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Förord 

Att denna bok blivit skriven är i och för sig icke märkvärdigt. 
Att den kommer ut i tryck och därtill i en så förnämlig utstyrsel 
är så mycket mera anmärkningsvärt. Den hör nämligen till den 
sortens litteratur, åt vilken det är omöjligt att på vanliga villkor 
skaffa förläggare, alldenstund den kundkrets, man någorlunda 
säkert kan räkna med, är så fåtalig, att affären ovillkorligen 
måste gå med förlust. Enda sättet att få ett dylikt arbete tryckt 
är, att beställaren själv bestrider kostnaderna. Ett sådant arran-
gemang vore för mitt vidkommande alldeles uteslutet, varför jag 
heller aldrig skulle ha fallit på idén att skriva -bökålT,—luiru—liv-
ligt jag än önskat att få göra det. Förtjänsten av att detta arbete 
kommit till stånd ligger helt och hållet hos nuvarande chefen 
för Landsmåls- och Folkminnesarkivet i Uppsala, professor Dag 
Strömbäck. På hans direkta uppmaning satte jag i gång med 
skrivningen efter av honom angivna riktlinjer. Från fonder med 
uppgift att understödja vissa former av forskningsarbete utver-
kade han sedan de behövliga, betydande penningbeloppen. Givet-
vis har han därvid måst ställa sig som garant för den sakliga 
kvaliteten hos det planerade bokverket. Men han har gjort myc-
ket mera än så. Varje färdigskrivet kapitel, som han fått sig 
tillsänt för en första översyn, har han kvitterat med långa brev, 
hovsamma i kritiken men så mycket mera frikostigt uppmunt-
rande. Då den digra manuskriptluntan förra sommaren förelåg 
färdig, offrade han ett par veckor för att tillsammans med mig 
detaljgranska det hela, mening för mening. De dagarna, tillbragta 
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här hemma i fjällvärlden, kommer jag alltid att minnas som 
några av de lyckligaste i hela mitt liv. Därmed torde jag tydligt 
nog ha angivit arten av det bemötande jag rönt från min upp-
dragsgivare. Vidare har professor Strömbäck svarat för den typo-
grafiska planläggningen. Den frikostighet han därvid utvecklat 
beträffande bildmaterialet har överträffat alla mina förväntningar 
och högst avsevärt ökat bokens realvärde. För detta allt och 
mycket mera, »som icke så noga kan specificeras», tackar jag 
honom hjärtligast. 

Vidare önskar jag tacka flera av tjänstemännen vid Lands-
måls- och Folkminnesarkivet, den institution där det mesta av 
mitt primärmaterial — språkligt, folkloristiskt och etnologiskt — 
nu ligger samlat för framtida vetenskapligt bruk. I synnerhet 
riktas detta tack till förste arkivarien d:r Manne Eriksson, fil. lic. 
Karl-Hampus Dahlstedt, docenten Åke Campbell, fru Gun Björk-
lund och fil. kand. Åsa Sjödin, 

Med vemod måste jag konstatera, att mitt tack icke längre 
kan nå mer än en enda av de många, som i första rummet bort 
komma i fråga, nämligen eliten av den stora skara gamla, som 
så beredvilligt givit mig del av sina minnesskatter. De äro nu 
alla döda så när som på min egen mor, nu 92-årig. 

Det är mig också angeläget att nu, när jag lägger fram en 
sammanfattning och bearbetning av mina uppteckningar om det 
gamla Frostviken, tillkomna under en mer än 40-årig verksam-
het som insamlare av norrländska folktraditioner, få betyga min 
uppriktiga tacksamhet jämväl till Nordiska Museet, dess ledare 
och tjänstemän. Bernhard Salin var den som först ledde mig in 
på ett vetenskapligt studium av folkminnena. Även den nuva-
rande styresmannen professor Andreas Lindblom har visat mig 
mycken välvilja under årens lopp och uppmuntrat mig i min 
hembygdsvårdande gärning. Desslikes framföres mitt varma tack 
till professor Sigurd Erixon samt till etnologiska undersökningens 
nuvarande ledare förste intendenten d:r Gösta Berg. 

Slutligen vill jag uttrycka den förhoppningen, att denna bok 
— förutom det vetenskapliga syfte den tjänar — måtte gagna 
hembygden och finna väg till menige man inom, Frostvikens vid-
sträckta område.Vissa avsnitt i boken äro skrivna med tanke främst 
på hembygdsintresset, och i det hela ha stil och form mera läm-
pats efter mina sockenbors behov än efter strängt vetenskapliga 



VII 

krav. Till gagn för både lekt och lärd har boken försetts med 
ett ganska omfattande sak- och namnregister samt med en kort-
fattad förklaring över använda specialljudtecken i samband med 
återgivandet av gamla ord och uttryck ur Frostvikens dialekt 
(»Lid-målet»). 

Stora Blåsjön, Frostviken den 7 juli 1947. 

Levi Johansson. 





Kap. I 

Geografisk översikt 

Frostviken är Jämtlands nordligaste och största socken. I söder 
och norr sträcker den sig mellan 64°  17' och 65°  7' och ligger 
alltså på samma polhöjd som kuststräckan Ratan—Rönnskär vid 
Bottniska viken. I väster gränsar Frostviken till Norge, i norr och 
öster till Vilhelmina och Dorotea socknar i Lappland samt Tåsjö 
i Ångermanland och slutligen i söder till Ström och Hotagen i 
Jämtland. Med sina 42 kvmil får Frostviken nog räknas till de 
verkliga storsocknarna. I jämförelse med Sveriges största socken, 
Jokkmokk i Lappland, som håller 194 kvmil, är den visserligen 
oansenlig, men den är i alla fall i det närmaste lika stor som hela 
landskapet Bohuslän och större än något av landskapen Gästrik-
land, Närke, Gotland, Blekinge och Öland. Nyåret 1945 uppgick 
folkmängden till 2 460 personer eller inte fullt 1,6 personer per 
kvkm, vilket är något mer än hälften av motsvarande siffra för 
landskapet och c:a tiondelen av medeltalet för hela riket. Nu är 
likvisst att märka, att inte ens hälften av Frostvikens markareal 
är tagen i besittning för bofast bebyggelse. Den större delen av 
området utgöres av kronan tillhörigt renbetesland med ett 15-tal 
rökar och inte fullt 100 bofasta personer. Fördelas folkmängden 
på åkerarealen, blir det ungefär 2 personer på varje hektar. Som 
synes ha människorna här gott om svängrum och mycket ogjort 
i fråga om bebyggelse och odling. 

Frostviken är ett utpräglat höglandsområde med betydande nivå-
skillnader mellan de olika bosättningsplatserna. Fågelsjön och 
Hetögeln nedanför Gäddede ligga 294 m över havet eller bara 2 m 
högre än Storsjön i Jämtland, under det att sjön Värgaren, vid 
vilken de högst belägna fasta boplatserna inom socknen äro an-
lag" befinner sig nära dubbelt högre än Gäddede eller 578 m ö.h. 
Det på endast 8 km:s avstånd från Värgaren belägna Ankarvattnet 
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ligger 130 m lägre än den förra sjön. Det är klart, att livs-
betingelserna under sådana förhållanden skola vara betydligt olika 
för befolkningen i de skilda byarna. Vintern kommer mycket 
tidigare och sommaren låter vänta på sig åtskilligt längre på de 
högst belägna, utpräglade fjällställena än i de relativt lågt liggande 
byarna kring de stora sjöarna, vilka för övrigt på grund av sitt 
ansenliga djup utgöra nog så betydelsefulla värmeregulatorer. 
Kvarnbergsvattnet fryser sällan till före nyåret, och Stora Blåsjön 
har sina år delvis gått öppen ända till långt ut i mars. 

Den egentliga bebyggelsen är koncentrerad till socknens södra 
och västra delar, där Faxälvens rymliga, sjörika dalgång går fram 
under den målande gamla bygdebenämningen »Vass-daln», d.v.s. 
vattendalen. Den 7 mil långa sträckan Bågede—väständan av 
Kvarnbergsvattnet är en sammanhängande sjöled, avbruten endast 
av den några hundra meter långa forsen vid G4Idede. Ovanför 
de 2 km långa Junsterforsarna norr om Kvarnbergsvattnet bilda 
sjöarna Kycklingvattnet och Stora och Lilla Jorm en samman-
hängande roddled på 2 mil. Nästan lika lång är den i rät vinkel 
böjda Blåsjön, och där ovanför ligga de relativt små men mycket 
fiskrika sjöarna Ankar- och Lejpikvattnet. De nu uppräknade 
sjöarna ha en sammanlagd yta av omkring 208 kvkm och utgöra 
följaktligen inte några långsmala, åliknande spakvatten. Till 
samma vattensystem höra Gussvattnet och Björkvattnet samt en 
mängd fjällsjöar i öster och norr såsom östra och Västra Fiskå-
vattnet, de båda Sakrivattnen, Storväktaren, Semningsjön och 
Hehtenjaurie. Ingen av dessa sjöar understiger i längd halva 
milen. Värgaren är 15 km lång, men i genomsnitt endast 1 km 
bred. Den del av Faxälven som flyter fram inom Frostviken 
är 11 mil lång och har inom den bebyggda sträckan av 9 mil en 
samlad fallhöjd på 174 m. Sammanlagda ström- och forssträckan 
är endast 15 km, varav följer, att här måste finnas betydande 
vattenfall. Faxälvens översta källsjö, Jettnamenvattnet, ligger inne_ 
på norskt område i jämnhöjd med Jämtlands nordspets. I väst-
ändan av Kvarnbergsvattnet utfaller Brännälven, avlopp för sjön 
Limingen, som ligger på norska sidan och är minst lika stor som 
Kvarnbergsvattnet. 

Från Bågede och upp till Håkafot är dalgången ganska hop-
trängd och naturen kraftigt vildmarksbetonad genom de tvär-
branta, skrovliga Fågel- och Kalbergen, som resa sig nära 400 m 
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1. Parti av Junsterforsarna. — Foto: C. E. Djärf. 

2. Gäddedeforsen. — Foto: C. E. Djärf. 
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nästan direkt ur sjön. Här ser det stenigt, kargt och ogästvänligt 
ut. Där ovan vidgar sig floddalen kring de stora sjöarna och bildar 
bäcken på upp till 2 å 3 mils bredd från vattendelare till vatten-
delare i öster och väster. Bräddarna i dessa jättekärl avteckna 
sig mot himmeln i form av kalfjäll med mjukt rundade och ej 
synnerligen höga toppar. Landskapet sluttar över allt brant ned 
mot sjöarna, men endast på få ställen märkas låga klippstup, be-
roende därpå att berggrunden består av mjuka skiffrar, som lätt 
vittra sönder till lösa jordlager. Frostvikens hela berggrund utgöres 
av skiffrar av kambriska formationen, väster om de stora sjöarna 
tillhörande röråsgruppen, öster därom seveskiffrar. På ett flertal 
ställen uppträda betydande förekomster av täljsten och talk. Den 
förra har sedan äldsta tider hemslöjdsmässigt bearbetats till 
mindre kokkärl, pressjärn, gräddhällar för bakning, bakugns- och 
eldhärdsinsatser och i en senare tid kaminer. Sedan 1925 har 
årligen av talk och täljsten utfraktats 1 500 till 2 000 ton. Vidare 
finns här kis- och krommalmer, vilka till någon del brutits och 
exporterats under de båda världskrigen. Här uppträder också i 
brytvärda mängder ren glimmer i kristaller av upp till ett par 
hundra kg:s vikt. Under åren 1941-1945 har därav brutits sam-
manlagt 700 ton, varigenom landets behov av det viktiga mineralet 
tillgodosetts under avspärrningen. 

Ut i den stora dalen mynna talrika större och mindre sidodalar, 
genomflutna av åar och bäckar. Där dessa ha brant fall, vilket 
är regel, har under århundradenas lopp mångenstädes bildats 
riktiga kanjons, genom att vattnet grävt sig ned många meter i 
det lösa skifferberget. Riksbekanta bland dessa bildningar äro de 
s.k. »portarna» nedanför det 35 m lodräta Hällingsåfallet i södra 
delen av socknen. Här är en omkring 600 m lång och upp till 60 m 
djup ränna, i vars botten Hällingsån flyter fram, vid högvatten 
stor nog att tillåta timmerflottning, men ändock är klyftan på 
ett par ställen endast ett par meter bred i dagen. Liknande bild-
ningar i mindre skala finnas lite varstans i områdets norra delar. 

Enastående i hela vårt land är Bjurälvsdalen söder om Lejpik-
vattnet. Där ligger nämligen Skandinaviens enda s.k. karstområde 
av någon betydenhet. Berggrunden utgöres här av en grågrön 
mycket tät silurkalk, som ser ut att vara motståndskraftig mot 
förvittring men mycket känslig för rinnande vatten. Bitvis rusar 
älven fram genom veritabla hoar, som ge intryck av att vara ut- 
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skurna ur hårda, täta kalkberget med något väldigt hålkälsverktyg, 
fört av en jättes hand. Man kan föreställa sig, att arbetet varit 
ansträngande, ty snittet är småvågigt, som hade verktyget darrat 
en smula, men det har bitit gott, ty ytan verkar nästan polerad. 
Ur en sådan ränna störtar älven ned i en med större och mindre 
kantiga kalkstensblock belamrad grop och försvinner rätt ned i 
jorden. Dalen spärras fullständigt av en hög ås, på vars andra 
sida älven porlar upp ur marken som ett väldigt källsprång. Lik-
nande dykningar gör älven på ett flertal ställen, och på somliga 
platser visar den sig bara som hastigast i form av en bubblande 
jättekittel. Då man under torraste sommaren vandrar omkring i 
dalen, stöter man tätt och ofta på uttorkade älvfåror, som mynna 
ut i fullkomligt cirkelrunda jordtrattar med sidor så branta, att 
man svårligen torde kunna ta sig uppför dem, fastän de äro gräs-
beväxta, och emellanåt så djupa, att is ligger kvar på deras botten 
ännu i slutet av juli. Man hissnar, då man tittar ned i avgrunden. 
Då jag första gången såg dessa torrlagda älvfåror och trattar, 
trodde jag, att jag hade framför mig minnesmärken från en länge 
sedan avslutad geologisk period. Det här var älvens ursprungliga 
fåra, för alltid övergiven kanske sedan många århundraden, 
menade jag. Något år senare, en strålande solskensdag den tid på 
sommaren, då avsmältningen av snömassorna i de kringliggande 
fjällen pågick som bäst, kom jag åter att vandra genom B jurälvs-
dalen. Vi följde den vanliga stigen, där inga hinder brukade 
finnas. Där blev nu snart alldeles oframkomligt för oss, så att 
vi måste ta långa omvägar. Älven hade svämmat över sina bräddar. 
Alla de förment onyttiga kanalerna gingo så fulla med vatten, 
att de icke kunde övervadas, och de väldiga marktrattarna hotade 
att svämma över. Strömvirvlarna på deras ytor visade, att det var 
en väldig sugning där nere i bottenventilerna. Även marktrattar, 
som lågo så högt, att älven aldrig nått upp till dem, voro brädd-
fyllda från smältvattensbäckarna. Dalen var förvandlad till oigen-
kännlighet. Då vi frampå morgonsidan natten därpå gingo samma 
väg tillbaka, var där sig så tämligen likt, som det i vanliga fall 
brukar vara. Bjurälven flöt nu fram liten och beskedlig, vattnets 
reservvägar voro åter torrlagda och marktrattarna i det närmaste 
tömda. Vid solens nedgång hade temperaturen uppe vid snöfälten 
sjunkit till fryspunkten och avsmältningen upphört. Som inga 
reservoarer i form av tjärnar och myrar finnas, upphörde tillflödet 
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till älven på en enda gång, och dess vattenstånd sjönk raskt på 
grund av det starka undanfallet. Scenförändringen hade skett så 
snabbt, att den verkade rent ut chockerande. Detta märkvärdiga 
dalstråk fortsätter över vattendelaren och bortom riksgränsen ned 
till sjön Huddingsvattnet. Här framrinner Renselälven, betydligt 
vattenrikare och med än storslagnare »landbroar», »kokande gry-
tor» och grottbildningar. Detta är en i sanning märklig däld, minst 
lika intressant och fängslande för lekmannen som för geologen 
av facket. 

I Bjurälvens vidlyftiga deltaland nere vid sjön hade bävern sitt 
tillhåll i forna dagar. Det finns .än i dag kvar kanaler, grävda av 
bävrarna i de där tiderna. I början av 1920-talet inplanterades 
här på föranstaltande av D:r Eric Festin bävrar i ett par om-
gångar. Djuren synas trivas bra och ha förökat sig, så att en del 
av dem ansett sig böra separera och söka sig nya boplatser. 

Höjderna kring dessa stora sjöar äro icke ägnade att imponera 
på i fjällvärlden lite mer beresta personer. Nog finns här fjäll-
klumpar i tillräckligt antal, men på de betydande avstånd man 
vanligen ser dem, te de sig föga vildmarksmässiga med sina runda, 
mjuka former och relativt låga höjder på cirka 4 å 500 m över om-
givningen. Detta är icke något överväldigande vildmarksland. I 
stället är det en vacker trakt, leende vacker till på köpet -- likvisst 
under förutsättning, att vädrets makter råka vara på gott humör. 
Sätta de andra sidan till, kan nejden te sig kusligt allvarlig, an-
tingen det är vinter eller sommar. Frostviken är trots allt ett rik-
tigt oförfalskat fjälland av betydande mått. Det kan man lätt för-
vissa sig om genom att en solig högsommardag underkasta sig den 
ringa mödan att vandra upp på någon av de lägre fjälltopparna, 
t.ex. Mejsklumpen på norra sidan om Blåsjön. Det är bara 3 km 
från sjön och upp på högsta krönet, men höjdskillnaden är 491 m. 
Ingenstädes behöver man dock klättra, om man inte nödvändigt 
vill, och har det varit uppehållsväder de sista dygnen, kan man 
mycket väl företaga den promenaden i lågskor. Är det däremot 
vått i gräset, borde man nästan ha sjöstövlar, ty örtvegetationen 
uppgenom liderna är oerhört både tät och högväxt, och det är 
fallet över allt i dessa trakter. 

Utsikten där uppifrån toppen är vidunderligt vacker. Närmaste 
trakten milsvitt omkring ligger utbredd framför en som en jätte-
karta i relief med massor av större och mindre sjöar, glittrande 
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älvar och bäckar, åsar, kullar och dalar i det oändliga, vidsträckta 
skogs-, myr- och momarker i grönskans alla skiftningar och här 
och var byar och gårdar i branterna nere vid sjöarna. Bortom 
dalens randhöjder ser man idel fjäll med snöfält på klumparna 
och vattenblänk här och var i dalsänkorna så långt blicken når, 
och det är vid god sikt många, många mil i alla riktningar. I 
fjällvärlden verkligt vittberesta personer ha spontant betygat, att 
vackrare vyer ha de ingenstädes sett. Härifrån kan man också 
tydligt konstatera, att de fjäll, som kanta den breda älvdalen, 
endast äro låga utlöpare.  från där bakom liggande väldiga fjäll-
massiv, i väster norska högfjäll med vidsträckta fält av evig snö 
och is och i öster Frostvikens eget friliggande högfjällsområde. 

En blick på bifogade översiktskartan säger oss, att randfjällen 
å svenskt område i väster måste vara helt obetydliga. Från Lejpik-
vattnet till norska gränsen är det endast 4 km. Väständan av 
Blåsjön ligger 6 km från gränsen, och lika stort är avståndet vid 
Jormsjön. Av detta smala bälte är större delen skogbeväxt. Riks-
gränsen snuddar vid västra ändan av Kvarnbergsvattnet, och på 
sörsidan om denna sjö finnes intet egentligt fjäll på svenskt om-
råde. Från Lejpikvattnet leder en ganska bred skogbeväxt dal 
över till en likadan på norska sidan, och samma är förhållandet 
västanför Blåsjön och Kvarnbergsvattnet. Tack vare dessa pass 
har trakten rätt stark känning av Golfströmmen. Långvarigare 
västan vintertid för i regel med sig töväder, som emellanåt är så 
häftigt och ihållande, att åar och bäckar bryta upp mitt i vintern. 
Frostviken är inte alls det »kallhål» man kunde vänta av namnet. 
Så otroligt det än låter, sår man här i regel lika tidigt som i Medel-
pad, d.v.s. i mitten av maj. Åkrarnas branta sydlägen och den 
snabbt upptorkande, 3.7ärmeabsorberande skifferjorden äro härtill 
bidragande faktorer. Av det äldsta syneprotokollet, det från 1764, 
får man det bestämda intrycket, att trakten inte lämpar sig för 
egentligt åkerbruk. Här är »fjällkänt», vattensjukt och frostlänt, 
säges det. Kornskörden höres i regel ha slagit totalt fel för samtliga 
nybyggare under de 14 år kolonisationen pågått. Icke desto mindre 
får man i våra dagar i regel både korn och potatis av fullgod 
beskaffenhet å de flesta gårdar inom området. Förändringen till 
det bättre beror inte uteslutande på människornas åtgöranden. 
Under sista mansåldern har här skett en påtaglig klimatförbättring. 
Alla äldre personer i trakten äro ense om att vintrarna i deras 
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ungdom voro mycket kallare och längre än nu och tidiga höst-
nattfroster vida vanligare. Riktigheten av dessa iakttagelser be- 
styrkes av inträffade förändringar i växtvärlden. Under de 50 år 
författaren kan minnas tillbaka ha dessa varit så betydande, att 
landskapsbilden i vissa fall ändrat utseende. Å moar nedanför 
kalfjället, där på 90-talet endast en och annan -vresig, stormpinad 
liten björk höjde sig över ljung och bärris, där växa nu svår-
genomträngliga ungbjörkssnår med frodig undervegetation av 
gräs och örter, och trädgränsen har flyttats ett gott stycke högre 
upp. I Raukasjön t.ex. har en liten kalfjällstopp under detta 
halva sekel hunnit förvandlas till en lummig björkskogskulle. 
Företeelsen är inte inskränkt till enstaka mera gynnsamt belägna 
lokaler utan gäller hela det stora området. Helt visst har det 
också inom djurvärlden skett förändringar på grund av klimat-
förbättringen, men om dessa förhållanden är jag mindre väl under-
'rättad. Så mycket vet jag dock, att älgen var helt okänd i trakten 
ända till på 1860-talet. Sedan dess har den stadigt ökat i antal och 
uppträder nu över allt, där skog finnes. Kråkan räknades i tiden 
kring sekelskiftet till flyttfåglarna och de säkra vårmärkena. Nu 
stannar den året om. 

Det nu skildrade områdets dominerande betydelse för odlingen 
framträder klart och övertygande i vidstående sammanställning 
över de byar, som där ligga. De äro för orienteringens skull tagna 
i den ordning de ligga i terrängen och med början längst ned efter 
ådalen eller sjöräckan. 

Av socknens hela befolkning på omkring 2 400 personer bo 
alltså sammanlagt 2 034 i dessa byar. Resten utgöres av 123 lap-
par och befolkningen i socknens små utbyar. Vid avvittringens 
avslutande år 1849 funnos enligt avvittringslantmätare A. F. Ren-
nerfeldts anteckningar av år 1849 inom hela socknen 46 hemman, 
nybyggen och kronotorp med en befolkning av 673 personer, för-
delade på 80 hushåll och med en samlad kreatursstock av 140 
hästar, 900 nötkreatur och 1 000 småfän. Den lapska befolkningen 
uppgick till 208 personer i 47 hushåll och med av lapparna själva 
uppgivna 7 400 renar, en förmodligen för lågt tilltagen siffra. Den 
bofasta befolkningen har alltså på hundra år fördubblats nära 
3 1/2  gånger. 
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Vi orientera oss nu inom det andra stora området av Frost-
viken, dess lappmark. Denna är sedan ålder uppdelad i fem skatte-
fjällsområden, nämligen Blås jöfjäll, Orrnäsfjäll, Bastunäsfjäll, Mel-
lanskogsfjäll och Klumpvattenfjäll. Det första av dessa områden 
har genom avvittring och skatteköp så förminskats, att det nu-
mera existerar bara till namnet, vilket nogsamt framgår av 
kartan.' Trakten längst i norr mot lapplandsgränsen utgör syd-
sluttningen av det mäktiga Burgfjället, som med sin höga, mång-
toppiga rygg skjuter ut direkt från det norska högfjällsområdet 
åtta mil in i Sverige ända till närheten av byn Granliden i Vil-
helmina socken. Frostviksfjällen i övrigt äro helt friliggande i 
förhållande till de norska. Mellan sjöarna Ankarvattnet och 
Raukasjön är det nämligen skogbeväxt hela sträckan. Detta cen-
trala fjällområde är avsevärt, i det att det upptar minst 15 kvmil. 
En betydande del härav utgöres av skogsmark av växlande be-
skaffenhet, men här finns också ett högfjällsområde av ganska 
respektabel både vidd och höjd. Här ha vi norra Jämtlands högsta 
fjälltopp, Silkentjakk, på 1 314 m eller 106 m lägre än Äreskutan. 
Det är en lätt sak att här finna en utsiktspunkt, från vilken man 
kan räkna ett tjugutal fjälltoppar med mer än tusen meters höjd 
över havet. Genom att sjöar och dalbottnar i närheten ligga cirka 
4- å 500 m lägre, ter sig landskapet verkligen en smula »skavvlot», 
d.v.s. driv- eller dynfyllt. De mjuka, avrundade fjällformerna 
äro även här förhärskande. Borgahällan, som givit namn åt sjön, 
vid vilken den ligger, bildar undantag. Direkt ur sjön sticker 
fjälltoppen till väders 784 m. Ungefär hälften av denna höjd är 
ett fullkomligt lodrätt klippstup på ett par kilometers bredd. Där 
nedanför vidtar en utrasningsslänt, som är så brant och till den 
grad belamrad med större och mindre kantiga klippblock, att den 
svårligen torde kunna forceras av någon markbunden varelse. 
Endast efter själva sjöstranden har en smal rand granskog kun-
nat klamra sig fast mellan blocken. Detta är ett parti så vilt och 
storslaget, att det inte är lätt att söka upp dess like. En roddtur 
längs Borgahällan är nästan kuslig, i det att man har en känsla 
av att det väldiga berget vilket ögonblick som helst kan komma 
nedrasande över en. Vid snö- och tjällossningen på vårarna bruka 
också stora klippartier rasa ned med åskliknande dån. 

1  Fig. 80 å s. 328 nedan. 
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Det är gott om vattendrag i denna trakt. I söder rinner Storån 
genom en rad sjöar i sydöstlig riktning ned till Ströms vattudal. 
Mellersta delen genomflytes av Sjoutälven, som faller ut i Tå-
sjön, den översta sjön efter Fjällsjöälven inom Ångermanland. 
Sjön Sjouten är över milen lång och säges ha lika många holmar 
som det är dagar i året. Detta är förstås bara en gissning, men 
sjön är holmrik, följaktligen grund och därför lättfiskad. Den 
är också mycket fiskrik. Längst i norr, delvis på gränsen mot 
Lappland rinner Saxälven genom Raukasjön, Sannaren och 
Borgasjön och faller ut i väständan av Tåsjön. 

Resolutionsdata för nybyggena inom detta område har förfat-
taren icke kunnat uppbringa, men med ledning av traditionen och 
kyrkoböckerna kan man få fram rätt så tillförlitliga uppgifter. 

Jougdaberg. 3/32 mantal. Hans Bengtsson från Frostviksbränna var 
med säkerhet förste åbon å platsen. I räkenskapsboken för kapellet i 
Viken är han år 1819 antecknad såsom hemmahörande i Jougdaberg. 
Man vet också, att han flyttat dit från Fågelberget, där han några år 
bott inhyses. Hemmanet inköptes 1889 av kronan och är numera att 
betrakta som lappviste, enär gården arrenderas av en renägande lapp. 

Blomhöjden. 1lv3 mantal. Enligt nyss nämnda räkenskapsbok bodde 
Aron Andersson här 1823 och enligt kyrkoboken tiden 1823 till 1841. 
Han härstammade från Björkvattnet. Kronan erhöll lagfart å hemma-
net 1889. Där finnas nu två gårdar med tillhopa 15 personer. 

Härbärgsdalen. 5154 mantal. Enligt kyrkoboken var Hans Rolandsson 
från Jorm här bofast 1826. Härbärgsdalen inköptes 1888 av kronan. 
Där finnas nu i två gårdar 9 personer och därjämte 3 fasta lappvisten, 
som tendera att utveckla sig till småbruk. 

Trångmon. 5154 mantal. Den förste här kyrkoskrivne är Jöns Jönsson 
från Gäddede 1842. Ena gården i Trångmon inköptes av kronan 1888, 
den andra gården äges av ett trävarubolag. Här bo 12 personer. 

Sjoutnäset .  med Inviken. 5154 mantal. 1838 bytte Anders Persson i 
Kycklingvattnet bort nybyggeslägenheten Sjoutnäset till Ivar Jonsson i 
Lilla Blåsjön mot dennes hemman därstädes och gav kontant 370 Rdr 
i mellangift. Anders hade i sin tur köpt Sjoutnäset av Erik Karlsson i 
Kycklingvattnet men kunde inte förete lagliga åtkomsthandlingar. Emel-
lertid antogs Ivar Jonsson till åbo i Sjoutnäset 1843 och är att betrakta 
som den förste verklige åbon på stället. Å Inviksdelen var Amund Jons-
son från Jorm den förste, som varaktigt slog sig ned. Det skedde 1842. 
1889 erhöll kronan lagfart å 35/192 mantal, under det att ägaren till åter-
stående 3/192 mantal envist vägrade att sälja. På den lilla delen sitta nu 
4 åboar. I Sjoutnäset och Inviken bo f.n. 59 personer. Byn är den enda 
inom hela lappområdet, som blivit laga skiftad. 
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Norrsjön. 9/64 mantal. Någon gång på 1820-talet togs detta nybygge 
upp av en man från Kalls socken vid namn Stefan Mell. Skogsmarken 
äges av ett trävarubolag, men inrösningsjorden är uppdelad i egnahems-
lotter och försåld till innehavarna. Befolkningen uppgår till 50 personer. 

Dabbsjön. 1116 mantal. Hemmanet är omkr. 1850 anlagt av Jon Daniels-
son från Kyrkbolandet. Här bo nu endast 4 personer. 

Da jma. 3164 mantal. Den förste åbon, som här nämnes, är Jon Daniels-
Son från Kyrkbolandet. Dajma är det enda av Frostvikens i mantal 
satta hemman, som aldrig blivit skattelöst. Å gården bo f.n. 5 personer. 

Storjola. 9/32 mantal. Hans Persson och Lars Olofsson, båda från 
Jorm, slogo sig här ned som nybyggare 1853 och bruka räknas som 
byns grundläggare. Säkert är likvisst, att Anders Larsson från Ankar-
vattnet jämte sin hustru Olava Fredriksdotter från Blåsjön bodde här 
i sex år från 1835 räknat eller till 1841, då de flyttade till Raukasjön. 
Den uppgiften stammar från Olava själv. De torde dock icke hava synat 
in nybygget. 1888 inköpte kronan ena gården å 3/128 mantal av Storjola. 
Resten är skatte med tre gårdar. Inalles bo här 15 personer. 

Raukasjön. 1116 mantal. Enligt lantmätare Rennerfeldts förut nämnda 
anteckningar utfärdades införselresolution å nybygget Raukasjö redan 
år 1830. Nybyggesverksamheten påbörjades dock först 1841 av förut 
nämnde Anders Larsson. 1888 inköpte kronan hela byn bestående av 
två bondgårdar och ett torp. I Raukasjön jämte kronolägenheten Luspen 
vid nedre ändan av Borgasjön bo 19 personer. I närheten finnas dess-
utom fyra fasta lappvisten. 

De båda nybyggena vid Värgaren, påbörjade i mitten av 1800-talet, 
ha aldrig blivit insynade och övergingo på 70-talet till att bli lappvisten. 
Samma är förhållandet med Luspen eller, som det ursprungligen hette, 
Borgavall vid nedre ändan av Borgasjön, men där bor en svensk familj. 

Väktardalen. 1116 mantal. Detta nybygge anlades omkring år 1823 av 
Mårten Pedersson, född 1777 i Norge och gift med en norska, Brita 
Olsdotter. Kronan erhöll lagfart å hemmanet 1889. Här finnas 7 per-
soner. 

Munsvattnet. 1/3  mantal. Detta hemman ligger söder om Munsfjället 
inom Hotagens socken men hör till Frostviken. Per Karlsson från Jun-
sternäset, Erik Johansson från Kyrkbolandet och Olof Persson från 
Norge äro här skrivna som nybyggare åren 1823-28 och finnas fort-
farande kvar 1843. De torde ha varit de första åboarna. Hemmanet, so-  m 
har två gårdar, inlöstes av kronan 1889. Där finnas endast 5 personer. 



Kap. II 

Frostvikens första bebyggare i historisk tid 

Frostviken hör till de helt visst få socknar i vårt land, för vilkas 
nutida bebyggelse man kan uppge ett bestämt begynnelseårtal. I 
det här fallet är det året 1750. Ehuru historiskt sett en relativt 
kort tidrymd förflutit sedan dess, har den betydelsefulla händel-
sen nästan helt och hållet fallit bort ur folkminnet i trakten. Hade 
man endast den muntliga traditionen att lita till, skulle man om 
de första bofasta bebyggarna i Frostviken i nyare tid inte veta 
mera, än att dessa kommit från Nordli i Norge någon gång på 
1700-talet och slagit sig ned vid sjön Björkvattnet och västra 
ändan av det stora Kvarnbergsvattnet. Vad de hette och huru 
många de till en början voro har alldeles råkat i glömska, och 
då har man naturligtvis inte heller någon kännedom om, under 
vilka ekonomiska villkor de befunno sig. Lyckligtvis finns det i 
behåll en gammal skriftlig handling, som ger oss detaljerade upp-
lysningar om allt hithörande. Det är områdets första nybygges-
syneprotokoll, daterat den 17, 18 och 19 oktober 1764. Det exem-
plar av dokumentet, som ligger till grund för följande framställ-
ning, påträffades i början av 1920-talet i byn Mon av lektor Frans 
de Brun och publicerades av denne i Fornvårdaren 1923. Som 
fallet brukar vara med dylika handlingar är framställningen 
tung, onödigt skrymmande och det hela svåröverskådligt, varför 
jag tillåter mig att med egna ord redogöra för innehållet. 

Av skrivelsens ingress får man först och främst veta, att be-
fallningen om syneförrättningen är given av landshövdingen P. A. 
Örnsköld i Västernorrlands län, dit även Jämtland vid denna tid 
hörde. Länsstyrelsen hade sitt säte i Sundsvall. Syneförrättare var 
kronolänsman Elias Fredenberg med nämndemännen Anders Nils-
son i Grelsgård och Mårten Andersson i ön som bisittare. Freden-
berg hörde förmodligen hemma i Hammerdal, ty han uppger sig 
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3. Kyrkan i Gäddede 1912. — Foto: M. Wassdahl. 

4. Gamla kyrkstugor på kyrkbacken i Gäddede. Vid sekelskiftet fanns åt-
minstone ett tiotal dylika gamla kyrkstuguruckel i Gäddede men ingenstädes 
så hopgyttrade som uppe på kyrkbacken. Medan befolkningen inte var så 
talrik, hade varje gård i socknens utbyar andel i någon kyrkstuga. Vanligen 
voro särskilda kyrkstallar uppförda bakom stugorna. Björkvattsbornas kyrk-
stuga hade dock rum för hästarna på nedre botten och för folket på den övre. 

— Foto: A. Arvidsson omkr. 1910. 
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ha rest 23 mil på framresan, men nämndemännen endast 18. I 
båda fallen ha de räknat fyra mil för mycket, alldenstund de 
färdats sjövägen, vilket tydligt synes av protokollet. Vidare fram-
går av inledningen, att denna trakt förut räknats till Norge, men 
genom gränsregleringen (1758-60) hade området kommit på 
svenska sidan av gränsen. Om denna gränsreglering, som grun-
dade sig på under de nämnda åren utförda mätningar och 1751 
års gränstraktat, har det svenska ombudet, premiäringenjören vid 
Lantmäterikontoret Nils Marelius, i K. Vet. Akad:s handlingar 
för 1763, vol. XXIV, s. 289 ff. skrivit en detaljerad redogörelse. 
I regleringsförrättningen deltog han som svenska statens ombud. 
Om gränsavsnittet västanför Kvarnbergsvattnet skriver Marelius: 

»Igenom linjen ifrån Portfjället till Linnebottens röset och därifrån 
till Norrsvellsklumpen blev icke allenast det vid traktatens slutande va-
rande nybygget Frostviken, utan ock de sedermera av norske män upp-
tagne 2:ne nybyggen vid Björkvattnet, samt 2:ne stycken andra östanför 
Frostviken vid Kvarnbergssjön, inom svenska gränsen liggande; men en 
Frostvikens säter blev på norska sidan.» 

Denna säter var Törsta början till den nuvarande norska byn 
Skogen. Mellan den och svenska byn Frostviken är det enligt 
kartan endast 4 km. Man bemärke det egendomliga förhållandet, 
att man redan på nybyggarstadiet, då man nyligen satt sig ned 
i vilda skogen med jungfruliga betesmarker runtomkring, lade 
sig till med fäbodar. Detta kan ha berott antingen därpå, att det 
vid säterstället fanns tidigt vårbete och att djuren strax på vårarna 
voro så svältfödda, att de inte dagligen orkade gå de 'fyra kilo-
meterna fram och åter, eller ock därpå, att det i närheten av 
säterstället fanns slåttermyrar, vid vilkas avbärgande man dels 
ville begagna sig av deras arbetskraft, som skötte om boskapen, 
och dels behövde ha korna nära till hands för bekvämare åtkomst 
av mjölken, som utgjorde människornas förnämsta sommarmat. 
Sätrarna i Frostviken voro nämligen i gångna tider antingen vår-
sätrar eller slåttersätrar. Först i en senare tid med tilltagande 
bebyggelse har det inom en del byar blivit nödvändigt att för 
betestillgångens otillräcklighet hemmavid anlägga fäbodar å ut-
markerna. 

