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ATT DELTAGA I EN FHUIfitsAN}{ETSNIT

Min bamdom tillbringade jae i Leksands-Norets nruricipalsamhEille, d5r v8r fanLilj
rar bosatt ft"en 1923 ti]-l 1934. Det var ett litet sanrhr6lle p6. drygt tusen inv6na-
re' som lengsamt fdrvandlades ften $6rf.by tiII nrrcdern t5tort. Der fanns tingshus
red domsagokansli, konnrunal nrel1ansko1a, provinsiaUekar€, sjtrkstuga, epidemi-
sjul<trus, veterindr, apotek, postkontor, banker, affdren av skilda sf3g, rikstele-
fonstation, jtirnv*igsstatir,nr flera hote1l oeh pensionat, ett sfuverk ned hyvleri
och snickerifabrik m.m. IVbn det fanns ockst ett ganska stort antal bondgtrdar
l$mrr som fortfarande var i ful1 drift red bSde spanrun&lscdljrg oeh boslcapsskfi,tsel.
Bakem aff5rsfastigfreterna vid hurnrdgatan, Norsgatan - nAgra av dem ned uthus be-
varade som visade att de ursprungligen varit bondg8lrdar - vidtog ekar son var i
fu}l h5vd. (Jfb Andersson 1979.) Norsgatan pernunentades inte f5rydn sista dret
vi bodde i Leksand, enligt vad jag ican minnas.

I detta sarfilille vidnral*h611s fortfarande ganla trad.itioner bland barn och ton-
Arsungdom. Vtrens ankomst firades ned att smEskolans och folkskolans barn tfuade
upp till Kiringberget den f6rsta maj. Pe Anders- och Annadagarna (J0 november och

I decenber) nao0e barn cch r.rrgdom ut srg och satte negot s'tags mask fdr ansiktet
txh upps6lrbe dem som hette Anders resp. Anna - och de var m6nga ber"oende pA det
nam:skick som i stor utstnicloring fOljts tinnu ett styeke in pA 1900-ta1et. Detta
kaLlades t4 qlqgpa eller ffi fit' And6s resp, Anna. Och pt fettisdagen - den fUrsta
tisdagen i fastan - bnrkade barnen dra lengt Iin. Det 5r den seden sem denna
Lilla artjl<e1 krynrer att handla om. Jag bdrjar ned att redog6ra f6r htr det en-
Ugt vad jag minns gick till att dra 1&rgt lin.

I n6gon av samlrEllets bondg8rdar l8nade vi en arbetssldde av n6got slag red till-
hdrande rede, helst en h6slcinda, rren vi kunde ockst f& h&l1a ti11 godo red en
dyngsliide. Fl"amtill Imdt vi ett len$ rep. Sedan drog vi sliiden ltings sarfiiillets
gttor oeh viigar diir fdret var gott, eftersom de inte var pennanentade utan gnrs-
vitgar tred d.ire tjtile och diirfdr kvar}iggande snd och is. Plogringen skdttes nog
oekst red hrdstdragen sn6plog, s,im inte tog s6 fiupt som nutida rnotorplogar och
vtigskrapor, Ivbningen var, enligt den tradition som fdrnedlades av iildre kanrater
m.fl. , att flickorna skulle 6ka f6rst oeh pnji<arna dra, och att nnn sedan skq1le
bytas cn. On detta konsel,cvent genomfordes e11er on pojkar ech flickor Akte sam-

