186, 189, 196, 202, 

205 f, 216 
Lundholm, Ernst 22, 246, 268 
Lundsätern Kö 208 
lunning av timmer 294 
Lysås Ka 105, 201, 202, 370, 382 

Lysåssätern Ka 201, 370 
långgruva 53, 59 
långkove 42, 44, 84 (jfr kove) 
långkärra 253 
Långserud 107, 154, 162, 318, 387, 

404 
långstol 50, 94, 361 
låsknut 28 
läfsa 371 
Lämmemyren J 154, Kö 154 
Lämön Gl 154 
Lässerud Kö 148, 207 
Lässerudsskogen Kö 208 
lövkniv 228 
Lövstafors (Lövsta) Ka 220 
lövtäkt 127, 226 f 

Magnusson, Jan 232, 366 
Mal-011e Ä 174 
malt 71, 78, 376 
marknad: Arvika 408, Norge 182, 

398, Skärmnäs B 400, Strand Sd 
400, Sulvik Ä•400, Årjäng Sd 182, 
400, 409 

markupplåtelsevillkor 91 
Marterud Ä 17, 18 
mastskogar 284 
Mateshögda Ä 20 
maträtter 134, 355 f, 358 f, 361, 363 
matsäck 355 
meddrag 29 
Melin, Fredrik Ä 182 
mellanrikslagar 400 
midsommarvaka på säter 200 
Michel finne Ä 75, 188 
Mickelsmässa 218, 221 
Midskog, Norge 399 
missväxt 22, 81, 245 f, 266, 327 
mjölark 66 
Molander, Gunnar 319, 323 
- Kalle 220 
Mollungsheden J-Ä 115, 415 
Mormässa 400 
Mosserud Si 152 
Mosstakan J 64, 78 
Mosstaksätern J 204 
motta, motti 354, 358 
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muge, se sädesuppsättning 
mullband, se jordvall 
myr- 

kniv 233, lada 230, 232, slåtter 
232, sådd 258 

Måns finne Ä 15f 
märkgrind 110, 291 
märkyxa 291 
möblering 48 f 
Mörner, Adolf 343, 365, 366 
Mörtnäs Ka 30, 37 f, 64, 71, 74, 144, 

187, 189, 197, 223, 417 
Mörttjärn Ä 164 

Nattstuga 37, 48, 64 f 
Nestuga= Där nole Ä 17, 18, 45, 53, 

56, 57 
Nordmann, P. 187, 188 
Noresunds bruk Kö 96, 100, 291 
Norge 41, 80, 96, 125, 138, 143, 182, 

186, 
326 f, 

217, 
329, 

246, 
343, 

280, 	286 f, 
367, 369, 387, 

294, 
389, 

394, 398 f, 401 f 
Ny socken, se Jösse-Ny 
Nybygärdet Ä 10, 17, 19, 51 f, 255 
nypon 159 
Nytomta Ä 46, 53, 55, 139, 186, 257 
Nässjön J 412 
Näva J 206 
Nävesätern J 206 
näver 

-slöjd 348, -taktäckning 30, 32 f, 
-täkt 343 f 

nödbröd, se bröd, -foder 225, -hjälps-
kommitté 424, -år, se missväxt 

nötskrika 157, 159 

Odalen, Norge 406 
odon 372 
Olovsmässa 357 
Olsson, Anders Kö 36, 63, 120 f, 140, 

199, 247, 248, 261, 265, 267, 322, 
365 f, 393, 399, 404, 411, 415 

- Edvard Kö 216f, 408 
-- Johannes Ä 135 f, 256, 267, 365 
- Nils Ä, se Lacken 
Ormängen Ä 17, 19 
orre, se skogsfågel 

ostsorter och -rätter 357 f 
Ottebol J-N 120, 126, 309, 324, 388, 

410 
Otterstorp Ä 17, 46, 90, 249 
Oxenstierna, Axel 394 

Palmqvist, Albert 386 
pappspända tak 35 
Patronsätern Kö 208 
penningland 108 
Pelle Seth Gl 401 
Peregrinusdagen 217 
Pettersson, gårdfarihandlare 404 f 
Pikstad Ä 89, 352 
Plan (backstuga) Si 97 
Pliten Ä 141 
plog 

-and 127, 259, -ningsfogde 392, 
-typer 248f 

Pluttertorpet Ä 20 
Poll-Ola Sd 173 
polstjärnan (orientering) 24 
pors 374 
post 