Namnet »Linnebotten» i Marelius' redogörelse avser den väst-
ligaste grunda viken av Kvarnbergsvattnet. Namnet har med 
visshet uppkommit i samband med gränsdragningen och av den 



16 

orsaken, att riksgränsen, som här kallas »linna» (linjen), snuddar 
vid innersta delen av denna vik. Av samma orsak kallas älven, 
som rinner från sjön Limingen i Norge ned till Kvarnbergsvatt-
net, »Linnälva» och gården intill gränsen och älven på svenska 
sidan »Linn-nässe» (Linjenäset). 

Marelius torde ha lämnat de svenska myndigheterna uppgift 
om vilka nybyggare, som befunno sig på det nu till Sverige defini-
tivt överförda gränsområdet, vilket förut räknats till Norge, ty 
syneförrättaren hade i förväg skickat skriftligt bud till dem, som 
komme att beröras av förrättningen. De hade nu samtliga infun-
nit sig i nybygget Frostviken. Länsman Fredenberg läste först 
upp Kon. Befallningshavandes ordres och befallning med innehåll, 
att dessa nybyggen till husbyggnad och uppodling etc. skulle noga 
synas och beskrivas, befolkningen antecknas och de olika nybyg-
genas gränser bestämmas. Syneinstrumentet skulle sedan oför-
tövat till landshövdingen ingivas och folkmängdsuppgifterna till-
ställas vederbörande i Ströms socken för mantalsskrivning. Den 
nomadiserande lapska befolkningen i de svenska gränstrakterna 
åt det här hållet hade i kyrkligt hänseende sedan ålder hört till 
Föllinge, och så blev också länge fallet med nybyggarna. Det 
egendomliga inträffade alltså, att befolkningen fick samhällelig 
hemortsrätt på två håll. 

Fastän det nybyggesområde, som synen nu komme att gälla, 
förut ansetts höra till Norge och de inflyttade voro norska med-
borgare, tyckas de norska myndigheterna icke ha vare sig givit 
lov till den påbörjade kolonisationen eller lagt sig i densamma, 
ty på syneförrättarens fråga »öm desse nybyggare hade någre 
skrifter i ett eller annat mål om desse nybygges ställen svarades 
nej». Detta är så mycket mera anmärkningsvärt som norska myn-
digheter ända sedan slutet av 1600-talet tillåtit sig att för lap-
parnas räkning här bestämma över ett betydande område. Under 
1740-talet drog här fram en stor dansk-norsk-svensk gränskom-
mission för att slutgiltigt bestämma gränsdragningen mellan 
Jämtland och Norge. De härvid förda protokollen med massor 
av vittnesförhör finnas i samlingen »Danica» i Riksarkivet, enligt 
vad jag inhämtat i en uppsats av skriftställaren och forskaren 
Richard Gothe (Jämten 1944, sid. 107 f.). Efter honom tillåter 
jag mig anföra: 
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De norske lapparnas vittnesmål rör mest trakterna ovanför Gäddede. 
Ole Nielsen lapp, född vid Jormvattnet, företer en fästesedel, dat. 3 
febr. 1699 »på Giörme skough», utställd av norske fogden. Denne lapp 
uppges äga »Giormsvandet med dess skouger og fielde på den östre 
side tu l mod Ornesfield, på den söndre side tu l Frostvigsvandet, på den 
nordre side tu l Blaasiön, på den vestre side hade han foruden skougen 
Liimingsvandet og Utnwsvandet samt Vagteren vand etc.». Detta hans 
här beskrivna distrigt säges här på fullt allvar ligga »i Overhaldens 
prEestegjeld, Nummedalens fogderi». Hans fader-farfader och Olde-fader 
ha haft samma soede, säges det. 

Den inom Sverige liggande delen av detta område är med 
sjöar, skogar och fjäll ungefär 8 kvmil. östgränsen utgöres av 
Faxälvens huvudfåra. De egentliga fjällpartierna äro obetydliga 
och skilda från varandra genom skogsdalar, av vilka flera fort-
sätta in i Norge. Av kalfjäll finns här knappast mera än sam-
manlagt 1 kvmil. 

Vid tiden för den första syneförrättningen funnos i trakten 
enligt det tillgängliga protokollet sex nybyggare, vilka samtliga 
flyttat in från Norge, nämligen Jon Olofsson och Ivar Jönsson 
i Frostviken, änkan Märeta Andersdotter i Viken, Per Olofsson 
i Mon samt Hans Eriksson och Aren Jönsson i Björkvattnet. 
Nybyggesplatserna voro som synes fyra och voro samtliga belägna 
på samma ställen som de nutida byarna med samma namn: 

Frostviken 

A. Jon Olofsson härstädes hade innehaft nybyggesstället i 14 
år och hade följaktligen kommit hit år 1750, vilket årtal med 
stöd av detta protokoll brukar sättas såsom begynnelseåret för 
Frostvikens fasta bebyggelse. Nu uppgives likvisst i den förut 
nämnda gränskommissionens journal av år 1745 av den svenske 
generalmajoren L. C. StoMe, att han i Gäddedet måste »inkrypa 
uti en liter, otät, nedrig stuga, som nybyggaren Pål Olsson upp-
satt där». Förekomsten av denna stuga bevisar dock icke, att 
man här anlagt eller höll på att anlägga ett nybygge. Det kan 
mycket väl ha varit bara en fiskarstuga, som uppförts av ströms-
bor. Sådana innehade och inneha formellt allt fortfarande skatte-
fisket i Kvarnbergsvattnet. För övrigt finns det en möjlighet till. 
I långliga tider före kolonisationens början hade strömsbor hug-
git kvarnstenar i ett berg på södra sidan om Kvarnbergsvattnet. 
9 
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Det är därav sjöns namn kommer. Dessa kvarnar hade den goda 
egenskapen att skärpa sig själva. Bergarten utgöres nämligen av 
en skiffer, som innehåller massor av granater. Under kvarnens 
gång nötes den lösa skiffern fortare än de hårda granatkornen, 
varför malningsytorna ständigt hålla sig lämpligt ojämna. De 
färdighuggna kvarnstenarna roddes i båt ned till Gäddedet och 
rullades sedan förbi forsen ned till Hetögeln, varpå de båtledes 
fraktades vidare. Det är mycket möjligt, att den omtalade stugan 
tillhörde dessa stenhuggare. Deras arbetsplatser uppe i Kvarn-
berget äro än i dag synliga. I närheten lär det t.o.m. finnas på-
började kvarnämnen. 

I jordeböckerna förekommer Gäddede f.o.m. 1763. Resolution 
på detta nybygge gavs första gången till Olof Andersson och Jöns 
Öberg år 1759. Olof Andersson med tillnamnet Forsberg, f. 1720, 
var dragon och hemmahörande i Ströms sn, då han 1744 vigdes 
vid. pigan Elin Mårtensdotter från ön i Ström. Jöns Öberg, f. 
1733, var sannolikt från samma trakt som kompanjonen. Att detta 
nybygge icke upptages i syneinstrumentet av år 1764 beror givet-
vis därpå, att ställets papper redan voro klara. 

Under de 14 åren hade Jon Olofsson i Frostviken på sitt ny-
bygge uppfört nedan uppräknade byggnader. Siffrorna ange 
längd, bredd och höjd i alnar. 

En stuga 11 X10 X3 1/2. Ett stall 6 X 6 X 3. 
En d:o 9 X9 X3. En foderbod 5 X 5 X 2. 
Ett härbärge 6 X 6 X 3. En kornlada 12 X 10 X3 112. 
Ett fähus 13 X12 X2. En badstuga 5 X 5 X 2. 
En foderbod 9 X 9 X 3. Ett kvarnhus 3 112 X 3 1/2. 
Med ledning av de givna storlekssiffrorna och iakttagelser 

gjorda å gamla hus i senare tid våga vi draga följande slutsatser 
om de uppräknade byggnaderna: 

Stugorna ha varit enrummiga ryggåshus: »fyrknytta». Den 
större stugan torde ha varit en s.k. halvlämstuga, d.v.s. en stuga 
i vilken det vid inre gavelväggen i manshöjd funnits en »halv-
läm» eller » jäll», sträckande sig över hela rummet och mellan 3 å 
4 alnar bred (jfr fig. 28, s. 122 f.). Där uppe bäddade man med 
halm, renhudar och fällar direkt på golvet. Där hade barn, tjänste-
folk och främmande sina liggplatser. Vid ena långväggen under 
lämmen var en väggfast säng, kanske i två våningar. Sängens fot-
ända, som vände mot rummet, var försedd med ett skåp, som 
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nådde ända upp till lämmen. I denna säng hade husbondfolket 
sin sovplats. Fanns där en övre våning i sängen, fick ett par av 
de större barnen ligga där. Till lämmen ledde antingen en stege, 
eller ock voro klotsar att klättra på anbringade dels å vägge!n 
och dels å skåpsängen. Under lämmen funnos väggfasta bänkar 
efter de båda fria väggarna, och största delen av det övriga ut-
rymmet under lämmen upptogs av ett väldigt matbord med en 
draglåda, som tjänade till skafferi och förvaringsplats för bagar-
redskapen. Mitt på gavelväggen under lämmen var ett fönster 
och på dess ena sida en hyllräcka för matkoppar, fat och tall-
rikar. Vidare fanns på den väggen ett »sjeihall», en smal träslå 
bakom vilken man efter varje måltid fäste sin träsked, sedan 
man först slickat av den mycket noga. Man brukade nämligen 
inte »vaska» matkärlen oftare än varje lördag. I den fria vrån 
under lämmen fanns ofta ett litet hörnskåp upphängt. Där för-
varades brännvinsflaska, medikamenter och liknande, varför det 
var försett med lås. 

Dörren tyckes alltid ha varit mitt på ena gavelväggen. I ena 
vrån vid dörrväggen var »gåva», den av skifferhällar uppmurade 
väldiga öppna spisen med sin skorsten. I denna satt ett skjut-
spjäll, i äldre tider en tunn skifferhäll, senare ett spjäll av järn-
plåt. Från golvet och upp till spishällen i knapp stolsittshöjd 
brukade muren vara inklädd med plank, och i plan med spis-
hällen var en bred sittbräda, »brika», fast ansluten till »ringben», 
som träbeklädnaden nedtill kallades. De på ömse sidor om här-
den vinkelställda partierna av murstocken kallades »lAan». De 
torde vid denna tid ha varit endast lerrappade. Spiskransen var 
av kraftig plank och kallades »skåhylla». Man brukade vinter-
tiden sätta tätmjölksskålarna upp på spiskransen, emedan där 
var varmt, så att mjölken mognade fortare och bättre. Ovanför 
spiskransen var muren orappad. Från brika och upp mot skå-
hylla fanns det på ena sidan ett litet skåpliknande utrymme mel-
lan muren (»ben») och väggen. Det kallades »cimmen» (ugnen) 
och var avsett till förvaringsställe för »eldtänne» och lysstickor. 
Veden hade sin plats mellan muren och dörren. Det var »vråa» 
(vedvrån). På andra sidan dörren ställdes vattensån, ämbaren, 
byttorna och kokkärlen direkt på golvet. Det var »tjårålråa» 
(kärilvrån). På långväggen åt den sidan, nära vrån, voro två 
rader långa, kraftiga pinnar inborrade i väggen eller i grova 
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5. Gammal halvlämstuga i Gussvattnet, numera använd som lada. Enl. tradi-
tionen uppförd av Sju! och Anna, Gussvattnets första inbyggare, som slogo 
sig ned här våren 1778. Jfr också planritningen av en halvlämstuga å fig. 28, 

s. 122. — Foto: Förf. omkr. 1924. 

lodställda slåar. Det var »mjälkhäjan», på vilka man hade 
mjölktrågen stående vintertiden. Om sommaren silade man i 
mjölkboden (»måstun»). Egendomligt nog finnes icke något 
sådant hus upptaget i förteckningen från denna gård. Mastun 
hörde eljest till de allra första hus nybyggaren lade sig till med. 
Antagligen fanns ett fönster även på den sist nämnda väggen. I 
en senare tid brukade så alltid vara fallet. Däremot har man 
aldrig haft fönster på den långvägg, vid vilken skåpsängen hade 
sin plats. 

Från framkanten av lämmen och till motsatta gavelväggen 
löpte med omkring en famns mellanrum två fyrkantiga åsar, och 
tvärs över dessa lågo två flyttbara åsstumpar. På de båda lod-
räta sidorna av dessa senare var en rad korta pinnar inborrade. 
På dessa hängde man nedisade trygor och annat, som behövde 
torkas, och makade åsstumparna på för tillfället lämpligaste 
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platsen. På dagarna ville man ha det upphängda så mycket som 
möjligt ur vägen och på natten nära spisen och värmen. Här och 
var å väggarna funnos vågräta rader korta pinnar, inborrade 
antingen direkt i stockarna eller ock i smäckra slåar, fastspikade 
å väggarna. På dessa pinnar hängde man upp kläder, garnhärvor, 
bössa och kruttyg o.s.v. Golvet bestod alltid av mycket breda, 
plantäljda och hyvlade stockhalvor, lagda kant i kant utan spont-
ning. Man grävde aldrig grund för husen utan lade stenfoten 
ovanpå grässvålen. Både på ut- och insidan skottades jord ända 
upp på nedersta stockvarvet. På utsidan kläddes denna »mull-
värpa» eller »fastskålning» med grästorv, för att den ej skulle 
spolas bort av regn och takdropp. Taket uppbars av fem åsar, 
vilande på timrade rösten. Kroppåsen kallades »mönnsch-åsen» 
och taknocken »mönne». 

Då ett tak skulle läggas, anbringade man först »råte». Därtill 
utvalde man unggranar av fyra tums diameter. Vid fällningen 
av dessa träd högg man, av rotbenen ungefär 15 cm från stam-
men. En färdigarbetad »rotkrok» utgjordes av en slana med ett 
vidsittande rotben. Detta och själva slanan voro med yxa avtäljda, 
så att det bildats en nästan vinkelrät hake. Om det fanns två 
motstående rotben och veden var rättkluven, kunde man få två 
»roten» ur samma träd. Medelst fingertjocka träpinnar fästes 
rotkrokarna vid de två nedre takåsarna och vinkelrätt mot dessa. 
Å väggbandet var roteslanan helt och hållet nedsänkt i en ur-
huggning. Rotbenet, som vände uppåt, befann sig knappa två dm 
utanför väggbandet. Upptill stödde roteslanan mot kroppåsen. 
Rotkrokar anbringades längs båda takfallen med ett inbördes 
avstånd av 6 å 7 dm:  Om det var frågan om en stuga eller annat 
varmhus, gjorde man till väggbandsstockens halva tjocklek en 
vinkelrät urhuggning mellan alla roteslanorna. Bottnen på denna 
urhuggning skulle ligga precis i samma sluttande plan, som tak-
åsarnas översidor gemensamt bildade, eller med andra ord, ur-
tagningens botten och åsarnas översidor skulle ligga i samma 
räta linje. I öppningarna mellan roteslanorna lades fullt med 
»tro». Vid denna tid torde man inte ha använt annat än »gärdsel-
tro», d.v.s. kluvet virke av samma sort som brukas i gärdes-
gårdar. Längre fram i tiden, då man började kunna framställa 
sågade bräder, tog man i boningshus sådana till tro. Det kallades 
»bol-tro» av »bol» =bräda. Troet avpassades så, att det med 
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nederändan stödde mot den lodräta sidan i urhuggningen i vägg-
bandet och med övre ändan mot kroppåsen. Sedan tog man en 
bräda av ett par dm:s bredd eller mera och lika lång som huset. 
Denna bräda anbringades med ena sidan mot rotkrokarnas upp-
ståndare, sedan man först gjort urtagningar för roteslanorna. En 
annan bräda placerades liggande i öppningen mellan väggbandet 
och rotkrokarna. De båda bräderna i beskrivet läge kallades 
»törvår.i». Ä det nu färdigställda bottenvarvet av taket lades ett 
enkelt lager av näver. Detta hade endast till uppgift att hindra 
mull och annat skräp från att rasa ned genom öppningarna 
mellan »gärdslen» och behövde därför inte läggas så särdeles 
omsorgsfullt eller vara av prima material. Där ovanpå anbringa-
des ett grästorvslager, ju tjockare desto bättre, ty det var detta, 
som skulle stänga kylan ute, varför det också kallades »värm-
take». Där ovanpå lades med yttersta omsorg ett kraftigt lager 
av prima näver. Det var »vasstake» =vattentaket. För näverns 
fasthållande användes antingen grästorvor eller rundvirke, s.k. 

(ovanved). Det förra tyckes ha varit det vanligare i denna 
del av socknen. För att stormen inte skulle få kast att börja riva 
taket från endera ändan, anbringade man där gärdsel eller 
stockklov och belastade dessa med tunga stenar. Det var »vinn-
Sian» (vindskidorna). (De för ändarna av takåsarna påspikade 
vindskidorna av bräder äro från en senare tid.) Begagnade man 
ovanved, lät man dess veka stockar saxa sig med varandra över 
nocken. I krysset voro de genomborrade och medelst träpinnar 
parvis förbundna, så att de hängde som sadlar över nocken. 
Synnerligast sedan det lagt sig ett tjockt snölager på ett dylikt 
tak, var det effektivt värmeisolerande. 

Väggarna i nu beskrivna stugor saknade såväl ut- som invän-
digt all beklädnad. Ofta lät man stockarna i väggen behålla sin 
naturliga runda form, och om de plantäljdes, gjordes detta sedan 
huset var upptimrat. Ända till omkring 1915 fanns det kvar en 
stuga av denna typ i Raukasjön. Där voro väggpartierna under 
lämmen plantäljda på insidan men stockarna i övrigt runda i 
hela huset. Stockfogarna i alla varmhus voro tätade med hus-
mossa, som i ett tjockt lager lades mellan stockarna, då huset 
timrades upp. Kring fönster- och dörrkarmar tätades också med 
mossa, och foderbräder spikades vanligen på både ut- och invän-
digt. Om man ordentligt underhöll »mullvärpa» (jordfyllningen), 
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voro dessa stugor mycket varma, men de åldrades fort, genom 
att väggarna nerifrån angrepos av röta. 

Stugan n:o 2 i förteckningen här ovan kan icke ha varit för-
sedd med halvläm. Därtill var den för låg på väggbandet. Det 
var nog en s.k. sommarstuga. Antagligen har den stått helt nära 
intill den större stugan och så, att de båda husen vänt ingångs-
gavlarna mot varandra. I så fall har väl taket på den mindre 
varit framdraget mot väggen av den större, så att en övertäckt. 
svale uppkommit mellan de båda husen. Ofta har man brukat 
anbringa stuga och mjölkbod på detta sätt i förhållande till var-
andra. Om stugan var helt fristående, anordnade man å dörr-
gaveln en »rätt». Man reste upp slanor eller »klåv» (kluvna 
stockar) snett mot väggen, så att ett ensidigt tak bildades över 
dörren. I Blåsjön fanns i seklets början en stuga med ritta, och 
denna utgjordes av tätt hoprest hässjevirke. Platsen närmast 
utanför dörren kallades »uta döra» =utanför dörren, i fall där 
det inte fanns ritta eller svale utan var helt öppet, men var stäl-
let på ena eller andra sättet övertäckt, ändrades uttrycket till 
»uti dika» =ute i dörren. Detta är ännu flerstädes i trakten be-
nämningen på även en alldeles riktig förstuga. 

Fähus e t hos Jon Olofsson var så lågt på väggbandet, att 
det uppenbarligen saknat innertak, och har i så fall helt visst 
haft varmtak av samma typ som stugan. Stallet torde också 
ha varit ett ryggåshus med samma takkonstruktion. K o r n-
la dan (»lven») har nog varit av den i trakten ännu förekom-
mande urgamla typen med ett ungefär 1 1/2  m brett golv av klov 
längs husets hela mitt. Där tröskades säden. På ömse sidor om 
detta golv reste sig nästan manshöga timrade balkar. De båda 
avdelningarna utanför balkarna kallades »hälm-stål» eller »låv-
stå!». Golven i dessa voro av gärdsel och mycket glesa, för att 
hö och urtröskad halm, som där lades in, skulle luftas igenom 
nerifrån. Kornladan stod nämligen upplyft ungefär en aln från 
marken antingen på trästabbar eller på av skifferhällar murade 
pelare. Både Stabbar och stenpelare voro så formade, att råttor 
och lämlar inte kunde klättra uppför dem och in i ladan. På 
samma sätt brukade man göra häbbren 1  råttsäkra. 

1  I detta arbete nyttjas den i Norrland vanliga formen »häbbre» för 'här-
bärge, matbod'. 1 Jämtland uttalas ordet vanligen »häbbär» el.dyl. med bort- 
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B ads t ug an (»bastun») var torkhus för säd och kött och 
hade ingenting alls med bad och badning att göra. Mitt på dess 
jordgolv stod en stor, orappad ugn av skiffer. Skorsten fanns ej, 
utan röken fick söka sig ut genom en liten glugg å vartdera röstet. 
Efter långväggarna löpte breda lavar av plank, på vilka säden 
låg utbredd under torkningen. Ovanför ugnen voro stänger an-
bragta två och två mellan ett åspar för att bära upp spetten med 
köttstyckena. 

Stugorna, häbbret, kornladan, bastun och kvarnhuset torde 
samtliga ha varit timrade med utknutar och stockarna foghuggna 
dikt mot varandra. Foderbodarna, ladorna, åter voro med säker-
het timrade på det enkla sättet, att man låtit stockarna behålla 
sin runda form även i knutarna och gjort urhuggning endast i 
underliggande stocken och till ringa djup. De stora öppningar, 
som därvid uppstodo mellan stockarna i samma vägg, fyllde man 
igen med runda, smäckra stänger, som med sina avspetsade ändar 
trängdes ned i urhuggningar i de tvärsgående väggarnas stockar. 
Taken på alla kallhusen voro enkla nävertak med troet liggande 
ovanpå väggbandet och nedskjutet ända till den kantställda brä-
dan i »törvålen». 

»Alle dessa hus», säger protokollet, »äro färdige brukbare 
undantagandes fähuset som bör nedrivas och ett nytt nästa vår 
uppbyggas». 

Jordmånen på stället beteckna synemännen som svartgyttje-
jord eller mylla och anse den vara mycket otjänlig till åker. På 
en alns djup möter hälleberget, och efter detta rinner beständigt 
vatten från det ovanför belägna berget, så att jorden ständigt är 
vattensjuk. Av denna jord är uppodlat till ett tunnelands utsäde. 
Den säd man där fick sista året var usel både till föda och utsäde. 
Åkern torde ha varit grunt och dåligt bruten, ty den betecknas 
som stenbunden, men skogen är avröjd tillräckligt vitt därom-
kring. Till nybygget uppgives det finnas slått till 50 lass starr i 
norr och öster från stället. Om detta innebär, att man årligen 
kunde bärga 50 lass, skulle det ha funnits 150 lassland myrslått, 
ty myrarna här på trakten kunna ej skattas oftare än vart 
tredje år. 

fall av ändelsevokalen, men ej heller denna form är inhemsk i övre Frost-
vikens folkmål, utan här heter 'matbod' i stället »bur», best. sing. »hitre». 
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Jon Olofsson hade 3 hästar, 8 kor och 6 getter. Antagligen 
födde han upp hästar för avsalu, ty så många dragare kunde 
han inte behöva för gårdens behov. 

Familjen bestod av följande personer: 
Jon Olofsson, 57 år gammal. 
Hans hustru Susanna Persdotter, 50 år. 
Sonen Per, 18 år. 
Dottern Elin, 16 år. 
Dottern Brita, 13 år. 
Dottern Kerstin, 12 år. 
Dottern Brita (?), 11 år. 
Dottern Sara, 8 år. 
Dotteyn Ingeborg, 6 år. 

Av de två döttrarna Brita tjänar den 13-åriga i Lie i Norge 
och hon på 11 år i Mon. Det var, som synes, att börja stå på 
egna ben mycket tidigt. Av de hemmavarande 7 personerna sägas 
4 böra mantalsskrivas. 

B. Ivar Jönsson i Frostviken hade besuttit nybygget i 12 år 
och byggt följande hus: 

En stuga 9X9X3. 
Ett härbärge 7 X 7 X4. 
Ett fähus 9X8X3. 
En foderbod 8X6X3. 
Ett stall 5 X 5 X 3. 
En foderbod till stallet 5X 5 X3 1/2. 
Ett fårhus. 
En badstuga 5X5X2. 
En kornlada 11X9X4. 
Ett båthus med plats för två medelmåttiga båtar. 
Ett kvarnhus 3 1/2  alnar i kvadrat och 2 högt. 

På dessa byggnader har man inte haft något att anmärka. 
Jordmånen uppgives vara av samma beskaffenhet som hos gran-
nen, och skörden har även här sista året slagit fel. Äkervidden 
är ett tunnland. Slått finnes till 50 lass, mest starr. På gården 
finns det 2 ston, 8 kor, 12 får och 4 getter. 

Familjen består av följande personer: 
Ivar Jönsson, 44 år. 
Hans hustru Brita Jakobsdotter, 35 år. 
Dottern Sara, 10 år. 
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Sonen Jöns, 8 år. 
Sonen Jakob, 6 år. 
Dottern Elin, 4 år. 
Dottern Brita, 2 år. 
Pigan Karin Olofsdotter, 25 år. 
Pigan Ingrid Andersdotter, 20 år. 

Av dessa personer borde 4 mantalsskrivas. 

Viken 

Änkan Märeta Andersdotter, som innehaft detta nybygge i tio 
år, hade byggt som följer: 

En stuga 10 X10 X3. 
En dito av samma storlek. 
Ett fähus 11 X9 X 3. 
En foderbod 8 X 9 X 3. 
Ett stall 6 X7 X 3. 
En foderbod 7 X 7 X 3. 
Ett fårhus 6 X 6 X 3. 
Ett härbärge 6 X 6 X 4. 
Ett redskapshus 6 X 4 X 3. 
En badstuga 5 X 5 X 2 1/2. 
Ett båthus med plats för 2:ne medelmåttiga båtar. 

Märeta hade 2 ston, 5 kor, 8 får och 4 getter. 
Jordmånen uppgives bestå av röd och fin sandmylla på någor-

lunda stadig botten och i jordbrynet uppblandad med vit mjäla. 
Härav var uppbrutet »till ett tunnelands utsäde». Slått till detta 
nybygge fanns norr- och österut, mestadels starr, till 50 lass år-
ligen, »när half parten trädes », säges det. Här skulle alltså finnas 
100 lassland starrmyrar. 

Personerna i gården voro följande: 
Änkan Märeta Andersdotter, 40 år. 
Hennes dotter Elin Andersdotter, 10 år. 
Drängen Aren Olofsson, 30 år. 
Drängen Göran Andersson, 25 år. 
Pigan Brita Andersdotter, 40 år. 

Alla utom flickan Elin skulle mantalsskrivas. 
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6. Lars Enarssons gård i Viken. Strax bortom och ett stycke nedanför denna 
ligger Vikens kapell. På denna gård bodde Lars Danielsson d. 1794 (se s. 45). 

— Foto: D. Strömbäck 1946. 

Mon 

Per Olofsson i Mon hade besutit sitt nybyggesställe i bara två 
år men ändock hunnit bygga fullständig gård med följande hus: 

En stuga 9 X 9 X3 I/4. 
Ett fähus 10 X9 X 3. 
Ett stall 6 X 6 X3. 
En foderbod 9 X 6 X3. 
Ett härbärge 5 X 5 X3 1/2. 
En badstuga 6 X 6 X 2. 
»En mjölk eller jordbod af lika storlek som badstugan.» 
Kreatursbesättningen utgjorde vid synetillfället 1 sto, 2 kor, 8 

får och 2 getter. »Frågades hwarföre Pär Olofsson föder så få 
kreatur, swarades i förleden wår störtade för honom 4 st: miölcke 
kor och således sedan ej haft råd at sådan skada upprätta.» 

Man tar nog knappast fel, om man gissar på foderbrist som 
den egentliga orsaken till hans olycka. Korna hade helt enkelt 
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svultit ihjäl på vårsidan. Det hörde till ordningen i den gamla 
tiden, att man av sådan anledning måste »dra ut» ett eller flera djur, 
helst om det blev s.k. »långvår», men förödelsen brukade vanligen 
gå ut över småfäet. Kanske är detta också förklaringen till att ny-
byggarna inte hade mera får och getter, än vad fallet synes ha varit. 

Jordmånen befanns bestå av i ytan vitaktig rödmjäla, någor-
lunda stenfri och med medelmåttigt stadig botten. Det till upp-
odling lämpliga området var här likasom vid de andra nybyggena 
beväxt med >medelmåttig stor granskog». Av åker hade Per inte 
hunnit bryta mera än till en fjärdedels tunnas utsäde. 50 lass-
ängen slått funnos till nybygget. Det mesta var starrmyr. Boende 
å nybygget voro endast Per Olofsson och hans hustru Brita 
Fredriksdotter. Han var 40 år men hon bara 23. 

Björkvattnet 
A. Hans Eriksson i Björkvattnet, som besuttit sitt nybygge i 

tio års tid, hade uppfört följande hus: 
En stuga 9X9X3. 
Ett fähus 13 1/2 X10 X3. 
En foderbod 7 X 6 X 2 1/2. 
Ett stall 6 X6 X 2 1/2. 
En kornlada lix 10X4. 
En foderbod 12X10X2 1/2. 
En mjölkbod 6X6X2. 
Ett båthus med plats för en båt. 
Hans hade 1 sto, 5 kor, 3 får och 1 get. 
Jordmånen utgöres av röd gyttjemylla till en alns djup, där 

man träffar på hälleberget. Jorden är mycket vattensjuk. Ett 
halvt tunnland bruten åker finnes och besås, men skörden har 
detta år blivit förstörd av frost både på våren och hösten. Så 
långt som åker göras kan är området avröjt. Marken är något 
stenbunden. 60 lass starr slås årligen till detta nybygge. 

Hans Eriksson var bara 33 år, under det att hans hustru Lisbeta 
Persdotter var 60. Hon var uppenbarligen änka efter en viss Pål, 
med vilken hon hade följande barn: 

Dottern Elin Pålsdotter, 22 år, tjänar i Lie. 
Sonen Olof Pålsson, 20 år, tjänar i Norra Lie. 
Dottern Märeta Pålsdotter, 14 år, blir hemma. 
Endast föräldrarna skola mantalsskrivas. 
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B. Aren Jönsson i Björkvattnet, som hade suttit på nybygget 
i nio år, hade husbyggt sålunda: 

En stuga 8 X 8 X 4. 
En dito 9X8X3. 
Ett fähus 10 1/2 X9X2. 
En foderbod 6X6X3. 
Ett stall 6 X 6 X 3. 
En kornlada 11 X9 1/2 X3 1/2. 
Ett härbärge 5 X 5 X 3. 
Ett redskapshus 9X8X3. 
En jord- eller mjölkbod 5X5X2. 

Att mjölkbodarna i handlingen angivas som jordbodar 
tyder på att man först grävt sig in i någon backe, så att man 
fått plats att där likasom skjuta in huset. Man gjorde ofta så, 
för att boden skulle bli svalare. Av samma orsak timrades, täck-
tes och tätades mjölkboden ofta med samma omsorg som ett 
varmhus. Det var alltid jordgolv i mjölkboden och nedersta 
stockvarvet till hälften nedsänkt i marken, för att den varma 
sommarluften skulle stängas ute. 

Aren Jönsson hade 1 sto, 5 kor, 3 får och 1 get. Några upp-
gifter om jordmån, bruten åker och naturlig slåtteräng finnas 
icke beträffande detta nybygge. Man har uppenbarligen glömt 
bort dem. 

Personerna å gården äro: 
Aren Jönsson, 32 år. 
Hans hustru Brita Andersdotter, 27 år. 
Dottern Elin, 8 år. 
Sonen Anders, 6 år. 
Dottern Brita, 3 år. 
Sonen Jöns, 1/2  år. 
Drängen Olof Olofsson, 20 år. 
Pigan Märeta Jönsdotter, 15 år. 

Av dessa åtta personer skola fyra mantalsskrivas. 

Det sammanlagda nybyggesområdet sträcker sig enligt proto-
kollet från riksröset på Portfjället (n:o 195) över röset vid inre 
ändan av Kvarnbergsvattnet (n:o 196) till röset på östra kanten 
av Jumafjället (Joma-, n:o 197). Sträckan angives till 2 mil, men 
enligt generalstabsbladet är den endast något över 16 km. Nybyg-
garna i Frostviken, Viken och Mon uppgåvo sig ha slåtterängarna 
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i »öst norr» (nordost) från sina boplatser på högst en mils av-
stånd. Någon tvist sig emellan hade de icke om de olika slåtter-
lägenheterna. De ville nyttja dessa sina ägor som tillförene varit 
vanligt, och om de »uppfunne någon mera slått», ville de dela 
den mellan sig. Genom rikslinjens bestämmande hade 50 lass-
ängen, som de förut brukat, kommit på norska sidan. Den slåt-
tern ville de fortfarande nyttja, detta med så mycket större rätt 
som bönderna Tomas Bengtsson och Amun Andersson i Kven i 
Lie socken i Norge fortforo att nyttja lika mycket av sin gamla 
slått, som genom gränsregleringen kommit på svenska sidan. 
Givetvis kunde de svenska synemännen ingenting bestämma i 
denna sak. 

Nybyggarna i Viken och Mon hade brukat fiska i Kvarnbergs-
vattnet från Sandnäset i öster till Brattbäcken i väster efter sjöns 
båda stränder, de i Frostviken hade fiskat i resten av sjön väs-
terut och björkvattsborna dels i sin hemsjö och dels i Kvarn-
bergsvattnet utanför Björkvattsälven. Så ville man ha det även 
i fortsättningen. Mellan åboarne i Frostviken å ena sidan och dem 
i Viken och Mon å den andra skulle Brattbäcken utgöra gräns. 
Östpunkten för de senares skogsrättigheter torde ha varit den-
samma som den för fisket, nämligen Sandnäset. Dessa fyra ny-
byggares betesmarker och slåtterland lågo på norra sidan om 
Kvarnbergsvattnet, där också gårdarna voro belägna. Emellertid 
betingade de sig rätt att »på södra sidan sjön nyttja timmer och 
skafskog neder ifrån siöstranden söder ut til öfwerst uti högden, 

. men sör ifrå, öfwerst uti samma högd nyttjar Björkwatns 
nybyggare». De senare skulle dessutom ha rätt till skav- och tim-
merskog österut från sina boplatser. Åt Jormhållet till fixerar 
man gränsen för nybyggarnas skogsrättigheter »norr ut tillill 
berget wid södra älfwen som rinner till Jörme och öster ut till 
Kiöcklingarna». Den nämnda älven är förmodligen en stor bäck, 
som från östsluttningen av höjden Moruet rinner i östlig riktning 
till nedre ändan av sjön Storjorm, där den faller ut ej långt från 
strömmen mellan sjön Storjorm och Kycklingvattnet. 

Den etnologiskt intressantaste detaljen i yrkandena här ovan 
är den om »skafskogen». Med skav menar man här rönnbark, 
som vintertiden med kniv i kvarterslånga strimlor avtäljes från 
stam- och grenved för att användas till kreatursfoder. Frukt-
veden och de allra smäckraste grenarna förtäras hela och hållna 
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av djuren. Man fraktar hem träden hela, kapar stammar och 
grövre grenar i vedträdslånga stumpar, vilka sedan avbarkas. 
Med händerna bryter man av eller knäcker fruktveden och gren-
skotten i korta stumpar, varför den produkten kallas »bråte». 
Så långt någon nu levande kan minnas tillbaka, har skav och brott 
begagnats endast vid verklig foderbrist. Det har betraktats och 
betraktas som ett utpräglat nödfoder. Än i dag tillgripes sådant 
emellanåt. Vid tiden för denna första syn i Frostviken tyckes 
man ha räknat med rönnskayet som en i kreaturens vinterut-
fodring normalt ingående beståndsdel, och synemännen ha uppen-
barligen ansett tillgången till skavskog vara nödvändig för ut-
komsten i dessa trakter. Detta är inte på minsta sätt förvånande, 
då man vet, att befolkningen i Medelpad bortåt hundra år senare 
i tiden regelbundet varje år i »huveltiden» (savtiden) tog mas-
sor av aspbark att användas åt boskapen på vintern. Man fällde 
träden, skalade av barken i kastvedslånga cylindrar, trädde dessa 
inuti varandra, så att man fick runda, kompakta paket. Dessa 
tätade man i ändarna med mossa och travade samman dem som 
annan kastved. Under lagringen över sommaren kom barken i en 
sorts jäsning, som gjorde, att flarn- och bastlagren lossnade från 
varandra, då man före användningen på vintern lade barkbuntarna 
i vatten. Korna voro så begivna på detta »surskav» eller »lurskav», 
som man kallade det, att de sleto i bindslena, då de märkte, att 
man höll på att ställa i ordning barken åt dem. Detta berättade 
gamla personer för mig år 1908. 

Sedan synen av nybyggena var förrättad, uppvisade nybyggaren 
Ivar Jönsson i Frostviken för synemännen en skrivelse, varav 
framgick, att han och drängen Olof Jonsson från Snåsen i Norge 
år 1761 erhållit vederbörande svenska myndighets tillstånd att vid 
»Jörma watnet», d.v.s. Jormvattnet anlägga var sitt nybygge. Ät 
den saken hade ännu ingenting blivit åtgjort, och under tiden 
hade Olof Jonsson avgått med döden. I hans ställe anmälde sig 
nu drängen Olof Jakobsson i Frostviken, svåger till Ivar Jöns-
son, att upparbeta det ena nybyggesstället vid Jormsjön. Syne-
männen säga sig gärna ha velat fara och bese även denna plats, 
men eftersom det var så sent på hösten som den 19 okt. vågade 
de ej av fruktan, att farvattnen skulle frysa igen, så att de bleve 
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urståndsatta att med sina båtar ta sig hem. De måste åtnöja sig 
med de upplysningar, man kunde lämna om belägenheten vid 
Jormvattnet, och föra dessa till protokollet. Av vad de sålunda 
fingo veta framgick, att området lämpade sig väl för bebyggelse, 
att det var stort nog till ett tunnelands nybygge för var och en 
av de två sökandena, och att därav för närvarande icke drogs 
annan nytta, än att fyra bönder i Ström där i sjön fiskade höste-
tiden mot 1 daler silvermynt årlig avrad. 