n t!? dr en preJ.iminEr och skissartad fanst5llning berrcende dels pE att jag scrn
YlnIiSb hafb sv6rt att vid sidan av arkivchefssysslorna fe tilkecirfiep m6a*tia
{01 agt. skrivar-dels pt-att i?B inte haft tinfEfte att ta del av en ilppteckrdng
flen Leksand gtiltande 15ngt.lfi, uillen ftjxrraras.i Nor.{iska..rnrseet, -
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tidi8t, har jag jnget minne av. De som deltog var barn f?tn folkskolans krassen
4, 5 och 6. Niir det bar utf6r n8gon g&rg, hoppade vi allesanrnan upp i s16den ach
6kte. Det dr enellertid ont om backar i Noret. Skidor Skte vi i Sarnnilsdal, den
grup intiu lq,'rka11dn orir Hi.rnlaspelet nu uppfors och rnajst&rg reses sedan tglg.
Det talades nog om abt vi skr.rl1e kunna tka ner drlr ned sltide, nen jag rnr inget
rnirtne av att vi gior'<Ie det. I(anske vfuade vi jnte, dtirfdr att det var f6r brant,
kanske var det fdr rrryrcket sn6 i backen. hor Storrnats i Leksand, som jag till-
fr68at om hans rninnen av att dra ltngt lin f5n en tid som ligger ett stycke
l&tgrc f?arn Ein den jag minns, sdger att nran 6kte ner i den mindt"e branta delen av
sarrnilsdal. itiilkbacka:r fanns anmrs i Noret ner npt 51ven. Jag rnirurs f?Emst att
vi tkte kHlke i FHribacken, dvs. den ganr-Ia landsGigsbacken ner mot Fti::jb3ona,
flottbron som pA 1920-talet utbyttes rnot den nuvarande hogbron av betong. I%n
backarna ner mot iilven var branta, och risken fdr att harnia i Ei.lven fanns, s6
dlir trrcr jag inte vi vdgade Eka ner red en sldde furl ned ungar.

NHr vi drog flarn rr:d slEiden genom salntr5llet, ropade vi talctfast en ramsa sffn
tydligen gatt i arv frAn Erdre karmater. vissa sagesntin och r:pptecla.rare sEiger
att de si6.lig ransan, iren ndgon nelodi fdrekom inte enligt vad jqg minns utan
endast ett taktfast ropande. Irpryid Matsers, som ldmrrat neddelande ti1l uLtrW\ om
hr seden var utforrnad i byn Klllberget och som i detta slciver att en ramsa
"sj6ng5"r har pE direkt fl"fua uppgirrit att hon ned detta avser ett talcbfastropan-
de nnn utan nelodi.

Er1igb vad ja6 rninns ldd ranrsan p& fdtjande sdtt:
L8ngt li-n, l6ngt Iin,
l&rgt s6m tdm6r
t segt s6m sil.j,}r
A vitt s6m sn6.
Fari8rEnnrifjr]
silkesmasl{ar nl6, Is161irut h6r.
Itf8la rr6.Ia dunk, hurrd

Norets dialekb var ganska utjftrrrad i fdrh6llande ti]I drrriga byars rnAl, ren i
den hiir ramsan firurs Som s)rnes dialelctalt uttal och formsystem bevarade. Erdast
ett undantag finns, och det utgdrs av uttalet si.lkesnraskdr. Vi ska 16nge fram
trdffa p6. den r5'tta dialel<bara fonnen. vissa av ramsans ord itr sannolilrt inte
fdrstfuliga fdr liisa:re som inte Eir bekanta rred leksandsmAlet. N6gra f6rklaringar
torde dtirfor vara n6dveindiga. namsan uttrycker en 6nskan om att ljnet skal1 bli
len$ som tdnnrar oeh segt som senor och vitt som sn6" r den avslutande, nonsens-
artade delen talas det bJ.a. om siLkesrnaskar red lorollrigt, d.vs. lockigt htr.
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Den sed som jaB bestrrivit ovan iir nurera inte i bruk i Noret, sanr:olikb inte
heller i n8gon annan by. Jag har inte bedrivit ndgra systematiska forslaringar fdr
att utrOna hur leinge den h611s l-evande. Av Bnor Stormats har jag inh5mtat att man

drog lengt un i Noret Etminstone under trettiotaLets sista tr.