-förare 409, -vagn 410 
potatis 136, 265 f, -grop 67, 268, 

-gräv 252, -odling 265 f, -sovel 
268, -upptagning 182, 252 

pressjäst 375 
profoss 416 
Pusterud Ä 398 

Rabbon, spelman Kö 97 
rackare 182 
Ralt-Ola Ä 74 
Ramla J 74, 105, 111, 317, 326, 391, 

416 f 
rapphöna (åkdon) 253 
Remjängssåtern J 203 
ria 232 
ringspis 55, 59 
Rinnen, sjö Ka 200, 206 
rist 248 
Risviken Sd 43, 45, 64 
riva 251 
rotehjon 419 f 
rovor 266 
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Rullan Ä 398 
Rumex, i bröd 373 
Rumperudssätern Ka 203 
rundspis 84 
Rådane Ä 48, 329 
rådjur 142, 143 
råg 246, 366, -harka 238, -pick 238 
räfsa 251 
Ränken Ä-Kö 164, 170, 172, 383 
Ränkesed Ä 46, 53, 55, 112 f, 186, 211, 

215, 257, 396, 411, 424 
Ränkesedsskogen Ä 75, 142, 149, 152, 

215 
Ränkeseds sätrar Ä 215 f 
räv 157, -bur 156, -grop 152, -klyp 

160, -sax 160 
rökstuga 71 f 
rönnbär 159, 161 
Rönnfors, Edv. 97, 106, 333 
rörspis 59 
Rösa Ä 216 
rövare 401 

Sagosätra, se Sågsätra 
salt 

-hall 102, -ho 280 
Samteg J 197, 205 
Samuelsson, Sixten 288 
Sand Ä 17, 46 
Sandberg, Ax. R. 105 
Saugbrugsforeningen, Fredrikshald 

80 
Saxebyn J 196 
Schröder, Gustaf 13, 141, 190, 223, 

333, 366, 372, 383, 407 
Schubert, Fr. Wilh. 388 
Segerstedt, Albrekt 13, 189 
Silfverskiöld, Nils, landshövding i 

Värmland (1793-1802) 413 
Silbodal 7, 10 f, 22 f, 41, 43, 64, 79 f, 

97 f, 105 f, 146, 173, 182, 187 f, 
275, 282, 385 f, 384, 400, 408 

Sillerpd 7£, 11, 13, 24, 79£, 87, 108, 
143, 146, 152, 162, 187 f, 275, 282, 
318, 386 f, 395 

självskjut 155 
28 

Sjöänd Sd 106 
Sjöändan Ä 398 
skallordning 145 
Skarbol Kö 97, 100 
skavjärn 229 
skedkorg 360 
skidko (kälke) 254, 280 
Skillingmark 7, 387, 394 
skjuts 

-lega 394, -stationer 394 f 
skodon 133 
skog 

skogsarbete 291 f, -sbär 372, -sord- 
ningar 283, -sköp 178, 288, -ssköv- 
ling 283, 287, -sprodukter 283, 
-sråg 239, -sräkning 109, -vaktare 
285 

skogsfågel 142, 151, 157, 
fångstsätt 157 f., förekomst 142, 
priser 142 

skottkärra 349 
skottpengar 145 
skvaltkvarn 275 
Skyberg Ä 17, 84, 89, 188 
Skybergsskogen Ä 188 
skyttelråg 242, 263 
skåp 49, -säng 48 
Skällarbyn Kö 93, 95, 104, 124, 140, 

283, 319 f, 410, 415 
Skällarbyns bruk Kö 320 f 
skälltyper 179 
Skärmnäs B 400 
sköka 37, 78 f 
Skönnerud J 46 
skörd 

-eredskap 260, -resultat 242, 365 f 
skötselkontrakt 416 f 
slagbord 49, 360 
Slagtjärnsmon Ka 202 
Slagtjärnssätern Ka 202 
slomfiske 172 f 
slåskjul 37, 223, 229 f 
slåtter 

-and 127, 132, 259, -koja 229 f, 
-lada 229 f, -maskin 261, -skjul, 
se slåskjul 

slädtyper 397 
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Slärteg J 62, 196, 205 
slätknut 28 
slöjdbod 64 
Smolmarksskogen Ka 202, 229 
smultron 372 
Småland 80, 140, 327, 329, 404 
Smålands-Pelle 404 
småråg 239 
snartyper 157 f 
snöplogning 392 
sockenmagasin 246, 248 
sockenväg 389 
sofftyper 48 f 
Sola-Kan i Kö 97 
solmärke 24 
sommar 