Vidare meddelade drängen Göran Andersson, att han av sin 
syster änkan Märeta Andersdotter i Viken och Per Olofsson i 
Mon erhållit tillåtelse att av intill deras nybyggen belägen mark 
arbeta upp ett nybygge åt sig till samma vidd och skattetal, som 
för dem själva skäligen kunde bliva bestämt. Härå begärdes av 
intresserade parter syn och besiktning. Göran Andersson fick sig 
nu gårdstomt och mark att odla anvisad ovanför Märetas gård. 
Slåtter och annan flyttning till drängens nybygge skulle tagas 
och nyttjas i jämn delning med förre nybyggarna, så ock fisket 
i Kvarnbergssjön. Kvarnställe hade dessa nybyggare i en bäck 
på norra sidan sjön. 

Slutligen konstatera synemännen, att dessa nybyggare ha 18 mil 
till Ströms kyrka, som är den närmaste i Sverige. Sommartiden 
kan denna sträcka befaras med båt, som dock på tvenne ställen 
måste dragas förbi strömmar. Till Gustafs och Carlsbergs kop-
parverk såsom närmaste bruk är det 30 mil. Inga mastträd finnas 
å denna mark, ej heller nyttiga bergarter. 

Sedan sålunda allt var undersökt, ha synemännen på begäran 
ansett nödigt att i dessa många och vidlyftiga stycken avgiva 
utlåtande av följande innehåll: 

Emedan åkerjorden på alla dessa nybyggesställen är mycket 
vattensjuk, genom att grundvattnet från ovanför liggande stora 
berg och backar pressar på, så att nedanför liggande fält och 
åkrar aldrig torka upp, så åligger det nybyggarna i Frostviken, 
Viken, Mon och Björkvattnet att var och en ovanföre sina åker-
fält anlägga ett dike på tvären av sluttningarna 200 famnar långt, 
en aln brett i bottnen, 1 1/2  aln djupt och lika brett i dagen. På 
längden av vart och ett av dessa huvuddiken skall grävas åt-
minstone 10 avloppsdiken till samma djup och bredd som de 
förra och så långa, att vattnet får avlopp. 
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Vardera nybyggaren bör årligen åt alla sidor från sitt nybygge 
röja undan skogen 200 alnar, till dess det blir tillräckligt spelrum 
för vinden att hålla frosten borta från åkrarna. 

Vardera nybyggaren skall årligen genom ängsröjning ute i 
skogen förmera sin slått med två lass eller mera samt åkern i 
proportion därtill uppodla och iståndsätta. Som det är smått om 
röjningsland på. denna trakt, uppmanas nybyggarna att utse och 
väl taga vara på alla härtill tjänliga ställen i skogen. - — Med »åkern» 
tyckes man avse inägorna, inrösningsjorden, i sin helhet och inte 
bara den uppbrutna marken. Detta framgår av en passus sådan 
som denna: »Af detta åkerfelt är uparbetat 114  tunnas utsäde, 
men det.  öfrige åkerfeltet är äfwen öfwerväxt med medelmåttig 
stor gran skog.» 

Strålfisket, mulbetet och slåttern delas i jämna delar efter 
skattetalet. Skog och mark brukas tillsvidare efter gjord över-
enskommelse. Om någon skadar eller »förorenar» (skräpar ned), 
vad en annan enligt denna »förening» (ingångna överenskom-
melse) disponerar, är denna förfallen till laga ansvar eller böter 
utom skadans »upprättande», d.v.s. botande. 

Över allt, där fisket nämnes i denna handling, brukas ordet 
»strålfiske». Härmed avses säkerligen nätfiske å lekplatserna 
under lektiden på hösten, ty detta jämte en smula notfiske var 
det enda, som kunde slå till någorlunda, medan man använde 
nät av grovt hemmaspunnet lingarn. Under den ljusa sommar-
tiden var det inte lönt försöka lägga ut detta grova redskap 
annat än möjligen åt småöringen inne vid land, men det gav i 
bästa fall bara lite kokfisk för gången. Det var under lekfisket 
man skaffade sig vinterförrådet av saltfisk. 

Tillstånd att anlägga nybygge vid Jormvattnet var givet redan 
för fyra år sedan, men rättsinnehavarna hade ännu ingenting 
åtgjort i den saken. Ville Ivar Jönsson och Olof Jakobsson 
behålla denna rätt, skulle de utan dröjsmål sätta igång arbetet 
på nybygget. Försummade de detta, skulle lägenheten på andre 
flitige transporteras. 

Eftersom det fanns utrymme nog i Viken för ännu en nybyg-
gare, prövade synemännen till Kungl. Maj:ts och Kronans för-
mån i framtiden och röketalets tillökning på denna vidsträckta 
mark nyttigt vara, att drängen Göran Andersson som nybyggare 
3 
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där upptogs och inskrevs, och ålades det honom att genast före-
taga nybyggesarbete och därvid bruka all flit och sorgfällighet. 

I anseende till den svaga jordmånen, den i förhållande till 
åboarnas antal ringa tillgången på slåtterland och ortens avläg-
senhet ansågo sig synemännen ej högre skattetal härå kunna sätta 
än till ett tunneland för vardera nybyggaren, åtta till antalet, men 
komme framdeles att prövas, om dessa nybyggen kunde tåla 
högre skatt. Slutligen »finner Synemännen nödigt wara tu l desse 
hemmans wäl i stånd sättjande at hwardera af desse nybyggarne 
torde få åt niuta tjugufem frihets åhr». Detta utlåtande skulle, 
upplyses det i slutklämmen, »hemställas underdån aldr ödmju-
kast Hans Höga Nåd i Länet Högwälborne Herr Landshöfdingen 
Örnskölds Nådgunstiga af dömande». 

Den av alla tre synemännen undertecknade och med länsman-
nens sigill försedda synehandlingen är enligt påskrift i sin helhet 
offentligen uppläsen i Ströms sockenstuga den 21 oktober 1764, 
då ingen av allmogen häremot hade något att påminna. 

Resolutionen på dessa nybyggen är given i Landskontoret i 
Sundsvall den 30 januari 1765. Jämlikt gällande kungl. förord-
ningar befrias nybyggarna för sig och sitt folk i tio års tid från all 
personlig avgift samt boskapspenningar och erhålla dessutom 25 
frihetsår från jordskatt. Denna resolution skall, säges det, snarast 
uppvisas för häradsskrivaren i orten och nybyggenas befolkning 
genast och framgent under Ströms socken i mantalslängderna 
införas. Vidare skola nybyggena i kronans jordebok upptagas med 
annotation, att de efter de förunte frihetsårens förlopp år 1789 och 
framgent skola betala skatt för ett tunneland eller 6:dels gärde 
mantal, intill dess de annorlunda skattlagda kunna bliva. 

Resolutionen ansluter sig i alla detaljer till synemännens för-
slag. Som oeftergivligt villkor för nybyggesrättigheternas bibe-
hållande uppställes iakttagandet och fullgörandet av de i under-
sökningsinstrumentet föreskrivna skyldigheterna »jämwäl upp-
tagande aflopps och twär diken, samt skogens undanrödjande, 
hwarigenom watn och Kiöld kan afhållas från deras åkrar». De 
föreslagna dikena skulle helt visst ha varit till mycket stort gagn, 
om de kunnat komma till stånd, men detta var nog ett alldeles 
för stort och svårt företag för dessa nybyggare med deras få 
och enkla redskap. År 1823, alltså 59 år längre fram i tiden, hölls 
bouppteckning efter bonden Jon Olofsson i Björkvattnet, f. 1786 
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och son till förut nämnde Hans Erikssons i Björkvattnet styvson 
Olof Pålsson. Efter tidens och traktens förhållanden var han en 
välbärgad man. Bouppteckningen upptar 1 sto, 6 nöt, 10 get- och 
26 fårkreatur och en boets behållning av enbart lösöret på 264 
riksd. Allt vad han ägde av redskap att gräva i jorden med är 
»1 st. Jern Skjöffel, gl.» (gammal), värderad till 24 skill. och 
»1 myllgref» (mullgräv) till samma värde. I Vikens kapell, upp-
fört under 1790-talet, finns kvar den ursprungliga uppsättningen 
verktyg för gravgrävandet, Det är ett litet uselt järnspett och ett 
par spadar av trä. Man kan tryggt utgå ifrån, att de första ny-
byggarna inte voro bättre rustade. Från den synpunkten var dik-
ningsåläggandet fullkomligt meningslöst. Det har heller aldrig 
blivit utfört. 

Att döma av den mängd hus dessa nybyggare under loppet av 
några få år uppfört, måste det här ha varit fråga om särdeles 
dugande och duktiga människor. Det var verkliga, fullständiga 
gårdar synemännen kommo till och inte alls några provisoriska 
hybblen, som man kunde ha väntat längst här ute i vildmarken. 
För att rätt fatta, vilken betydande arbetsprestation här utförts, 
bör man göra klart för sig, att man inte hade andra timrings-
verktyg än yxa och navare, inte den minsta lilla sågade bräd-
stump att tillgå och knappast nog en spik. Alla knutar voro 
huggna med yxa, alla golv bestodo av stockklov, bräderna till 
dörrar och innanreden voro åstadkomna medelst klyvning och 
täljning. En enkel bräddörr, som man i våra dagar utan större 
möda spikar ihop på några minuter, tog lika många timmar i 
anspråk; då man måste hjälpa sig fram med navare och tränag-
lar. För åkerbrytning hade man i bästa fall ett större hemsmi tt 
gräv, en liten järnspade och ett meterlångt järnspett. Det var, då 
man var bäst ställd. I en långt senare tid har en och annan för-
sökt klara upp saken med bara grävet, en träspade och trästörar. 
Givetvis kunde ingen djupbrytning åstadkommas med dessa red-
skap. Sällan torde man ha kommit djupare än omkr. 15 cm. 
Antagligen luckrade man upp jorden med grävet före sådden, och 
alldeles säkert hackade man ned det sådda kornet med grävet, 
ty det brukade man allmänt ännu på 1850-talet. Man formligen 
siktade efter varje enskilt korn, för att intet skulle förfaras. Detta 
anföres endast som exempel på de tidsödande arbetsförfarandena, 
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vilka gjorde, att man måste vara ytterst flitig i alla stycken, om 
man skulle uppnå något .resultat. 

En sammanställning av syneprotokollets folkmängdsuppgif ter 
ger till resultat 39 personer. Av dessa äro 20 i den åldern, att de 
skola mantalsskrivas. Av barn på 10 år och därunder finnas 
10 stycken. 

Från denna första koloni inflyttade norrmän härstammar den 
övervägande delen av Frostvikens nuvarande befolkning. Ända 
tills i slutet av 1800-talet voro frostviksborna i övre delen av 
socknen i det närmaste rasrena norrmän och deras språk, 
»lidmålet», en mycket ålderdomlig norsk dialekt, som ännu 
talas ganska allmänt men är starkt uppblandad och förvanskad. 
Före 1900-talet inflyttade sällan några svenskar till socknen, 
däremot ha norskar, både män och kvinnor, ofta gift in sig, 
synnerligast i socknens västra del. Procentuellt sett har befolk-
ningen ökat rekordartat. Efter de första 80 åren var den 14 
gånger större än vid starten eller 577 personer,1  och under de 
hundra år, som gått sedan dess, har den mer än 4-dubblats 
för att nu (1945) vara uppe i 2 461 personer. Så länge man 
tog sin huvudsakligaste bärgning från starrmyrarna, kunde hem-
manen inte gärna delas och nya gårdar anläggas i närheten 
av de gamla. Slåtterlanden räckte inte till åt flera. Då de unga 
bildade familjer, blev därför följden den, att de måste söka sig 
nybyggesplatser allt längre och längre bort i det vidsträckta om-
rådet. Denna utveckling fortskred kontinuerligt till omkring mit-
ten av 1800-talet, då nybyggen voro anlagda å praktiskt taget 
alla de platser inom socknen, vilka nu äro befolkade, under det 
att egentlig byabildning knappast var mer än påbörjad på några 
få ställen. 

1  Lapparna oräknade, jfr nedan s. 327. 



Kap. III 

Den första kyrkan 

»Det har varit en gammal sam här i socknen, att det skall ha 
funnits en kyrka på norra sidan vid östra ändan av sjön San-
naren.» Så började Hans Hansson från Storjola (född 1852) sin 
berättelse och meddelade sedan i sak följande: 

Far min köpte nybyggesplats i Storjola av lappen Lars Jons-
son. Egentligen köpte han bara de hus, som lappen hade uppfört 
där, för det var kronan, som rådde om jorden. Lappen hade sitt 
skatteland här och drev renskötsel, men han började också bygga 
sig en gård och tänkte väl syna in ett nybygge åt sig, fast det 
inte blev utav. Far fick överta husen, och sen skaffade han sig ) 
papper på nybygget. Far talade om, att då han kom till Storjola, 
var det på det där »råmme» (boplatsen) vid Sannaren en ganska 
stor öppen slätt, som föreföll att vara avröjd långt tillbaka i 
tiden. På den öppna planen fanns en stenläggning, som om där 
i forna tider skulle ha stått ett ganska stort hus. Man har trott, 
att denna tomtning skulle vara efter den omtalade förtidskyrkan. 
Nu har där växt upp så mycken skog på platsen, att det är näs-
tan oframkomligt, och det går inte att se någonting efter de där 
gamla märkena på marken. En gammal lapp skall en gång ha 
skjutit på en järpe där vid vallen. Då skottet small, trillade 
fågeln ned ur trädet, och det klang till, som hade kulan träffat 
ett ljudande metallföremål. Lappen vågade inte gå fram och 
hämta järpen, för han trodde, att den var förtrollad — att kloc-
kan till den länge sedan nedruttnade kyrkan uppträtt i fågelns 
skepnad. I anledning av den händelsen har platsen blivit kallad 
Klockvallen. Det var Olov Jakobsson i Härbärgsdalen som först 
kom upp med det namnet. Olov Jakobsson var berömd »visman» 
och skicklig »doktor» på både folk och fä. Han levde och var i 
sin fulla kraft, långt sedan jag blev bonde. Jag anlitade honom 
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själv många gånger. Det är inte längre sedan. — Så långt Hans 
Hansson. 

Även av andra har författaren redan i sin barndom hört talas 
om kyrkan vid Sannaren och om en forntida, talrik, bofast be-
folkning i trakten. Det var digerdöden, har man sagt, som gjorde 
hela nejden till vildmark igen, i det att den tog död på varenda 
människa. Dessa »sagor» kunna naturligen ej vara synnerligen 
gamla, så vida de ej äro lån från traktens lapska befolkning. De 
lokala förhållandena inbjuda emellertid till en annan, enklare 
och antagligare förklaring. 

Den omtalade öppna gläntan eller vallen inne i skogen kan 
icke hava varit en för flera hundra år sedan avröjd plats. Läm-
nas en sådan alldeles åt sig själv, dröjer det inte många årtionden, 
förrän den är helt överväxt med ungbjörk, som sedan helt eller 
delvis förkväves av gran, om platsen, som i detta fall, har skyd-
dat läge. Denna glänta i skogen torde ingenting annat ha varit 
än platsen efter ett gammalt övergivet rengärde. Sådana bete sig 
i återväxthänseende på ett helt annat sätt än både röjd äng och 
odlad eller bruten vall. På grund av den starka gödslingen i ren-
gärdet blir dess mark, då den lämnas i fred, ytterst ymnigt ört-
och gräsbeväxt under många år framåt i tiden. Under en följd 
av år trivas endast syror (Rumex) på platsen, därför att marken 
är så urinmättad. Sedan rycka gräsen in, och det blir en höväxt, 
vartill man knappast får se maken på odlad jord i fjälltrakterna. 
Dels genom att jorden i sig själv är så fet, och dels genom att 
gräsgrödorna inte bortföras utan få ruttna ned år efter år, komma 
gräsen att behärska platsen så länge, att stängslet hunnit totalt 
förintas, innan buskar och träd kunna få ned sina frön och vinna 
fotfäste; men sedan detta väl skett, frodas de så mycket bättre. 
Det var ju också detta som i sinom tid skedde å den s.k. Klock-
vallen. 

Under de sista hundra åren har det i denna trakt byggts ute-
slutande cirkelformiga rengärden, men dessförinnan vet man, att 
det också förekommit rektangulära sådana. Som dessa senare 
voro helt små, kan platsen efter ett för länge sedan övergivet 
sådant mycket väl ha tett sig som en större hustomt för den, som 
inte känt till rätta förhållandet. Egentligen voro dessa gärden en 
sorts sommarstallar för ren. Dessa anläggningar, som på lapska 
kallas »siekie» eller »lano» anlades på platser för rengärden, som 
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övergivits för så länge sedan, att där växt upp tätt med raka, 
smäckra ungbjörkar. Medelst rothuggning röjde man där upp en 
långsträckt fyrkantig ruta och avlägsnade över markytan upp-
skjutande stenar, vilka man förstås vältrade utom upphuggningen. 
De intill gläntan stående björkarna efter båda långsidorna böjde 
man över mot varandra och knöt samman deras toppar, så att 
där bildades en stor lövsal, som tätades med de borttagna björ-
karna. Sedan renarna blivit vanda därmed, sökte de självmant 
skydd i dessa lövsalar, då de under soliga högsommardagar an-
sattes av sina värsta plågoandar, renflugan och renstynget. Dessa 
insekter sky nämligen skugga. Andra insekter höll man borta 
från »siekien» genom att vid ingångarna anlägga starkt rykande 
små eldar. Med denna metod kunde man hela sommaren hålla 
renarna nere i de ymniga betesmarkerna i skogarna nedanför 
fjällen, vilket ju var förmånligt. På den tiden hade man likvisst 
mycket små renhjordar, till det högsta ett par tre hundra djur. 
Troligast synes det mig, att det är en dylik gammal »siekie»-
tomt med dess rader av undanvältrade stenar, som givit upphov 
till antagandet, att här funnits en kyrka. 

Liknande har nog också anledningen varit till namnet Storjola 
på byn ett par km längre ner efter samma dalgång. Enligt trak-
tens språkbruk är »stårjbla » =den stora, vidsträckta inägan eller 
hövallen. Platsen hade sitt namn redan innan den bebyggdes. Att 
där fanns ett relativt stort skoglöst och gräsbeväxt område, på-
minnande om en större inäga, kan man nog ta alldeles för givet, 
och det troligaste är, att det utgjordes av gamla rengärdesplatser. 
Talet om kyrkan vid Sannaren har nog ingenting med verklig 
tradition att skaffa, utan det är bara ett försök att förklara en 
liten egendomlighet i terrängen.' Om här i tiden omkring diger-
döden funnits en så talrik fast befolkning, att en kyrka kommit 
till stånd, skulle det ovillkorligen ha funnits kvar några märken 

1  Eller kanske har sägnen om kyrkan lokaliserats till denna trakt på grund 
av namnet Storjola? Såsom K. B. Wiklund omtalar (i Namn och Bygd 1914 
s. 117 f.) har i mellersta Norrland ända in i vår tid levt en tradition om en 
forntida, på obekant ställe uppe i landet belägen storbygd vid namn Storjola 
eller Storjorden, som efter Digerdöden föll i glömska. Redan Petter Dass 
nämner den i sin Nordlands trompet, och enl. Johan Nordlanders f olkmin-
nesuppteckningar från Ångermanland (i Norrl. saml. 18, Sthlm—Tierp 1947, 
s. 21) skulle jämtar i början av 1800-talet ha sålt allt sitt och begivit sig 
ut för att söka efter Storjola. 
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efter dessa människor i form av hustomter, eldstäder och odlings-
rösen, men om sådana fynd har ingen vetat att berätta. I histo-
risk tid har ingen annan fast bebyggelse funnits här på trakten, 
än den som påbörjades år 1750, och det ännu väl bibehållna 
kapellet i Viken är tvivelsutan Frostvikens första kyrka. 

Om tillkomsten av Vikens kapell behöva vi inte inlåta oss på 
några gissningar eller hypoteser annat än i fråga om en del 
detaljer. Fullständiga, noggrant förda räkenskaper för hela ka-
pellbygget finnas nämligen ännu i behåll. Det är en fullskriven 
volym på 125 sid. 4:o, som omfattar tiden 30 juni 1794 t.o.m. 
samma månad 1825. Boken har titeln »Räkenskap öfver kyrko-
medlen vid Frostviks Capell ifrån Capell Byggnadens början». 
Innan vi gå att ur det lilla häftet plocka samman de fakta, som 
i detta sammanhang kunna intressera, skola vi giva några all-
männa data och en översikt av den muntliga traditionen om hit-
hörande förhållanden. 

Trakten var kapellområde under Föllinge ända till den 1 maj 
1861, då Frostviken blev självständigt pastorat. Först 1841 erhöll 
församlingen fastboende präst. Åren 1841 till 1846 var Magnus 
Selberg kapellpredikant. Efter honom kom Henrik Höglund, som 
1861 blev församlingens förste kyrkoherde, i vilken egenskap han 
kvarstod till sin död 1874. 1875 fick Axel Fredrik Winnberg pasto-
ratet. Från 1890 till sin död 1906 var W. oavbrutet tjänstledig 
med Adolf Arvidsson som ställföreträdare. A. blev sedan kyrko-
herde till sin avgång som emeritus 1928. Pastoratet upphörde nu 
att vara konsistoriellt, och församlingen valde Anders Josef Theo-
dor Lundh och efter hans avflyttning 1935 Johan Söderholm. 
Före 1841 kom präst från Föllinge upp och höll mässa två gånger 
årligen, i Vikens kapell till 1839 och sedan i Gäddede, där en 
ny och större kyrka nu blivit uppförd. 

Vikens kapell byggdes under åren 1793-1799. Det har med 
säkerhet använts för gudstjänstfirande fr.o.m. den 29 juni 1794, 
ty den dagen invigdes det för sitt ändamål av prosten 0. Norden-
ström från Offerdal, ehuru väl knappast någon som helst inred-
ning fanns. Dessförinnan hade mässorna måst hållas antingen 
under bar himmel eller ock i någon av nybyggarstugorna i Viken. 

Huru tidigt ordnad själavård här påbörjades, har författaren 
sig ej bekant, men, vad den bofasta befolkningen beträffar, kan 
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7. Vikens kapell, uppfört åren 1793-99. — Foto: D. Strömbäck 1946. 

8. Interiör av Vikens kapell. — Foto: C. E. D järf. 
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det ej hava skett före 1760. Till den tiden räknades ju de av ny-
byggarna i besittning tagna områdena till Norge. Till närmaste 
kyrka där, Nordli, hade nybyggarna vid Kvarnbergsvattnet endast 
2 mil fågelvägen. Där hade de förstås sina församlingsrättigheter, 
innan deras område överfördes till Sverige. 

Sedan långt tillbaka hade prästerskapet i Föllinge haft på sin 
lott att bedriva själavårdande verksamhet bland frostvikslap-
parna. Varje sommar kom prästen från Föll inge hit upp och 
höll mässa i det fria med lapparna. Samlingsplatser för de södra 
lapparna uppgivas av traditionen Håkafot och Bågede ha varit. 
Däremot tyckes det alldeles ha fallit i glömska, att det funnits 
en gudstjänstlokal i Kyrkbolandet eller Brandskogsnäset, som 
stället ursprungligen hetat. Förmodligen var det ett litet bönehus 
av samma typ som det å Ankarede, varom redogöres här nedan. 
Fale Burman omnämner det i sina anteckningar om Jämtland, 
gjorda på 1790-talet, såsom traktens första hus för gudstjänstens 
hållande, Men man får inte veta, om det fanns kvar ännu vid 
denna tid. Knappast var detta händelsen, alldenstund den munt-
liga traditionen ingenting haft att förtälja därom i senare tider. 

De norra lapparna ha sedan uråldriga tider haft Ankarede till 
samlingsplats. I början av 1890-talet hörde författaren Lars 
Olofsson i Blåsjön (f. 1837, d. 1898) berätta, att det långt före 
hans dagar på Ankarede funnits en stor stuga med två rum. Det 
större av dessa var gudstjänstlokal, och i det mindre bodde präs-
ten, då han var där och höll mässa. Då den stugan blev alldeles 
för ålderdomsskröplig, uppfördes det kapell, som stod kvar och 
användes till 1895, då det nuvarande Ankaredekapellet togs i 
bruk. Detta gamla kapell var ett ladliknande ryggåshus, inrett 
med ordentligt golv, altarbord med skrank samt predikstol och 
bänkar, allt av allra enklaste beskaffenhet. Klockan hade sin 
plats under en av fyra låga stolpar uppburen takhuv. Enligt 
uppgift av den nyligen bortgångne lappmannen Torkel Anders-
son (f. 1863) skall det gamla kapellet ha blivit uppfört omkring 
år 1785, då det förut nämnda bönehuset revs. Troligare är dock, 
att det lilla bönehuset uppfördes i tiden omkring 1785 och det 
första egentliga kapellet i början av 1820-talet, ty f.o.m. 1825 ha 
vår- och höstmässor årligen hållits i Ankarede, och då kapellet 
revs 1895, var det i så pass gott skick, att dess ålder inte gärna 
kunde uppskattas till mera än 70 å 80 år. Hus med nakna gran- 



Ankarede gamla lappkapell, uppfört i början av 1800-talet, rivet 1895 för 
beredande plats åt det nuvarande kapellet. T.h. den lilla klockstapeln. -- 

Foto: Oscar Ohlsson. 

Gammal kyrkstuga i Ankarede, numera riven. Stilen är densamma som 
på kyrkstugorna i Gäddede (fig. 4). — Foto: Förf. 1913. 
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11. Lappbrudmiddag på Ankarede, dukad på renhudar. 
— Foto: A. Arvidsson omkr. 1910. 

timmerväggar stoppa inte så synnerligen länge i den rena, syre-
starka fjälluften. — Torkels uppgifter om bönehuset överens-
stämma f.ö. med Lars Olofssons. 

Begravningsplats torde ha funnits på Ankarede åtminstone lika 
tidigt som det första bönehuset. Bland lapparna har, enligt Tor-
kel, gått följande sägen om begravningsplatsens invigning: 

Prosten från Föllinge hade rest upp för denna förrättning. Då 
han kom fram till Blåsjön, stormade där så förfärligt, att han 
inte vågade följa med den utskickade lappen i dennes lilla båt, 
som inte var spikad utan hade borden sömmade vid varandra 
medelst rottågor. Då det inte syntes några tecken till att stormen 
snart skulle lägga sig och prästen hade bråttom, klarade han av 
saken på det sättet, att han gick upp på en höjd, från vilken 
han hade utsikt åt Ankarede till, vände sig i den riktningen och 
läste upp invigningsformuläret. Därmed fick platsen anses vara 
invigd. 

Helt visst fingo även nybyggarna besök av föllingeprästen, då 
denne gjorde sina sedvanliga resor till lapparna, så fort de förras 
svenska medborgarskap blivit fastställt. Innan kapellet i Viken 
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byggdes, måste mässorna ha hållits antingen under bar himmel 
eller ock i någon stuga. En sägen, som redan på 1880-talet var 
fullt utbildad, förmäler, att man började bygga kyrkan i det nu-
varande Kyrkbolandet, byn på norra sidan av Kvarnbergsvattnet, 
där man t.o.m. skulle ha begravt en del döda. Platsen var emel-
lertid inte den rätta, vilket gav sig tillkänna på det sättet, att 
de underjordiske på nätterna revo ned, vad man byggde upp på 
dagarna. Då togo timmermännen en stock ur bygget, höggo sina 
yxor väl fast i den, sköto ut den på sjön och läto den driva fritt, 
samtidigt som de kommo överens om att bygga kyrkan på den 
plats, där stocken flöt i land, som de också gjorde. Meningen 
skall från början ha varit, att man skulle bygga uppe på en 
hög backe i närheten av en av gårdarna i Viken, för där var det 
vidsynt och bra på alla sätt, men det tillät icke bonden i gården. 
Han var nämligen rädd, att de döda skulle komma till gårds och 
ställa till ofrid, om det blev så nära till och bekvämt för dem. 
De finge åtnöja sig med att bygga kapellet och anlägga begrav-
ningsplatsen ända längst nere vid sjön, fast han »tröjde» (triv-
des) inte mycket av att ha den där heller. Det var lite för nära 
inpå gården, det också, men backen upp till gårds var mycket 
brant, så att de döda kanske skulle dra sig för att knoga i väg 
upp till gården. Enligt en annan uppgift skall mannen ha berövat 
sig livet i förtvivlan över att få de döda till så nära grannar. 

Traditionen är riktig åtminstone i det stycket, att mannen, Lars 
Danielsson, begick självmord. I Död- och begravningsboken för 
Föllinge år 1794 står nämligen antecknat: »April den 16:de af-
hände sig Lars Danielsson i Frostviken lifvet på det sättet at 
han skurit sig i halsen med en tälg knif. Enligt Liths Lofl. härads 
rätts utslag skall dess lik af rackaren i skogen nedgräfvas. Han 
var 48 år gammal.» 

Vikenskapellets inklämda läge nere vid sjön i en skäligen trång 
dalskåra synes mig till fullo bestyrka påståendet om markägarens 
oginhet. En olämpligare plats åtminstone för griftegården torde 
,man svårligen kunna leta upp inom hela byn. Marken måste vara 
oerhört vattensjuk där nere vid foten av den höga, branta backen. 

Historien om kyrkobygget, som måste avbrytas för de under-
jordiskes skull, och uppgiften om den nya byggnadspla Isens ut-
rönande med den flytande stockens tillhjälp är känd från ett 
flertal vitt skilda platser i vårt land. För Frostvikens vidkom- 
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mande är man nog i första ögonblicket böjd för det antagandet, 
att sägnen i en senare tid hit importerats och lokaliserats, och att 
den sålunda här, saknar allt verklighetsunderlag. Så alldeles säkert 
är dock icke detta senare. Det berättas nämligen från en långt 
senare tid, att stockprov företagits just för utrönande av mak-
ternas inställning till påtänkt byggande och_det även utan att 
dessa, som i det här relaterade fallet, hade givit sitt missnöje till 
känna. För den saken redogöres utförligt i kapitlet om de första 
pionjärerna vid Sjouten och Norrsjön. 

Företagandet av denna sortens prov• är för övrigt inte mera 
anmärkningsvärt, än att man tar en tupp med sig i båten, då man 
draggar efter en drunknad, i den tron, att tuppen skall gala, då 
man befinner sig mitt över den döde. Detta har med säkerhet 
förekommit i trakten så sent som 1908. Det är, synes det mig, 
inte bara möjligt utan mycket troligt, att man vid bestämmandet 
av kapellplatsen mer än hundra år tidigare ansåg sig behöva råd-
fråga makterna efter den metod, som är så urgammal, att Islands 
första kolonister på 800-talet betjänade sig av den. 

Vikens kapell hör till de minsta templen i vårt land. Det har 
sittplatser för endast 125 personer, trots att det har läktare. Dess 
arkitektur erbjuder åtskilligt av intresse. Huset består nämligen 
av icke mindre än fyra avdelningar, som genom olikhet i både 
plan och höjd skarpt särskiljas redan i exteriören. Vapenhuset, 
skeppet och koret ligga i fil från väster mot öster, och sakristian 
utgår vinkelrätt från koret mot norr. Tornet har formen av en 
spetsig åttasidig takryttare, placerad invid skeppets västra gavel. 
Hela huset är liggtimrat och utvändigt brädfodrat. Invändigt äro 
stockarna flattäljda, hyvlade och vitlimmade. Inredningen är 
gedigen och i all sin enkelhet tilltalande. Någon har karakteriserat 
den som »underbart vacker». Det är för mycket sagt, men säkert 
är, att man vid inträdet i denna lilla fattiga vildmarkshelgedom 
oemotståndligt gripes av känslan att stå i ett heligt rum. De reli-
giösa symboler, som möta ögat, äro få och primitivt formade, men 
de äro alldeles tillräckliga att förmedla hågkomsten av det över-
sinnliga; och sedan har man inga konstigheter i form, färg och 
teknik att grubbla över, faktorer som i de stora rika templen 
inte sällan omöjliggöra all verklig andakt. 

Uppförandet av den lilla helgedomen tog inte mindre än sju år 
i anspråk, en orimligt lång tid i nutida ögon. Man må emellertid 
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12 Den såg varmed bräderna till Vikens kapell sågades på 1799-talet (se 
nedan). — Foto: Förf. 1913. 

besinna, att företagarna utgjordes av endast 14 nybyggare i de 
torftigaste villkor och med de tänkbarast primitiva verktyg. Bo-
uppteckningen efter en av traktens bäst ställda bönder 24 år 
senare uppvisar i tillgångar 464 riksd. i fast som löst. Så pass 
förmögen var dock knappast någon av kyrkobyggarna. Den såg, 
med vilken det mesta av bräderna till bygget åstadkoms, finnes 
ännu i behåll. Det handsmidda bladet är omkring en meter långt, 
c:a 1,5 mm tjockt och 3,5 cm brett. Avståndet mellan tändernas 
spetsar är 14-18 mm och deras nedskärning 7 mm, oformligt 
stora tänder i förhållande till bladets bredd. Sågen är så vek, att 
den måste ha varit försedd med sträckanordning. Då jag första 
gången fick se den, trodde jag inte alls på uppgifterna om den-
samma. Det föreföll mig platt omöjligt att ta sönder en timmer-
stock med detta verktyg. Men traditionen är nog alldeles riktig. 
I räkenskapsboken står för 1796 antecknat 1 riksd. för lån av 
såg och 8 skill. för ersättning av skada å verktyget. Sista upp-
giften skingrar varje tvivel. Sågen är nämligen avbruten på två 
ställen och sedan hopsatt medelst nitar och mässinglod. För 
övrigt har den hela tiden funnits i den gård, som ägdes av kapel-
lets byggmästare, Enar Persson i Jorm. 

Enar Persson, som av munarten att döma var norrman, hade 
någon gång på 1780-talet kommit till Jorm. Sitt förflutna yppade 
han icke för någon. Man vet icke ens, varifrån han kom, men 
gissar, att han rymt ur krigstjänst i Norge. Som han visade sig 
vara en mångkunnig och händig person och därtill ärlig och 
rejäl på alla vis, vann han snabbt allas förtroende och blev gift 
med hemmadottern Sara Aronsdotter i Jorm. Enar var mycket 



48 

skicklig smed. En ännu bevarad selkrok, som tillskrives honom, 
får nog lov att rubriceras som konstsmide, och detsamma gäller 
om hans dörr- och grindbeslag i Vikens kapell. Han synes av 
räkenskapsboken att döma ha varit den, som i bly infattade gla-
set i kapellets fönster, och han var den förste, som gjorde »jårm-
bjällan» (jormskällorna, som sedermera blevo så bekanta i vårt 
land). Plåten till dessa smidde han själv ut av gamla plogbillar 
och liknande. 

Vikens kapell får nog anses som Enars självständiga skapelse, 
ty några ritningar lär han näppeligen ha haft tillgång till. Han 
har byggt »på gehör», men givetvis har någon liten kyrka där 
hemma i Norge föresvävat honom. Enligt traditionen bland hans 
efterkommande skall han ha erhållit i uppdrag att resa till Sunds-
vall och köpa kyrkklockan, men något belägg härför har jag 
icke kunnat finna i räkenskapsboken. Som erkänsla för Enars 
förtjänster om kyrkobygget reserverade man åt honom och hans 
efterkommande främsta bänkparet i kapellet och lät måla nedan 
återgivna inskriptioner. I bänken till höger om gången står: 
Denna Bänk till hörer Enar Pehrsson och des efter Kommande 

i Väster Gorm 1799. 
I motsvarande bänk till vänster, på kvinnfolkssidan, läses: 

Denna Bänk till härer Sara Aronsdotter och dess efter Kommande 
i Väster Gorm 1799. 

För att ingen i framtiden skulle behöva sväva i okunnighet om 
anledningen till att Enar och hans hustru och deras ättlingar 
tilldelats dessa hedersplatser har man å altartavlans baksida 
textat: 

Capell Bykmästaren Enar Pehrsson i Gorm 1799. 

Av det sätt, varpå ordet byggmästaren är stavat, märker man 
genast, att det är en strömsbo, som fört penseln. Än i dag har 
man mycket hårda d- och g-ljud där nere i Ström.' För säkerhets 
skull har målarmästaren på baksidan av altartavlan upplyst: 

Denna tal la blef snickat och hela Capelle målat af 
Jöns Asplund från Ström och Äspnäs dr 1799. 

1  Jfr H. Geijer: »Strömsmålet utmärker sig . . . bl.a. genom den i Sverige 
ytterst sällsynta företeelsen, att bb, dd, gg uttalas som pp, tt, kk» (i Sverige, 
utg. av Otto Sjögren, del VI 1924, s. 310). 
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13. De gamla kyrkogårdsgrindarna (II) till Vikens kapell med det enkla 
överstycket (I) till grinden. Därjämte synas dödgrävarens träskovlar (III), 
kollekthåv (IV), kagge för nattvardsvin, kapellets äldsta, blyinfattade fönster-
rutor och kyrkstöten (3). Lägg även märke till beslagen på grindarna (vid 

1, 2 och 3). — Foto: Förf. 1913. 

En på samma sätt utförd inskription å baksidan av nummer-
tavlan upplyser, att denna är För ärat af Olof Olofsson ifrån 
Ström och Bonäset. 

Om vi nu fördjupa oss i den omskrivna räkenskapsboken, så 
finna vi att under den tid av 26 år, som den omfattar, är det 
endast tre präster, samtliga från Föllinge, som hållit vårmässor 
i Viken. Det är Joh. Ax. Huss, Carl Ax. Rothoff och A. Lockström, 
de två första kyrkoherdar, Lockström ministerie adjunkt 2516  1823 
4 
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_266 1825 (f. 1791, d. 1834 enl. Modins matrikel). Räkenskaps-
boken synes hava tillkommit på det sättet, att prästen vid vår-
mässan i slutet av juni uppgjort och avslutat den i vardande 
stadda lilla församlingens räkenskaper för året med ledning av 
de lokala förtroendemännens muntliga uppgifter. T.o.m. 1797 är 
för varje år antecknat, att »räkningen blivit för församlingen 
uppläst och till alla delar riktig befunnen», varefter den under-
tecknats, de två första åren av prästen ensam, sedan därjämte 
»på församlingens vägnar» av två eller tre ortsbor. På ett par 
undantag när ha dessa icke kunnat skriva sina namn. Icke ens 
kapellbyggmästaren har varit så pass skrivkunnig. Hans bomärke 
torde vara nykomponerat. Det ser ut så här: 

Korset hänsyftar tämligen säkert på kapellbygget. 