Det fjrrrs ocks6 Eildre uppgifber. Min styrrmor, Kerstin Bergfors, f. Lorents, fixld
1891 i Leksands prostg5rd och uppvEixt deir, beraittade fdr mig f6r n6gra veckor sedan
sn hun det gick tiII i hennes barndom. Herures besiciwring awj]<er i princip inte
frtn min. Hon krrnde dock precisera Almirrgen i backe lite bdttre ein jag. IXan 6kbe
jnte i Salnnilsdal nen dEiremot i baeken f6rbi sjukstugan i l{agbacken, en lAngsluttan-
de landsvtigsbacke. Den r"amsa hon nrirurs awiker f\"an rrxir pt en punlct: hon ers5tter
silkesmaskEr ned leksandsgubbfir. Det ger ju otvivelaktigt en biittrr nenir"rg, fdr
det iir onekligen lEittare att tEiroka sig att leksandsgubbar har lockigt h6r dn att
silkesnaslCIr har det.

I sin fdr etnologer v5lkeinda uppsats "Stora rofVor och l6ngt lint' har Inuise tiag-
berg en ingfunde och livf\lIl skildring ned det sjEilvupplevdas karalrtdr av hur clet
gick ti1l att dra lAn$ lin i Noret for ruirmare sjuttio tr sedan. Hennes beslriv-
ning ger vid lrar:den att seden inte fdrEindrad.es pt tjugo 6r. Min upptevelse av den
steinTrer ned Louise l{agbergs skildring. Inte he11er min styvmors ber:tittelse om hur
det giek till i hennes barndom, dvs lcing sekelskif'tet, arrriken fr8n Iouise liag-
bergs.

Av ramsan neddelar Louise Flagberg tv8. versi-oner. Av dessa dr den forsta st gott
som identisk nred min, Den veisentliga skillnad.en bestdr i att hon neddelar sjn
ransa i niistan rent rj-ksspr:6k1ig form. Hennes andra version tir ner dialektal" Av-
vikelserna i den bestdr i att den fdrsta raden lyd.er "Ak l&rgt lin'r i sttillet for
"Lgngt 1in, Lfurgt lintr.

Seden att tka (rOr) larrgt ljx har eften Louise Hagbergp uppsats behandJ-ats _ i
regel i stor korthet - i dversikbligp verk av foljande fdrfattarer hing6us 1976,
$destarn 1940 och !9TL, Eskerdd 7953 och ltlartin P:n Nilsson !936. (Aeneta Li1ja
skall ha taek fdr $51p att fjrlea litteraturr och upptectminear. )

Fru lGrin Jobs, f. I{ris IGrjrr Aronsdotter, pensionerad. lfustadieldrare, Tibb1e,
Leksand har haft wirrli$reten att i en band.inspelning, som hon p6. rnin begzi:r'an
gjort fdr ULDIA, berti.tta hw det i hennes barndom gick til] att 6ka 16ngt 1in i
Tibble by nfura kilenreter 6ster om Noret. Hon eir fffid 3r 1910. Barrlen orrdnade
sina l<dl]car oeh sparkar i l&nga rad.er. Gn det var ntg4r'a stdrre pojkar red, v6gade
rnan 16na en sleinda. AlIa barnen satte sig upp i den, och en av de stora pojkarna
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satte sig fiarrtill med fotterna p& frarnlailkens frarparti och styrde. SE 6kte rnan

i de tvA backar som landsvtigen genom Tibble bildar en norrut fYam tiII S.lderdons-

hennet och en sdderut rnot gryan:rbyn U11vi. I'rriis tsrarin m:ddelar ocks8 rarnsan,

fdr seikerhets sku1l tv6. gdnger, ena gSngen med lydelsen I'nror i fjo] I far i Ar"
och andra gdngen ned den motsatta ordningen'rfar i 5r 5. rnor i fjolrr. Hennes ramsa

har en p8tagligt dialetcbal preigel, IIon seiger t.ex. seltj6sn'rackdr 'silkesmaskarl
(jfY ovan).

Den vetsentligaste avrrikelsen fr8n min ovan meddelade version f?6n Noret eir

enellertid att l&ris Karin som andra rad efter den inledande upprepningen 'rl,engb

Iin, lengt linrr har en rad som lyder trrdck dv6r he]6 T6bb6]sbyn" (= rdcker over
hela Tibblesbyn) och som salcrar motsvarigfret i 6wiga av nrig tdinda versioner.