-lagård 68, -säter 217 
sot, på säd 258 
sovel 356, -bod 87 
Sparre, Axel, överste, riksråd 189 
spelflotte 304 
spelmän 220 
spismurtyper 53 f, 55, 59 
Spjutmossen Ka 154 
spjäll 62 
spjälskrunt 139, 167, 302 
svinblåsa 296 
sprättgigg (åkdon) 253 
Spässerud Gl 48 
stackhus 242 
stabbstol 50 
stakkälke 126, 242, 254 
Stavnäs 13, 107, 154, 415 
stenbrytning 256 
stenfot 25 
Stensjön Ka 230 
sticktak 34, 70 
stickvedsbloss 129 
Stockberget Kö 154 
stolpbod 37, 38, 65 f 
stoltyper 49 f 
Stomsätern J 207 
Stor-fien Ä 401 
Storsko-Nils Ä 401 
storstuga 44 
Storsvensken Ä 401 
Strand Ä 75, 90, 170, Sd 400  

Stridsbol Ä 90 
stryknin 161 
Ström Norra Sd 97, 106, Södra Sd 

385, 394 
Strömbergskojan Kö 100 f 
Ströms landsvägskarta 385 
styrstol 49 
ståndskogsräkning 109 
ståtarkung 422 
Sulvik Ä 46 f, 90, 115, 247, 322, 401, 

411, 422 
Sulviks garveri Ä 74, handelsbod 139, 

140, 142, 362, 375, marknader 400 
surmjölk 355 
svale, svalgång 41 
Svea, tidning 121 
svedjeråg 365 
svepknut 27 
svin 

-blåsa 364, -borst 364, -hus 68, 
184, -här 49, -mat 184, -slakt 363 

svulktillverkning 303 
syrgräsbröd 373 
syskonbädd 65 
såblandning 279 
Sågsätern J206 
så 

-kaka 373, -korg 258, -kärve 238, 
258 

såpkokning 131 
sädes 

-binge 66, -brist 243 f, 247, -priser 
247, -uppsättning 242, 261 f 

Säffle kanal 34, 288 
Sällaby G1 106 
Sälle-Moster G1 106 
sämjedelning 108 f 
sängtyper 48 
säter 

-drift 186 f, -eldskjul 207 f, -före- 
komst i Gl 189, -namn i Ä 211 f, 
-livet 219 f, -organisation 196 f 

Söderby säter Kö 198 f 
Södra finnskogen 7 f, 186 
Söpple J 105, 196, 204, 218 
Sörboheden Ka 10, 51, 107, 352, 417 
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Sörgårdssätern Ka 202 
Söstuga Kö 198 

Taktäckningsmedel: halm 34, 70, 414, 
näver 30, 32 f, skiffer 34, tegel 35, 
torv 31, träspån 34, 70 

tarra 48, 210 
tattare 182, 409, 423 
Tavla (gård) J 203 
Tiden, tidning 121 
tiggare 419 f, 
tiggarhandel 408 
tionde 244 
Tilla, tjärbrännare Ä 318 
timmer 

-flottning 303 f, -handel 285 f, 
-huggning 293 f, -kontrakt 289, 
-körning 294 f, -priser 288, -tull 
285 f 

tjur 179, -meg 364 
Tjurmyren Kö 185 
tjuv 411 f, -skytte 148 
tjäder, se skogsfågel 
tjärbränning i gryta 314 f 
Tjärntorp Ä 17, 20 
Tjärn-Erik Ä 82, 256 
tobak 352, 383 
Tollesbyn J 74 
Tomta Kö 40, 45, 64, Ä 16, 17, 109, 

125 f, 129 
Torgilsrud Kö 76, 208 
torkhus 71 f, 232, 233 
tornister 181 
torvupptagning 233 
trast 159 
Trettondagsbal 135 
Trollhätte kanal 288 
trossbotten 25 
trygor 227 
tryneträ för svin 364 
Trångstad J 74, 204, 211 
träkol 353, -spriser 314 
träslip 254, 259, -tjära 353 
tröskningsredskap 263 f 
tullagstiftning 285 f, 319 
tulltaxa 400 
tunnbröd 367 

tvagtillverkning 130 f 
tygfärgning 130 
Tysksätern Ä 31, 90, 99 
täljsten 61 
tändstickor 63 
Töcksfors 98 
Töcksmark 7, 387, 394 
Töresbol Gl 396 