Penningräkningen denna tid var riksdaler riksgäld, skillingar 
och rundstycken. Frånsett penningens dåtida högre köpkraft mot-
svarade riksdalern vår nuvarande krona. På riksdalern gick det 
48 skillingar och på skillingen 12 rundstycken; alltså 576 rund-
stycken på riksdalern. 

Kapellbyggandets början i Viken räknas, som redan sagts, 
fr.o.m. 1793. Räkenskaperna för det året balansera på 25, 28 
och 4 i ovan angivna myntsorter. Inkomstposterna äro endast 
två, nämligen »Frivilliga gåfvor af Svenske allmogen 20,44,4» 
och »D:o af Fjällallmogen 4,32». Dessa pengar ha antagligen 
hopsamlats under en följd av år, eftersom endast totalsummorna 
bokförts. För alla följande år äro de frivilliga gåvorna specifi-
cerade både beträffande belopp och givare. Däremot förekomma 
inga data förrän under de sista åren och då inte heller alla gånger. 
Utgiftssidan för året upptar nio poster, den största 6,36 för 9 
fjärdingar tjära, därnäst spik för 4,41,4. Några utlägg för utfört 
arbete ha ej förekommit under året, oaktat nästa års räkenskaper 
utvisa, att arbetet pågått för fullt. De föreliggande arbetena — 
timmerhuggning, stenbrytning, körning och timring — voro av 
den art, att de kunde utföras av vem som helst, och uttogos 
därför in natura av åboarna. Man betalade endast för en del 
material och för arbeten, som krävde yrkesvant folk. Första årets 
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kontanta utgifter stannade vid den blygsamma summan av 14,46, 
och kassabehållningen till nästa år var 10,30,4. 

Räkenskapsåret 1794-1795. 
Inkomstsidans slutsumma är 18,00,8, kassabehållningen från förra 

året medräknad. Frivilliga gåvor från 30 givare belöpa sig till 6,13,4 
och Olof Mårtensson har »för resterande bräder» betalat in 1,16. Åbo-
arna hade att var och en inleverera ett visst antal bräder till kyrk-
bygget. Mårtensson har brustit i det stycket och måste nu punga ut 
med brädernas kontanta värde. Det har dock inte räckt med dessa 
skattebräder, utan emellanåt 'har man måst köpa, en gång 21/2  tolfter. 
För dem betalade man 1,7. Uttrycket »sågbräder», som emellanåt 
begagnas i räkenskaperna, säger oss, att även kilade och täljda bräder 
förekommit. Författaren har ej varit i tillfälle att i kapellet efterforska 
denna detalj men väl att ej blott i andra gamla hus i trakten utan 
jämväl i möbler konstatera förekomsten av täljda bräder, många av 
synnerligen aktningsvärd bredd. Golven i de gamla husen torde undan-
tagslöst ha utgjorts av »klåmninga», d.v.s. genom sönderkilning åstad-
komna halvstockar. Även väggfasta bänkar av sådana ha funnits att 
se i författarens tid. — Största gåvobeloppet under året 1794--95 är 
24 skill. Pehr Pehrsson i Jorm har ensam givit så mycket. Bland givarna 
märkas fjällmännen (d.v.s. lapparna) Clement Nilsson och Clement 
Jönsson med vardera 16 skill., och fyra norrmän ha tillsammans givit 
24 skull. Minsta donationen för året stannar vid 2 skill. 

Utgifterna för samma år gå löst på 12,21,8, fördelade på 14 poster. 
Den största är på 5,16 »För fönster på kyrkan». Förmodligen avses 
härmed glas, karmar och foder, ty enligt en annan post har glasinfatt-
ningen, som var av bly, kostat 40 skillingar och »järntenar på fönst-
ren» 16 skill. Det var Enar Persson som uppbar dessa två sista belopp. 
Kyrkan är nu under tak, ty man utbetalar 8 skill. »till den som tjärat 
tornet». Vidare få vi veta, att ett ordinärt dagsverke betalades med 
5 skill. 4 rundst. och att veckolönen var 24 skill. Betalningen tycks 
emellertid ha rättat sig efter karlens duglighet. Per Persson i Jorm har 
för endast 5 dagar uppburit 24 skill., och Enar Persson i Jorm fick 
en hel riksd. i veckan, men så var han ju också byggmästare. Till nästa 
år har man kvar i kassan 5,38. 

Räkenskapsåret 1795-1796. 
De två första inkomstposterna för detta år äro »Af Högl. Kongl. 

Directionen till spik» 7,14,8 och »D:o till Fönster 6,32» eller tillhopa 
13,46,8, vilket, jämte av konsistorium år 1801 beviljade 16,32, var de 
enda bidrag av allmänna medel man erhöll till kyrkobygget. Inkoms-
terna i övrigt utgjordes av 4 lokala kollekter och frivilliga bidrag från 
33 givare med tillhopa 10,35,2. Av de 30,23,10 man under året för-
fogat över har man förbrukat 13,20. Till porto och anskaffandet av 
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en bok för räkenskaperna har man måst punga ut med 40 skilt., och 
»skjuts af kyrkklockan» har dragit hela 4,16. Även nästa år betalar 
man ut nya 4 rdlr. för klockskjuts, vilket knappast kan tydas annor-
lunda, än att man då anskaffat den andra klocka, efter vilken ännu 
märken synas i tornet. Redan 1805 synes man emellertid ha bytt ut 
den ena av dessa klockor mot en ny, ty för det året uppges att man 
hos klockgjutare Linderberg i Sundsvall beställt en ny klocka på 5 lis-
pund och 2 skålpund. Denna klocka kostar hos mästaren 67,12. Skjutsen 
går inte till mer än 2,40, och dock har Linderberg »utan beräkning» skic-
kat klockan till Föllinge, varifrån den måst vidarebefordras krokvägen 
över Ström. Uppsatt i Viken kostar den med töm och allt jämnt 73 rdlr. 

Av samma års räkenskaper får man vidare veta, att kosthållet åt 
en karl för dag kostade 2 skill. 8 rundst. Det har man nämligen lagt 
ut för någon av kyrkobyggarna. Det är uppenbart, att de förut an-
givna låga avlöningarna betalats endast, då vederbörande haft fri 
kost, ty i en del fall är det antecknat »på egen kost», och då har dags-
penningen sprungit upp till hela 8 skill. eller jämnt riksdalern för 
veckan. Kanske ha vi här förklaringen till Enar Perssons höga vecko-
avlöning. Måhända höll han sig mat själv. I regel har den lägre dags-
penningen utgått, och de fallen äro många under årens lopp, men det 
finns bara några få fall antecknade, då byggnadskassan betalat för någons 
kosthåll, och då inställer sig spörsmålet, vem som bestritt all den fria 
kosthållningen. Det enda antagbara synes mig vara, att åboarna i Viken 
vid behov hållit daglönare kost, mot att de själva erhållit motsvarande 
lindring i dem påvilande arbetsskyldighet å kapellbygget. Detta är 
blott ett obestyrkt antågande, men det har starka skäl för sig. — Kyrko-
kassan står sig fortfarande gott, i det att behållningen till nästa år 
är 17,3,10. 

Räkenskapsåret 1796-1797. 
Som inkomster hade man av två kollekter tillhopa 1,9,10 och i fri-

villiga gåvor av 42 givare 12,4, vadan man det året disponerade 30,17,8. 
Utgifterna belöpa sig till 18,26,8. Största posten, 4 rdlr, har utbetalats 

till Enar Persson i Jorm för klockskjuts, förut omtalad. En annan stor 
utgift är den för spiken, nämligen 2,20. För den summan har man fått 
450 4-tums, 200 st. 3-tums och 100 2-tums eller inalles 750 st. spik. 
Räkenskapsföraren har uppenbarligen funnit denna mängd oerhörd, 
ty han formulerar fraktposten härför sålunda: »Skjuts för all denna 
spik 4 skilt.» Detta var dock bara början! Nästa år måste man köpa 
ytterligare 880 spik och 1798 det för mången dåtida god danneman 
helt säkert alldeles ofattbart stora antalet 1 550 st. Till Vikens kapell 
har det alltså gått åt 3 180 st. spik samt därtill »2:ne st. stora Drag 
Spikar uti Predikstolen», av Enar Persson smidda för 4 skilt. 

Räkenskapsåret 1797-1798. 
Från föregående år har man en kassabehållning på 13,35. Tvenne 

lokala kollekter inbringa 1,5 och de frivilliga gåvorna 7,19. Nu till- 
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komma ett par nya inkomstposter, nämligen 1,20 i testamente efter 
fyra avlidna personer och 16 skill. i pliktpenningar. Jon Olsson i Viken 
har »för någon orolighet» måst punga ut med 8 skill. och drängen Pehr 
Pehrsson från Overhalden har farit ända hit upp och skämt ut sig för 
samma belopp. Av de under året disponibla 23,47 har allt strukit med 
så när som på 3,23,4. Alla utgifterna avse material och arbete för 
kapellbygget, som nu pågår med all kraft. Bl.a. har man uppenbarligen 
hållit på med brädfodringen. Bidragsbräderna ha inte räckt till på 
långa vägar. Man har måst leja för timmerhuggning, flottning och 
sågning, det sista i hela sex veckor och för 1,46. Detta och följande 
år inköpes rödkrita. Kapellet var således rödfärgat redan från början. 

Året 1799 och följande. 
1798 och 99 fullbordas kapellbygget, och det slukar så mycket 

pengar, att man måste sätta sig i skuld för 42,45,3. Inkomster och 
utgifter balansera på 56,25,8. Ströms och Föllinge kyrkor voro lån-
givare med respektive 22,6,6 och 16,32. Dessa skulder klaras upp så 
fort och bra, att man redan 1801 har en kassabehållning på 8,45,1. 
Till det goda ekonomiska resultatet bidrog i ej ringa grad sedernas för-
fall! »För otidigt sänglag» och »lönskaläge» fingo nämligen fyra syn-
dare punga ut med ej mindre än 5,16 tillhopa. 1809 är bötesbeloppet 
för sådan förseelse 2 rdlr stycket, Och 1811 får fjällmannen Påhl 
Tomasson sona samma sak med hela 3 rdlr. 

Till själva kyrkbygget har gått åt något över 100 rdlr i kontanter. 
Största utgiftsposten är å 50 rdlr och utbetalades år 1799 till målare 
Jöns Asplund »för målning i kyrkan och å altartaflan med Predikstohl». 
I denna för trakten och tiden högst betydande summa ingick givetvis 
betalning jämväl för materialen. Ändock måste nog sägas, att det var 
dyr målning, då man besinnar, huru mycket andra måste slita för en 
veckolön, som räknades i skillingar. Någon vidare konstnär inom sitt 
fack var inte Asplund, och han synes ha använt mycket billiga både 
materialier och arbetsmetoder. Den långa och besvärliga väg han hade 
att färdas hit upp ursäktar dock mycket. 

Sedan kyrkan äntligen blivit fix och färdig och kyrkklocka anskaf-
fats, har man ej andra utgifter än för vin och oblater och en och annan 
mindre reparation. Flera gånger återkommer utgift för ny klocktöm. 
Antagligen skavdes tömmen av mot kanterna av den lilla öppning i 
kyrkans innertak, genom vilken den hängde ned. Man står nämligen 
uppe på läktaren, då man ringer. Ett par postillor att användas vid 
s.k. klockarmässor anskaffas under årens lopp ävensom en psalmbok 
för altaret och ett exemplar av kyrkolagen, men det drog inte till 
några stora summor. Är 1800 beviljades kyrkovärden en årslön på 1,24. 
Han var ende löntagaren. Året därpå erhöll man från konsistoriet inte 
mindre än 16,32 av kollektmedel. 

Inkomsterna av de frivilliga gåvorna öka år ifrån år. Givarna bli 
flera och beloppen större. Ända till vårmässan 1797 var det bara skil- 
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Ungar som offrades, men då bröt »nådårspredikanten Herr Jon Ång-
man» isen, i det han slog på stort och lade fram en hel riksdaler. Detta 
har synbarligen föranlett »Scholmästaren 01. Jonss. Edforss» att också 
visa sig frikostig, ty han har gått åstad och gjort sammalunda som 
prästen.' Detta är första gången i den unga församlingens historia någon 
enskild satsat ett så stort gåvobelopp till kyrkan. Rekordet stod sig i 
tre år, då Edfors åter presterar samma kraftprov, förmodligen emedan 
han nu blivit befordrad till »Kyrkovärd och Cateket». »För lycklig 
Björnjakt» offra »Mårten och Jon Berigts Söner» 1 rdlr till kyrkan 
1804. Åtminstone för Jon betalade sig offret rikliga. Han blev näm-
ligen socknens framgångsrikaste björnjägare, i det att han fällde ej 
mindre än 64 björnar, den sista då han var 72 år gammal. Mårten 
och hans far, Bengt Jonsson, fingo två år senare anledning att av 
samma orsak giva gudshuset 1,24. Dessa gåvor för lyckade björn-
jakter voro helt visst i första rummet tackoffer, för att man fått 
slippa ifrån äventyret med liv och lemmar i behåll. Det var nog ett 
mycket vanskligt företag att gå till anfall på nalle med flintlåsbössa 
och ett hemmasmitt primitivt spjut. 1808 skänker »kloc. Pehr Jönss. 
för Dess bortkomne Sons räddning» 1 rdlr. Året 1809 har att upp-
visa sex gåvoposter på 1 rdlr, året därpå är det 11, 1812 inte mindre 
än 23 och 1813 hela 26 riksdalerposter och därtill en på 2 rdlr. Fr.o.m. 
1814 bli de stora bidragen åter mera tunnsådda men givarna i stället 
talrikare. Den 26 juni 1825, då räkenskapsboken slutar, var kassabehåll-
ningen 222,43,11. För de pengarna hade man på den tiden kunnat köpa 
vilket hemman som helst i hela socknen eller omkring 20 goda mjölk-
kor eller bortåt 200 fullväxta får. 

Det sammandrag jag här gjort av innehållet i den gamla räken-
skapsboken är långt ifrån uttömmande. Mycket mera av intresse 
skulle kunna utläsas ur och mellan de knapphändiga, torra ra-
derna. Vad jag här skrivit, hoppas jag emellertid skall vara till-
räckligt att hos dem, som nu bygga och bo i Frostviken under 

i Att här ute i yttersta vildmarken stöta på benämningen skolmästare 45 
är före folkskolestadgans tillkomst är mycket överraskande. Hade verkligen 
dessa få fattiga nybyggare anställt en särskild barnalärare? Ingalunda: Denne 
Edfors, bördig från Gäddede och nybyggare i Fågelberget, var på pastors 
rekommendation av Kungl. Lappmarksdirektionen tillsatt som lärare i läs-
ning och kristendom för lappbarnen. Liknande uppdrag gavs sedermera åt 
inte mindre än fyra andra infödda frostviksbor, nämligen Sven Persson 
Wassdahl, Olof Jonsson Wassdahl, Bengt Olofsson och Bengt Jordahl. Samt-
liga dessa »kateketer, erhålla i rapporterna goda vitsord om nit och plikt-
trohet. Det var vackert så. Vad den bofasta befolkningens skolförhållanden 
beträffar blev visst ingenting åtgjort förrän efter folkskolestadgans tillkomst 
1842, och då gick det jämmerligen långsamt. Se härom förf:s uppsats »Ur 
Frostvikens skolkrönika», Jämten 1930, sid. 127 ff. 
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helt andra och bättre villkor än urfäderna i trakten, väcka för-
ståelse och respekt för det efter tidsförhållandena mycket stora 
kraftprov, som dessa fåtaliga, fattiga fjällnybyggare presterade, 
då de, Gudi till ära och församlingen till uppbyggelse, mödosamt 
reste den lilla helgedomen i Viken. 

I likhet med vad fallet allmänt varit i Norrland i gångna tider 
byggde sig de längre bort boende församlingsborna stugor och 
stallar i närheten av kyrkan. I allmänhet torde det ha varit små 
hus i två våningar med ett rum i vardera våningen. Vid kyrk-
besöken om vintern bodde man i det övre och hade hästarna i det 
nedre. En och annan hade nog häst med sig även om sommaren, 
för i äldsta tider lär man ha färdats ridande rätt mycket, efter 
vad de gamla uppgivit. Då församlingen 1839 fick sin nya kyrka 
i Gäddede, flyttades en del av dessa kyrkstugor dit. Av dessa an-
vändes B jörkvattsstugan för sitt ursprungliga ändamål ett gött 
stycke in på innevarande sekel. Den stod i närheten av präst-
gården och var av ovan angiven typ. Ett par av de i Viken kvar-
lämnade kyrkstugorna degraderades till hölador. 

Kapellet lämnades nu länge helt åt sitt öde. I hela 50 år 
klarade det sig ganska bra, oaktat där inte slogs spik i vägg under 
hela tiden. Men i slutet på 1880-talet började den lilla helge-
domen duka under i den ojämna kampen med väder, vind och 
röta. Tornspiran störtade ned, lämnande regnvatten och snö fri 
och öppen väg ned på innertaket och läktaren. Lyckligtvis fick 
församlingen just då en präst, numera avlidne kyrkoherde eme-
ritus A. Arvidsson, med blick för det värde, som här stod på spel. 
Omedelbart föranstaltade han om en grundlig reparation av ka-
pellet. Den bekostades helt och hållet med frivilliga penningbidrag 
och gratisdagsverken. Ledsamt nog hade man ingen fackman att 
tillgå som arbetsledare, varför en del förvanskningar gjordes. 
De illa medfarna fönstren med blybågar utbyttes mot nya med 
träbågar, och en del stilvidriga krusiduller sattes på läktarpelarna. 
Båda dessa oegentligheter äro emellertid så i ögonen fallande och 
lätt avhjälpta, att man ej har att befara deras fortbestånd, den dag 
en sakkunnig restaurering blir av, helst som ett par av de gamla 
fönstren finnas kvar. Värre är, att den ursprungliga exteriören 
blivit fördärvad i en mycket viktig detalj. Den nya tornspiran gavs 
formen av en ganska trubbig åttasidig pyramid med sidorna all- 
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deles plana, men de senare skulle ha varit insvängda nedtill, så 
att profilen blivit ungefär densamma som å frösöstapeln ovanför 
löken. Uppgiften härom har jag av en gammal, numera avliden 
gubbe, »Lill-Daniel-Viken». Han sade, att de dugde inte till att 
få till spiran, som den skulle vara, och det harmades han inte 
lite över. Den ser också tung och klumpig ut. 

Kapellets klocka har haft en nog så spännande och vidlyftig 
historia. På 1880-talet togs den ned och skickades till Linderbergs 
klockgjuteri i Sundsvall för att smältas ned och ingå i en ny 
klocka, som man beställt till kyrkan i Gäddede. Redan då man 
fick räkningen på nya klockan, blev man ångerköpt på sitt till-
tag. Frakten på den gamla klockan hade blivit så dyr, att den gick 
upp till nära på samma belopp, som man fick i avdrag på den 
nya för metalltillskottet. Det hade varit mycket bättre att låta 
den hänga kvar på sin plats i Viken, insåg man — ehuru för sent! 
1907 befann sig en frostvikspojke i Sundsvall som elev vid läro-
verket.1  Under sina upptäcktsfärder i stan kom han en dag upp 
i tornet på brandstationen. Där hängde en alarmklocka, som det 
syntes vara en hel del skrivet på. Gossen läste och fann till sin 
stora förvåning och stormande glädje, att han hade framför sig 
Vikens kyrkklocka. Hur ofta hade han ej hört sin far beklaga 
förintelsen av denna klenod. Han rapporterade genast fyndet till 
sin far, och slutet på historien blev, att staden med varm hand 
skänkte tillbaka klockan. Den hänger nu åter på sin ursprungliga, 
rätta plats och lär nog aldrig mera skickas ut på några äventyr-
liga färder. 

Av inskriptionen å denna klocka inhämtas bl.a., att den genom 
försorg av överordnade kyrkliga myndigheter blivit bekostad av 
kollektmedel och skänkt till Frostvikens kapell, samt att 
den är gjuten 1795 av Jac. Linderberg i Sundsvall. I räkenskaps-
boken för kapellbygget är för år 1805 antecknat, att man hos 
samme klockgjutare beställt och med 67 Rdlr 12 skill. be-
talat en klocka, vägande 5 lispund och 2 skålpund, samt i frakt 
för densamma lagt ut 2,40. Man har följaktligen bekommit den. 
I det lilla tornet i Vikens kapell synas också mycket riktigt mär-
ken efter den. Så tidigt, att icke ens mina äldsta sagesmän tyckas 

Nuvarande byråchefen i Riksräkenskapsverket, Viktor Arvidsson, son till 
kyrkoherden A. Arvidsson. 
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ha haft en aning om, att den funnits till, har den avlägsnats från 
sitt rum och skickats bort. När och under vilka former detta 
skedde, har jag icke haft tillfälle att efterforska, men antag-
ligen var det i samband med besittningstagandet av försam-
lingens nya kyrka i Gäddede år 1839, då storklockan i Viken 
blev lillklocka i nya kyrkan. 1883 anskaffade församlingen sina 
båda nuvarande kyrkklockor, och det var då den större klockan 
från Viken anträdde sin riskfyllda utfärd till Sundsvall. 

De få fattiga nybyggarna i,Sjoutområdet uppförde bokstavligen 
med egna händer åt sig ett litet enkelt kapell och utverkade egen 
begravningsplats i Sjoutnäset. Detta torde ha skett redan före 
1848, ty det året hölls här mässa med nattvardsgång. Här ute i 
yttersta vildmarken fann lillklockan från Viken en trygg fristad 
ända till denna dag. Att det är den och ingen annan, som hänger 
uppe i tornet i Sjoutnäsets nya kapell, bekostat av allmänna 
medel 1919, därom råder inte minsta tvivel. Så här lyder näm- 
ligen inskriptionen å densamma: 

»Uppå Kon: Gust: IV Adolphs IX. Regeringsår. Då Carl Gust: 
Nordin Blef Stiftets Biskop. Och Joh: Ax. Huss Var Församlingens 
Pastor. Blef Gudi Till Ära Och Frostvikens Förs: Till Heder 
Och Tjenst. Denna Klocka Guten Är 1805 Af Es: Linderberg i 
Sundsvall. 

Böjor Edor Öron Hit Och Kommer Till Mig. Hörrer. Så Får 
Eder Själ Lefva. Es. 55. V. 33.» 

Detta stämmer precis med uppgifterna i den gamla räken-
skapsboken. I sinom tid kommer givetvis också denna klocka till-
baka på sin ursprungliga och rätta plats. 



Kap. IV 

Jormarna och deras odlingsbedrifter 

Byn J o rm eller, som den officiellt kallas, J or m v a ttnet. 
har till yttersta ursprungshandling följande skrivelse, ingiven 1761 
till landshövdingeämbetet i Västernorrlands län av Föllinge för-
samlings förste kyrkoherde, den för ödebygdernas kolonisering 
så nitiskt verksamme Olof Sebrelius: 

»Högwälborne Herr Baron General Lieutenant och Lands höfding 
samt Commendeur af Kongl. Swerdsorden, Nådige Herre; 

Wid en Sjö öfwerst uti Ströms fjäll in emot Norrska gräntsen kallad 
Jörm watnet hafwa twänne Norrska män Ifwar Jönsson i Frost viken 
och Olof Jonsson ifrån Åndsand i Snasens gäld utsedt lägenhet til ett 
tunnelands nybygge för hwarthera in om en tract på nordwästra sidan 
som sträcker sig intil Linester-älfwen. Och .som alt för kostsamt och 
för beswärligt för dem faller, at låta igenom ordentl Syn af Läns och 
Nämndemän här ifrån landet utsyna detta ställe som är ifrån närmaste 
Sochn Ström ungefär 15 å 16 mil belägit; och jag efter säker under 
rättelse kan betyga at ej någon annan af denna öde tract kan hafwa 
någon nyttning än allenast 4 st bönder i Ström der i sjön fiska 
höstetiden emot 1 d Srmt åhrlig afrad, men slått och mulbete finnes 
så til räckeligit at rum äfwen för flera vid nord ostra sidan af samma 
sjö kan gifwas; altså hos Eder Höga Nåde anhålles aldra ödmjukast om 
Nådgunstigt tilstånd och imission för desse 2:ne at på berörde ställe 
få anlägga nybygge til 1/3  dels mantal tilhopa och derwid njuta de för-
moner och friheter som Kongl: Förordningar för så afsides upodling i 
Lappmarckerne högst stadga. framhärdar Eder Höga Nådes aldra öd-
mjukaste tienare Olof Sebrelius. Fölinge den 4 September 1761. 

Reset: De i denne skrift nämnde twänne Norrske Män lemnas til 
stånd at såsom nybyggare få sig nedsätta wid sjön Jörm watnet, kom-
mande the, i anseende til nybygges lägenheten aflägsenhet, at niuta 
the förmoner som Kongl. Mai:ts Nådige förklaring af den 5 October 
1741 innehåller. Gefle Landscontoir utsupra. 

Fredric Sparre, Pehr Gagner.»1  
1  Efter Frans de Brun, Frostvikens första nybyggare på 1700-talet, Forn-

vårdaren 1923, s. 33 f. 



14. Utsikt från Jormlien över Jorm. I förgrunden Lindes-gården från 
omkr. 1850. — Foto: C. E. Djärf. 

Då den första ekonomisynen å traktens nybyggen förrättades 
den 17-19 oktober 1764 uppvisades denna handling för syne-
männen och avskrevs ord för ord i protokollet. Vidare blev det 
upplyst, att Olof Jonsson avgått med döden och att drängen Olof 
Jakobsson i Frostviksbränna, en svåger till Ivar Jönsson, i stället 
tillträtt nybyggarrätten. Av denna hade man dock ännu ej gjort 
något bruk, varför synemännen ålade vederbörande att ofördröj-
ligen börja med nybyggets anläggande vid risk, »att denna lägen-
het (eljest) på andre flitige transporteras». Synemännen, som 
befunno sig i nybyggena vid Kvarnbergsvattnet, sade sig gärna 
åstundat att resa till detta ställe och bese det, men genom att 
det var så sent på hösten, att det förelåg risk att sjöarna ner-
genom Vattudalen när som helst kunde frysa till, måste de för 
att trygga sin hemfärd avstå därifrån och åtnöja sig med att föra 
till protokolls de muntliga uppgifter, som de erhöllo om platsen, 
och föreslå tvenne nybyggens anläggande till vartdera ett tunn-
land samt åtnjutandet av 25 frihetsår för de båda sökandena. Den 
30 januari 1765 beslöt länsstyrelsen i överensstämmelse härmed. 

Åtminstone Olof Jakobsson har begagnat sig av tillståndet, ty 
han står i jordeböckerna upptagen som ägare till Jormvattnet 
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åren 1765--1767. Sedan komma Olof Jakobsson och Olof Olsson 
1768-1775, Per Persson och Hans Rolandsson 1795, Per Persson 
och Olof Olofsson 1805 och Per Persson, Hans Persson och Olof 
Olofsson, de sistnämnda enligt 1815 och 1825 års jordeböcker. 
Våra dagars Jormvattnet, som mera gör skäl för benämningen 
bygd än by både med hänsyn till folkmängd, bebyggelse och 
odlad areal, är praktiskt taget tvenne byar, nämligen det egentliga 
Jorm och Jormlien. 

1. Sämjoskiften i det gamla Jorm 

Samtidigt med avvittringen i början av 1840-talet skedde ett 
slags sämjoskifte mellan Jorm och Lien. Moarna voro då 4 i den 
förra bydelen och 3 i den senare. Jormgårdarna benämndes efter 
belägenheten Västgården, Uppgården, Nergården och östgården. 
De tre gårdarna i Lien jämte Västgården sammanfördes till en 
enhet och de tre övriga gårdarna till en andra sådan, bägge 
beräknade att till skattetalet vara ungefär lika stora. Mellan de 
båda hemmansgrupperna uppbläckades »i linni» (en linje), d.v.s. 
rågång, som varit fullt synlig ännu i mannaminne. Om denna 
sak minner namnet »Märsesjöta» på en odling i närheten av 
småskolehuset i Jorm. Här var fordom »i jöt», d.v.s. ett myrrå. 
Över denna » jöt» gick den nämnda ägoskillnaden eller »märse» 
(märket) fram norr över skogen genom passet Myrskalet till Blå-
sjörågången, delande skogsmarken i två ungefär lika stora delar 
och med uppgift att reglera sk o gs täkt en mellan de båda 
gårdsgrupperna. Man fick ej hugga timmer, ved och skavskog 
(rönn) eller löpa taknäver och bark för garvning annat än å den 
skogshalva, dit man hörde, men där ägde man fritt härja över 
det hela. Detta ledde till skövling och vanvård av skogen. Envar 
tog för sig även till vedbrand endast av den friskaste, växtligaste 
skogen. Som ett verkligt ofog måste man beteckna metoden att 
skaffa sig torrved genom att »söra» granar. Sörningen gick så 
till, att man barkade av en ring runt stammen, då trädet natur-
ligtvis dog och förtorkade. Efter några år blev det ett ypperligt 
bränsle av en så behandlad gran. Om man vid »sörningen» hållit 
sig till rötskadade eller eljest mindervärdiga träd, hade intet varit 
att säga därom, men vanligen gick man lös på de största och vack-
raste träden i beståndet. Sedan man »sörat» en gran, högg man 
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in sitt bomärke å densamma, och det betraktades nära nog som 
tjuvnad att hugga en annans söragran. Författaren har själv i 
annan by bevittnat ett synnerligen animerat gräl i anledning av 
ett dylikt i rent misshugg begånget brott. 

En annan sämjodelning av utmarken reglerade äganderätten 
till st arr sl åt t er n, som jämte sommarbetet för boskapen 
var den tidens värdefullaste naturtillgång där på trakterna. Här-
vid tog man hänsyn till »märket» så till vida, att östra gårds-
gruppen fick all sin slåtter östanför rågången och Västgården all 
sin väster om densamma. Bönderna i Lien, som hade smått om 
myrar på sin trakt, tilldelades sådana »nol på floom» (myrvid-
derna) längst i norr öster om rågången. Nödig skog jämte tak-
näver till slåtterkojor ävensom bränsle under arbetet på myren 
ägde man taga i myrarnas närhet. De före avvittringen redan i 
bruk tagna myrarna, vilka naturligtvis voro de största och bästa 
av hela tillgången, delades mellan bönderna efter vars och ens 
skattetal och med myrarnas avkastning i vinterlass som värde-
ringsgrund. På förut ej i besittning tagna myrfläckar ägde vem 
av byamännen det gitte lägga beslag efter en urgammal landtag-
ningsmetod. Man »slog upp» myren och var därmed vorden ägare 
till den. Det påstås, att ankarvattsborna avsiktligt betjänat sig av 
denna metod, för att de vid avvittringen skulle bli ägare till några 
fiskevatten åt Raukasjö-hållet till. På myrarna kring de åtrådda 
småsjöarna satte de upp stackstänger och inbillade avvittrings-
lantmätaren, att de brukade slå en massa foder därborta, men 
där hade de aldrig så pass som lagt en lie i gräset av den orsaken, 
att de hade överflöd på slåttermyrar inom bara halva hållet 
hemifrån. Knepet lyckades. Byn kom åt fiskevattnen men fick 
också en massa mark, som man aldrig haft eller kan få någon 
nytta av. Ankarvattsskogen med sjöar, myrar, fjäll och hedar är 
omkring 2 kvmil. Minst hälften av detta väldiga område är okyn-
nesannekterat och kunde utan minsta saknad för ankarvatts-
borna få återgå till kronan och bli renbetesland, synnerligast om 
bönderna fortfarande finge fiska i de där sjöarna. 

Genom en tredje uppdelning av skogsallmänningen i Jorm reg-
lerades de olika gårdarnas nyttjande av »fi-beta» eller mulbetet. 
Därvidlag spelade den nämnda rågången ingen som helst roll. 
Östgården fick det redigast ordnat med betet. Dess säter i Klump-
liden låg idealiskt till. Vårbetet i den alldeles intill sätern liggande 
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stora liden är både tidigt och rikligt. Strax ovanför liden vidtar 
Klumpliklumpen, vars topp ligger drygt 800 m ö.h. eller 474 ni 
högre än Jormsjön. Där är det under högsommaren svalt och 
skönt för boskapen och relativt fritt från »åt» (bromsar, knott 
och mygg) samt gott om läckert, nyrunnet bete. Nedanför liden, 
åt Blåsjöälven till, utbreder sig moland med gräs- och örtarter 
tillhörande sensommarens flora. Allt detta disponerade östgården 
och hade dessutom betesrätt på hemskogen. 

Västgårdsfolket hade vårsäter strax nerom Tvärliden söder om 
Jormlien, men där fick man inte vistas med boskapen längre än 
tills det blivit fullt bete över allt i skogarna. Då skulle man flytta 
till sin hemlöt. Denna begränsades i öster av den stora rågången 
och i väster av en annan »märkeslina», som löpte över »Kvil-
romme» (vilrummet) och Björkhögen fram till Blåsjörågången. 
»Vilrummet», som numera är en gård, var ursprungligen vil- 
ställe för dem, som buro bördor mellan byn och sätrarna i Vallå-
dalen. Där var en stor, yvig gran, under vilken man sökte skydd, 
om det regnade. Uppe vid ruet var en säter, där man höll till 
hela den långa tid starrslåttern pågick å de intilliggande, gården 
tillhörande, stora myrvidderna. 

Upp- och Nergården disponerade som betesmark hela Vallådalen 
från älven och upp till rågången mellan Blåsjön och Jorm samt 
österut till vilrumslinjen — alltså ett område, som helt och hållet 
låg inom västra gårdsgruppens gagnskogsområde. Lienborna hade 
icke lov att med sina kreatur komma över Vallån, oaktat de där 
ägde rätt till skogstäkt samfäld med Västgården. Av skogen i 
Vallådalen fingo säterägarna taga timmer till de behövliga säter-
husen ävensom den ved de där förbrukade. Deras slåtterrätt å 
området inskränkte sig till sätervallarna, men den utnyttjade de 
genom röjning så över hövan, att det till sist inte ville gå hålla 
vallarna i någorlunda god hävd. De blevo alldeles för stora, 
så att gödseln inte räckte till. 

Det berättas, att redan de första åboarna i Jorm tänkt ut och 
även försökt att realisera en riktigt storstilad plan i fråga om 
Vallådalen. I sitt övre lopp på en ett par kilometer lång sträcka 
bildar älven en massa slyngor eller serpentiner, därför att dal-
bottnen där ligger nästan i vågplanet. Landuddarna mellan dessa 
slyngor, här kallade »näss», d.v.s. näs, voro av naturen beväxta 
med ymnigt gräs och nästan ogenomträngliga videsnår. Genom 
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röjning kunde näsen förvandlas till ypperliga slåtterland, men 
med den tidens dåliga redskap var detta ett ändalöst och mycket 
mödosamt arbete, varför man räknade ut ett sätt att ta natur-
krafterna till hjälp. I det trånga bergpasset, där älven övergår i 
raskare lopp, timrade man upp en med utskovsluckor försedd 
damm. Då den var färdig, stängde man på hösten luckorna, var-
efter hela det ovanför dammen liggande näsområdet så små-
ningom förvandlades till en grund sjö. Uträkningen var den, att 
all denna videskog under vintern skulle frysa fast i en väldig 
iskaka. När så vårfloden köm och fyllde dalen till dammens hela 
höjd, skulle isen flyta upp och rotriva allt videt. Sen skulle man 
öppna luckorna och tömma dalen, för att all risbråten skulle 
torka upp under sommarens lopp, så att man kunde bränna den 
frampå höstsidan. Sedan ämnade man varje vår sätta näsen under 
vatten för att få dem gödslade av allt det slam vårfloden förde 
med sig. När man så tappade bort vattnet och sommarvärmen 
satte in, borde där växa ofantligt. 

Planen, som förefaller genialisk, misslyckades totalt. Jormarna 
hade byggt alldeles för dåligt. Då vårfloden bröt fram, for dam-
men all världens väg, innan iskakan uppe i dalen hunnit lossna 
från bottnen och utföra det påräknade röjningsarbetet. Kateket 
Jonas Larsson, som var född 1855, sade sig under sina uppväxtår 
ha sett lämningarna av denna damm. 

Jakt och fågelfänge bedrevs av vardera gårdsgruppens delägare 
över hela den halva av byskogen, där man hade hyggesrätt. Bär 
plockade man opåtalat, var man fann dem. Det var endast hjort-
ronen man satte något värde på i gamla tider, men av dem sam-
lade man i stället in så mycket mera, de år de slogo till. De koka-
des osockrade till »målt-gröut» (myltgröt), vilken betraktades mera 
som ett surrogat för riktig gröt. Det var inte alls ovanligt, att 
man lade sig till med en hel tunna sådan för vinterbehovet. 

Vad fisket i gamla tider beträffade, var det endast notdragning 
under sommaren och »gångsfiske» (lekfiske) å lekplatserna om 
hösten, som gav något att tala om. Att under den ljusa tiden 
lägga ut de grovtrådiga, hemmagjorda näten i dessa blanka vatten 
var knappast lönt. Lyckades man få några fiskpinnar, så var det 
bara småöring. Den sortens fiske fäste sig ingen vid. Envar fick 
lägga näten var han behagade i hela sjön. Samma var fallet med 
all sorts metning. De av gamla stammen förfäktade, att »kroken 
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går fritt» inte bara i hemmavattnen utan också i grannarnas och 
framför allt på kronans områden. Not- och gångsfisket åter har 
man sedan äldsta tider försökt reglera mellan intressenterna. 
Bestämmelser i den vägen finnas redan i syneprotokollet av 1764 
beträffande Kvarnbergsvattnet. I Jorm hade man ursprungligen 
den överenskommelsen, att östra gårdsgruppen skulle »fiska 
gången» vid Blåsjöälven och dra not åt det hållet i sjön, medan 
de västra gårdarna ensamma skulle få fiska på Libottnen, d.v.s. 
gräsgrynnan i den stora viken nedanför Ligårdarna. En tredje 
bra fiskeplats hade man »väst i Reina», en brink i sjöbottnen 
utanför Vallälven. Där skulle åboarna tillhörande östra gårds-
gruppen få hållas med notdragning från islossningen och fram till 
slåttanden, då de andra skulle tillträda för resten av sommaren. 