I detta samrenhang kan p8pekas att i ULMA 6908 finns rarnsans Tibblevariant i en

andrahrandsversion som €ir klart rnissuppfattad. Uppteclminglen, som Etr gjord 19t3,
bygger pt en ursprunglrg uppgif,t, som l0eis Karin l-einnat och som passerat tvt
nellanhiinder. Genom sin intalning Lrar itris Itarin nu gi-vit oss den nikbiga bilden
av seden och namsan.

I Tibble sade man att nnn skuIle ut och Eka l6rp! lin, tr8k 1An$ 1in". I Noret

talade man om att I'dra len$ Iin". Skillnaden i ord nptsvaras av en skillnad i
handUrg. Ifuvudsaken i Noret var att dra skiden. I Tibble var huvudsaken att
eka i backarna. l4an drog sletd.en bara for att fdra upp den till backlconet. Aven

i andra byar har man 5]cb ltngt Iin. I Killberget omlcing 4 Xm sdder om Noret

6kte barnen pt 1920-ta1et i sl.r:r"inda fY6n I'iorget" i byns dwe de1 den 16r1gs1uttan-

de backen ner rrlot landsveigen. Slc'indan drogs sedan upp igen ti1l utg8ngspunkten,
varpAnan 6lcte ner igen o.s.v. (Skiftligt meddelande f?8n Ingrid Matsers, fddd
oeh uppviixt i lkillberget, ) I \Eistanvik hade man en 15ng backe att Eka i frtn
Kolbergsholarna ner genom byn tiI1 landsvaigen. (lt&-rntlig uppgift f"6n }aargit
Regenberg, f . Gudnundsson, Siljansneis, bbrdig fr8n Veistanvik. ) t St<ebergs-

bygden uppe p6 skogen i sydvdstra L:ksand har barnen satt ih:p sjna lcilkar till
en 16ng rad och elcb i baekarna. (Uppteclaeing L!28 av D.0. Zetterholm, ULMA

7632:r s. 4. )

Den ralnsa som D"0.2.

forsta flra raderna

raderna, som enligt

Seden att eka eller
berg uppger abt den

uppteclcnat - tyveirr nrissuppfattad - in:eeht1Ier bara de

red onslcringama om 15ngt och segt och vitt Un. De fOljande
Iouise Hagberg (s. 148) iir ett senare tillring, serlcnas htir.

dra 18rEt Un fanns inte i hela l,eksandsbygden. Ircuise IIag-

forekonrner freimst i soclir:el:s sidra del ren ocksd. i nfura byar



i den nordliga Asbyggefiatrdingen. Den har doek inte forekonrnit i &sbyggebyarna

Boda (enligt f'Ids iGrin) och }fiortniis (enligt vad jag sjeilv inhuimtat). I Sitjans-
nds - den gamla Ntisbyggefjelrdingen ,avleksand.s socken.-har den f\mnits i Forn-
by, den ruirrnast Leksand beleigna byn (enligt Einar Sandstrom, Fornby, f . tgt3),
rnen den var okatnd for Nils TdEt, fCrrld oeh uppveixt i Bjonken i byns centrala del.

Att eka f6r 16ngt Iin har haft stor spnidning i 6stra och norra Sverige. Leksand.

utgdr en av de veistliga ytterprrnl<terna inom utbredningsomr8det (Udestam 1940

s. 10ff., karta II). Min tanke air inte att bidraytterligare tiIl dislnrssionen
av sedens ursprurg och vandringsvtigar. Ja6 viI1 bara spelarlera nfuot lcing det
fal<tum att den inte har en enhetlig utfornming jrrom Leksand. f de flesta byarna
Inr man eI& len# Hn. I Noret och sarueolikt ytter,ligare nfura byar har nran

drag"it 1engt Un (jfr l{agberg s. 148). Ser vi pt sedens utformning inom det crm-

r&de dti.r den forekon'ner, s5 finner vi att nran over allt 6kE (fOr1 len$ Hn pA

killce e11er skidon. Det har Sd1lt att 6ka sfl 16net som mdjligt fdr att fE det
lringsta ljnet. Att &ka 16ngt Un Ar sedens ursprungsform. Mr vi i Noret drog
18ngt 1in, s5" innebar detta en fdreind^ring av den trspn:ngliga seden, en ford,nd-
ring som vi jnte sj61va Sstadkorrnit utan som vi Overtagit fr6n tidigare barngene-
rationer.