Ugnstyper 54 f, 372, -verktyg 375 
ullens benämningar 131, 184 
Ulverud Ä 16, 17, 74, 105, 135 f 
Ulvshuvdane J 74, 196, 204 f, 412, 

416 
Ulvsjötorpet Ä 10, 20 
Urbanusdagen 257 
utbruk 258 
utjord 107 

Vaaler, Norge 399 
vadmal 130, 409 
vafferdagen 130, 133 
vagnstyper 396 

alborgsmässa 130 
Valnäs Ä 90 
varg 144, 145 f, 161, -gift 161, -grop 

145, 152, -gård 145, -nät 145 
vase 172 
vattenfrågan 115, -ledning 116 
Vennerud Ä 90, -sdal Ä 152 
vete 135, 137, 362, 366 
Vickerud J 142 
Wideland, Bror 245 
Wieselgren, P. 122 
Vildsvensken Ä 194, 402 
Vinger, Norge 399 
Wingård, Johan af 248 
visthusbod 65 f 
vitmossa 229 
Vittensten (»Vitsten») Ka 76, 285 
von Vicken, F. 79 
Vånsätra Ka 189 
vårbruk 127, 255 f 
Vårdalen Ä 17, 20 
Vårfrudag 130, 134 
väderria 232, -leksmärken 260 
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väg 
-förhållanden 138, -lagning 390, 
-syning 391 

väggfast bänk 47 
vällingsorter 353 f, 358 
vält 251 
vändhake 293, -stol 49 
Vännacka Ka 417 
Värmlandsstuga 39 f 
Västgårdssätern Ka 202, 229, Kö 208 
Västergötland 403 
västgöte 406 
vävstuga 65 
Växvik Kö 36, 40, 74, 78, 

198, 209, 226, 229, 399, 
148, 
412, 

182, 
415 

Växviksskogen Kö 149, 152, 196, 229 

Yxsjön J 105, 140 

Åkdon 396 
åkerråg 135, 366 
Ännebol Kö 208 
Ännebolssätern Kö 208 
åremål 91 
Ärjäng Sd 387 f, 395, 408, -s mark- 

nad 182, 400, 409 
Ärtakan Kö 96 
Äsebol Ä 145 
åtel 161 

Älg 
fridlysning 146, 149, förekomst 
142, 149, -grop 153, -jakt 146 f, 
148, -skott (-spjut) 156 

Älgestad Kö 76, 207, 333 
Älgsjön Ä 104 
Älgå socken 7 f, 10, 15, 18, 22, 25, 27, 

34, 37 f, 44 f, 48, 51, 55, 57 f, 60 f, 
65, 74 f, 80 f, 84 f, 88, 92 f, 97, 
99, 104, 107f, 	114f, 120, 125, 
139 f, 144 f, 149 f, 152, 162, 164, 
166, 173 f, 186 f, 191 f, 217 f, 220, 
222, 224, 229, 237, 243, 246, 258, 
275, 281, 284, 288, 291, 318, 326 f, 
356 f, 362 f, 365, 369, 373 f, 382, 
387 f, 390, 394, 400 f, 408, 413 f, 
419f, 423f 

Älgå bruk 108, 211, 214, 229 
Älgåsätern 211, 214 
Älveby, Sven 333 
ängshölada 230, -loge 37 
ärter 135, 245 