Allt skulle hava gått bra, om fisken gjort sin plikt och infunnit 
sig någorlunda jämnt och lika över allt, men det brydde den sig 
inte om utan var då som nu mycket nyckfull. Ena året kunde det 
hända, att det knappast visade sig en enda fisk på Libottnen, 
under det att man vid Blås jöälven ideligen håvade in goda fångs-
ter. Nästa år voro rollerna kanske helt och hållet omkastade. 
Det var inte mer än mänskligt, att den missgynnade parten en 
sådan gång satte i fråga att få komma med på ett hörn, där det 
flödade över av gudsgåvorna, och att tillåtelse gavs var ju bara 
kristligt, men det ledde icke desto mindre till att överenskom-
melsen om skilda fiskeplatser för de båda gårdsgrupperna revs 
upp. Man ingick då det »förliksmålet» (den frivilliga överens-
kommelsen), att de som bodde östanför skulle hålla utkik i 
älven och liborna på sin kant och så, när fisken gick till på 
ettdera hållet, »ge ti» (giva tidender eller underrättelse) åt alla 
i byn, så att vem som ville kunde komma tillstädes med sin not 
och ta för sig. Detta lät ju mycket bra, men i praktiken visade 
det sig, att de, som blivit budade varje gång, inte hade mycket 
att hämta, då de infunno sig. Upptäckarna av ett fiskstim synas 
regelbundet ha varit allt för rädda att narra ut grannarna i ogjort 
väder. Först sedan man genom en serie lyckade notkast tagit sitt 
och väl det, lät man budet löpa. Att de sålunda lurade skulle 
betala med samma mynt vid första lägliga tillfälle föll av sig 
självt, och följden .blev, att man småningom slopade alla bestäm-
melser och övergick till att »fiska vilt», d.v.s. utan samgång eller 
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kontroll, vilket system oförändrat bestått sedan dess, undantagan-
des att lekfiske vid Blåsjöälven genom bystämmobeslut varit all-
deles förbjudet under långa tider. 

2. Några kulturdata beträffande Jorm 

Det enda, som i våra dagar påminner om att det en gång i 
tiden funnits lappar på Jormområdet, är tvenne lokalitetsnamn, 
nämligen Finnskogsbäcken och Finnburslia, båda belägna längst 
upp i Vallådalen. Finnskogsbäcken kommer norrifrån Brattlid-
fjället och rinner ned i Vallån. Någon tradition är ej knuten till 
densamma. Finnburslia ligger på norra sidan om samma å och 
når fram till norska gränsen. Där ha lappar fordom haft sina 
bur, men det är så länge sedan, att några lämningar i manna-
minne ej stått att upptäcka efter dem, men däremot ha för ej 
länge sedan avlidna personer kunnat berätta om märken efter ett 
rengärde i dalen nedanför liden. Av gamla handlingar vet man, 
att dessa lappar varit norska undersåtar. Vid tiden för anläggan-
det av nybygget Jorm torde de redan ha givit sig iväg, och inga 
svenska lappar ha här fått rättigheter, ty det nämnes ingenting 
om den saken vare sig i kyrkoherde Sebrelius förut anförda skri-
velse eller i nybyggesresolutionen. I avvittringshandlingarna an-
gives sydgränsen för Blåsjö lappskattefjäll gå fram från smalaste 
sundet i Blåsjön över högsta landet mellan Blåsjön och Jorm 
fram till riksgränsen. 

Den förste, som tillverkade de s.k. » jårm-bjällan» (jormskäl-
torna), var Enar Persson i Västgården, den samme som byggde 
Vikens kapell. Han var född 1746 och dog 1813. Enar var, som 
förut nämnts, inflyttad norrman, men varifrån vet man ej. En 
med honom samtida bjällsmed var »Goffa-Tunsjön» på norska 
sidan. Om Enar lärt konsten av honom eller bara tagit sig till är 
ej bekant. Enar smidde själv ut gamla plogbillar o.d. till plåt för 
sina skällor. Hela tiden sedan dess har det funnits bjällsmeder i 
Jorm, och allesamman ha de varit efterkommande till Enar 
Persson. 

Överraskande tidigt lade man sig till med vattensågar. Redan 
på 1820-talet byggdes två sådana, en i Jorm och en i Lien. Det 
var uppgångssågar, d.v.s. ramsågar med ett enda blad. Ett sådant 
fann jag ena året som styrskena på en snöplog. Det var 8 mm 
5 
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tjockt, Enligt vad »Kungen i Jorm» (Jöns Jonsson) sade sig ha 
hört berättas av de gamla, skall det i Lien ha funnits en liknande 
såg ännu längre tillbaka i tiden, och den var så primitiv, att vev-
slängen för sågramens drivande var gjord av trä. Per Jonsson i 
Jorm, f. 1866, hade i sin ungdom varit med och sågat på upp-
gångssågen i Jorm. Det gick inte fort, ty på ett helt dygn hunno 
de ej med mer än 18 stockar, men det var mycket grova klam-
par. Man kunde helt enkelt inte såga veka stockar. De brötos av 
under det tjocka, stortandade och slöa verktyget. Den första 
cirkelsågen i Jorm byggdes i slutet av 70-talet. 

Avvittringsutslaget för Jorm är givet av K.B. i Östersund d. 
191„ 1842. Där bestämmes byns skattetal till 9 1/3  tunnland eller 
1 5/9  mantal och kronoräntan härå till 10 rdr. 17 skill. och 9 rund-
stycken banko. Den summan hade byn att årligen erlägga, så 
länge det var kronojord eller till 1852, då samtliga bönder i Jorm 
skatteköpte sina hemman. Köpebrevet är dagtecknat d. 26 maj. 
År 1869 d. 1 sept. sålde jormborna avverkningsrätten till all 
grövre tall- och granskog på 50 år åt M. H. Clase & Co. Köpe-
summan är ej bekant, men helt visst var det en obetydlighet. 
Omkring år 1870 sattes de första skogsdrivningarna i gång. I bör-
jan lär man ha bundit ihop timmerlassen med vidjerep, men det 
var förstås lass därefter. 

De första dikena i Jorm togos upp omkring 1865, »men de var 
bäre når stompa». Några år dessförinnan hade man börjat »reest» 
(rista: vända gräsvall) med hemmagjorda plogar, i vilka en hel 
del trä ingick. Den första riktiga ristplogen inköptes 1866 av Per 
Bengtsson. En lång följd av år gick den i lån mellan alla då-
varande sju bönderna i det egentliga Jorm. I början hackade man 
ned kornet på ristorna med gräv, ty man hade endast träpinn-
harvar, och de dugde bara i bruten åker. Mången hackade för 
övrigt ned säden också i den riktiga åkern, för att man skulle 
få alla kornen ordentligt övermyllade. 

Den förste, som hackade barr att användas till strö i ladu-
gården till förmering av gödseln, var »Jo-Jensa-goffa» (Jon Jöns-
son, f. i Norge 1821, d. 1900), far till »Kungen i Jorm». Det var 
omkring 1850. Jon Persson i Västgården konstruerade och byggde 
omkring 1880 en maskinell anordning för barrhackning. Denna 
barrhacka utgjordes av en 3 m lång bjälke, på mitten genom-
borrad och försedd med en kraftig järnaxel med vev. 1 vardera 
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ändan av bjälken var ett stort, vasst huggstål påspikat från sidan. 
Axeln var lagrad i en bock, så att bjälken kunde svängas runt 
som en väderkvarnsvinge. Härvid passerade knivarna tätt intill 
en bjälke, å vilken barrkvistarna lades och frammatades för hand 
under huggstålen. Denna maskin var så pass skrymmande, att 
man måste göra en särskild tillbyggnad till ladugården åt den. 
Jon Persson bråddes i händighet på sin farfar, kapellbyggmäs-
taren. Bl.a. var han svarvare samt hjäll- och järnpipssmed. 

Under tiden 1855-65 »drev man sig» (bedrev man) allmänt 
med beredningen av s.k. '»grubbfor», en motsvarighet till nyare 
tiders AIV-foder. Nedanför någon rikt gräsbärande lid grävde 
man en stor, djup grop i marken och fyllde den sedan med grov-
stjälkiga och storbladiga skogsfoderarter. Detta kunde med för-
del göras under regnväder. Vanligen användes häst för framfors-
lingen till gropen. Gropar funnos, som rymde hundra råfoderlass 
och mera. Fodermassan trampades ihop hårdast möjligt ända från 
bottnen. Då gropen började fyllas, tog man hästen till hjälp för 
hoptrampningen. Sist lade man på en hög råge, och så fick gropen 
stå öppen någon tid, varunder man emellanåt fyllde på mera 
foder, i mån massan sjönk. Sedan sättningen upphört, täckte man 
med störar, näver och ett tjockt jordlager, det sista mest för 
pressningens skull. Då man fram på vintern öppnade sin for-
grubba, visade sig massan ha undergått en sorts jäsning, så att 
den blivit mörkbrun till färgen ungefär som bladtobak, och den 
var så tung, att man inte kunde lägga på större lass av den än 
av gödsel. Kreaturen voro ytterst begivna på grubbfodret, och 
det syntes bekomma dem synnerligen väl. Drygt var det också 
att stilla med, men det var rysligt besvärligt att hämta upp det 
ur groparna, synnerligast under snörika vintrar, och därför från-
gick man metoden. Ungefär vid samma tid började man använda 
pinnstolphässjor för torkning av hö. Förut hade man låtit det 
torka färdigt på marken, sedan det först legat i såtar någon dag, 
så att det börjat ta värme, då det efter utbredning fort blev torrt. 
Lyckades proceduren, gav den till resultat »go-brönni-for» (god-
brunnet foder), som var mycket begärligt och till synes hälsosamt 
för kreaturen, men det misslyckades ofta på grund av olämplig 
väderlek. Hässjor hade man förut använt endast för skogsfoder. 
De byggdes efter samma metod som en vanlig gärdesgård, näm- 
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15. Stenfjös på Västgården i Jorm, från 1870-talet, numera rivet. — 
Foto: Förf. 1913. 

ligen på med hank försedda störpar. I dem fick fodret hänga, tills 
man körde hem det på vintern. 

Första fotogenlampan, en liten flatbrännare, kom till Lars 
Olofssons i Jormlien år 1869. Den väckte ett oerhört uppseende 
genom sin enorma lysförmåga, men ännu 20 år senare funnos 
i socknen gårdar, som inte hade annan belysning under de långa 
vinterkvällarna än brasans sken och talgljuset. 

Första stenfjöset i socknen uppfördes på 1860-talet av Olof 
Hansson i Jormlien, det sista av Anders Aronsson i Jorm 1890. 
Sammanlagt har det i Frostviken funnits 10 stycken sådana ladu-
gårdar. De metertjocka väggarna bestå av en dubbel skiffermur 
med jordfyllning. Som talrika bindstenar måst läggas mellan 
murarna, tränger vinterkylan lätt igenom, så att det blir otäckt 
kallt, varför man i senare tider funnit sig föranlåten att anbringa 
brädväggar med jordfyllning innanför murarna. Stenfjösen hade 
gödselrum inunder och körläm ovanpå, så att i de styckena be-
tecknade de ett stort framsteg. 

Första storbyggningen i socknen torde vara den, som Per Hans-
son i Lien lät uppföra år 1852 och som nu i restaurerat skick 
utgör Frostvikens hembygdsgård, förlagd till Gäddede. Den är i 
två våningar. Nedre bottnen rymmer förstuga med förstukam-
mare och på vardera ändan av huset en storstuga med tillhörande 
två små kammare utan eldstäder, den ena avsedd till skafferi och 
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16. Per Hanssons i Lien gård, Jorm, uppförd 1852. — Foto: C. E. D järf. 

17. Hembygdsgården i Gäddede. Samma gård som å föregående bild, flyttad 
och restaurerad. — Foto: C. E. Djärf. 
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mjölkkammare, den andra till sovrum. En trappa upp finns det 
förstuga med förstukammare utan eldstad, storstuga med två små 
kammare samt en stor vind med innertak. I hela socknen kommo 
endast några få sådana byggnader till stånd. Däremot blev det 
från slutet av 60-talet rätt vanligt med byggningar, som inne-
höllo förstuga, förstukammare, storstuga med mat- och säng-
kammare samt en eller två röstkammare en trappa upp. Det 
dröjde lång tid, innan de förfallna gamla uppgångssågarna er-
sattes med cirkelsågar. Under mellantiden var kransågning för 
hand enda sättet att åstadkomma bräder. Då var det någon, som 
kom på i~ att beslå boningshusen utvändigt med takspån i 
stället för med bräder. Genom att man inte hade vattendrivna 
hyvlar för framställning av takspån utan måste klyva den för 
hand, ställde metoden sig för dyr för folk i allmänhet, men det 
var dock en hel del hus, som ombonades på detta sätt under de 
närmaste åren. 

Första separatorn kom till Jorm i slutet av 80-talet, hemköpt 
av Olof Rolandsson, och den var den ena av de två första separa-
torerna i hela socknen. Olof Olofsson i Ankarvattnet var ägare 
till den andra. Det var stora, väldiga maskiner, och då de voro 
i gång, förde de ungefär samma oväsen som en nutida vedkap. 
Hur mycket en sådan pjäs kostade, har hävdatecknaren icke fått 
sig bekant, men av följande sanna händelse kunna vi sluta oss 
till, huru obeskrivligt dyrbar en separator tedde sig i samtidens 
ögon. Olof Rolandsson var inte mera nogräknad än att grann-
gummorna fingo komma dit med sin mjölk och separera. Nu bar 
det sig så illa för den ena av dem, att hon råkade dra av veven 
på separatorn. Alldeles utom sig av förskräckelse utropade hon 
under strida tårar: »Gu berä mä! No hyr-ä-no-itt me te å båg. 
Ein tör-no gotti-åsta å Iii!» Det är översatt: »Gud bättre mig! Nu 
räcker det nog inte med att betala. Man torde nog vara tvungen 
åstad att lida», d.v.s. undergå fängelsestraff. Hon slapp emeller-
tid ifrån både det ena och det andra, tack vare att hon gift sig 
med en karl, som var så pass företagsam och händig, att han 
kunde lägga på en bot och nita ihop veven. 

Är 1900 byggde jormborna själva telefonlinje från Gäddede 
till Jorm. Man bildade en förening med andelar å 10 kr. Alla 
gårdsägare gingo med i föreningen, men knappast någon tog mera 
än en andel. Tre bönder på nedre sträckan fick man också med. 
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18. Västgården i Jorm. Storbyggning från 1880-talet, numera riven. — 
Foto: Förf. 1913. 

Linjen byggdes på 1 1/2  vecka av Enar Jonsson, Roland Olofsson 
och Bengt Bengtsson. En av dem gick fram med tråden, och de 
två andra klättrade upp i lämpligt belägna träd och skruvade 
fast isolatorkrokarna samt lade fast ledningen. Träden kapades 
en bit ovanför ledningen, för att de inte skulle svaja i vinden och 
slita av tråden. Man såg noga till, att det fanns kvar någon väx-
ande gren ovanför kroken, så att denna inte skulle murkna loss. 
Stolpar satte man endast över inägorna. Det var en enkelledning 
med jordning vid varje apparat. På sträckan Gäddede—Jorm 
fanns det 4 genomgångar, nämligen 1 i Junsternäset, 2 i Kyckling-
vattnet och 1 i Lugnvik. I Jorm hade man växel, förlagd först 
hos Per Bengtsson och sedan hos Lars Olofsson. Inom byn fanns 
det bara 6 abonnenter. Avgiften var från början 5 kr. för hela 
året men höjdes sedan till 8 kr., i anledning av att man fått sitt 
nät inkopplat i rikstelefonskåpet i Gäddede, för att man skulle 
komma i direkt förbindelse med telefoninnehavarna där. Denna 
inkoppling kostade abonnentföreningen 50 kr. om året. Ville man 
komma längre ut i världen, måste man få stationen i Gäddede 
att medla. Det hördes inte på längre håll. Från början var sam-
talsavgiften i Jorm 5 öre. Sen höjdes den till 10 och slutligen till 
20 öre. Abonnenterna måste också betala för varje samtal. Vid 
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varje apparat fanns en sparbössa för avgifterna. Då linjen var 
färdig, hade man en skuld på 600 kr. Bröderna Enar och Per 
Jonsson skrevo på en växel för det beloppet. Om c:a fyra år var 
man skuldfri bara med hjälp av de där småslantarna. Genom att 
det var så billigt, pratade man i telefon bara för ros skull. Alla 
ville prova den nymodiga, underbara inrättningen. Telefonen 
begagnades i stor utsträckning som förströelsemedel, ty man hade 
här mycket smått om sådana på den tiden, men givetvis var den 
också till mycket stor nytta, helst vid sjukdomsfall. 

En likadan linje byggdes något år senare efter Kvarnbergs-
vattnet och ända till Björkvattnet. Där fanns ingen växel utan 
genomgång från apparat till apparat hela sträckan. Signalkartan 
liknade telegrafalfabetet. 1908 byggde blåsjöborna sin telefon-
linje, lika beskaffad som de två andra. Klockar-Wassdahl i Gädd-
ede, Mårten, monterade upp alla apparaterna på rent gehör, och 
bra blev det. Samtidigt byggde Mariebergs A.-B. telefonlinje till 
sina gårdar i Lilla Blåsjön och Ankarvattsliden. Den var av ännu 
enklare beskaffenhet än jormarnes, i det att isolatorerna utgjor-
des av isoleringsknappar för elektriska inomhusledningar. 1928 
fick Jorm rikstelefon och Blåsjön några år senare. Jormborna 
måste hålla stolpar och hantlangning för deras uppsättande, men 
det behövde inte blåsjöborna. 1943 byggde lappväsendet telefon 
från Blåsjön och till kronohemmanet i Lejpikvattnet, och där-
med hade alla fjällställena inom socknens lappmark fått telefon-
förbindelse med riket i övrigt. 

Före sekelskiftet saknade Jorm ordnad postgång, men då blev 
det lantbrevbäring en gång i veckan. 1905 inrättades poststation 
i Jorm med Enar Jonsson som föreståndare. I 15 år skötte han 
posten och höll lokal. Från början var det bara en tur i veckan. 
Sedan blev det efter hand 2 och 3 turer. Första åren var Enars 
lön inklusive ersättning för lokalen bara 100 kr. för hela året. 
Sedan höjdes arvodet till 240, 360 och 600. Enar tog posten så 
billigt, bara för att den skulle komma i gång. En del gäddedebor, 
bl.a. kyrkoherde A. Arvidsson, köpte sina frimärken i Jorm för 
att hjälpa upp uppbörden av frankotecken. Avlöningen bestämdes 
nämligen efter stationens inkomster. Postförskottsuppbörden steg 
de sista åren till ej mindre än 80 000 kr., men det tog man ingen 
hänsyn till vid arvodets tillmätande. Samtidigt med att Jorm 
fick poststation, blev det lantbrevbäring en gång i veckan linjen 



19. Tre Jorm-gubbar. Fr.v. Hans Olofsson i Jormlien f. 1845, Jöns Jonsson 
kallad »Kungen i Jorm» f. 1845 och Per Bengtsson f. 1844. — Foto: A. Arvids- 

son omkr. 1910. 

20. Kyrkbåt i Jorm med tre årpar. — Foto: A. Arvidsson omkr. 1910. 
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Jorm—Lilla Blåsjön—Ankarvattnet—Stora Blåsjön och Jorm. 
Landsvägen till Jorm blev färdig 1923, och 1926 insattes post-
buss med dagliga turer. 

1904 eller 1905 bröto jormborna kärrväg över Junsternäset. 
Varje bonde utgjorde dagsverken efter sitt skattetal. Då lands-
vägen kom, fick den följa denna kärrväg, som bara behövde 
breddas. 1910-15 bröto jormarna kärrväg mellan Jorm och 
båtlänningen vid Lilla Blåsjön. Redan 1908 hade en sådan kärr-
väg genom lappväsendets försorg kommit till stånd uppöver 
Ankarede. 

Elektricitetsverket i Jorm byggdes 1919. Det är på 35 häst-
krafter. Man bildade en elektrisk förening u.p.a. Bönderna läm-
nade ledningsstolpar gratis, var och en över sitt skifte. Uppföran-
det av stationen sattes bort på ackord till Erik Olofsson i Jorm. 
Han byggde efter ritningar från Vaplands mek. verkstad, som 
levererat turbinen. Det elektriska maskineriet tog man från ASEA. 
Komplett med inmontering i husen kostade anläggningen 140 000 
kronor. De första åren gick det dåligt ekonomiskt, för det var 
så många, som strejkade med betalningen av lampavgifterna, 
men så skaffade man mätare med myntinlägg, och sen blev det 
bra. F.n. har föreningen en skuld på c:a 10 000 kr. Om man haft 
samma betalningssystem från början, hade man för länge sedan 
varit skuldfri. Ursprungligen var skuldsumman 28 000 kronor. 



Kap. V 

Blåsj öbyggare. 

I jordeböckerna finnes antecknat, att Enar Persson i Jorm och 
norske drängen Fredrik Aronsson hade rätt att upparbeta ett nytt 
hemman vid Stora Blåsjön till den skatt, som efter 15 års för-
lopp eller år 1814 kunde åsättas. Den nämnda rättigheten skulle 
alltså ha beviljats 1799. Enar Persson tyckes icke ha begagnat 
sig av det erhållna tillståndet, men Fredrik Aronsson står skriven 
som nybyggare i Blåsjön åren 1799-1845. Han var född 1769 
och dog 1845. Som andre åbo i Blåsjön antogs genom resolution 
1801 Jöns Olofsson, född i Jorm 1771. I räkenskapsboken över 
kyrkomedlen vid kapellbygget i Viken uppgives han såsom hem-
mahörande i Blåsjön. Folktraditionen uppger också mycket riktigt 
dessa två såsom de första nybyggarne i Blåsjön. 

Fredrik Aronsson har gått till eftervärlden under benämningen 
Stor-Fredrik. Epitet »stor», som ofta tillägges förfäderna, be-
höver icke nödvändigt hava varit betingat av personernas resliga 
växt, ehuru detta någon gång varit fallet. Vanligaste orsaken har 
varit den, att man genom namntillägget velat skilja på en äldre 
och en yngre person med samma namn. Det har varit mycket van-
ligt, att man »kallat igen» fäder och förfäder, d.v.s. givit barn 
och barnbarn de gamlas namn. Efter det har fadern fått förleden 
»stor-» till sitt namn och sonen »lill-». Om det gällt att skilja 
på tre personer med samma namn, har den äldste ofta fått för-
leden »gammel-», d.v.s. den gamle. 

Av kyrkoböckerna inhämta vi, att Stor-Fredrik var gift två 
gånger, och att det var ordning och reda i nativitetsförhållandena 
där i huset. Första hustrun födde 9 barn på 15 år. Det blev en 
ny unge vartannat år utom en gång, då det var bara året mellan 
dem. I andra giftet blev det barn vart tredje år och tre gånger 
å rad, i bägge äktenskapen sålunda sammanlagt 12 barn. 
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21. Utsikt mot Mejsklumpen och Norra Blåsjön. — Foto: C. E. Djärf. 

Från den allra första nybyggartiden i dessa trakter berättas 
följande: 

På vintern före den sommar, då flyttningen till det utsedda 
nybyggesstället vid Blåsjön skulle företagas, begav sig Fredrik 
Aronsson till ort och ställe för att hugga timmer till de första 
och nödvändigaste husen. I trakten funnos en hel del lappar med 
klara papper på renbetesrätten. Dessa sågo givetvis med oblida 
ögon dylika förberedelser till intrång på deras betes- och jakt-
marker och beslöto göra, vad de kunde, för att förhindra fort-
sättningen på tilltaget. Då nu Fredrik huggit färdigt och begivit 
sig av, släpade lapparna med hjälp av renar ihop det huggna 
timret i en hög och tände på, men de lyckades inte mera än 
sveda stockarna en smula. Veden var för rå. Ä den lilla stuga, 
som uppfördes av detta timmer, syntes eldmärkena, så länge huset 
fanns till. Elden blev icke dess bane utan vattnet. Snölossningen 
ena våren blev så häftig, att en liten bäck i närheten svämmade 
över och rev stugan med sig ned i sjön. Förmodligen skedde detta 
1867, då vintern dröjde kvar omkring en månad längre än van-
ligt och utan förmedling övergick i sommarvärme. 

En mörk höstkväll året efter attentatet mot timret hördes ett 
mångstämmigt larm utanför nybyggarstugan i Blåsjön. Dörren 



22. Olof Aronsson i Blåsjön (omtalad s. 100), dotterson till ›Stor-Fredrik), 
fotograferad 1924 vid 94 års ålder, d. 1927. — Foto: Förf. 

rycktes upp, och rummet fylldes med lappar, vilka samlat sig 
mangrant för att jaga bort nybyggaren, eller, om ej annat hjälpte, 
rent ut »tyyn» honom (d.v.s. dräpa honom). Stor-Fredrik fick 
nu ett formligt föreläggande i den stilen. Att foga sig efter lappar-
nas vilja hade han ingen lust till, eftersom han skaffat sig nybygg-
nadslov. Nävrätten vågade han ej tillgripa, så talrika som mot-
ståndarna voro. I stället försökte han med vänligt och inställsamt 
tilltal. Då lapparna märkte, att de hade övertaget, blevo de så 



78 

23. Stenfjös i Blåsjön, uppfört av Olof Aronsson på 1870-talet. över- 
byggnaden av trä, utvändigt klädd med stående skifferhällar. Foto: 

Förf. 1913. 

påträngande och hotfulla, att Fredrik måste retirera bakom det 
stora bordet. Om nu lapparna ostörda fått hållas, hade denna 
historia helt säkert kommit att sluta mycket otrevligt för Stor-
Fredrik. Antagligen hade de dödat honom genom att vräka sig 
mot bordet och med detta klämma fast honom mot väggen. Men 
nu tillstötte i rätta ögonblicket en tredje part. Fram ur skåp-
sängens dunkel kom en jättegestalt farande med väldig fart och 
ett hiskligt rytande. Det var Gammel-Lars i Ankarvattnet, vil-
ken lyckligtvis kommit på besök den aftonen. Inte förr hade lap-
parna känt igen Lars, innan de hals över huvud rusade på dörren. 
Under en kort stund kunde de båda nybyggarna från stugubron 
höra det ivriga trampandet av flyende och en och annan svag 
svordom från någon lapp, som i mörkret snavade över en sten 
eller trädrot. Besöket gjordes aldrig om. 

Denne Gammel-Lars, vars rätta namn var Lars Olofsson, var 
vid det här laget endast några och 30 år. Han var nämligen född 
1773. Av traditionen utpekas han som den förste i Ankarvattnet. 
Den första resolutionen på detta nybygge synes emellertid, enligt 
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jordeböckerna, ha meddelats redan 1761 till Per Halling och 
Erik Lundström, den andra till Isak Hansson 1763 och slutligen 
den tredje till Lars Olofsson, Jon Persson och Per Persson 1799. 
Antagligast är väl, att de där tidigare aspiranterna på stället inte 
kommit sig för att utnyttja de erhållna rättigheterna. Hos nutida 
avkomlingar till Gammel-Lars har jag antecknat följande, som 
berättats från släktled till släktled genom tiderna: 

Första sommaren, då Lars bodde i Ankarvattnet, befann han 
sig en dag i sällskap med sin hustru Kerstin på slåtterarbete borta 
på en fjällmyr. Han slog, och hon räfsade. Något tjänstefolk hade 
de inte. Bäst det var, fingo de på helt kort håll inne i risbacken 
se ett par förfärligt fula troll, de där uppträdde med skräck-
injagande åthävor. Lars förstod strax, vad det var, och fortsatte 
lugnt med sitt arbete, men inte så Kerstin. Hon blev rädd och ville, 
att de skulle springa därifrån. Antagligen trodde hon, att det var 
ett par av de underjordiske, som ville på detta sätt ge tillkänna 
sitt missnöje med att människorna trängde sig in på deras område. 
Så med ens skrek Kerstin till och segnade ned avsvimmad. Då 
slängde Lars lien och satte iväg åt trollen till. Lika kvickt togo 
dessa till fötters, men den gången hade de alldeles för korta ben. 
Inom några få ögonblick sutto de fast i nybyggarens säkra grepp. 
Det var som Lars trodde. Ett par lappar hade klätt ut sig till 
troll i den barnsliga tron, att de skulle kunna skrämma bort 
nybyggaren från Ankarvattnet. Lars kastade de båda lapparna 
till marken, skar en fingertjock vidja och kvistade den omsorgs-
fullt, varpå han gav dem båda ett grundligt kok stryk. Innan han 
släppte dem, utfäste han sig att helt enkelt slå ihjäl förste lapp, 
som härnäst vågade ofreda honom. Detta skulle de hälsa sina 
stamfränder. Han slapp slå ihjäl någon lapp. De-  lämnade honom 
i fred ändå. 

Vid samma tid tog Gammel-Anders upp nybygget IIuddings-
vand på norska sidan. Anders lär ha varit över all måtta stark. 
Det berättas att då han skulle ha golv i sin stuga, valde han ut 
de grövsta granar, som stodo att finna. Av dem högg han stockar 
i full golvlängd och klöv dem mitt itu. Dessa väldiga »klåmninga» 
bar han så på axeln nära en fjärdedels mil, åkande skidor. Man 
tycker, att han borde ha arbetat golvtiljorna färdiga vid stub-
ben, så hade de blivit lättare att frakta, men Anders hade en 
annan uträkning. Då han bar hem stockhalvorna i deras ur- 
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sprungliga skick, fick han en massa bränsle alldeles gratis. För 
inte så värst många år sedan revs hans stuga. Fastän golvtiljorna 
nu voro väl torra och följaktligen mycket lättare, än då de lades 
in, hade tre karlar all möda att förflytta dem några få meter. 

Även denne nybyggare var illa sedd av lapparna. Dessa sam-
lade sig därför en gång manstarka och tågade till nybygget för 
att jaga bort Anders. Han stod just ute på backen och högg ved, 
då skaran anlände. Lapparna voro morska värre i förlitande på 
sin numerära överlägsenhet. De hojtade och skreko och syntes 
ämna skrida till handgripligheter. Då böjde Anders sig ned, grep 
en stor vedstock på mitten, lyfte den rätt över huvudet och slung-
ade den sedan långt bort på backen lika lätt som hade det varit 
ett vanligt kastvedträ. Det blev med ens så förunderligt tyst, och 
i nästa ögonblick jagade hela lappflocken bort, driven av panisk 
förskräckelse. Efter detta hyste alla lappar ryktesvitt omkring 
den allra största vördnad och fruktan för Anders i Huddingsvatt-
net. Det föll ingen enda, av dem in att på minsta sätt utmana den 
väldige, helst sedan en lappojke efter ett besök i Anders' stuga 
kunnat berätta, att han där sett »hårhärnan» av en lapp hänga 
på väggen — hela peruken med huvudsvål och allt. Detta var 
dock ett stort misstag. Det var ingen lappskalp utan bara en 
gammal peruk av den sort, som karlar förr i tiden använde, då 
de skulle vara riktigt till helgdags. Barnbarnsbarn till denne 
Gammel-Anders finnas ännu i Blåsjön. 

Sägnerna berätta ej om några flera sammanstötningar mellan 
lappar och bofasta i denna trakt. Förhållandet mellan de två folk-
grupperna förblev emellertid spänt och utlöste sig slutligen i en 
långvarig rättstvist med vittgående konsekvenser. För den saken 
skall jag redogöra i ett särskilt kapitel (kap. XV). 

Tack vare att de viktigaste familjepapperen rörande Stor-Fred-
rik och hans närmaste efterträdare å gården ännu finnas i behåll, 
kunna vi erhålla en detaljerad och korrekt bild av de förhållan-
den, under vilka dessa människor framlevde sitt dagliga liv. Det 
äldsta av dessa dokument är en bouppteckning från 1817 efter 
Stor-Fredriks första hustru. Den är skriven av Jonas Wassdahl. 
Denne var född i Norge 1782 och hette Jon eller kanske Jonas 
Persson, gifte sig år 1800 med en frostviksflicka och tog sig nam-
net Wassdahl, var åbo i Ankarvattnet 1805-1825, kom sedan till 
Viken och levde till 1867. Från honom härstamma alla i Frost- 
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viken med namnet Wassdahl. Det är verkligen överraskande att 
vid denna tid här träffa på en så pass duktig skriv- och räkne-
karl. Pennan synes vara förd utan minsta tvekan. Stilen, delvis 
med tyska bokstäver, är bitvis riktigt vacker och framför allt 
tydlig. Anmärkningsvärt är att persedlarna prissatts i riksd. riks-
gäld, men summan inom varje ämnesgrupp omräknats i riksd. 
banko och i det reducerade skicket utförts i sammanföringskolum-
nerna. Förmodligen beror detta därpå, att värderingsmännen 
måst få tänka sig värdet i riksgälds, emedan de inte varit vana 
med bankoberäkningen. I följande noggrannast möjliga avskrift 
har jag här och var skjutit in parenteser [ ] med kortare förtyd-
liganden, samt i behövliga fall insatt siffror i löpande följd, hän-
visande till förklarande noter nedan. Så här ser den gamla boupp-
teckningen ut: 

År 1817 den 24de Januarii höls Boupptekning hos Lappmarks Krono 
Nybygges åboen Fredric Aronsson i Blåsjön efter dess hustru Märet 
Olofs Dotter som med döden afled den 19de November nästledit år och 
lemnade efter sig nio Barn nämligen Sönerne, Aron på 17tonde  året, 
Pehr på 6te året. och Döttrarne Märet på 15"de året, och Brita liva 
år, Cersti på 13tonde  året, Sara 4ra år, Carin 1 1/2  år; hvilka Barns rätt 
bevakades af Bönderne Pehr. och Hans Pehrssöner i Hiorm [Jorn* 
Egendomen framgafs af efterlefvande maken och bevakades som följer. 

Fast egendom 
Nybygget Blåsjön värderas såsom i försvarligit 

stånd till  200 

Riggs. gds Banco 

Su 200 1 33 16  

Sillfver 
1 st. Sillfver begare gl. [gammal] y. [vikt] 2 

lod a 24 sk.  1 
Su — 32 

Tann 
1 st. Tänn skål v 2 1/2  ii [skålpund] a 32 sk. 1 32 
1 st. do slät talrik v 1  --- 24 

Su 28 121 4 

Koppar 
1 st. Kietel stor väger 1 L 16 [pund] 5 IL ... 12 - 
1 st. do mindre väger 8 U med fatalt 1  9  32 
1 st. do Liten men ny  2 

su 16 32 11 5 4 

1  Faten är benämningen på den halvcirkelformade grepen på kittlar och 
grytor; jfr lidmålet »fåttåne», samt verbet »fåttå», fatta, gripa tag i. 

6 
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Glas och Stenkiiril 
1 st. Kanflaska [flaska rymmande en kanna] 

grön  24 
6 st. små dito dito  1 
2 st. Supglas  19 

Transport 1 36 146 26 8 
1 st. Stenfat 8 
2 st. Stenskålar a 4 sk.  8 
1 st. Porcellaiens [porslins] tallrik  8 

Su 212 1 28 — 

Jern Saker 

6 st. Dels tälg [-] hugg [-] och han[d] yxor  
1 st. Jern Skofvel  
1 st. Tvervedsåg [stocksåg]  
1 st. Jern stör [järnspett] nött  
3 st. mull gräf gl. nöt [ta]2  

3 — 
24 

2 
1 24 

12 
1 st. Spiut nöt[t]  16 
8 st. Starr Liar bätre och semre  5 
1 st. nafvar stor  1 
5 st. mindre Dito  1 
2 st. Hand såggar [sågar] bätre och semre — 28 
1 Par jernstänger gammal nöt[t]2  1 16 
2 st. ull Saxar  — 40 
1 st. hålskafvar 2 st. ske[d] jern  12 
1 st. Plog med jernskera och Bil [1]  1 16 

[Obs. att plogen i övrigt är helt av trä — 
även vändskivan.] 

2 st. Filar och 1 st. Rasp  36 
1 st. Skohammare 4  1 st. hoftång  94 
1 st. 8 Räfflad lod Börssa 5  6 — 

2  Mullgräv: gräv med vilket man vid sådden h,ackade eller myllade ned 
sädeskornen. Enkla harvar med träpinnar eller i flakar av kluvna klabbar 
kvarlämnade långa kvistnabbar voro nog kända redan vid denna tid, men 
man föredrog att hacka ned kornet med gräv ännu i senare hälften av 1800-
talet, emedan man på det sättet kunde få alla kornen nedmyllade. Man hade 
smått om utsäde, så att det gällde att få allt till gronings. 

3  Här avses järnstänger till slädmedar. 
4  Skohammare: hammare med kofotspen och ena klon lång och spetsig 

att användas, då man skodde hästar. Med den spetsiga klon bröt man loss 
skorna, med kofoten drog man ut de gamla sömmen. Vanligen hade man 
bara denna enda hammare och använde den till allt möjligt. 

5  Lodbössorna voro antingen 4-, 6- eller 8-räfflade. Endast om kalibern var 
mycket liten, var bössan 4-räfflad. Man fick inte plats för flera räfflor. En 
8-räfflad bössa måste vara ganska grovkalibrig. 



4 st. Korn Skära °  - 40 
2 st. Sledar med skaxlar och smide  1 36 
1 st. Stötting med jern räp och tåga 7  1 12 
2 st. Slag borrar och 1 st. nabbtång 8  36 
1 st. Fog höfvel och 1 st. slett höfvel  32 
1 st. båga sax °  18 
1 st. skruv ste  1 32 
2 st. Häst skellor med ett Jernsänke 10  2 94 
1 st. Do Koskella med Jernsenke  1 
2 st. mindre Do utan D°  -8 

Transport 37 -8 — 148 -2 -8 
1 st. Björn Jern såsom half Egare  5 
7 st. Knifvar nöt[ta]  — 19  
1 st. Gryta stor sönder med jern ban[d] på 

8ta Kanrum g1.12  2 — 
1 st. Do a 5 Do gl.  1 
1 st. ny a 1 Do Do  — 24 

[Träsaker. Rubr. uteglömd] 
2 st. Kar med lock på a 16 skill.  — 32 
2 st. Do utan Do a 12 s.  24 
1 st. Rost[kar] 16 

6  Kornskåra: handskära för säd. Vanligen var det främre ändan av en 
gammal avbruten lie, försedd med ett vidnitat vinkelställt handtag av trä, 
men åtminstone i en senare tid fanns det vackert smidda skäror med tånge 
och handtag. Verktyget kallas i dial. »sigd». Ännu i förf:s ungdom skar man 
säden allmänt med sigd. Det ansågs nära nog syndigt att lägga lie i korn-
åkern. Med sigd skär man än i dag starr, som skall beredas till skohö. 