Vad lti.rnde orsaken ha varit ti1l fdretndringen? Sarurolikb f8r den s6kas i de topo-
ryafiska f6rh811andena. Byveigarna i den centrala clelen av lrlorets gamla by hade

inga baekar av det slag som finns i t.ex.Tibble, Killberget, V6stanvj3 och Ske-
berg. (0mfattnjrg och utveckling av Noret t1tg-tgt1 franrgler av kart6rna s, 6, T

och 10 i Andersson 1979.) sjukstugebacken169 perifert, och i sanrnilsdar akte
rmn tydligen jnte kiilke 15ng5ne tillbaka. I branta backar ner nnt 5.1ven, t.ex.
Fiirjbaeken, di<te vi nog s.k. styri<iilke ruir jag; var pojke och kunde ned. rattens
hjAlp swinga i tid s5. att vi inte hannade i. rilven. Ilbn att 6ka ner roed en slcrinda
soln var sv6r att styra och fiek hdg fart pA pryunci av sin tyngd slml-}e vi nog inte
ha vdgat. Sarurolilrb har barnen raittat sig eften detta topografisk! betirgade
n6dtv5ng och dvergett till att dra varandra dA lenpliga backar sal<nades.

Vare sig vi 6lcbe eIler drog lgngt
sitt urspnrng var en tntlthandllrrgr
hnde vi de ingen a.rr.lng orn. Serrare

inte nrlnskat det noj e j ae haft av

Un s8. hace vi roligt. Att vdrt barnanoje tirl
primitiv fYuktbarhetsrit (fhenerg s. I6j)

har .jae ffrtt Cet klart for rnlg, oeh det har
att t5nka tillbaka p& nrin barrrdomsupplevelse.

Och jag tycker att nedteclmandet av denna kari utgdra en lEinplig hyUning tip
Asa Nymari, folkninnesavdelningens fdrest6ndare, rrtir hon den 4 julri 1981 fyl1er
60 ar. "[l6]u, n61a di.rr:k, hutrdltt 

*ik 01of
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IGGGI-IARTSNING \f,D Erl SI/AGDRICKSBRYCfiERI

B.

lades i en

illdes
fly-

Att hartsa kaggar var ett av de ndnga arbetsrncrnent scr
bryggares vardag under den tid dA trrikagser fortfaranc
IrEn (f . 1979) eir uppwxen i ett fandljefcretag sorn g6-t

son i tre generat j-onetr, ett mindre svagCricksbryggpri
bygden. Det var i bruk i familjens dgo fren 7915 tiU f926, Oa rorelsen upphorde.

faggama fdrekom i fdljande storlekar:

helfat 160 liter
halvfat B0 liter
ankar€ 40 titer
attjng 20 liter

I'raggen utbyttes successivb f?En slutet av 1920-talet nlct tiolitersflaskan, som

dA gjorde sitt intrEide, nen tiilhandafldlls i de raindre varianterna jtimsides red
glasflaskan €inda flam ti11 slutet av 1910-talet. Under de a1lra sista Sren fbre-
kom nfuon enstaka storkund som kdpte svagdricka i kagge,

Svagdricka tir en ffirskvara. Fdr att triiet i kaggen inte skulle surna, var heta
kaggen hartsad invdndigt. f sariband ned disl,crirgen synades kaggen noggrannt.
On spnickor rppst5tt i hartset, e1ler om d^et fl5ckvis lossnat, vilket kunde b1i
fdljden av ovarsam hanterirg, fiek man lov att gdra en r'ly hartsning. Derura far-
liga och kreivande procedur, som forlades utornhus, gick tilr p& f61jan-
de siitt. (Betr. leggens utseende, beruinmingar p6, dess dela:: samt sj6lva
arbetsmomentet, se i11. )