Ödetorpet Ka 187 
Ökne Gi 410 
öresland 108 
Örje, Norge 401 
Örsjön Ä 104, 212, 423 
Östbysätern Kö 207 
Östergötland 80, 14'0, 327, 329, 331 
Östervallskog 7, 196, 394 
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Utsikt över Glasjöarna från Gränsjö, Älgå  	9 
Betskid med fast och lös bust 	  27 
Kintlaft     28 
Haklaft     29 
Låslaft   	 30 
Kistlaft 	  31 
Halmtak, konstruktionsdetalj och logtak 	  35 
Plan av gården Där nole, Gränsjö, Älgå 	  38 
Plan av gården Norra Fallet, Gränsjö, Älgå 	  39 
Plan av boningshus, Tomta i Hallebol och Gammeltomta i Växvik 	 40 
Boningshus i två våningar med svalgång. Risviken, Silbodal 	  41 
Boningshus från Risviken, Silbodal 	  43 
Plan med inredning av tvåvånings boningshus i Risviken 	  45 
Nattstuga i Risviken     49 
Spismur från Nytomta, Ränkesed, Älgå 	  54 
Plan av dito     55 
Köksspis. Nytomta, Älgå     56 
Spis med uppsvängd murkåpa. Nytomta, Älgå 	  56 
Spismur frän Nestuga, Älgå     57 
Spismur från Glassnäs, Älgå 	  58 
Plan av dito     59 
Plan av skogstorp i Sillerud 	  60 
Vindspjäll. Köla     61 
Stolpbod från Hajom, Järnskog 	  65 
Stolpbodar. Bålstad, Köla     66 
Sommarfähus. Linhöjden, Älgå 	  67 
Sommarfähus med fägata. Gränsjö, Älgå 	  68 
Nävertak med stormklam. Gränsjö, Älgå 	  69 
Loge. Köla     70 
Halmtak på åsar. Köla     71 
Finsk bastu. östra Mörtnäs, Karlanda 	  72 
Plan och sektion av dito     73 
Kölna från Korterud, Köla.... 75 
Samma kölna sedd från baksidan 	  76 
Plan och genomskärning av dito 	  77 
Plan av torpet Kollängen, Älgå 	  82 
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Plan av torpet Kolbottnen, Älgå 	  83 
Plan och inredning av arrendetorpet Bråten, Älgå 	  85 
Byggnadernas placering på dito 	  86 
Torpstuga. Sillerud 	  87 
Torpstuga. Sillerud     88 
Backstugan Gata. Köla     95 
Backstugan Bollastugan, Köla 	  96 
Plan av backstuga i Risviken, Silbodal 	  97 
Backstuga i Korsbyn, Karlanda 	  98 
Tysksätern, Älgå     101 
Strömbergskojan, Köla     102 
Plan och längdsektion av dito 	  103 
Brunnsanordningar och vattentransport. Köla 	  117 
Vattenledningar av trä     119 
Gården Bybacken, Köla     121 
Anders Olsson, Bybacken    123 
Älggrop på Ränkeseds skog, Älgå 	  153 
Rävgrop i Gränsjö, Älgå     155 
Giller, sett från sidan. Älgå 	  157 
Samma giller sett uppifrån . 	  157 
Fågelsnara på marken. Älgå     159,_ 
Fågelsnara i träd, s.k. done. Älgå 	  161->  
Rävklyp. Älgå     161 
Metrevar av hästsvanstagel. Köla 	  165 
Redskap för ljustring. Köla . 	  167 
Vase. Köla     167 
Tillbehör till nät. Köla     169 
Slomning på Ränken, Köla . 	  171 
Förfärdigande av videbindsle. Köla 	  176 
Hökrokar. Köla     177 
Plan av stall med lada och slädskjul. Köla 	  180 
Hästhälla. Köla     181 
Söderby säter vid sjön Buvattna, Köla, sedd från öster 	  198 
Samma säter sedd från väster 	  199 
Planskisser av säterstugor i Karlanda 	  201 
Korsbysätern. Järnskog     202 
Samma säter, planskiss     203 
Kloftsätern, Järnskog     205 
Exteriör och plan av Fjuserudssätern. Järnskog 	  206 
Interiör av eldskjul och mjölkbod vid samma säter 	  207 
Spismur i sätern Bäckaskog, Köla 	  213 
Starrhässja och starrhöbår, Köla 	  227 
Ängshölada, s.k. slåskjul. Älgå 	  230 
Lada för myrslåtter och lövtäkt. Köla 	  231 
Flåhacka. Älgå     234 
Myrkniv. Älgå     234 
Sveden brinner. K öla     236 
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Rågsådd på sveden. Köla     237 

	

Finnplog. Värmland     238 
Redskap för sådd på sveden. Köla 	  239 
Rågskära samt byttlock och bindkrok för bindning av svedjeråg. Köla 	239 
Bindning av svedjeråg. Köla 	  240 
Svedjeråg uppsatt till torkning. Köla 	  241 

	

Rågstack (tvärsnitt). Köla   241 
Årder, s.k. kupeplog före 1850. Köla 	  249 

	

Plog omkr. 1890. Köla    249 

	

Vält. Köla     250 
Räfstyper. Inpassning av räfspinne. Köla 	  251 

	

Harkor. Köla     252 

	

Grabbe och gräv. Köla     253 
Stakkälke med träandringar. Köla 	  254 

	

Släde, s.k. skiko. Algå     255 

	