7  Denna stötting har inte haft annat smide än dragtågan. Sådana stöt-
tingar voro för gårdskörslor vanliga i förf:s ungdom. Manken (d.v.s. tvär-
bjälken) med dess båda bärklotsar var med träpinnar förbunden med 
medarna. Med järnrepet avses en kedjestump, helt visst en sällsynt sak vid 
denna tid. Det vanliga var vidjerep och läderremmar, s.k. »töug». Se not 
28 nedan! 

8  Slagborr, dial. »Xlabörr»: lockbetel, kallas så, emedan den drives in 
medels slag med klubba eller hammare. Nabbtång: böjtång med vilken man 
vek till »nabban» eller krokarna i snällvingen till spinnrocken. 

9  Bågasax: en vanlig större sax med bågformade handtag. 
i° Järnsänke. Detta är helt visst ett försvenskat, numera alldeles bort-

glömt dialektord, utgörande namnet på ett skällhalsband av järn, delvis över-
klätt med läder. Sådana förekomma ännu. 

11  B jörnjärn. Stor trampsax med tandade käftar för björn. Det var som 
synes av det åsatta priset en dyr pjäs, varför de båda grannarna anskaffat 
ett gemensamt. 

12  Då en gryta spruckit från brädden och neröver, har man brukat lägga 
om den ett järnband, varefter den varit fullt användbar igen. 

83 



84 

5 st. Sörpbyttor 13  

2 st. Kärn holkar a 8 s.  
36 
16 

8 st. Lockbyttor a 8 s.  1 16 
2 st. Hånk [b] yttor 14  -6 
2 st. Smörkannor a 4 s.16  -8 
4 st. Wril skålar a 16 s.16  1 16 
3 st. miölkbonkar a 4 s."  12 
2 st. Siltred [sil-trä] a 6 s.18  12 
8 st. mat koppar a 4 s.12  32 
1 st. Bröd korg målader 20  24 

12 st. mjölk tråg a 4 5.21  1 -- 

13  Sörpbyttor. Ett sådant kärl kallas i dial. »kustamp». »Stamp» är en 
mindre så, »ku» =ko. En dylik så var föga större än ett ordinärt ämbar, 
»i byytt», men hade, i likhet med en så, grepöron i stället för vidjehank, för 
att det skulle vara bekvämare för korna att komma åt sörpan. 

14  Hånkbyttor=hankbyttor: byttor med en vidjehank till grepe. De an-
vändes att bära vatten i m.m. 

15  Smörkannor. Kärl med detta namn äro obekanta för mig. Troligtvis 
avses därmed små smörbyttor. 

16  Vrilskdlar: skålar av björk- eller granvril. Vril är körtelliknande ut-
växter på nämnda trädslag, oftast halvklotformiga. Genom att fibrerna i 
vrilen äro likasom kors och tvärs uppnystade över varandra kan den icke 
spricka, varför man kan göra tunna, lätta och ändock starka skålar av den. 
I sådana kärl blir tätmjölken finast. Vrilskålar på 15 liters rymd och mera 
ha använts till baktråg, dock ej allmänt, ty så stora vrilar äro sällsynta. 

17  Mjölkbunkar, dial. »biiuna»: laggkärl endast omkr. 1 dm höga men 
3 dm och mera i diameter, användas till tätmjölk. Handtaget är ett stavöra 
som på en laggad mjölkstäva men kortare. 

18  Silträ: en med långa bärarmar försedd vrilskål med hål i botten. Till 
silträet hörde en sorts silfilt (»silhår»), tillverkad av garn, spunnet av 
kosvepor. 

12  Matkoppar av vril. Varje person i huset hade sin matkopp, till stor-
leken avpassad efter ägarens ålder och matbehov. I vardagslag ransonerades 
all mat vid denna tid. 

20  Brödkorg: låg men mycket vid sarg (upp till 5 dm i diam) av tunt, 
böjt virke med hög grep av samma material, vanligen rikt bemålad med 
blommönster, årtal och ägarinnans initialer. Vid högtider och gästabud stod 
denna korg med bröd i på bordet, och i den fraktade man förning till bröllop. 
Den användes också att bära kornet i, då man sådde. Det gjordes helt visst 
uteslutande för bättre »lyckas» skull, ty den var inte bekväm för detta 
ändamål. 

21  Mjölktrdg. I sådana silades all mjölk, som inte skulle bli tätmjölk. 
Antalet mjölktråg är här anmärkningsvärt litet i förhållande till kornas antal. 

denna stora familj har man inte fått lägga an på smörtillverkning för 
avsalu till Norge. Man har behövt äta upp det mesN av mjölken i tätat 
tillstånd. 



3 st. mjölk flaskor större och mindre  
12 st. Tallrikar 22  

3 st. Mat askar a 2 S.23  

1 st. Bröd ask 24  

1 st. Bränvins kagge 25  

2 st. öl kaggar 26  

2 st. Mjölk stef var .  
1 st. Spin Rock g1.27  

Su  
Transport 
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20 
94 
-6 
16 
12 

— 32 
-6 

1 16  
57 42 38 16 

279 28 186 18 -8 

22  Tallrikar: hemmatillverkade trätrissor av björk, alldeles plana, att lägga 
kött, fisk, kams och liknande på, då man åt. En del sådana, antagligen 
från denna första uppsättning, funnos kvar i gården för inte många är sedan, 
nu i hembygdsmuseet. Somliga voro trävita, andra målade och förmodligen 
avsedda åt främmande. Deras diam. är ungefär 13 cm. 

23  Mataskar: ovala kärl av böjt virke med locksarg, som tränges fast 
utanpå själva asken. I dem bar man med sig smör och en del annan mjuk 
mat, då man var borta från hemmet rustad med matsäck. 

24  Brödask, dial. »brölöup». Ask av ungefär samma form och beskaffenhet 
som matasken men så stor, att man i den kan lägga tunnbrödskakor, som 
vikits endast en gång. Kärlets form är anpassad efter kakans. Vanliga namnet 
är »myr-löup», eftersom den sällan användes annat än då man för hela 
veckan är borta på myren och slår. Då är den oumbärlig för det bräckliga 
brödets skull. 

25  Brännvinskagge: hemmalaggad kagge av gran med många band och 
skruvsprund av tenn. Storleken växlar från omkr. 1 liter upp till 5 eller 6. 

26  Olkagge: kagge för hemmabryggt dricka. Sådant kallades alltid »öl», 
även om det var bryggt bara på halm. Konsten att brygga dricka är för 
länge sedan bortglömd i trakten. I gamla tider åter var det regel, att man 
skulle »järå öl» till de stora högtiderna och till slåttanden. Hade man råd 
på korn, blev det en rusgivande dryck, men ofta fick man åtnöja sig med 
dricka på svagårshalm. 

27  Som barn såg förf. antagligen den samma spinnrocken där i gården. 
Hjulet var mycket litet mot på senare tiders rockar och hjulringen tvär-
handsbred men tunn. I hembygdsföreningens museum finnes en rock av all-
deles lika utseende. Det egendomligaste är, att hjulringen är ursvarvad ur 
en enda bit, ur en bred planka. I ett par andra gamla spinnrockar har man 
först satt ihop en fyrkantig ram och sedan ur denna svarvat ut ringen. Man 
har synbarligen inte kunnat konsten att bygga en hjulring av lötar. Fastän 
man hade blivit ägare till »juhl rocken», som den benämnes i en boupp-
teckning från 1823, lär man ha spunnit det mesta garnet på slända eller 
»ten-råkk», som den här kallas. Det gick bättre på det sättet, tyckte man. 
Sländan har ända till nyligen någon gång använts för tvinning av mindre 
partier stickgarn. 
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Diverse Hus Geråd 

2 st. Selatyg 2" grimmar med remskaft [grim- 
skaft bestående av en rem]  3 12 

6 st. Leder tåg g1.28  1 
2ne st. klöf Sadel med behör 29  32 
1 st. Wäfstolar  1 24 
2ne st. Wäfskedar  1 
3ne st. Wäfspolar [vävskyttlar]  — -6 
1 Par gl. We skaft utnöt 30  -8 
4 st. Herrfvor [garnvindor, bobiner] a 4 s. 16 
2" st. Li orf [lieskaft]  -8 
1 st. Mat span[n] med lås och beslag  2 

28  Lädertdg. Längs ryggen av den nyavdragna nöthuden skar man ut 
fingerbreda remmar, som omedelbart upplindades hårt på en grov stång. 
Remmarnas ändar spikades fast vid stången. Sedan remmarna grundligt tor-
kat, togos de loss från stången, mjukades upp i vatten och befriades medelst 
rakning från håret. Köttsidan skavdes ren från alla hinnor. Därpå lades rem-
marna i barklag ett eller annat dygn. Endast ytan fick bli angripen av garv-
ämnet. Med sentråd syddes alla remmarna samman, så att de bildade en 
sluten ring. Denna vecklades ihop till en härva på fyra eller fem varv och 
omkring en m lång. Sedan hängdes härvan upp på ett starkt fäste i en av 
lämåsarna i stugan, och i härvans nedre ända hängdes fritt svävande en 
huggstabbe eller ögleförsedd tung sten. Remvindlingarna insmordes sedan 
rikligt med en blandning av tjära och talg.. Genom härvans mitt träddes så 
en smäcker, slät stång, som av en karl vid varje ända hölls upplyft så myc-
ket som möjligt. En medhjälpare snodde nu ihop remhärvan hårt genom 
att vrida den upphängda tyngden flera varv runt åt ett håll. När nu de båda 
männen hastigt tryckte ned stången, kom den upphängda tyngden i snabb 
rotation och snodde upp remvindlingarna. I det ögonblick detta skett, gällde 
det för männen att kvickt föra stången tillbaka i högsta läget och hålla den 
där, tills balanstyngden genom sin fart åter snott ihop härvan, då man 
tryckte ned stången på nytt och så undan för undan. Emellanåt måste man 
stanna i arbetet för att lämpa om härvan, så att alla partierna nåddes av 
sämskningen, och för att remmen inte skulle ta för stark värme. En på 
detta sätt väl insmord och genomsämskad rem var sedan okänslig för både 
köld och väta. De voro utomordentliga lassrep, dessa »lär-töug». Man bru-
kade på en gång sy samman och sämska remmar till flera lasståg, grim-
skaft m.m. och sedan sprätta isär längderna. Genom att använda en lång, 
i ena stuguväggen med en ledande förbindelse fäst stång kunde en man ut-
föra sämskningen ensam. 

28  Klövsadel. Förr i tiden brukade man klövja mycket. I förf:s barndom 
förekom det ännu någon gång, men nu är det alldeles bortlagt. Tillbehör 
till klövjesadeln voro ett par klövjekorgar av vridna björkvidjor. 

38  Vävskaft: vävsolv. Med »par» menas nog här en hel uppsättning solv 
på sina käppar. 
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1 st. Slip [sten] med half ås 31  5 
1 st. Do utan Do  1 
1 st. Kruttyg  — -8 
1 st. Strig Säck gl. 2" Skinn Säckar 32  

1 st. Mat Säck g1.33  
1 Halft Dusin målat mat skedar 34  

2" st, Spalm [psalm] Böcker  
2" Par gl. Kalar [kardor] nöt[ta]  
1 st. Stekpanna gl.  
1 st. Bröd Kafvel  
1 st. Lius staka af mässing  
1 st. Bränvins trat[t] af Koppar  
1 st. Skiben flöt [t]35  
210 Famnar nät bodt och sk[j]utna gl.  
2" st. Båtar gl. och rutna  

Sa 
Transport 

Säng Kinder 36  
2 st. Klip[p]ings fällar gl. utan täcke och 
1 st. Skinnkudd med dun uti  
3 st. Rens Skinn gl. och 3 st. skinnkuddar 

utan dun gl.  

31  Haluds: slipstensås av järn utan vevsläng. På en sådan ås anbringade 
man antingen ett svängkors eller ock en vevsläng av trä. 

32  Strigsäck: säck av grovt blångarnstyg. Sådana voro här mycket säll-
synta. I stället begagnade man för säd och mjöl skinnsäckar, vanligen av 
fårskinn. Ullen var endast avklippt, ej avkalkad. Den inåt vända köttsidan 
var beredd på samma sätt som fällskinn men inte lika grundligt. 

33  Matsäck. Här avses helt säkert en s.k. ›kla-slikk» : ryggsäck av garvat 
och svärtat renskinn. Själva säcken var skuren ungefär som en s.k. nattsäck 
och hade som en sådan stängselbyglar men av raka trälister. Hela baksidan 
täcktes av ett lock, upptill fastsytt längs hela kanten och nedtill försett med 
en eller två spänntampar, svarande mot i säcken fastsydda spännen. Med 
locket spände man fast föremål, som voro för skrymmande att ha i säcken. 

" Målade matskedar. Sådana lades fram endast åt främmande. Skeden 
var inuti bladet prydd med en oljemålad fantasiblomma och hela skeden 
fernissad. Själva skedarna gjorde man nog själv i alla hem, men mäla dem 
kunde bara en och -annan, som då gjorde det på beställning. 

33  Skiben. Här avses nog ett s.k. tjurski: löpskida av talltjur. Givetvis 
hade nian flera par skidor i huset, men dessa ha räknats till nödvändig 
personlig utrustning och därför ej tagits upp på bouppteckningen. 

" Sängkläder. Det är alldeles klart, att det för denna stora familj måst 
finnas betydligt mycket mera sängkläder än de här upptagna. Man har 
uppenbarligen betraktat sängkläder som rent personlig utrustning för var 

1 24 
-8 
-6 

2 
16 
12 
-8 

1 24 
-8 
32 

20 
4 

47 12 31 24 
326 40 217 42 -8 

6 24 

3 
9 24 6 16 
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Hästar och Boskap 
1 st. Röd blagt Sto uti 4e året  20 — — 
1 st. Dito Brunt i 2dra året  50 
7 st. miölk Kor a 12 Rd  84 
3 st. Qvigar [kvigor] a 7 Rd st.  21 
1 st. Oxe [tjur]  8 
3 st. Två års Kalfvar a 5  15 

31 st. Större och mindre får  25 
6 st. Getter  8 
3 st. Års gammal Bockar 37  1 24 
1 st. Wall hund  1 

Sa 233 40 155 32 
Summa Rd=Banco 379 42 -8 

Boets Skulder 
Begrafnings kostnaden in alles Skyss [skjuts] 

4ra mil Grafning samt Kiöft för  35 — — 
Krono Skatten för näste år  7 24 
för innevarande [år]  7 32 
Till Bonden Jon Olofss. i Viken  8 — — 
Till Bonden Hans Phersson i Junsternäset 1 Sp. Rd. 
Till Bonden Eric Imbrictss. Snåsn  3 

Transport 66-8 44 -5 -4 
Till Bonden Jöns Jönss. Qvelin  

Ytterligare avgående Poster 
Fat[t]igandelen af Summa inväntari 38  

2 

— 34 -3 

   

och en, alldeles som gångkläderna. Det här är vad som ansågs belöpa sig 
på den dödas del. Man observere att varken här eller eljest i denna handling 
finnes minsta antydan om linnepersedlar av något slag. Klippingsfällen hade 
helt kort ull. De får, från vilka skinnen till densamma voro tagna, hade man 
klippt några veckor före slakten, för att ullstubben i den blivande fällen 
skulle hinna växa ut en smula och inte vara så skavande sträv. Skinn-
kuddarna voro av ludet kalvskinn och vände hårsidan ut. 

37  Bockkillingar kastrerades kort tid efter födseln. Man tog ullsaxen och 
klippte helt enkelt bort den lilla pungen med dess innehåll. Det bekom inte 
djuret det minsta. En sådan »jällabokk»  kunde få leva ända tills den var 
ett par år och blev riktigt bra till slakt. 

38  Fattigandelen. Det torde nog ha varit lag på att fattigkassan skulle ha 
en viss liten procent av totalsumman av varje bouppteckning. Den posten 
är åtminstone upptagen å alla de bouppteckningar från äldre tider, som jag 
här sett. På en bouppteckning från 1826 är fattigandelen angiven till Ve pro-
cent av summa inventarium, och det tycks den vara även på den här boupp-
teckningen. Lång tid sedan detta upphört att vara en pålaga, fortlevde tradi-
tionen på det sättet, att man vid en vuxens frånfälle skänkte en slant dels 
till kyrkan och dels till de fattige. Gåvorna lystes på från predikstolen samma 
söndag tacksägelse hölls efter den döde. Den vackra seden fortlevde ännu 
vid sekelskiftet. 
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Upteknings och värderings mäns arfvode 
Nämnde mannens arfvode för en förrät[t]nings 

10 

dag och 4ra mils resa  3 18 
Sa [skulder] 82 12 -3 54 40 -2 

Boets Behållning 325 -2 -6 
Summa Rd. Be° 379 42 -8 

Sålunda upgifvit oss intet veterligt undan Döljt betyga under Eds 
förpliktelse ut Supra: Fredric [bom.] Aronsson 

i Blåsiön 

Såsom upteknings och värderings män under Skrifva 
lon Wassdahl / Mårten Bengtsson / Nämnde männ 

Fat [t]igandelen af Summa Inväntarium 
34 s. 3 rst. Rigsg. qvit [t]eras af 

Olof Edfors. 

I anseende dertill att de Kleder som kunde finnas efter Fredric Arons-
sons afl. Hustru Märta Olofs Dotter i Blåsiön ansågs vara af nöden till 
Barnens behållning, och Fadern åtagit sig ansvaret såväl' Kleda som 
föda och upfostra Barnen, fans bäst att Då uti denna Lapmark, för 
aflägsenheten [s] Skull ingen auctioning kan Ske på de omyndigas egen-
dom, så framt den icke Skall genom kostnad och stora umgelder, genom 
en lång och besverlig transport framforslas på bygden, hvar igenom 
egendomen Skulle för minskas; till att undvika desse Svårighetter för-
klare vi os såsom de omyndige Barnens förmyndare nöjde att Fadren 
Fredric Aronsson får behålla egendomen orubbad, imot dett villkor: att 
till os genast utbetala den andel, som enligt Boupteknings Summa Be-
hållning bör till falla Barnen neml. på deras lott gemensamt 108 Rdr 
16 sk. 10 rst. Banco. 

Blåsiön d. 24de Januarii 1817 
Pher [bom.] Phersson Hiormsiön / Förmyndare 
Hans [bom.] Phersson Hiormvatnet / Förmyndare 

Sanningen och riktigheten af föregående beslut och öfverens kom-
melse betygas 

Jonas Wassdahl / Mårten [bom.] Bängtsson Nämndemän 

Upvist hos underteknade den 8de oktober 1818 och Riktig befunnen 
intygar ut supra M. Höglund 

kr. Länsman. 

Det är nog alldeles omöjligt att i Stor-Fredriks hus upptäcka 
den minsta tillstymmelse till lyx, så vida man inte skall räkna 
dit de föremål, som hade med brännvinet att göra. Med de få 
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och enkla verktyg man förfogade över, måtte det dagliga arbetet 
ha varit i högsta grad mödosamt. 

Så skola vi förflytta oss 24 år fram i tiden och med ledning 
av ett liknande dokument som det nyss granskade söka få en 
överblick av de då på samma ställe rådande förhållandena. Även 
nu är det mor i gården, som har slutat sitt dagsverke och gått in 
i den eviga vilan. Det är Stor-Fredriks näst äldsta barn, dottern 
Märet, född 1802 och gift med Aron Olofsson, som slutat sina 
dagar 38 år gammal. Jon Wassdahl tjänstgör fortfarande som 
skrivare vid dylika förrättningar. Förra gången han var här och 
skrev, var han i sina bästa dagar, bara 35 år gammal. Nu är 
han 59, och det syns på dokumentet, att han åldrats. Pennan 
har inte löpt så lätt och säkert, och allt emellanåt har han räknat 
fel och måst ändra. Han klarar emellertid uppgiften, och så här 
blir resultatet: 

År 1841 den 22 martii före togs Boupstekning hos nybyggaren Aron 
Olofsson i Blåsjön efter dess Hustru Märet Fredricsdotter der stedes 
som med döden afled den 30de December 1840 och lemnade efter sig 
en Son Olof i Nionde året Samt en dotter Märet på fjerde året hvars 
rätt bevakas af nybyggaren Aron Olofsson i Ankarvattnet tils vidare 
Laga förmyndare kommer att upptagas — egendomen uppgafs och 
anteknas Som följer 

Krono Nybygget Blåsiön  200 200 

Tann 
1/2  Dusen Täntalrikar  5 40 
1 st. Jus staka av mässing  1 6 40 

Kapar 
1 st. Kel Stor gl. och mycket nöt  18 
1 st. Do mindre också nöt  8 
3 st.. små och nöt Saman räknad  6 32 

Jarnsaker 
1 st. Gryta stor a/ 15 kanrymd  10 
2 st. mat grytor  10 
1 st Stäkpanna  -- 36 
3 st. Täljebilar bättre och Sämre  3 
3 st. Huggyxar något nöt  3 

12 st Liar bättre och Sämre  12 
5 st. myllgref 1 24 
1 st. Järnstör liten och nöt  2 
2 st. Selatyg med behörigt Smide  6 
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2 st. Boga Saxar  1 24 
2 st. Får Saxar  1 24 
2 st. Lobössor  16 
1 st. Järn Plog med tåga något nöt  5 
1 st. B jella Stor med Sägg  2 
2 st. Do Små  1 
1 st. Skohammare en hof tång  (?) 
1 st. Hus Nafvar 4 min  2 
1 Tvärved och en hand såg  5 
1 st. Rasp och 3ne fellar [filar]  1 4 
2 st. höflar en slet en fog en skåhöfvel  2 75  16 

Transport 

Transport 75 16 
1 st. Dynggrep och en Spade mycket nöt  1 
6 st. Telje qnivar  — 36 
2 par bord qnifvar  — 24 
1 st. Kärm Sleda med behörigt smide och Järn 

Stänger 33  6 
1 st. Forsleda [fodersläde] med behörigt smide 2 
1 st. Skakseltåga  — 24 
3 st. Leder räp  2 
1 st. Slipsten och tvänne halfåsar  2 24 

Smedje Saker i försvarligt stälning  18 114 28 

Trevaror 
1 st. Barkkar och tvänne mindre  7 
3 st. Såar  3 
4 st. Sorpbytor 2 

10 st. Lockbytter  3 36 
1 st. Tjernholk  — 12 
2 par hånkbyttar  1 
3 st. mjölk staf vor  — 19  
4 st. vril Skålar  3 
6 st. matkoppar  1 24 
1 st. Siltred  — 6 
1 st. olkovel målad 4°  - 36 

12 st. mjölk bonkar  1 24 
2 Dusen mjölktråg  3 
1 st. mat Span med lås och beslag  1 24 
1 st. Kled Kista  3 
1 Dusen matskedar  1 32 42 

39  Kärmsleida: dial. »tjårm-slåddå» av »tjåårm» = skäppa som t.ex. på en 
gödselsläde. Här menas nog en s.k. »fal-slåddå» = färdsläde, som man hade 
på utfärder. Gödselsläden saknade varje tillstymmelse till smide. 

49  Kovel: dial. »kåvvål», spilkumsliknande träkopp. 
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Divärse pärsedlar 
2 st. Sten fat och en Skål  1 
6 st. Glas flaskor större och mindre  1 
2 st Supglas  — 12 

Transport 2 12 
Säng och gång Kleder 

1 st. Linsärk något sliten och en af ull  2 
2 st. Kjortlar en af kamres och en ull  8 
2 st. Tröjor en svart en blå  6 
2 st. Lifstycken 1 24 
2 par strumpor  1 
2 par vantar  — 24 
1 st. Selkestörklede [sidenhalsduk] ett bomulls et Do 

af ull  5 
De befintliga hvardagskleder som ej kan påräknas 

upptogs för barnens behof och förnödenhet. 
1 st. Säng full redd med kleder  7 
1 st. Do med semre kleder till vardags  5 
1 st. ny psalmbok  1 12 37 12 

Sjöredskap 
1 st. not 60 alnar halfslitna  20 

10 st. Nät ny och gammal till sammans  20 
1 st. Båt i fult [fullt] stånd  6 46 

Hästar och boskap 
1 st. Rö vränsk [hingst] i tredje året  60 
6 st. Hyr a 20 Rd st.  120 
5 st. Ungnöt 2" qvigor en oxe i tredje året  40 

25 st. får större och mindre  40 
1 st. Wallhund  1 24 261 24 

Suifia Iinväntarium 733 14 
Skuld Liqvid 

Till Svär föräldrarna  68 
Till Pigan Elin Olsdotter  30 
Till Johanes Laxå [handl. i Norge]  112 24 

Skuld Sa 210 24 

Afgår i Skuld 210 24 blir behållningen 522 Rd 38. 
Då hemm värde från drages med 200 Rd finnes tillgångarne med 

322 Rd 38 s hvar i från tillfaller barnslotten 107-24. 

Att detta Bo, med egendom och Gäld, är riktigt uppgifvet. såsom det 
befans vid min Salig Hustrus frånfälle, och icke dett ringaste undan 
döljt. betygar under Edelig förpligtelse Blåsjön Utsupra 

Aron [bom.] Olofsson 
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Wid denne Boupptekning hafver jag nedan skrefne varit tilstedes är 
och dag före sk refne Aron [bom.] Olofsson 

Ankarvattnet 
å Barnens vägnar. 

Att sålunda som upgifit är finnes uppteknat intyga 
lon Wassdahl. 

Wärderingen är förrättat af undertecknad som ock bestyrka dess 
Riktighet Pher [bom.] Enarsson Iorm. 

De fatiges Andel 44 Skillingar Rigsgälds såsom fulleligen betalat 
qviteras af [Underskrift saknas.] 

Efter mognare granskning och uprektig öfvervägande enligt Skrif te- 
ligt bevis skall till falla arfvingarne i arf 200 Rd. Rg. 

Intyga lon Wassdahl. 
[Denna anteckning är skriven på tvären i originalet.] 

Många poster i denna senare bouppteckning känner man igen 
från den förra, men det har kommit till en hel del nya och efter 
omständigheterna helt visst förträffliga saker. Det har uppenbar-
ligen gått framåt under detta kvartsseklet. Man har skaffat sig 
ett helt halvdussin tenntallrikar och betraktar nu dem av trä 
som värdelösa, varför man inte antecknar dem. En del av dem 
funnos likvisst kvar å gården så sent som 1930. Den stora nya 
grytan på inte mindre än 15 kannrum (39 1) är en kostelig tingest, 
värd lika mycket som en halv ko eller 10 Rdr. Dynggrepen av 
järn markerar ett stort tekniskt framsteg, även om en nutida 
bonde i trakten ej skulle vilja arbeta med det verktyget. 'Det 
hade bara tre klor, var hemsmitt, tungt och klumpigt. I jämförelse 
med den dittills brukliga tvåkloiga gödselgrepen av trä, med eller 
utan järnskodda spetsar, var den dock idealisk att arbeta med. 
Trägrepen kallades »sul-rokko» av »sul», grenklyka, och »rokko», 
skovel. Den tillverkades nämligen av en stadig björkgrenklyka. 
Som barn såg författaren en dylik i bruk i Raukasjön (år 1889). 
En annan nyhet stöta vi på i bordsknivarna. De voro helt säkert 
hemsmidda och liknade smörknivar men voro mycket klumpiga. 
Eftersom här talas om 2 p a r bordsknivar, får man ta för givet, 
att här är fråga 'om kniv med g af fe 1. De senare, också hem-
smidda, voro alldeles raka och hade bara två klor, men dessa 
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voro mycket långa, smäckra och skarpt fyrkantiga. Både knivar 
och gafflar hade tånge och skaft av renhorn. Sådana bestick 
torde ha varit avsedda uteslutande för främmande. 

Anskaffandet av smed j es a k ern a visar, att man har 
byggt sig en husbehovssmedja. Smidesstädet torde ha varit av den 
vanliga gamla typen i trakten: en större ambolt, försedd med 
tånge, som drevs ned i stabben. Vidare hade man en tång, en 
ordinär hammare och möjligtvis en mindre slägga, en huggmej-
sel, en hålstamp samt en hålskiva, »spik-lö» kallad, emedan 
Man använde den, då man smidde spik. I bästa fall hade man 
också ett litet »skruv-stö», egentligen en större filklove, fäst vid 
en stabbe eller bänk. 

För garvning har man skaffat ett specialkar. Ett sådant var 
ovalt och så långt och brett, att man kunde lägga ned i det halv-
hudar av nöt utan att behöva vika ihop dem. I barkkaret badade 
man på julaftonen — enda gången på hela året — och i det tvät-
tade man fåren, innan man i sommarens början klippte av dem 
vinterullen. De voro förstås till ytterlighet smutsiga efter den 
långa vistelsen på kättarna. 

Klädkistan var en nyhet i huset. Antagligen var den någon av 
de gamla men ännu väl bibehållna kistor, som funnos i byn i 
början av 1890-talet och måhända allt fortfarande finnas. De 
voro ungefär så stora som en större reskoffert. Locket sköt med 
en listkant utom sargen. Under det egentliga kistrummet fanns en 
draglåda, som sköts in från framsidan, alltså från ena långsidan. 
Inne i kistan var ett litet lådfack vid ena gaveln. Pjäsen var 
målad i s.k. bondlasering. Å en av de kistor, jag såg närmare på, 
voro under locket målade ägarinnans initialer och kistans till-
verkningsårtal. I klädkistan förvarade mor sina och döttrarnas 
helgdagskläder ävensom eventuella smycken. 

Vad man i detta sammanhang saknar i denna bouppteckning 
är de i en senare tid så allmänna och talrika askarna av böjt 
virke för helgklädernas medförande på färderna till och ifrån 
kyrkan, såsom den runda »huv-löupen» för » jamt-huva» (den 
hårda fruntimmershuvan, som kommit in från jämtsidan) och 
den avlånga för sidenhalsduken och kyrkklänningen. Denna sor-
tens reseffekter tyckas ännu icke ha kommit i bruk, men detta 
måste ha skett strax därefter, ty det finnes fortfarande kvar 
många sådana med årtal från omkring 1845 och senare. 1 boupp- 
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teckningen äro upptagna endast den dödas helgdagskläder, gång-
så väl som sängkläder. De funnos nog, som hade mera kläder, 
än Märet Fredriksdotter hade haft, men hennes uppsättning torde 
få anses normal för hustrun på en ordinär bondgård den tiden. 

Den lilla noten är nytillkommen. Den var av snörpvadstyp. Mig 
veterligt ha notar med kil icke förekommit här på trakten. Det 
här var på den tiden ett nödvändigt förvärv, ty endast med noten 
kunde man ta någon fisk i sjön under de ljusa nätternas tid. 
Näten av hemspunnet grovt lingarn dugde endast för lekfiske 
under de mörka höstnätterna. 

Bland de fåtaliga åkerredskapen sakna vi fortfarande harven, 
under det att gräven blivit talrikare, kanske beroende på att 
potatis börjat odlas lite smått. Bouppteckningen upptar en »Järn 
plog med tåga». Detta var nog ingenting annat än en även med 
vändskiva av järn utrustad träplog i gammaldags stil. Den i 
bouppteckningen av 1817 saknade, som vi minnas, sådan vänd-
skiva eller »plogfjöl». En ny finess är också dragtågen av järn. 
Det förr vanliga var vidjetågen, och den fick inte vara starkare, 
än att den slets av, så fort plogbillen törnade fast mot någon 
sten i den dåligt brutna åkern. Om tågen höll, kunde själva plo-
gen gå i kras. Först 1866 kom den första verkliga järnplogen 
till trakten. För den kunde man spänna två hästar och köra upp 
vall. Det var alltså en »ristplog». Det var, som redan nämnts 
(s. 66), Per Bengtsson i Jorm, som skaffade hem den. Vänd-
skivorna till de hemmagjorda träplogarna köpte man nerifrån 
Ström och Hammerdal, där några hemsmeder tillverkade plana 
ämnen till sådana. Köparen fick själv ombesörja skevningen av 
skivorna, varför dessa ofta kommo att arbeta dåligt. 

Vid genomögnandet av de båda här återgivna bouppteckning-
arna kan man inte gärna undgå att fästa sig vid den egendomlig-
heten, att inga som helst möbler finnas upptagna. Sådana måste 
man väl ändock ha haft. Visserligen! Men sängar och bänkar 
voro väggfasta och hörde alltså till stugans fasta inredning. Av 
bord hade man säkerligen bara ett enda, och det var så oerhört 
stort och tungt, att det aldrig föll någon in, att det skulle flyttas 
från sin plats. Sådana flyttbara sittplatser som trästabbar och 
pallar eller säten av enklaste sort saknade avyttringsvärde och 
togos inte med. 1 en bouppteckning så sent som från 1858 finnas 
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inte heller några möbler upptagna, vilket visar, att det gamla 
bostadsskicket ännu bestod. 

Av redskap för bakning finns upptaget bara en brödkavel. De 
övriga småverktygen för bakningen voro så enkla och lättgjorda, 
att de saknade penningvärde. Ett redskap till hade man dock 
väntat att finna här, nämligen den stora runda gjutjärnshällen, 
på vilken man gräddade tunnbrödet. — Någon bakugn ägde man 
inte i denna by förrän omkring ett årtionde inpå nuvarande 
sekel. — I en bouppteckning från Lilla Blåsjön från år 1826 
finnas inte mindre än två »Bagst Jern» upptagna och det till 
ett pris av 3 rdr stycket. Kan man verkligen ha glömt att ta med 
i bouppteckningen en så stor, nödvändig och värdefull sak? Nej, 
det fanns ingen sådan gräddhäll i huset, utan man gräddade sitt 
bröd på en naturlig skifferhäll, som man lade upp på tre stenar 
i stugans öppna spis och eldade under. Så gjorde man ännu på 
1890-talet i en av gårdarna i Raukasjön. Lämpliga hällar för 
ändamålet är det inte svårt att finna här på trakten. 

Så gå vi tillbaka i tiden och söka rätt på Stor-Fredrik, där vi 
lämnade honom. Det var, då han 1817 höll bouppteckning efter 
sin första hustru. Efter inte fullt ett år gifte han om sig med 
Kerstin Aronsdotter från Skogen i Norge. Med henne hade han 
tre barn. År 1830, då man och hustru 'äro respektive 61 och 48 år, 
lämna de ifrån sig gården till två av barnen och betinga sig 
födoråd enligt nedan återgivna handling, som jag skrivit av efter 
originalet, förmodligen avfattat och skrivet av Olof Wassdahl, 
son till Jon Wassdahl. 

Emellan underskrefne är följande Afhandling 
träffat och öfverenskommit: 

Sedan vi efterskrefne Föräldrar genom tagande ålder och dermed för-
enade orkeslöshet och bräckligheter ej längre mäktar förestå och sköka 
vårt innehafvande och från Ris och Rot upparbetade krono Nybygge i 
Blåsjön uti Frostviks församling, Ströms Lappmark och Hammerdafs 
Tingslag, hafve vi förgodt funnit, att härigenom och i kraft af denna 
Afhandling uplåta och afstå Ena hälften af samma lägenhet till vår 
älsta Dotter eller Mågen Aron Olofsson emot en oss öfverens kommen 
köp- eller wärdesumma, stor Tvåhundra (200) Rd. Rgdls mynt, af 
hvilka summa förbehållande oss 90 Rd. och mår återstoden 110 Rd. 
tillägnas våra följande Barn nämligen Per, Lars, Cherstin, Brita och 
Elin, varaf Broder och syster får bekomma lika stor lott eller fasta 
utlösen som nämnde deras Svåger eller Nybyggestillträdare till dem 
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utbetalar, hvilken också för sin egen del njuter tillgodo enahanda lott 
af berörde köpsumma uti tillträdande Nybygges Lägenheten. 

Förbehållandes oss äf ven af måg eller Nybyggestillträdare för vår 
öf riga lifstid följande årliga födoråds förmåner näml:n Fyra (4) Mä-
Ungar öpen och duglig Åker som Nybygges åboen ansar göder och 
plögar, men hvartill utsedet tillägges af oss sjelf va. -- Ruin i Fehuset, 
samt erfoderlig föda och ans för fyra (4) Mjölk kor och Tolf Småfe-
kreatur näml:n Fyra (4) Getter och Åta (8) får, med de bägges senares 
af alder [avkomma] till påföljande höst. — Fiskning med våra egna 
nät, som åboen ansar och sköter. Såsom nödig Bonings Rum med 
andra uthus, förbehålles östra stugan med derunder varande källare 
— och herberget öst på gården — de öf riga husen såsom kor [n]ladan 
Boden och Badstugan med flära begagnas tillsammans med åboen --
Behöflig skjuts till och från kyrkan, qvarn och andre inom försam-
lingen nödvändiga och oumbärliga ärenden. Wed och warme och detta 
alt Ärligen med all anständig och nöjaktig skötsel, omvårdnad och 
uppassning till döddagen; Afhända således oss berörde Nybyggeslägen-
het i Blåsjön och tillägne Mågen Aron Olofsson att nästa maji tillträda, 
samt för sig, hustru, Barn och efterkommande Oqvalt nytja, evärdeliga 
äga och Behålla — och hos Konungens Högrespektive Befallnings-
haf vande i Länet om Laga införsel aller ödmjukast ansökan göra —: 
Bestyrkes med våra namns och Bomärkens underskrifter uti tillkallade 
wittnens närvaro af Blåsjön den 28 April 1830. 

Fredric [bom.] Aronsson 
hustrun 

Cherstin Arons Dotter 
Föräldrar och Nybygges afträdare i Blåsjön. 