Niir man dppnade kaggen, tog rrran forst helt bort det oversta bandet och lossade
de tvt mittenbanden sA pass myeket att rnan lnrnde lyfta ur gaveln, dvs den

vel dair avtappningshSlet sitter. I avtappningshdlet hade dessfdriruran en

50 cm 15ng pinree stadigb kilats fast fdr att man sla.r11e ha nfuot att h5]-la i.
In ned den instuehna pinnen kom att f5 en sdrskild flmkbion under sjiilva
sningen.

gavern tagits bort, sattes de fossade banden ater pa pIats. Kaggen p1a-
I

s diirefter p6. nurken, vilande mot ett liggande lcaftigt vedtrd., ca 15 cm

dianeter, som holkats r.r lite p5 rnitten fdr att kaggen skulle ligga stadigt
en viss lutning,
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ilartset, som inkdptes i fast form och som hade en honungsgul flirg, lades i en
stor jairngryta 6ver 6ppen eld, vairmdes tilIs det blev flytande och hiilldes
sedan i den dppnade kaggen. Ti11 en stdrre kagge gick det tt ca 2 llter f1y-
tande harts.

DEirefLer skulle hartset anttindas. Detta skedde med hjailp av eIillgade plattjlirn.
Plattjiirnet (ca 1m 16ngt) bestod av ett uttjrint kagSband, som rlttats ut och

i ena iinden rullats ihop ti11 en klun'p (se i11.). Oen hoprullade iinden glirdga-
des ircd hj51p av friltEissja oeh stenkol-.

Ithr geillde det att vara snabb i vdndningama och ht1la trrngan rEitt i nurr. For
samtidigt som man ned h6ger hand skuIle ncra om rned. plattjairnet inuti kaggen
s5. att hartset slnrlle anttindas och stdnka runt, sku1Ie n,an ned winster hand

hAlla den lossade gaveln i en viss lutning rnct dppningen for riikr"rtgengens skr.rII.
liartset skul1e brinna fast inuti kaggen. Det puffade tiII vid antrindrrirgen oeh

en bolrande svart rdk utveeklades. Det ganla hartset sntilte ihop ned det ny-
p&fyI1da. On man inte h611 gaveln tillr6ckligl stadigt, eI1er hdI1 den i en

felaktig lutning, kunde det f5 ddesciigra f61jder. D5 hrnde gasbildning uppste
ned &tf6$ande explosion, e11er rrbak8tpuffrr, som sagesmannen uttrycker det;
'rtlf,r gEillde det att passa ansil<bet, s5. att man inte fick det nerdraget rned harts !"

llartset fick brinna i hdgst 60 sekunder. fuann det for 15nge, torkade trdet ihop.
Elden kveivdes genom att nam titppte tiU kaggdppningen en stund. ned gaveln.
Sedan gitlde det att snabbt ta bort ytterbandet, lossa raittenbanden, szitta tilI-
baka gaveln pt plats sA att den speindes fast i falsen och sedan &terigen s15
pA banden i sina trtta liigen.

D6 detta var klartr Blck nan snabbt til1 hartsgrytan och fuiIlde tillbaka aIlt
dverflodigt frarts genom ptfyllningsh&Iet. N?ir kaggen droppat av, l-a.des den pA

en vanlig stege, ca 5-6 m 16ng, som lagts pE marken. Sedan skulle kaggen rul-las
fYam och Ater pt stegen, sE att hartset spreds jernt innan det Lrann stelna jnuti
kaggen. Kaggnr[ningen var tr skolpoj kens gdra I' enligt sage srnannen.