Orvtyper. Köla     260 
Lieorv med bläx av skinn. Köla 	  261 
Uppsättning av säd till torkning. Köla 	  262 
Väggslagning av råg. Köla 	  262 
»Havrestae» stackad i lada. Köla 	  263 
Redskap för slagtröskning och rensning av säd. Köla 	  264 

	

Säden rensas. Köla     265 
Transportabelt stifttröskverk med körhjul (1880-talet). Schematisk bild av 

	

transmissionen. Köla     266 
Tröskning med slagtröskverk. Köla 	  267 

	

Linsnes och linnek. Köla     270 

	

Linkäfta. Köla     271 
Linmangel, s.k. bråteverk, och linkäfta. Köla 	  272 
Spinning av lin med handten. Köla 	  273 

	

Handten (slända). Köla     273 

	

Spinnrockar. Köla     274 
Kvarnstensämne vid Svaltjärnet, Järnskog 	  276 
Schematisk tvärsnittsbild av skvaltkvarn. Köla 	  277 

	

Handkvarn. Algå     281 
Stämpelyxa och klovning av träd. Köla 	  292 
Barkspade och vändhake. Köla . 	  293 
Det rundbarkade timret kapas med stocksågen. Sillerud 	  295 

	

Sprint och dubbyxa. Köla     296 
Sprint och dubbyxa i användning. Köla 	  296 
Timmerkörare vid timmerkoja. Sillerud 	  297 
Timmerkördon med tillbehör. Köla 	  299 

	

Timmermätare. Köla     301 
Vridning av vidja för hopfästning av länsstockar. Köla 	  304 
Hopfästning av länsstockar, s.k. länsesköt. Köla 	  304 

	

Flottningsränna. Köla     305 
Sidodammar i flottningsled. Järnskog 	  306 

	

Spelflotte. Köla     307 
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Dragg för spelflotte eller plankbåt. Köla 	  307 
Timmerflottning över Gla. Skiljeställe. Glava 	  308 
Kolmila (tvärsnitt). Köla     309 
Kolhus. Köla     310 
Falle-Pers kolbotten med koja och kolhus. Köla 	  311 
Kolarkoja. Köla 	  313 
Tjärgrav. Olika drivningssätt. Köla 	  315 
Tjärdal. Älgå     316 
Tjärbränningsgryta. Järnskog     317 
Skällarbyns bruk. Köla     321 
Skällarbyns såg, exteriör. Köla 	  322 
Skällarbyns såg, interiör     323 
Kantverket i samma såg    324 
Samma såg, interiör     325 
Laggkärlstyper. Köla     335 
Fatsvarvning i skogen. Köla 	  342 
Fatsvarv. Köla     344 
Fatsvarvning, olika stadier 	  345 
Fatsvarvning, arbetstempon 	  346-347 
Näverföremål. Köla     349 
Tegelslagning, modell. Köla   351 
Upphängning av tunnbröd. Älgå 	  369 
Bakverktyg. Köla     375 
Verktyg för gräddning av bröd. Älgå 	  377 
Stenbro. Köla     392 
Snöplog. Köla     393 



Kartor. 

Karta 1. Gränsjö hemman 1880 	  17 
Karta 2. Säterställen i Köla sockens södra del 	  209 
Karta 3 samt översiktskarta 	  efter texten 

Förkortningar. 

ek =Ekonomiska kartan över Jösse resp. Nordmarks och Gillbergs härader. 
EU=Etnologiska Undersökningen vid Nordiska Museet, Stockholm. 
GM= Göteborgs Historiska Museum. 
IFGH =Institutet för folkminnesforskning vid Göteborgs Högskola. 
KA =Kammararkivet i Stockholm. 
KL =Kristinehamns högre allmänna läroverks bibliotek. 
LA =Landsarkivet i Göteborg. 
LK =Lantmäterikontoret i Karlstad. 
LSA =Kungl. Lantmäteristyrelsens arkiv, Stockholm. 
NM= Nordiska Museet, Stockholm. 
SOV= Sveriges ortnamn, Värmlands län. 
ULMA =Landsmåls- och Folkminnesarkivet, Uppsala. 
VHAA =Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens bibliotek, Stock- 

holm. 



Uttalsbeteckning. 

I texten anförda, enstaka dialektord, såsom vissa benämningar, 
termer o.dyl. ha kursiverats. Till ledning för uttalet ha endast 
några få fonetiska tecken använts. I övrigt följas gängse uttals-
principer med ett undantag: o avser alltid slutet o som i bo, 
bonde. Följande fonetiska tecken ha brukats: 
8 = ett mycket öppet ö- eller å-ljud (mellanljud mellan ö och å), 

t.ex. i värml. torp, son. 
= ett mera slutet ljud än föregående med dragning åt u, t.ex. 

i västvärml. råg, kubb. 
a = slutet (mörkt) a; tecknet har använts endast ifall, där miss-

tag beträffande uttalet annars lätt kunde uppstå. 