Med föregående Afhandling förklarar jag jämte min hustru oss till 
alla delar nögde och utfästa att med Barnslig lydnad Aktning och är-
känsla söka uppfylla de af vår kära Föräldrar gjorda förbehåll och i 
alla gå deras Afsigter och önskan villigt till mötes. 

Wittna 
Lars [bom.] Aronsson 

Blåsjön 
lon [bom.] Wassdahl. 

Aron Olofsson 
hustru 

Märet Fredrimlotter 
Barn och nybyggestillträdare 

i Blåsjön 

Handlingen är, som sagt, inte skriven av Jon Wassdahl. Både 
stilen och behandlingen av sammansatta ord avviker radikalt 
från vad i av honom bevisligen skrivna dokument är vanligt. Inte 
ens namnteckningen är skriven av honom själv, utan han har 

1  Enl. Aasens ordbok är 1 »mrelingå = 2 500 (norska) kvadratalnar, d.v.s. 
i runt tal 1 000 kvm. 
7 
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ritat dit ett prydligt dubbel-W till bomärke. Någon annan Jon 
eller Jonas Wassdahl synes icke ha funnits vid denna tid. 

Detta dokument, typiskt för födorådskontrakten långliga tider 
framgenom, talar för sig självt. Det var ingalunda på några bil-
liga villkor man fick överta föräldrarnas jord. Fredrik Aronsson 
dog 1845, men hustrun levde ända till 1857. Alltså utgick födo-
rådet i 27 år. Man torde dock få räkna med att det efter makens 
död gick ned till hälften. Det har brukat vara så. Räknar man 
ihop värdet av de betingade naturaförmånerna under alla dessa 
år, blir det ett mycket dyrt fjällhemman, men — och det var 
det försonande i systemet — i den summan ingick också premien 
för födorådsgivarens egen ålderdomsförsäkring i form av ett 
minst likvärdigt födoråd. Det här födorådet var emellertid långt 
ifrån av tyngsta sorten. Då vi komma till redogörelsen för Brattås-
folket, få vi se helt andra saker i den vägen. 

Samma dag detta födorådskontrakt upprättades, skrevs nedan-
stående överlåtelsehandling angående Fredrik Aronssons nybyg-
gesrättigheter i Blåsjön. Vi få hålla klart för oss, att nybyggaren 
icke rådde om sitt hemman. Han hade bara besittningsrätt därå 
under sin livstid, och det under förutsättning att han skötte 
stället ordentligt efter av kronans ombud givna direktiv. Ifråga-
varande handling föreligger i form av avskrift ur domboken, där 
den uppenbarligen blivit tillhyfsad språkligt en hel del. Den lyder: 

Undertecknad gör hermed veterligt, att då jag genom konungens 
Höge Befallningshaf vandes i Wester-Norrlands Län Utslag den 13 
februarii 1799 är antagen till Åbo å halfva Lappmarks krono Nybygget 
Blåsjön, belägit uti Frostviks Capell, har jag för godt funnit att, för-
medels denna Afhandling den mig förunte besittnings rätten till i fråga 
warande Nybygges del med alle därå werkstälde odlingar till min Son 
Aron Fredriksson, samt Mågen Aron Olofsson till hälften hvardera 
öfverlåta, emot ett öfverenskommit wärde (133) Etthundra Trettio Tre 
Riksd. 16 skill. Banco, af hvilken summa de till sine Syskon erlägga 
behöriga andelar såsom Jorda lösen samt till mig och min hustru an-
svara Ärligt födoråd efter derom träffat serskilt Accord. 

Ägande således nämnde mina efterträdare att utan mitt widare hö-
rande sig å hög vederbörlig ort om Införsels erhållande i behörig ord-
ning ödmjukast anmäla. 

Frostviken den 28de April 1830. 

Fredrik [bom.] Aronsson i Blåsjön. Afträdare. 
Aron [bom.] Fredriksson, Aron [bom.] Olofsson. Tillträdare. 
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I ärendet föll K-B:s utslag den 24 aug. 1832 och lyder med 
uteslutande av den långa ingressen: 

Af handlingarna inhämtas, att afträdaren Fredrik Aronsson, genom 
konungens Befallningshafvandes i Hernösand Resolution den 13de 
februari 1799 blifvit antagen till Åbo å halfva föreslagna Nybygget 
Blåsjön, hvilken Nybygges del han, genom af handling den 28 April 
1830, upplåtit till Sonen Aron Fredriksson och Mågen Aron Olofsson 
att till hälften hvardera begagna; Fördenskull och då Sökanderne vid 
Acten fogat icke allenast godkänd borgen för krono Nybyggets häfd 
och skjötsel samt krono Utlagornas ordentliga utgörande, utan ock 
behörigt Präste bevis om 'god frejd, samt Hammerdals Lofl. Härads 
Rätt, i hvad klyfningen angår, genom Protokolls Utdrag den 15de 
November 1831, bifall lämnat, pröfvar Landshöfdinge Embetet skjäligt 
antaga Aron Fredriksson och Aron Olofsson till Äboar å hvar sin hälft 
af Fredrik Aronssons förut begagnade Lappmarks krono Nybygge Blå-
sjön; Dock willkorligen eller med förbehåll af andras derunder bero-
ende bättre rätt, så vida anmälan derom gjöres innom ett År från den 
dag detta Åbo ombyte varder från Predikostolarne i Hammerdals Tings-
lags kyrkor offentligen kungjort: kommande i motsatt förhållande, 
krono Fogden i Fögderiet, för hvilken detta utslag i sådant afseende 
uppvisas bör, att där å stället Laga- af- och tillträdes Syn förrätta, 
varefter ordentliga Inrymnings-Bref med derutinnan stadgade Odlings 
och Byggnadsskyldigheter för nu antagne Åboerne skola utfärdas. 

Är och dag som förr skrifvit står. 
På Landshöfdinge Embetets vägnar. 
Georg Winter (?) F. W. Jonson. 

1832 den 26 nov. vid mantalsskrifning upvist och anteknadt. 
(Signatur) C. D. Berg. 

Då man jämför detta utslag med den skrivelse, som givit an-
ledning till detsamma, fäster man sig vid att utslaget inte med 
ett ord omnämner de villkor, på vilka överlåtelsen av å'borättig-
heterna gjorts. Detta var helt och hållet en privat sak parterna 
emellan. Häradsrätten hade bara haft att ta ställning till frågan, 
om nybygget skulle få klyvas, och K-B. att pröva de föreslagna 
nya åboarnas lämplighet. Någon säkerhet i fastigheten för det 
kontrakterade födorådet kunde Fredrik Aronsson naturligtvis inte 
erhålla, eftersom det var kronojord. Intressant skulle det ha varit 
att få ta del av det i utslaget i utsikt ställda inrymningsinstru-
mentet, men detta har förkommit. 

Angående utvecklingen å den halva av hemmanet, som tillföll 
mågen Aron Olofsson, skulle jag kunna fatta mig kort och bara 
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omnämna, att Aron skattelöste sitt hemman år 1850 och tio år 
senare överlät det på sin son Olof och själv tog födoråd, men 
eftersom det är så högst intressant att se, huru man med in-
hemska, fullkomligt oskolade krafter klarade upp sina juridiska 
angelägenheter, skall jag in extenso återge det yngsta av denna 
gårds gamla dokument, som jag har till förfogande. Det är av-
fattat och skrivet av Olof Wassdahl, son till Jon W., född 1804, 
död 1877. I en annan handling jag sett av hans hand kallar han 
sig »sockenskrifvare». Han var bonde i Kycklingvattnet, kloc-
kare och rotskollärare. I folkminnet lever han under benämningen 
»Gammel-klockarn». Det här är hemmansköpeavhandlingen mel-
lan Aron Olofsson och hans son Olof: 

Underteknad gör härmed wetterligt, att sedan mina arbets krafter 
ej medgär, att längre förestå och sk jöta min nuvarande Skatte Hem-
mansdel uti Stora Blåsjön, enligt skattebrefvet af den 12te october 1850, 
hvilken Hemmansdel jag enligt afhandlingen af den 28de april 1830, 
med min aflidne förra Hustru Märet Fredricsdotter fått mig upplåtet 
af hennes Fader Fredric Aronsson, då varande krono Nybygges åbo 
derstedes, har jag nu i samråd med min nuvarande Hustru, hvilken till 
arbetsförmågan är svag, för godt funnit, att ofvannämnde Hemmans-
del med alla legenheter och förmåner, öfverlåta till min och of van-
nämnde förra Hustrus älsta son Olof Aronsson emot en oss öfverens-
kommen wärdesumma Sjuhundra Riksdaler Riksmynt, af hvilken 
summa jag förbehåller mig Etthundra Rdr, och äfven han för sin del 
får afräkna Etthundra Rdr., de mära [: de mera=de övriga] Fem hund-
rade ansvaras till hans utgående Fem syskonen med lika stor lott, der-
jämte förbehålles för mig och min Hustru ett för vår öfriga lifstid 
anständigt födoråd enligt derom serskilt upprättadt Contract, hvilket 
födoråd till hälften försvinner, när endera af oss genom döden från-
faller. 'Emot fullgörandet häraf och i kraft af denna afhandling eger 
ofvan berörde min son Olof Aronsson, att genast tillträda rnära nämnde 
Hemmansdel, för att evärdligen ega, och åtnjuta, samt utan mitt vidare 
hörande söka om laga stadfästelse derå å vederbörlig ort, Bestyrkes med 
mitt egenhändiga Namns underskrift af Blåsjön den 29de Juni 1860 

Aron Olofsson i Blåsjön 
af tredare. 

Med förestående afhandling förklarar jag mig till alla delar full-
komligen nöjde, samt förbinder mig att efter yttersta förmåga gå mina 
Föräldrars önskan villigt till mötes uti alt hvad dem behöfligt och gagne-
ligt vara kan, enligt föreskrifter; bestyrker tid och ort som förut. 

Olof Aronsson 
Tillträdare i Blåsjön. 
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24. Anders Perssons gamla gård i Blåsjön, byggd 1890, numera riven. 
— Foto: M. Wassdahl. 

Till Wittne här öfver till kallades underteknade den 21ste Januarii 1861. 
Olof Wassda hl 

i kycklingvattnet 
Jonas [bom.] Hansson 

i Jorm. 

Det å samma papper åtecknade domboksutdraget lyder: 

Är 1861, den 5 Mars, å Lagtima Ting med Hammerdahls Tingslag, 
blef, på grund af denna afhandling uppbud medeladt Olof Aronsson 
1. gången å 23/ge Mantal eller 1 Y» Tunneland af Skattehemmanet Stora 
Blåsjön, Frostvikens Socken, som han bekommit genom öfverlåtelse 
af sin fader Aron Olofsson, med förbindelse att till sina föräldrar ut-
gifva bestämde lifstidsförmåner och till sina syskon utlösen ett hem-
manet åsatt wärde af 700: Riksd. Riksmynt; betygar 

På Härads Rättens wägnar 
(Oläslig namnteckn.) 

Sedan uppbud utan jäv i rätten meddelats vid ytterligare två 
lagtima ting, var Olof Aronssons äganderätt klar och faste gavs. 



102 

Så ha vi nu med hjälp av offentliga skriftliga handlingar följt 
utvecklingen av denna fjällgård under hela n§byggestiden. I allt 
huvudsakligt likartade dokument från detta tidsskede ha med 
säkerhet funnits i traktens alla gårdar, ty levnadsvillkoren voro 
ensartade och besittningsformerna genom lag fastslagna. Som 
skrivare under förra hälften av 1800-talet torde för övrigt knap-
past mer än tre personer ha fungerat, nämligen de redan nämnda 
Wassdahlarna, far och son, samt Per Jönsson, född i Norge 1799, 
först ingift och nybyggare i Björkvattnet, sedan i Sandnäset. Det 
var en duktig skrivkarl och betrodd man. Under 1,840-talet förde 
han kyrkans och fattigkassans räkenskaper. Alla dessa tre synas 
ha satt upp skrivelserna efter samma gamla mallar, varför doku-
menten blivit ganska stereotypa. 

Som förut nämnts, hade Stor-Fredrik 12 barn. Nu skola vi med 
ledning av lektor Frans de Bruns ypperliga manuskript »Frost-
viksbor och frostviksbyar», som tillhör kyrkoarkivet i Frostviken, 
ta reda på hur det gick med de tio, som blevo lottlösa i jorden 
hemma. Äldste sonen Aron behandla vi särskilt (se nedan). 

Kerstin, f. 1804, fanns kvar i föräldrahemmet ännu 1822, sedan 
flyttade hon över till Limingen i Norge, där hon antagligen blev 
gift, eftersom hon inte vände tillbaka. 

Brita, f. 1805, uppgives ha varit krympling, men hennes lyte 
var väl ej så farligt, alldenstund hon en följd av år kunde tjäna 
piga hos pastor Höglund. Vid 45 års ålder blev hon gift med den 
förut ofta nämnde Jon Wassdahl, som blivit änkeman. 

Lisbet, f. 1807, blev efter att ha tjänat piga på ett flertal plat-
ser gift med nybyggaren Ivar Jonsson i Lilla Blåsjön. De två 
hamnade till sist som nybyggare i Sjoutnäset. 

°lava, f. 1809, tjänade först piga på ett flertal platser och blev 
omkring 1835 gift med Anders Larsson från Ankarvattnet, som 
år 1841 anlade nybygget Raukasjön. Olava var mor till förf:5 
styvfar. Jag hörde henne själv berätta, att det hade varit en 
mycket svår förlossning, då hon föddes. Det såg ut som skulle 
ungen dö, innan man fick fram den hel och hållen, och därför 
gav man nöddop, innan man ännu visste könet på barnet. Men 
eftersom det var en så stor baddare, tog man för givet, att det 
var en pojk, och döpte den till Olov, vilket ändrades till Olavk. 
då det visade sig vara en tös. Det namnet hade man aldrig förut 
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hört. Gamla Olava trodde, att hon var den första i hela världen, 
som hetat så, och var inte lite stram över det. 

Per, f. 1811, tog med tiden upp nybygget Lejpikvattnet. 
Sara, f. 1813, ser ut att ha förblivit piga i hela sitt liv. 
Karin, f. 1815. Efter att ha tjänat på ett flertal platser gifte 

hon sig vid 36 års ålder med nybyggaren Amund Jonsson i In-
viken, änkling med sju barn. I nya giftet blev det tre. 

Som första barn i Fredrik Aronssons andra gifte upptar de Brun 
en son Aron, f. 1819. Det måste vara fel namn, ty första sonen 
hette likadant, och två barn i samma familj kunde ju inte gärna 
heta lika. I varje fall finnas inga flera uppgifter om den senare. 

Elin, f. 1822, blev 1846 gift med Jöns Jönsson, nybyggarson i 
Blåsjön. De två synas aldrig ha kommit över något eget ställe. 

Lars, f. 1825, blev nybyggare först i Storjola och sedan i Sutme 
(Suotme) strax öster därom inom Dorotea socken. 

Några av de nu nämnda personerna komma vi i dessa skild-
ringar att få stifta intimare bekantskap med i deras nya omgiv-
ningar. Till att börja med söka vi upp den äldste i raden av dem 
och se, hur han klarat uppgiften att »från ris och rot» arbeta 
upp ett hem åt sig och skaffa livets uppehälle för sin stora familj. 

Aron Fredriksson var den förste, som slog sig ned i nu-
varande Sörgårdarna i Stora Blåsjön. Platsen låg inom området 
för det nybygge, som hans far, Fredrik Aronsson, fått tillstånd 
att här anlägga. Någon särskild nybyggesresolution behövdes icke 
men väl, som vi redan förut sett, tillåtelse till hemmansklyvning. 
Vid avträdandet av å'borättigheterna till sonen Aron 'och mågen 
Aron Olofsson hade Stor-Fredrik, som vi minnas, betingat sig 
själv födoråd och fem av barnen en summa i »jordalösen». Dessa 
kännbara pålagor lades helt och hållet på blivande innehavaren 
av den bebyggda och något uppodlade hemmanshalvan. Den som 
skulle slå sig ned i vilda skogen ansågs väl få knogigt nog att 
reda sig ändå. Det var någon gång i början av 1830-talet Aron 
Fredriksson flyttade till »nyrummet», det nya stället. Under det 
man höll på med att uppföra den nya gården, hade man, enligt 
bevarade traditioner, starkt på känn de underjordiskes närvaro, 
men endast på nätterna. Då var det skällskrammel och hund-
skall uppe i liden ovanför gården, och de underjordiske hördes 
arbeta på timringen likadant som de riktiga människorna gjorde 
på dagarna, men detta var bara bra, tyckte man. Det betydde, 
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att man skulle få »hyllest» (ynnest) av de underjordiske på det 
nya rummet. Sådan hjälp syns inte alltid, men den finns där i 
form av tur och lycka. Det trodde Aron, och hans tro kom icke 
på skam. Ett eller annat år senare en sensommarkväll befann 
sig bland hans boskap vid hemkomsten från betet en ovanligt 
stor och vacker främmande tjurkalv. Någon ägare till den stod 
ej att finna. Ingen i trakten hade förlorat någon kalv den som-
maren. Aron behöll den som en gåva från de underjordiske. An-
tagligen var kalven kommen långt bortifrån norskhållet.1  

Aron Fredriksson var ett riktigt original, om vilken massor av 
historier varit i omlopp. Mest bekant torde den från husförhöret 
vara. Sin plikt likmätigt frågade kyrkoherde Höglund, om någon 
hade något att andraga i fråga om huslig sämja o.d. Det väckte 
ett oerhört uppseende, då Aron reste sig för att taga till orda, 
ty han hade så ytterst svårt för att uttrycka sig, att han aldrig 
öppnade munnen i oträngt mål eller sade ett enda ord mer än 
absolut nödigt var. Vad månne han nu kunde hava på hjärtat? 
Så småningom fick man sin nyfikenhet stillad, men det tog en 
evig tid för Aron att hålla sitt stora tal, vilket i ordagrann över-
sättning lydde: »Jag skulle nog hava något att andraga för pas-
torn, jag. — Gunborg vill inte låta av sig stacken, då vi skall 
ligga. — Hon ligger i stacken och avlar lusen och nöter den lika 
mycket på nätterna som på dagarna.» Sade och satte sig. Gunborg 
var Arons hustru. »Stacken» var gummans korta underkjol — 
stubben som det heter på andra håll. För att rätt förstå man-
nens ovilja mot stacken som nattdräkt, bör man veta följande, 
vilket är tidstypiskt och alltså inte någon egenhet hos den goda 
Gunborg: 

Näst skorna var stacken det för allsköns nedsmutsning mest 
utsatta plagget. Vid arbete i fähuset vecklade man upp den yttre 
kjolen genom att lyfta upp dess nederkant och stoppa ned den 

1  Att kalvar rymma på vårarna hör inte till sällsyntheterna. Hemma i 
Raukasjön sprang en tjurkalv bort för oss första dagen han skulle följa 
boskapen i skogen. Getaren ansträngde sig på allt sätt att mota kalven till-
baka. Det lyckades inte. Pojken måste ge upp. Vi trodde, att kalven skulle 
söka sig hem så småningom, eller att getaren skulle stöta på honom en vacker 
dag, men han var och förblev borta, ända tills en lapp sent på hösten kom 
ledande hem med honom. Han hade träffat på honom ungefär tre mil inne 
i vildfjällen i väster. 
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inom midjebandet, varigenom dess insida och stacken kommo 
att uppfånga allt skräp och gödselstänk. Behövde man under 
arbetet »fli av» händerna, fick underkjolen tjänstgöra som tork-
kläde. Som den ytterst sällan tvättades — mången gång inte på 
hela året — stank den formligen av gammal kogödsel och urin. 
Uppgiften att sådana plagg mången gång voro alldeles styva av 
smuts, enkannerligen kogödsel, är ingen överdrift. Det är lätt att 
tänka sig, vilken lukt det skulle bli i en bädd med en renhud till 
underrede och en långullig fårskinnsfäll till täcke, då stacken 
användes som nattdräkt. 

Mycket omtalad har också blivit den bestraffning Aron gav en 
predikant, som enligt hans mening handhade ordet på ett bak-
vänt sätt, så att därav blev split och kiv i stället för sämja och 
frid. Till honom sa han: »Du fer som en lärar å påttmånå.  
[kolportör, menade han], men du bön i [börjar] ifrå röuven [bak-
ändan] å itt [inte] ifrå huggun [huvudet] ». 

Hans son Aron var ganska lik fadern i ordknapphet. Det var 
han ännu på äldre dagar men mycket mera som ung, då fadern 
var så gott som hans enda och dagliga umgänge. Själv berättade 
han en gång för mig om den saken följande: Dagarna i ända 
kunde far och han knoga sida vid sida i arbetet utan att växla 
ett enda ord, bara för att det var så mödosamt att tala och tog 
så mycken tid. De hjälpte sig fram med att peka, nicka och göra 
andra åtbörder, i stället för att ge order eller fråga, och det gick 
riktigt bra. En gång bar sig den yngre Aron dock så fumligt åt, 
att den äldre inte kunde hålla munnen utan måste ta och gräla. 
Det blev inte mycket men desto hjärtligare. »Löup du te hällvett!» 
(Löp du till helvetet!), sa far med en lång andhämtning mellan 
varje ord. I föga snabbare tempo kom svaret: »Dåkk må no bli 
me föl å da, dåkk som ä tjänn». (Ni må nog bli med själv också 
då, ni som är känd, d.v.s. befaren på vägen dit.) överraskad av 
sonens mångordighet, kippade fadern efter andan ett par gånger 
och replikerade så med gravlikt allvar: »Hä, hä! — K venn ska 
da stå° fer gala?». (Vem skall då stå för gården?) Och så var 
den trätan över. 

Aron Fredriksson var varken storväxt eller kraftigt byggd men 
seg och uthållig och girig i arbetet utan måtta. Under slåttanden 
började han arbetet kl. 5 på morgonen och höll ut till 11-tiden 
på kvällen. Då han under arbetet kände sig bli alldeles för myc- 
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ket trött, drog han upp slidkniven, stack ned knivbladet i mar-
ken och lade sig sedan .med nacken vilande mot ändan av det 
tjocka knivskaftet. Inte förr hade han slumrat till, så halkade 
huvudet ned, varvid mannen vaknade och var då färdig att ge 
sig upp och börja slå igen. Detta låter ju fast otroligt, men jag 
har uppgiften från flera av Aron Fredrikssons samtida, däribland 
den förut citerade sonen. 

Sent en kväll i slåttanden höllo Aron och hans broder Per på 
att slipa Rar. Per drog. Bäst det var, somnade Aron, där han 
satt och tryckte lien mot stenen. Per, som var en stor spjuver, 
låtsades ingenting om utan fortfor att draga jämnt och fint, till 
dess stenen ätit sig ända intill baken på den smala gamla lien. 
Nu väckte han brodern med orden: »I kann unner, om de te på 
hyyr på'n djerin flättja no». (Jag kan undra, om det tar på hyra 
[räcka till] på den där fläcken nu.) 

På äldre dagar förmådde inte Aron att själv rusa upp och ut 
i arbetet så tidigt som i kraftens dagar, men han sörjde då i 
stället för, att de unga kommo på benen i rättan tid. Redan vid 
3- eller senast 4-tiden ropade han till ungdomarna, där de lågo 
uppe på lämmen: »Vill dåkk ta på vakken opp no, pöjka!» Första 
väckningen brydde de sig inte om, och gubben somnade snart, 
men senast kl. 5 hade han dem i alla fall på benen. Då solen 
sken in på ett visst bänkben, var det tid för hustrun att stiga 
upp. Henne väckte han därför alltid med tillropet: »Du må opp, 
Gunnbår! Sola häll på tjämm ditpå sätfotn.» Dylika solmärken 
voro vanliga i den gamla tiden, ty det var smått om klockor. Då 
som nu fortade eller saktade sig klockorna, så att man allt emel-
lanåt måste ställa dem rätt. Till den ändan brukade man i fönster-
tröskeln ha ett solmärke, en rits, som sammanföll med fönster-
postens ena skuggkant, då klockan var 12. Det var meningen, att 
den skulle göra så, men det stämde nog inte ofta, ty sällan fick 
man tag på en rättvisande klocka att rita upp solmärket efter. 

Ännu på senålderns dagar hängde Aron Fredriksson med i 
arbetet. Sönerna, som nu övertagit gårdsbestyren, hade helst velat 
slippa ha honom med ute på slåttern, ty han var mera till hin-
ders än till gagn, men det var inte värt att försöka avhålla 
honom därifrån. Då han gick och slog, tog det honom en stund 
att efter varje hugg återvinna balansen och samla sig till ett nytt. 
Då man gick hem på kvällarna, var gubben ofta så uttröttad, 
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att han mera raglade fram än gick. Tätt, tätt måste han vila, 
och det gjorde han på det sättet, att han steg på knä, knäppte 
ihop händerna och lade dem på marken till stöd för pannan. 
Om en stund reste han sig mödosamt och raglade i väg en liten 
bit till, då han åter måste vila. Uppför brotrappan hemma kunde 
han inte taga sig annat än krypande på knäna. — Vintertiden 
sysslade han nu med ripfångst i snaror. De avlägsnaste gillren 
hade han omkring 3 km från hemmet. Han färdades så sakta på 
sina skidor, att man på lite längre håll måste observera honom 
en stund, innan man kunde förmärka, att han hade flyttat sig. 
Somliga gånger hade han med sig hem hela dussinet ripor, och 
det var en tung börda för honom. 

Sista gången Aron Fredriksson var med och plockade hjortron, 
höll det på att gå galet för honom. De unga lämnade honom 
mitt på en stor myr och begåvo sig själva längre bort. Då de 
återvände, var den gamle försvunnen. Efter långt sökande funno 
de honom äntligen. Han låg då och sov. Både mössan och bär-
kärlen hade han tappat bort, och det stod inte till att återfinna 
dem. Själv kunde han inte ge något besked om sina strövtåg. 

I våra dagar hade Aron Fredriksson med säkerhet redan som 
barn blivit omhändertagen av samhället såsom varande sinnesslö 
och påkostad en dyrbar specialuppfostran, som resulterat i att 
mannen i hela sitt liv kommit att ligga det allmänna till last. Allt 
tyder nämligen på, att han inte var riktigt normal. Trots detta 
kom han att utföra ett ingalunda obetydligt gagnande livsdags-
verke. Då han »gav ifrån sig», funnos på gården med dess två 
nyanlagda sätrar 27 timrade näver- och torvtäckta hus. Den 
brutna åkern räckte till c:a 60 kg :s utsäde. Kreatursstocken var 
2 hästar, 8 nöt och 25 får. Dessutom hade han 3 söner och 5 
döttrar, samtliga vuxna och sunda till hälsa och sinne. En son 
hade dött i unga år. Intet som helst allmänt understöd hade 
familjen åtnjutit. Sådant brukades inte på den tiden. Hemmanet 
delade han mellan tre av barnen. Liksom hos Stor-Fredrik blev 
en av sönerna lottlös i jorden, under det att en av döttrarna 
erhöll tredjedelen av hemmanet och det t.o.m. den med gårds-
husen. Därtill fick hon ena hästen. Den flickan var äldst i hela 
barnkullen, och av den anledningen skulle hon ha »gröva å 
ellhästn», dekreterade fadern, och därvid blev det. »Gröva» är 
i trakten benämningen på den öppna spisen, själva härden. »Ell- 
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hästxt» (eldhästen) är en grövre stockklabb, som man har lig-
gande vid härdens ena sida. Mot den reser man den upphuggna 
veden, då man gör brasa. Fordom hade eldhästen den viktiga 
uppgiften att hålla elden vid liv, sedan småveden brunnit upp. 
Eldhästen låg och pyrde hela natten, så att man på morgonen 
kunde få eld utan att behöva ta till stål och flinta. Det tyckes 
ha föresvävat Aron Fredriksson, att i första hand äldsta barnet 
hade att svara för livets förnyelse och fortbestånd inom släkten, 
och att det därför borde givas de bästa startbetingelserna före 
syskonen. Den synen på saken har ju varit allmän hos vår bonde-
befolkning i gångna tider fast med förbehåll för äldste sone n. 
Både Fredrik Aronsson och hans son Aron synas ha hyllat prin-
cipen om könens likställighet. Den förre lät ju i också gården gå 
till äldsta dottern, och den äldre sonen fick flytta ut och ny-
bygga. Den uppmärksamme läsaren lade kanske också märke 
till att i överlåtelsehandlingen bestämdes, att bror och syster 
skulle ha lika stora delar av den bestämda utlösensumman. Detta 
är anmärkningsvärt. Det skrevs ju den gången 1830, och först 
15 år senare tillerkändes i lag syster lika arvsrätt med broder. 
Dittills hade bestämmelsen i Birger Jarls arvslag, att syster skulle 
ärva endast hälften mot broder, varit svensk rätt. 

Medan vi äro inne på arvsfrågorna, böra vi kanske fästa upp-
märksamheten på den gamla traditionen om de s.k. hemmatingen, 
vilka, så vitt möjligt var, tilldelades varje barn, då det gifte sig. 
Först och främst var det en ny, fullständig uppsättning säng-
kläder, bestående av långullfäll, renhud och kudde. Det var 
hemmasängen. Vidare var det en mjölkko, hemmakon, och ett 
eller flera fullväxta får, hemmasöerna. Då nu de båda nygifta 
makarna förde med sig i boet lika uppsättning hemmating, kunde 
de i nödfall starta livet som nybyggare enbart med dessa. De 
hade, vad som behövdes, för att »åla till» (genom avel förskaffa 
sig) en fullständig kreatursuppsättning. Som det var regel, att 
alla gifte sig, behövde man vid senare arvskifte i familjen icke 
ta hänsyn till de utdelade hemmatingen. 

En annan, likaledes oskriven lag har varit, att ett extra löne-
tillägg i form av en hel ko skulle utgå till den, man eller mö, 
som tio år i följd tjänat på samma gård. Det var »tienest-kua» 
(tjänstekon). Traditionen med hemmatingen har i viss utsträck- 
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ning upprätthållits ända intill våra dagar, och det finns gamla 
personer, som minnas fall, då tjänsteko utlevererats. 

Så skola vi också försöka följa den andre urnybyggaren i Blå-
sjön och hans närmaste efterkommande en bit till vägs fram 
genom tiden. Här ha vi inte ledning av några familjedokument, 
men det saknas inte stoff i alla fall. Jöns Olofsson, som år 1801 
antogs till åbo på halva krononybygget Stora Blåsjön, var född 
i Jorm 1771 och dog på sitt nybygge antingen i slutet av 1822 
eller början av 1823. Hans änka, Karin Persdotter, f. 1780, tyc-
kes ha utövat husbondeväldet på gården till år 1832, då äldste 
sonen, Olof;  tillträdde. Han var då 31 år gammal och gifte sig 
med Brita Larsdotter från Ankarvattnet. Hon var född 1804 och 
levde ända till slutet av 1899. Hon blev alltså 95 år gammal. 
Hennes man åter dog redan 1862, varför hon var änka i trettiosju 
år. Olof och Brita måtte ha varit ovanligt duktiga människor. 
Ett pampigare bondehem än deras torde aldrig ha funnits i 
Frostviken vare sig förr eller senare. Tack vare att jag i den 
behagliga tiden passade på och skaffade mig detaljerade första-
handsuppgifter om livet och förhållandena på gården under dess 
glansperiod, är det möjligt för mig att rekonstruera inte bara 
lokalitetsinteriörerna därstädes för snart hundra år sedan utan 
ock att befolka dem med levande människor i full verksamhet.. 
Början av detta material tvingade sig på mig, då jag under förra 
hälften av 1890-talet i tre somrar och två vintrar tjänade getar-
pojke där på gården. Alla de gamla husen i gårdens säter i Mejs-
liden stodo ännu kvar, visserligen i något förfallet men dock full-
ständigt orubbat skick. Finstugan hemma på gården befann sig 
i samma tillstånd som då Olof Jönsson lämnade detta livet 
och likaså de båda häbbrena, kornladan, bastun och sommar-
fähusen. »Ol-Jensa-Brita» levde ännu vid god vigör och sina sin-
nens fulla bruk. Hennes son Per var min husbonde. Han var 
född 1844. Inhyses hos Per bodde hans broder Lars, som var 
några år äldre. Han var pratsam och mycket god berättare. Helst 
då främmande kom till gårds, öppnade han språklådan och be-
rättade om livet och förhållandena i »gammeltia». 

Arbetsåret förflöt nog i stort sett efter samma linjer och meto-
der som under »salig fars» tid, fast inte alls med den intensitet 
och uthållighet som förr måste ha varit fallet. 1 alla sysslorna 
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fick jag direkt ta del. Synnerligast då äldre personer kommo som 
främmande, utvecklades de gamla, otroligt cirklade umgänges-
formerna, och jularna firades strikt efter det nedärvda cere-
monielet. På detta sätt fick jag veta och lära mycket av det, som 
jag nedan skall arrangera i tidsbilder. När jag efter ett par år-
tionden kommit mig in i folkminnesarbetet på fullt allvar, tog 
jag en gång flera dagar på mig för att utfråga min ännu levande 
gamle husbonde om sakuppgifter från hans ungdomstid, och det 
gav mycket gott resultat. Om jag vid hopläggandet av det föl-
jande tidsbildspuzzlet skulle märka, att jag inte fått med riktigt 
alla bitarna just från den skarpt begränsade upphämtningsplat-
sen, behöver jag inte fantisera till utfyllnaden utan har bara att 
ur anteckningsmaterial från mycket närliggande håll plocka in 
det som fattas. I allt väsentligt levdes livet lika på traktens alla 
gårdar vid denna tid. Skick och bruk voro ensartade över hela 
området, och människornas tankar rörde sig över allt i samma 
banor. Frånsett de ovanligt goda ekonomiska förhållandena hos 
Olof Jönssons i Blåsjön tedde sig tillvaron tämligen likartad i 
områdets alla hem vid den här tiden. Det följande får alltså be-
traktas som en allmängiltig totalbild. 



Kap. VI 

Ur det dagliga livet i det gamla Frostviken 

Med ledning av vad gammalt folk haft att förtälja, förflytta 
vi oss nu i tankarna tillbaka i tiden till omkring år 1850 för att 
se, huru det dagliga livet tedde sig för den tidens Frostviksbor. 
Vi komma härvid att stöta på en massa förhållanden av så ålder-
domlig art, att 1500-talets svenskar knappast skulle ha funnit 
dem nymodiga, men vi, som härstamma från denna trakt och nu 
närma oss de 70 åren, ha ändock upplevat det mesta härav. Så 
länge har det genuint gamla hållit sig kvar här tack vare det 
avlägsna läget och dåliga kommunikationsmedel. För dem av 
bygdens barn, som just nu väl och vackert börjat sitt livsdagsverk, 
skall åter helt visst mycket av det, som här kommer att upprullas, 
te sig främmande och sagolikt avlägset i tiden. Så snabb och 
grundlig blev förvandlingen, då den väl satte in. 

För vinnande av större åskådlighet i framställningen tänka vi 
oss, att vi göra ett besök på en viss bestämd gård här i trakten. 
Vi utvälja härtill Olof Jönssons i Blåsjön. Den gården intar en 
särställning, i det att den är rikast i hela socknen, ehuru detta inte 
märks på de yttre anordningarna, åtminstone inte vid ett mera 
flyktigt betraktande. Lika litet som i något annat av de spridda 
fjällställena sticker här någon lyx besökaren i ögonen. 

1. Främmande kommer till gårds 

Vi äro vilt främmande människor, komna utifrån stora världen. 
I Ströms flata, nuvarande Strömsund, lämnade vi den smala, kro-
kiga och backiga landsvägen, som gav oss syn för senare tiders 
sägen, att de gamla landsvägarna voro stakade av korna, vilket 
innebär, att man undan för .undan bättrat på djurstigarna, så att 
de blivit framkomliga för hjuldon. Sedan ha vi dag efter dag bara 
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25. Per Olofsson i Blåsjön f. 1844, son till Olof Jönsson. Per Olofsson bär 
den för Frostviken karakteristiska grå, stickade toppluvan med rött, flossat 

bräm och tofs i samma färg. — Foto: Förf. 1924. 

rott och gått, rott och gått — 15 orevade mil, mesta delen genom 
orörd vildmark. Nu ha vi äntligen nått fram, dit vi ämna oss. 
Det återstår bara den sista branta backen från båtlänningen upp 
till gårds. Här är verkligen kuperat. De små åkerlapparna ge 
intryck av att vara upphängda i backstupen, och husen ha uppen-
barligen svårt att behålla fotfästet för marklutningens skull. Vid 
första påseendet verka inägorna ansenliga, men mer än hälften 
är odling bara i sitt allra första vardande, ett gammalt »ve-håkkst» 
(vedavverkningsplats), där man rensat upp mellan de alnshöga 
stubbarna så pass, att man kan slå med lie. Stubbar och rotben 
få vara, tills de multnat så mycket, att man utan större möda kan 
bryta loss och bränna upp dem. När detta skett och man därtill 
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tagit bort de lösa stenarna i markytan, grävt ut mulltuvorna och 
fyllt igen groparna, är det prima slåttervall enligt tidens ford-
ringar. 

Vi befinna oss 20 mil rakt i norr fågelvägen från Östersund, 
och det skrives 1850. Det är i ett verkligt gammaldags vildmarks-
hem vi stå beredda att inträda. Men tro inte, att man oanmärkt 
kan uppträda hur som helst bland människorna där inne i stugan. 
Tvärtom! Man fäster mycket stort avseende vid en persons sätt 
att uppträda. Vi ha naturligtvis en förare med oss framifrån går-
darna. Vi kunna antaga, att vår följeslagare är »Jo-Jensa-Jorm», 
far till Pelle Molins »Kungen i Jorm». Låt honom gå först och 
lägg noga märke till hur han bär sig åt, ty han vet precis, hur det 
skall vara. Han blive vårt föredöme. 