Efber hartsningen och n.llningen spolades ka1!-b vatten 6ver kaggen fdr att und-
vi}a en hoptorlo:ring av triiet. Den skoljdes ucks8 ur inviindigl ned kallvatten.

ihggen kunde tas i bnrk ganska snart efter hartsningen; hartsad.e nnn pt fdrmid-
dagen, sA kunde man tappa i p6 eftermiddag;en. Ilartsningen gav en viss snak Et
drickat, som uppskattades av menga kr.mder, och man }:ilrde fA hora: rrNu har vi
fAtt en nyhartsad kagge, det snnl<ar hartslt'
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O.iA BUSSAIT - ]GIRLEKSLYSTNA i'iFPELTJLN/AR ?

For mdnga etnologer ei:: ilja bussar vtilbel:anta figurer. Ri.chard Dybecks uppteckring-

ar om dc,m har konnnit til1 anviincining i den etnologisi<a lltteraturen. Sigurd Flicon

l&ter clem i diskussionen om yngiingataget va:'a ett exempel p& sanurnnslutningar ned

sairskilt utvalda mecllenmrar. Med heinrrisning iili en bilcl av en Oja busse sriger iran,

att bussarna var frulrbade och str5ngt organiserade sant bevdpnade med slagvapen.

Likadana "ligor" sln:lle sdkerligen ha furrrl.ts p3. anCra hall- i ]andet (Svenskt

folkliv 7938).

Det var seikerligen under sin ticL vici r&chusr.d.tten 18]7-1841 i Eskilstuna som R'

Dybeck kom i kontal<b nted trarlitionerna om Oja bussar. Vid denrra tidpuni<t 169

deras bedrifter 90-100 er tillbaka. Han uppger otaliga sdgner, som beraittar om

bussarna, Han uppger eiven na.rflnen pfl n6g"ra sagesrain. R.Qgbecks skildringar av Oja

bussar Sterfi:lrs i ltrna, E:r slsift for liorclens fornvdnner t865. G-.t Dybeck som

folklorist kan hiinvisas til1 Gote Edstroms 1j-centiatavhandliri5g 1968 
"

Busselaget slarlle ha haft traditioner And.a seclan 1600-ta1ei och best8ti av sexton

ran, bondesbner och dreirrgar J?dn clc tv5 6grar,nsocknarna Vdstermo och Oja. Bussar-

nas bedrifter var s3. allvarliga att Cessa gav anledning ti1I ri.tteg5ngar. Det kan

va.ra av irrtresse att se hur- dombokens re1al,ion av Oja-drdngarnas flamfart ser ut.
Sar*idigt kan det vara ett principie1lt j-ntrc=ssant ;jmne om dikt och verkligiret.

De Oja bussar, som F,.Dybecir beriittar om och oin vilka han Sterger en visa, fanns

pA scenen 77\5 oon folja:rde iV. I borjan ,av 1748 hi:lIs neimligen ett u::tinr.:r ting i
Oja prtistgflrd emot &tskilliga unga drrlrgar i Oja socken. lleir inte aI1a. drii:rgar

kunde jxfj-nria sig h511s ett riybt ting 25 nraj sr:mna 5r. Mnlet mot bussarna blev

itven en uppgift fdr Svea hovrei.'vt. Sed,an hdraclsriitten i Vetsterrekarne fiill-t sitt
utslag 19 aug" f74B hiurvisades m&1et til-l h,:vriitten. Inte forr':in efter landshdv-

dingens p8mirurelse till how;j.tten kom dess svar och utslag J o}<t. 7752 over de

"st kallade Oija-Bussar hwiika for santnangacidning til then allmiinrra lantlsfridens

f0rstorande, med mera, blifv;it angifne" ULA. Sodermanlands lanclskansli n I:55
w 17).

Det var 22 bussar som f'6rst stod ar:l<lagacie. tJ;36pa befriades doek genast fr&n tiII-
tal och ckkefter &terstorl 1/ bussar. D: Stalade var 74*21 flr gamla.Av rannsalaring-

arn: flamgSr, att de flesta av bussarnas beclrifter utforcles endast av tv6. el1er tre
tillsanrnans.lvlan kan klart se att rlet iir tvA saker nran gjort gemensarnt i grupp dvs

hela busselaget. Man har gemensamt stutj-t eipplen i- tierrg5rdarnas traidgdrclar oclr


























































