Iniie hall. 

Förord 	  
Inledning 	  

Geografisk översikt 	 
Befolkning och bosättning 	  

3 
7 
7 

11 
Kap. I. By, gård och bostad 	  14 

'Byar och enstaka bebyggelser 	  14 
Gården och dess byggnader 	  23 

Gårdsplan och husbygge 23. — Byggnadsplan och byggnader 
37. — Manbyggningen: benämningar på hus och rum i Älgå 
socken 44; manbyggningens exteriör, interiör och möblering 
46; eldstaden 53. — övriga byggnader 63. 

Torpbebyggelsen  	78 
Backstugor och kojor 	  91 
Mantal, skifteslag och sämjedelning 	  107 
Arrende och hälftenbrukning 	  111 
Hopmarker och allmänningar 	  114 
Källor och brunnar. 	  115 

Kap. II. Arbetsliv, näringsliv och hushållning 	  120 
Arbetsår och arbetsdagar 	  120 

Mannens arbetsår 120. — Kvinnans arbetsår 129. — Arbets-
året på ett skogstorp 135. — De obesuttnas arbetsår 138. 

Jakt och fiske 	 	  141 
Jakten: tillgången på vilt 141; rovdjursplågan 143; jaktmark 
och jakträtt 146; jakttider och jaktvård 148; jaktvapen och 
annan utrustning 150; fångstsätt och fångstredskap 152. 

Fisket 	 	  162 
Boskapsskötsel 	  	  174 

Husdjuren och deras vård 174. — Säterdriften: fäbodväsendet 
och finnbebyggelsen 186; Gränsjösätrarna 191; säterdriftens 
organisation 196; sätrar i Älgå socken 211. — Foderfångst och 
lövtäkt: foderfångsten 222; ängsskötsel och ängsslåtter 224; 
hur äng blev åker 226; lövtäkten 226; slåskjul och rior 229. 
— Torvtäkt 233. 

Svedjebruk 	 	  234 
Åkerbruk 	  	  243 



444 

Sädesbrist och missväxtår 243. — Redskap och fordon 248. — 
Vårbruket 255. — Skörd och tröskning 259. — Potatisodling 
265. — Humle och lin 269. 

Kvarnar och malning. 	  274 

	

Skogsbruk     283 
Inledning 283. — Timmerhandeln 285. — Skogsbrukstermino-
logi, arbetsmetoder och redskap 291. — Timmerflottningen 
303. — Kolningen 306. — Tjärbränningen 314. — Sågverks-
och trävaruindustriens framväxt 318. 

Arbetsvandringar 	  326 
Hantverk och hemslöjd. 	  332 

Inledning 332. — Laggkärlstillverkning 333. — Fatsvarvning 

	

341. — Nävertäkt och näverarbeten 343. — Tegelslagning 348 	 
Mathållning och hushållning 	  351 

Inledning 351. — Matordning och mathållning 353. — Bords-
seder 360. — Hushållsartiklar och bytesvaror 362. — Slakt 
och slaktmetoder 363. — Brödbak och drickbrygd: om bröd. 
sädesodlingen 364; brödtyper 367; nödbröd 372; jästkaka och 
jästkubb 373; bak- och ugnsverktyg 375; drickbrygd 376. — 
Njutningsmedel 379. 

Kap. III. Samfärdsel, köpenskap och postgång 	  385 
Gamla vägar över Glaskogen 	  385 
Vägunderhållning och snöplogning 	  389 
Skjutsstationer och gästgiverier 	  394 
Skogsbornas handelsresor. 	  398 
Gårdfarihandel och annan köpenskap 	  403 
Postgång och budsändning 	  409 

Kap. IV. Samhälle och samhällsliv 	  413 

	

Byordning och byfogde    413 
Sociala förhållanden 	  416 

Om skötselkontrakt och föräldralösa barn 416. — Tiggare och 
rotehjon 419. 

Person-, ort- och sakregister 	  425 
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CARIN Pum, Verben i överkalixmålet. 1948. Pris 10 kr. 
AUG. SCHAGERSTRÖM, Grammatik över gräsömålet i Uppland, utg. av 
Manne Eriksson. 1949. Pris 10 kr. 

71. KARL-HAMPUS DAHLSTEDT, Det svenska vilhelminamålet I. A. Text. 
B. Kartor. 1950. Pris 12 kr. 
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LINNAR LINNARSSON, Bygd, by och gård. Gammal bygd och folkkultur 
i Gäsene, Laske och Skånings härader. II. 1950. Pris 15 kr. 
ÅKE CAMPBELL, Från vildmark till bygd. En etnologisk undersökning 
av nybyggarkulturen i Lappland före industrialismens genombrott. 
1948. Pris 15 kr. 
OTTO BLIXT, Det gamla Grangärde. Skogsbruk. 1950. Pris 15 kr. 
ARVID ERNVIK, Glaskogen. Bygd, arbetsliv och folkkultur i Jösse, Nord-
marks och Gillbergs härader under 1800-talet. 1951. Pris 20 kr. 

Ser. C: Lapskt språk och lapsk kultur. 
1. H. GRUNDSTRÖM, Lulelapsk ordbok. Fasc. 1. (abbis-kärpak) 1946. 

Pris 10 kr. Fasc. 2. (kal'pat-kål'kutit) 1947. Pris 10 kr. Fasc. 3. 
(kärkutit-lönät) 1948. Pris 10 kr. Fasc. 4. (mä-njärav) 1948. Pris 
10 kr. Fasc. 5. (njär'kalit-pähkutit) 1949. Pris 10 kr. Fasc. 6. (pälai-
sinne) 1950. Pris 10 kr. Fasc. 7. (sintsanit-tjabböt) 1950. Pris 10 kr. 
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Glaskogen i Värmland 

När Karl XI:s berömde medhjälpare under björnjakterna, jäg-
mästare Anders Molithwus på Grinsbol i Älgå, under en björnjakt 
på Glaskogen i Värmland en novemberdag år 1686 blev överfallen 
av en uppretad björnhona och satt fastkilad med ena foten mellan 
två stenar, erhöll han hjälp från helt oväntat håll. Ett par finnar, 
som voro ute efter samma björn som jägmästaren, varsnade i 
sista stund hans farliga belägenhet och räddade hans liv. Stor 
blev hans förvåning, då han erfor, att dessa och andra finnar hade 
bott på skogen i många år. Själv hade Molithus slagit sig ned 
vid Glavsfjorden för tolv år sedan och många gånger jagat i sko-
gen men aldrig påträffat någon finne förrän nu. Då hade invand-
rade finnar bebott denna skog i mer än en mansålder. Så litet 
kända voro alltså Glaskogens bebyggare. 

Ännu så sent som för hundra år sedan var denna värmländska 
skogsbygd så okänd, att när en »rättad och tillökt» upplaga av 
den bekanta Hermelins Karta öfver Wärmland utkom år 1846, 
utgjorde Glaskogen en s. k. vit fläck på denna karta. I dag är 
Glaskogen och dess befolkning ej fullt så okända, men det iso-
lerade läget och bristen på körbara vägar ha länge utgjort hinder 
för kännedom om skogsbygden och dess innevånare. 

Vad är då Glaskogen? Det är den skogsbygd, som utbreder sig 
omkring de västvärmländska sjöarna Stora och Lilla eller Nedre 
och övre Gla och som tillhör Jösse, Gillbergs och Nordmarks 
härader. I folkskollärare Arvid Ernvik har Glaskogen och dess 
bebyggelse, befolkning och arbetsliv fått sin förste skildrare. Un-
der sin elvaåriga tjänstgöringstid på Glaskogen företog han sig 
att insamla allt slags material, som kunde tjäna att utgöra grund-
valen för en skildring av föreliggande art. Sedan han år 1942 fått 
kontakt med Landsmåls- och Folkminnesarkivet i Uppsala blev 
det mera system i insamlandet och de uppteckningar, han under 
årens lopp inlämnat till arkivet, bilda kärnan i hans framställning. 
Materialet har sedermera undan för undan utökats med tillskott 
ur gamla dagboks- och räkenskapsböcker samt handlingar ur 
gårdsarkiv såsom bouppteckningar, auktionsprotokoll, ägopapper 
m.m. Arbetet utgör ett led i Landsmåls- och Folkminnesarkivets 
sedan länge bedrivna »Värmlandsundersökning». En andra del 
planeras, innehållande bygdens andliga arv av folktro, folksed 
och sägner. 

Pris 20 kr. 
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