Jon fumlar ett tag med dörrklinkan, innan han stiger in i stugan. 
Detta är det vedertagna sättet att varsko de innevarande, helst så här 
års. Vintertiden har man ett sätt till att ge sin ankomst tillkänna. Man 
dänger bort snön från skorna och byxbenen medelst hårda slag med 
björkriskvasten och stampar för säkerhets skull fötterna hårt i bro-
plattan. Däremot knackar man aldrig på. Strax innanför dörren stannar 
Jon, tar av sig den stickade toppmössan och hälsar: »Godag å guss fre!» 
— »Godag å guss fre ijänn!» svarar Ola, samtidigt med att han reser 
sig och sätter fram ett litet säte mitt på golvet. »Stiggi framm å sitti!» 
(Stigen fram och sitten!) manar han sedan med stor värdighet. — »Ja, 
tack!» svarar Jon och går långsamt fram till den anvisade platsen, 
under det han säger: »Männ — me tjämm dåkk te besvär. Me skull 
da-itt sitti.» (Men, vi kommer eder till besvär. Vi skulle då inte sitta.) 
Så flyttar Jon försynt. sätet mera åt sidan, varpå vi slå oss ned i rad 
på sätet och lägga våra huvudbonader på golvet tätt intill våra fötter. 
Under några ögonblick är det tryckande tyst i rummet, men så säger 
Ola: »Dåkk ä uut å prööv goföre?» vilket ger Jon anledning tala om, 
varför han i dag är »falamann» (färdeman, på resande fot). Sedan 
frågar Ola om nytt framifrån gårdarna, om skördeutsikterna och lite 
av varje. Jon ger besked och gör själv frågor. Vår värd, som hela tiden 
suttit på spisbänken med mössan på, manar 'vid en paus i samtalet: 
»Sätti på dåkk huvan!» (Sätten på eder huvorna!) Detta innebär, att 
han önskar, att vi ska känna oss som hemma hos honom, och att han 
betraktar oss som jämnbördiga. Att icke ögonblickligen efterkomma 
den uppmaningen vore ett oförlåtligt etikettsbrott. 

Nu vänder sig Ola till hustrun och säger: »Du må sätt på tjelni, mor!» 
»Kelen» är kaffepannan. Vid dessa ord rycker Jo-Jensa till och proteste-
rar: »Nää, dåkk ska-itt völ. jårå dåkk besvär för vårres sjyll!» (Nej, 
ni ska inte vörda [=bry eder om att] göra eder besvär för vår skull.) — 
Det är inte hans mening att avskräcka mor från att koka kaffe. Långt 
därifrån! Den drycken är ingen vardagsmat i dessa trakter än så länge. 
8 
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Olof Jönsson, som dock är socknens förmögnaste man, köper aldrig mera 
än några skålpund bönor jämte lika mycket socker varje år. Så nog vill 
Jo-Jensa ytterst gärna, att Brita kokar kaffe, men det hör nu en gång för 
alla till artighet och belevenhet att göra sådana invändningar. Mor kvittar 
med en vedertagen fras: »Dä ä da-itt nå besvär, å så vill me da håo-n käpp 
sjö]. å.» — Nå, på det viset! och så fortsätta gubbarna att språka. Det 
kommer att dröja en bra stund, innan kaffet är färdigt, för det skall 
brännas först. Därför går Ola och tar fram en flaska och ett bränn-
vinsglas ur hörnskåpet. Det är en gammal flaska med smal midja och 
ihåliga stolpar i de fyra hörnen, snarlik ett timglas. Ola slår i och räcker 
Jon glaset. Denne stammar fram ett otydligt: »Nää men — du skull 
da-itt ta boll!» fattar glaset med till synes stor tvekan, smuttar på det 
försiktigt, smackar och vanställer sitt anlete. Det var då väldigt starkt! 
Han får lov att i glaset väta de två främsta fingrarna ytterst på top-
parna och stryka på pannan, för att det inte skall slå åt huvudet med 
detsamma och alldeles för häftigt. Det är helt visst ingen tillfällighet, 
att det råkar bli ett korstecken. Så vågar vår man sig äntligen på att ta ur 
glaset till hälften, varpå han hastigt räcker det ifrån sig med ett ener-
giskt tack! Han ska då slättes inte ha mer. Näädå! Men Ola är av annan 
mening. Det där lilla är ingenting att dela på, säger han. Han har inte 
slagit i mera än vad han vet nyttigt vara. Nå — då han vill så väl, så — 
och så dricker Jon ur så nära som på en liten skvätt. Nu är det stopp, 
påstår han, men på Olas uppmaning tar han ändock ur resten. Det är 
en alltigenom högtidlig handling, nära på lika högtidligt som då man 
går till altars. Ur samma glas tar Ola sin sup utan annan ceremoni än 
korsningen med de vätta fingrarna, och så slår han i en till och bjuder 
sin gäst. Det må då vara paret, menar han, för eljest blir man »skakk», 
d.v.s. snedställd. »Jaa — men», krånglar Jon och tittar förebrående på 
Ola, men det är inte så illa ment med den blicken. Hur det är, så tar 
han glaset, och är det inte rart! Nu går supen ned nästan otrugandes. 
Det blir nog flera supar innan kvällen, och dessa komma att expedieras 
hastigt och lustigt, enkelt och naturligt, men att göra så med den första 
skulle anses opassande. 

Så har mor satt fram kaffet på bordet och går och ger maken en liten 
upplysande knuff om att det är färdigt. Det är nämligen husbonden 
själv, som skall bjuda alla gångerna. Nu skall man inte »läss höör» 
(låtsas hörsamma) varken första eller andra gången utan tacka och 
spjärna emot av alla krafter, framhålla och betyga, att det inte alls var 
ens mening, att man skulle komma till besvär och kostnad, och att 
man kommer så ofta »på di hienn vise», att man riktigt måste skäm-
mas och, »de e hå gäll å änna å skammle å ofersjyllt» o.s.v. Till slut 
lyckas det dock för Ola att få ned Jon på den väggfasta bänken bakom 
bordet, och efter många vridningar och förlägna miner tar gästen till 
sig den islagna kaffekoppen, varpå det går undan rätt normalt och bra 
med själva drickningen. Det enda, som synes vålla bryderi, är sockret. 
Man skulle nästan tro, att Jon inte finner någon bit som duger, så som 
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han sitter och väljer. Men det är inte fallet. Han vill bara mor Brita 
till ära visa, att hennes sockerbitar äro så »olagle» (ohanterligt) stora, 
att han knappast vågar sig på dem. De äro också verkligen hedersamt 
tilltagna. Att Jon biter en av dem mitt i tu och lägger ena hälften till-
baka i »sere» (sockerskålen) är inte bara en fin artighet utan också en 
mycket välmotiverad. Det står en tallrik med en stor trave gorån i bredd 
med kaffekoppen. Den låtsas Jon inte se. »Ta tå di dienni, som ä på 
tällrikka å!» (Tag av det där, som är på tallriken också!) uppmanar mor 
Brita. Det h ö r Jon helt enkelt inte. Då går Brita fram till bordet, tar 
en fyra, fem rån, bryter dem resolut mitt utav och lägger dem under 
näsan på gästen. Jon blir nu alldeles utom sig av överraskning, fast det 
är detta han suttit och väntat på hela tiden. Det är nu ingen annan råd 
än att äta upp det framlagda, men att det är »hå gäll å änna», bedyrar 
han upprepade gånger. Så kommer påtåren, och då skall det trugas och 
»talas för» igen. Vi främlingar få allt känna oss särdeles obelevade, 
men vi kunna trösta oss med, att de inte ha så stora fordringar på oss, 
som inte höra trakten till, dock böra vi noga akta oss för att visa oss 
»glaffsåt å framhakkin» (slamsiga och framfusiga), för det ursäktas 
inte alls. (Ännu i skrivande stund gäller den satsen och det inte minst 
beträffande främlingar.) Emellertid ha vi druckit kaffet och gå tillbaka 
till våra första platser. I likhet med Jon togo vi av oss mössorna, då 
vi gingo till bords. Nu tar han upp sin huva från golvet och sätter den 
på sig, och vi göra likadant. 

Omedelbart börjar mor sätta fram mat på bordet. Där hopa sig inom 
kort sådana massor av matvaror, att det gott kunde räcka åt oss en hel 
vecka. Gårdens anseende kräver detta. Några fat med varma, rykande 
rätter ser man dock ej. Sådana förekomma nämligen ytterst sällan annat 
än vid bröllop och andra verkliga festtillfällen, gröt på kvällarna likvisst 
undantagen. Då allt är klart, ger Brita en vink åt Ola, att han skall 
bjuda till bords. Vi tyckte, att det tog en faslig tid och möda att förmå 
Jon ta plats vid kaffebordet, men detta var dock ett intet, mot vad som 
nu komma skall. Jon börjar med att säga blankt ifrån, att han ingen 
mat skall ha. Det är alldeles onödigt, för han har en bit med sig i rygg-
säcken. Ola säger, att han ska bara understå sig att sätta sig och äta 
matsäck. Då blir han då riktigt »pjutt» (stött) på honom, för så klent 
ställt och »inpå» är det då gudskelov inte än här å gården, att man inte 
kan bjuda en god vän på ett mål mat. Förstår och ser väl det, svarar 
Jon, men han tycker, att det är så »gåli» (på tok), att man på detta 
sättet skall bli anledning till besvär. Härtill svarar Ola som så: »Men 
ni tycker inte det, då vi kommer till er och ligger och äter och dricker 
dagavis». Jon undrar, vilka som bruka göra så. Jo, det är just han, 
hans barn och tjänstefolk. Om han då finge rå sig själv den här gången 
och inte bli till mera besvär och skada, än han redan varit, så vore det 
då bara på sin plats. Denna invändning bemöter Ola mycket skickligt, 
sägande i översättning: »Tala inte om det! Den, som frammanför är, 
får nog frammanför vara alla gångerna.» Uttytt innebär detta, att den, 
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som sitter vid färdevägen för längre bort boende, får ta emot folk både 
först och sist, vilket den slipper, som i likhet med blåsjöborna bor mera 
på sidan. Detta är nu ett faktum, som inte ens Jon kan försöka sig på 
att resonera bort, men han tycker i alla fall, att det är galet att komma 
på det här sättet, överfar matbordet med blickarna och säger: »Dåkk 
hi-e da sålles ställt me mata å all grejnom, ätt me fe da sjämes, når 
nån frå dåkkes tjämm ditat åss.» (Ni har det då så välbeställt med mat 
och alla anordningar, att vi få då riktigt skämmas, då någon från edert 
kommer ditåt oss.) Den artigheten kvittar Ola med något i samma 
stil, varpå han helt enkelt tar Jon i armen, för honom med milt våld 
till bordet och ber honom vara så god och göra så väl att ta sig till livs 
av det lilla som är. Själv deltar Ola inte i måltiden. Främmande bruka 
alltid få äta för sig själva. Orsaken härtill är antagligen den, att man 
inte känner sig upplagd att stoppa i sig så mycket mat själv, som man 
ämnar truga i gästerna. 

Var Jon motsträvig att få till bords, får han nu lära sig att sitta där 
i stället och göra rätt för sig. Så fort han gör min av att ämna avsluta 
måltiden, dyker antingen Ola eller Brita ned på honom och tvingar 
honom att fortsätta, och detta upprepas flera gånger. Då han äntligen 
tillåtes att resa sig, kan man vara viss om att han är ordentligt mätt, 
vilket också höres på de ljudliga rapningarna, vilkas exekverande inte 
alls strider mot god ton. Tvärt om! Då man rapar riktigt bra strax på 
måltiden, säges man prisa matmor. 

Sedan maten en stund fått sjunka, gör Jon min av att ämna fara hem, 
men därav blir intet. Ola och Brita nödga honom kvar. De sätta värde 
på att ha främmande, ty det är inte så ofta de få sådant, och Jon å sin 
sida har ingenting emot att stanna till nästa dag, fast han krånglar emot. 
Det hör till pjäsen och tages inte på allvar. Aftonen förflyter under 
idelig »akkedering» (samspråk»), livad av flaskans innehåll. Olof Jöns-
son är på särdeles gott humör den här gången, i anledning av att han 
och grannen fått besked om att deras ansökan om att få skattelösa Blå-
sjön blivit beviljad. Nu är han riktig bonde och inte bara åbo på ett 
krononybyggeshemman. Det är dock inte i första hand för den sakens 
skull man kostat på sig skattelösningen utan allra mest för att äntligen 
bli kvitt denna sannskyldiga »trollskap» (markohyra) som »finnan» 
(lapparna) hela tiden utgjort för de bofasta. Med sina hjordar fördärva 
de både betesland och slåttermyrar, och därtill äro de så pockande mot 
bönderna, sedan de vunnit en stor process på 1820-talet. Men rätt nu 
ha de ingenting att säga till om här i Blåsjön, utan få bara ge sig å gåle. 
Den affären är verkligen värd ett »liös-minn» (köpskål), anser Ola, 
och fyller glasen inte bara en gång för den sakens skull. Det tycker Ola, 
att Brita också bör vara med och skåla på. Det har hon ingenting emot. 
För övrigt är nektarn av hennes egenhändiga tillverkning. 

Över natten få vi främlingar vår egen stuga, vilket är anmärknings-
värt. Den möjligheten står knappast till buds på någon annan gård i 
trakten vid den här tiden, men vi få bekväma oss till att ligga tillsam- 
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mans två och två. I sängarna är det bäddat med renhud inunder, en 
långullig fårskinnsfäll med konstvävt täcke påsytt och fjäderfylld kudde 
av ludet kalvskinn. Någon madrass finns icke, utan halmen är lagd 
lös i sängen. Den skakas upp och jämnas till, varje gång man bäddar. 
Vintertiden, då temperaturen i rummet sjunker ned mot nollpunkten, 
mår man alldeles utmärkt i en sådan bädd, men i sommarvärmen är det 
lite för hett. Det är inte heller uteslutet, att vår goda sömn kommer att 
störas av småkryp, men det får man inte lägga mor Brita till last. Det 
är helt enkelt ogörligt att hålla den sortens bäddar rena, då första bästa 
nattgäst ofelbart lämnar tillskott till fällens fauna. Skulle man behöva 
upp för ett mindre behovs skull i natt, så har man bara att ställa sig 
strax utom förstudörren. Om det vore vinter, hade man ställt en kittel 
nere vid dörren för den sakens skull. Det kommer att dröja precis ett 
halvsekel, innan nattkärlet blir en nödvändighetsartikel här i byn, och 
lika länge får man också reda sig utan avträde. Man sätter sig på fri 
hand, var man kan hitta en någorlunda användbar plats bakom en 
uthusvägg. 

2. Husesyn 

Från stugubron ta vi en överblick över gården. Där nere till 
vänster ha vi »nystuggu», som står uteslutande för främmandes 
räkning; här uppe är »överstuggu», där gårdsfolket bor och de 
flesta inomhussysslorna utföras. Till höger ligger »fjöse» med 
»fjösbua» (»bu» =lada), där bakom »söu-fjöse» (fårfähuset) och 
»ställe» (stallet) med sina foderlador. Nere på gården ha vi 
»låoven» (kornladan) och där bakom två häbbren eller »bur», 
som det heter på traktens språk. I mitten utbreder sig en rymlig 
gårdsplan, som dock ej är sluten. Mellan de olika husen äro vida 
gatt lämnade, för att vinden skall ha fritt spelrum över gårds-
planen och hindra snön att lägga sig kvar allt för ymnigt. Emedan 
marken är mycket brant, har man måst mura under husen sten-
socklar, som på nedersidan äro mer än manshöga. Materialet i 
dessa är till största delen skifferhällar med högst tre tums tjock-
lek. För brandriskens skull äro smedja och bastu förlagda på 
betryggande avstånd från de övriga husen. Till hälften ingrävd 
i den branta backen ligger »måstun» eller mjölkboden strax på 
sidan om överstugan. Ute på inägorna se vi tre »höj-bui» (hö-
lador) och nere vid sjöstranden »nisuftre» med plats för två båtar 
samt not och nät. En kvarts mil till skogs ha de båda gårdarna i 
byn kvarn gemensamt i Mejsbäcken. Där kan man mala alla tider 
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på året, ty man har byggt spardamm för vattnet i den lilla sjön 
strax ovanför. 

Det har kostat en otrolig massa arbete att åstadkomma alla 
dessa hus. Varenda stock är helt och hållet huggen med yxa, så 
ock alla knutarna vid timringen. Man har visserligen ett par sågar, 
men dessa äro av olämplig beskaffenhet och så dåligt ställda, att 
man hellre arbetar med yxan. Blott en eller på sin höjd två tim-
merstockar har man kunnat köra hem i taget, emedan man har 
så jämmerligt svaga kördoningar. Vidjor ingå i selen, och man 
använder vidjerep och lädertåg i stället för kättingar. De ha måst 
ligga i hårt och vara mycket flitiga, dessa människor. Lätt räk-
nade vore de spikar, som använts vid uppförandet av alla dessa 
hus, men i stället ha massor av arbetstimmar gått åt till att borra 
hål och tälja träpinnar för sammansättningarna. Har pinnen for-
men av en nit med huvud (»förnämm»), benämnes den »hiel», 
men om den är alldeles slät, kallas den »dommling» (dymling). 

Så anträda vi ronden genom husen och börja med mangårds-
byggningen. Den består av »öuster-stuggu», »väster-stuggu», 
»kåvvån» (förstukammaren) och förstugan, som saknar egentligt 
namn. »Uti dra», säger man om den. Uttrycket erinrar om den 
tid, då stugan var enrummig och platsen närmast dörren på ut-
sidan benämndes »uta (nf ör) döra». 

Vi gå in i österstugan och se oss om. I vrån på vänstra sidan 
om dörren har den stora öppna spisen sin plats. Den är murad 
av skiffer, lerrappad och vitlimmad. Spiskransen, en kraftig 
planka, ligger i ansiktshöjd, och murningen är gjord så, att det 
inte behöves någon stolpe för att hålla uppe den murade spis-
kåpan. Spiskransen är framdragen till en smal hylla, »skå-hylla». 
Där har asken med eldstålet, flintan och fnösket sin givna plats 
ävensom fars järnpipa och den avlånga, stora tobaksdosan av 
mässing. På spishällen ligger »glo-tånga» (glödtången), som bl.a. 
kommer väl till pass, då man vill ha eld på pipan. Från en stolpe 
invid vänstra »mur-ben» (murstocken) sticker »själingen» (gryt-
vindan) fram. I fattigare hem är den som allmänt fordom helt av 
trä, men här i gården är bärarmen med dess stötta av järn. Spis-
hällen är en enda stor skifferplatta, så slät och fin, att det vore 
en ren lyx att utbyta den mot en gjutjärnshäll. I själva brand-
stället skyddas muren av sågade täljstenshällar från berget i Ler-
mon. Mellan spisen och dörren är en stor vedtrave, kanske inte 



26. Hans Aronssons gamla dubbelstuga i Ankarvattnet, numera riven. Den 
högra halvan av huset är äldre och består av ett rum, den vänstra rymmer 
storstuga med matkammare och liten sängkammare efter inre gavelväggen. Jfr 

bilder och text å s. 203 och 204. — Foto: A. Arvidsson omkr. 1912. 

så väldig nu om sommaren men så mycket större vintertiden. 
Den platsen kallas »veråoa» (vedvrån). Golvet där ser ruttet ut, 
vilket kommer sig därav, att det om vintern alltid hålles vått av 
den snöiga och nedisade veden. Man har nämligen ingen riktig 
vedbod, utan man kastar ihop den kluvna veden uppefter en 
uthusgavel, där taket är framdraget omkring en aln, bildande ett 
s.k. »skått». Därför kom utrymmet för veden att få heta »ve-
skåtte», även sedan detta utgjordes av ett riktigt hus. På högra 
sidan om dörren är »gryt-råoa». Här stå på golvet grytor, kittlar 
och varjehanda andra kärl för matlagningen. På väggen ovanför 
sitta tvenne lodräta, parallella rader av stora pinnar. På dessa 
sätter man upp mjölktrågen om vintern. För vrilskålarna och 
bunkarna med tjockmjölk har man särskilda hyllor på ömse 
sidor om skorstenen en bit ovanför spiskransen. 

Då vi titta upp, märka vi, att rummet saknar innertak. Dock 
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är det icke en ren ryggåsstuga, ty vid östra gaveln framskjuter 
tvärs över hela stugan början till ett innertak, men detta har ej 
orkat längre fram än nätt och jämnt en sänglängd. Detta är den 
s.k. »låmmen» eller »jälln», som vi ovan (s. 18 f.) talat om 
(jfr även planritningen fig. 28 B s. 123). Lämmen vilar dels på 
en vid gavelväggen fastpinnad stadig list, dels på en grov, fyr-
kantig bjälke, som går tvärs över rummet vid lämmens främre 
kant. Det är så byggt, att bjälken med ungefär sin halva tjocklek 
hifjer sig över lämmens översida. Uppe på lämmen skall det vara 
utbrett halm och på den bäddat med renhudar, fällar och skinn-
kuddar. Lämmen är nämligen en enda stor säng. Det fanns en tid, 
då man på gården inte hade flera rum än detta enda. Då hade 
barn, tjänstefolk och främmande sina liggplatser uppe på läm-
men. Huvudena vändes mot gavelväggen, och med fötterna tog 
man stöd mot bjälkkanten, som därför kallades »spöurp-ståkken» 
av verbet »spömp» --sparka. Sådana halvlämstugor voro från 
början de enda boningshus, som funnos i trakten. 

I en barnvers från gamla tider besjunges tillståndet uppe på 
halvlämmen sålunda: »Lill-Pelle, spring fort, ty det lider mot 
kvälla! Far å mor gått te sängs, kom å följ mej på jälla! — Nej, 
nej! Dit vill jag inte gå för alla de tusende daler, för där är lopper 
å där är lus å allehanda småsaker.» Den skildringen är helt visst 
korrekt. 

Mellan lämmen och motsatta väggen löpa på något avstånd från 
varandra två fyrskurna åsar. Tvärs över dessa ligga ett par korta, 
flyttbara åsstumpar, som å varje lodrät sida äro försedda med en 
rad pinnar, avsedda för upphängning av kläder och andra lätta 
saker, som behöva torkas. Åsstumparna ligga lösa, för att man 
efter behag skall kunna flytta dem närmare eller längre från 
elden. 

Under lämmen längst till vänster är en väggfast skåpsäng. Här 
hade Olas far och mor sina sovplatser, medan de voro husbonde-
folk. Mitt på den fria planen under lämmen står ett väldigt stort 
matbord med en draglåda så rymlig, att man skulle kunna bädda 
ned halvväxta ungar i den. I den förvaras kvarlevor från den ena 
måltiden till den andra. Bordet får ljus från ett fönster mitt på 
gavelväggen. På södra långväggen är det två fönster men däremot 
intet på den norra. Till höger om gavelfönstret har tallrikshyllan 
sin plats på väggen. 1 den äro uppresta åtskilliga trätallrikar, 
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27. Halvlämstuga i Raukasjön, den första nybyggarstugan på platsen, upp-
förd 1842. Med gaveln vänd mot stugans gavel stod ursprungligen mastun 
eller mjölkboden, som nu synes längst t.v. å bilden. Stugan riven 1915 (se 
text och ritningar å nästa uppslag, ävensom bilden av mastun s. 211 f.). — 

Foto: Förf. omkr. 1913. 

svarvade träfat och andra matkärl av samma material. Tenn och 
porslin äro än så länge mycket sällsynta saker i dessa trakter, och 
det lilla som finns i den vägen står inte framme tillsammans med 
vardagssakerna. Det allra mesta i tallrikshyllan är hemmagjort 
och av björk, men där finns kanske också en mycket grovt svar-
vad tallrik av »äkved» (ekved), som det står i en gammal boupp-
teckning. Skålknallar och dalmasar ha med sina påsar och knyten 
för länge sedan hittat vägen hit upp till obygden. Under lämmen 
mitt över matbordet ha träskedarna sin plats i »sjei-halle» (sked-
hållet), en under lämmen fastspikad träribba med urtagningar för 
skedskaften. Då man ätit, slickar man av skeden och sätter upp 
den i »skedhållet» till nästa måltid. På samma sätt gör man ren 
sin matkopp. Endast på lördagarna ta kvinnfolken hand om mat-
kärlen och »vask» dem. På två sidor om matbordet finnas vägg-
fasta breda bänkar av stockklov, på de båda andra sidorna lösa 
säten av lämpliga längder. Väggarna under lämmen äro täljda. I 
övrigt äro stockarna i stugan runda. Ymnigt med mossa sticker 
fram i alla stockfogar. Runt om på väggarna hänga massor av 
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ffy vhat 

A. 
28. Planritning av halvlämstugan i Raukasjön å föregående bild. — A. Bot- 
tenplanet (sektion A—B). — B. övre planet (sektion C—D). — C. Vertikal- 

sektion. -- Original från år 1913 av förf. i Nordiska Museet. 

klädesplagg, ett par bössor med kruttyg, en knippa mässing-
snaror för hare och en annan med tagelsnaror för ripor och orre. 
Om det varit på vårvintern, skulle här också ha funnits långa 
rader av garnhärvor, spunna under vintern, men så här års är 
allt garnet uppvävt. Ingenstädes se vi den allra minsta prydnads-
sak uppsatt, och inte heller finnes tillstymmelse till målarfärg 
vare sig på väggar, möbler eller kärl. Så lägga vi märke till att 
spjället utgöres av en skifferhäll, som regleras inifrån rummet, 
och att trappan upp till lämmen består av klotsar å sängskåpet 
och tvära inhuggningar i väggen. Mellan ett par av takåsarna är 
en liten extra »hjäll» inlagd. Där sticker man upp laggvirke och 
andra slöjdämnen och lägger upp säckarna med det bastutorkade 
kornet, för att det inte skall slå igen sig av fukt, tills man får 
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tid att fara med det på kvarnen. Man kan också sätta in korn-
säckarna i »ommen», det lilla torkrummet mellan väggen och 
muren. Sedan är det knappast mera att se i detta rum, som är 
den rena urtypen för boningshusen i denna trakt. Det är en direkt 
och trogen efterbildning av de bostäder, som de första nybyg-
garna voro vana vid i sina hemtrakter på norska sidan. Här på 
gården fanns det från börjåAjbara denna stuga. T.o.m. förstuga 
saknades. Sedan har man i mån av råd, lägenhet och ökat utrym-
mesbehov byggt till. 

Så gå vi in i västerstugan — nystugan skulle vi också kunna 
kalla den. Även detta är en halvlämstuga, men den skiljer sig från 
österstugan i så måtto, att området under lämmen är skilt från 
den egentliga stugan genom en vägg av bräder samt medelst en 
tvärbalk delat mitt itu, så att det uppkommit två små kammare, 
bägge utan eldstad likvisst. Den till höger kallas »matkammeje» 
och motsvarar senare tiders skafferi. Kammaren till vänster be-
nämnes »sängkammeSe». Där finnas tvenne tvåmanssängar, en 
på vardera sidan om dörren. Eftersom rummet är endast en säng-
längd brett och man gjort väggfasta sängar, har man inte behövt 
göra mer än frambalken enkom för sängen. De tre övriga sidorna 
utgöras av rummets väggar. Lämmen eller, som den här kallas, 
»kåmmej tåke» upptages även här av sovplatser. Husbondfolket 
har sin säng nere i själva stugan. Denna enkla förändring av 
bostaden var ett mycket stort steg framåt mot det bättre, i det att 
man fick ett särskilt rum för maten, enkannerligen mjölken. Då 
denna silades i öppna tråg inne i stugan, förorenades den ohygg-
ligt av allt det damm, som yrde omkring i luften. Att det blev 
massor av sådant är lätt att begripa, om man vet, att, man höll till 
inne i stugan med alla upptänkliga arbeten under de långa vinter-
kvällarna. Där kardades och spanns, höggs och hyvlades och 
kammades skohö, för att nämna de allra värst dammalstrande 
sysslorna. Vintersmöret den tiden hade en smutsgrå, oaptitlig färg 
av allt det damm det innehöll. I matkammerset är det betydligt 
bättre men inte riktigt bra,, eftersom man måste låta dörren dit 
in rätt mycket stå öppen, för att där inte skall bli så kallt, att 
mjölken fryser. I sängkammaren har man på väggarna god plats 
för kläder. På hyllan ovanför den låga dörren finns gårdens 
bibliotek. Det är en bibel i helt skinnband och med tjocka trä-
pärmar, Luthers kyrkopostilla, en psalmbok och ett par mycket 
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nötta exemplar av Lindbloms katekes. Det är hela biblioteket än 
så länge, men sonen Lars (f. 1837), som är mycket vetgirig, har 
redan i kikaren att skaffa sig Sveriges rikes lag, Apokryfiska nya 
testamentet och den omtalade »visboken» Frithiofs saga. 

De båda kamrarna få ljus genom var sitt halvfönster på lång-
väggen. Matbordet i denna stuga har man skjutit intill brädväg-
gen mellan de båda kammardörrarna. Längre fram i tiden flat-
täljdes västerstugan invändigt, rappades och kalkades, varpå man 
med en kvast stänkte röd och blå vattenfärg på de vita ytorna. 
Det blev vackert och bra mycket varmare också än förr. Att 
västerstugan är så pass olika mot den östra beror därpå, att den 
byggts till i en senare tid. Då tillkom också förstugan och koven. 
Den senare är här mera ett skräprum till förvaring av varjehanda 
bråte och erbjuder inte mycket av intresse. I en framtid kommer 
västerstugan ytterligare att förbättras. Man funderar nämligen 
på att lägga in helt innertak, men dit dröjer det åtskilliga år. Här 
ha vi framför oss ett åskådligt exempel på huru en mera kompli-
cerad bostadstyp successivt växt fram genom tillbyggnad till den 
ursprungliga enkelrummiga stugan. När nu en på sådant sätt efter 
hand tillkommen dubbelstuga på grund av ålder och skröplighet 
måste ersättas med en ny byggning, timrades denna på en enda 
gång upp hel och hållen efter den gamlas grundplan. De små 
kamrarna bibehöllos, men man lade innertak eller »låfft» i hela 
huset. Genom att man ökade husets höjd med några stockvarv, 
fick man en ordentlig vind över det hela. Till denna ledde en 
tvärbrant trappa från närheten av spisen i ena stugan. I för-
litande på innertakets täthet brydde man sig inte om att som förr 
förse yttertaket med ett extra tjockt mellanskikt av värmeisole-
rande grästorv utan lade bara ett enkelt vattentak med den på-
följden, att dessa nystugor blevo fruktansvärt kalla. Det fanns ju 
ingen trossning i innertaket, och ytterluf ten kom in ganska obe-
hindrat på vinden. 

Så gå vi till den andra stugan på gården. Den är nästan ny och 
vida beryktad för sin elegans. Det är en vanlig åttaknytt stuga 
med helt innertak och uppgång till vinden ute i förstugan. Väg-
garna i köket äro invändigt rappade och sedan överdragna med 
papper, på vilket man medelst schablon målat stjärnor och en 
del andra småkrus. Det enkla innertaket vilar på ett par fyrkan-
tiga, hyvlade åsar och vid väggarna fastpinnade starka slår. Det 
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29. Torrkött i taket på häbbersloft i Ankarvattnet. —  Foto: Förf. omkr. 1913. 

fulltravade med ripbröst, som man torkat framför elden i stugan. 
Under goda ripår finns här på vårarna ett par hundra sådana 
»riöp-söppa». De benämnas så, emedan de till formen likna 
björktickan, som kallas »sööpp» (plur. »söppa»). Ripbrösten ingå 
i slåtterfolkets matsäck på myren. Med smör smaka de alldeles 
utmärkt, och om de äro väl torkade, kunna de smulas sönder 
som tunnbröd och begagnas i stället för sådant i tjockmjölk. Det 
är en både kraftig och välsmakande bryta. Då mor lägger mat-
säck för veckan åt myrfolket, beräknar hon ett ripbröst för person 
och dag. Detta bur är så fullt av kött, att där bekvämligen inte 
kan förvaras mera. 

Även i det andra buret lägga vi först märke till det torkade 
köttet. Väggarna i nedre rummet äro nästan helt »bordklädda» 
(: brädfodrade) med »storfi-sia» (storfä- ell. nötsidor). Varifrån 
ha de fått allt detta kött? Saken är skäligen enkel. Här i gården 
slaktar man varje höst minst 5 nöt och 25 till 30 får. När det nu 
inte finnes någon möjlighet att avyttra något av allt detta, måste 
det bli överskott från år till år. Detta är naturligen en bra sak, men 
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30. Brödförråd på häbbersloft i Ankarvattnet. I förgrunden preparerat kli-
ningsbröd, se texten s. 162. I taket fårskinnsfällar. — Foto: Förf. omkr. 1913. 

det har också en stor olägenhet med sig. Man får sällan äta en 
riktigt god köttbit, ty åtminstone till vardags tar man alltid av 
det köttet, som hängt längst, och detta är vanligen så angripet av 
tiden, att det mera liknar murket, torrt trä än kött. Allt fettet 
har antagit en gulgrön färg och smakar härsket och mögligt. För 
övrigt ransonerar mor köttet liksom det mesta av all maten utan 
synnerligen stor frikostighet. »01-Jensa-Brita» har rykte om sig 
att vara »husseMrsamm» (snålt hushållsaktig) i vardagslag, men 
ställer hon till med kalas, så är det »övvi-månns» (övermänskligt). 

Här ser man vidare väldiga travar av ost, mesost och kornbröd 
samt ett par stora lårar, fulla med kornmjöl. Det är verkligen 
mycken mat, men enligt nutida krav på människoföda är det allra 
mesta sekunda varor. Knappt nog att sista årets kött skulle god-
kännas av en livsmedelsexpert, sedan det nu är tre kvarts år gam-
malt. Den vita osten är antingen flinthård eller seg som gummi, 
ty den är gjord av den sorgfälligast urpinade skummjölk. Grädden 
är man nämligen ytterst rädd om, ty smöret är förnämsta salu- 
9 
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artikeln. Mesosten är vanligen sandig till konsistensen och så bit-
tert sur, att ögonen vilja tåras, då man äter den. Dess förnämsta 
dietiska egenskap är sådan, att den mycket väl kunde tillhanda-
hållas på apotek under benämningen laxativ. Mäldermjölet i ena 
bingen har inte mycket med »gusslåne» att göra. Det har sitt 
ursprung från slösäd, halmstumpar och allehanda ogräsfrön. Det 
mjölet duger heller inte till annat än »vukku-brö» (vardagsbröd). 
Detta måste bakas ut i riktigt mjöl för att inte te sig allt för svart 
och anskrämligt, och det hölle inte bra att baka av, om man inte 
stöpte i välling av riktigt mjöl. Ett annat bra »bröhall» (brödhåll, 
sammanhållande stöpvätska) är köttspad på spädkalv. 

En sak är värd att lägga märke till i fråga om matvarorna här 
i huset. Alla ostar äro korsmärkta likasom ock alla mjölkkärlen, 
och i bingarna äro kors ritade i mjölet. Detta är gjort, för att de 
underjordiske inte ska ha makt att stjäla kraften ur födan. Brödet 
och köttet reda sig utan det skyddande korset, ty de ha haft så 
mycket att skaffa med el d e n, som också är ett magiskt skydds-
medel. 

Då vi komma upp på loftet, baxna vi inför den massa fällar, 
som där finnes upphängd på mellan ett par åsar upplagda stänger. 
Det är i runt tal en 20 stycken, alla försedda med tjocka konst-
vävda hårtäcken. Ingen människa har ännu legat i någon av 
dessa. De hänga där endast på parad och i >'bero» (reserv) och 
utgöra så att säga gårdens linneförråd. Lakan, dukar och sådant 
av linne eller bomull finnes däremot inte alls. Man har icke ett 
endaste örngott i huset. Kuddarna äro i stället överdragna med 
kalvskinn, som vänder den ludna sidan ut. Kalvhåret har det goda 
med sig, att det likasom stöter ifrån sig smutsen. De verka aldrig 
solkiga. Påsar och säckar för mjöl och säd äro också av ludet 
skinn. 

På bursloftet står en stor kista och en hel hop större och mindre 
askar av böjt virke. I kistan förvarar mor sina silkeshalsdukar 
jämte de andra helgakläderna ävensom mer eller mindre dyrbara 
småsaker. Där finnes också husets penningförråd, specieriksdalrar, 
»blankan». Sådana slantar äro numera ganska sällsynta och ha 
därför ett vida högre värde än deras valör utvisar, helst som de 
äro mycket efterfrågade av alla som ska gifta sig. Det är allmänt 
bruk, att man skall ge sin fästmö »friarblanken». Denna bör 
helst bära Gustaf III:s bild, vara en »Gustafsblank». Då man tar 
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ut lysning, skall prästen också ha en blank. Alla de där askarna 
tjäna olika ändamål. Somliga användas som kappsäckar att ha 
kläder i, då man far till kyrkan. I de små runda förvara kvinnorna 
»huva och stycke», och de där stora järnbeslagna äro matspan-
nar, i vilka man på utfärder med häst vintertiden för med sig 
nästmaten och förvarar pengarna och andra värdesaker. Här uppe 
på loftet ligga vidare stora hemmavävda tygpackor; svarta och 
vita, grå och rutiga. Alltsammans är helylle. Sådant begagnas även 
till underkläder vid alla årstider. 

3. I sätrom 

Ungefär en fjärdingsväg till skogs har 01-Jensas sin höst- och 
vårsäter på norra sidan om den lilla sjön Mejsvattnet. Husen ligga 
på någorlunda jämn mark, som åt alla sidor är avröjd till en vid-
sträckt vall, från vilken man erhåller åtskilliga lass riktigt bra 
hö, fast det är bara självväxt. För gödsling av sätervallen har man 
hittat på ett knepigt sätt. På nätterna förvarar man fåren inom 
ett flyttbart stängsel, med vilket man gärdar in en ruta av vallen. 
Där låter man fåren vara på nätterna, tills de övergödslat hela 
rutan grundligt, varpå man flyttar »söu-grinnin» (fårgrindarna) 
till en ruta intill. Genom att fåren urinera rätt flitigt och med sina 
klövar trampa sönder gödselkulorna och trycka ned dem i gräs-
svålen, växer det duktigt, där fårgrindarna stått. Gödseln efter 
korna kör man ut vid vinterns början och breder ut den i snön. 
På våren lakas gödseln ur och tränger med smältvattnet ned i 
marken, varefter man med hjälp av en sorts sladd, »dyngstocken», 
finfördelar det kvarvarande och likasom gnider in det i grässtub-
ben. I välgödslad och torr mark trivas de flesta örter dåligt, 
medan gräsen frodas och ta överhanden. 

Ovanför vallen reser sig den mäktiga Mejslia. I öster och väster 
har den en utsträckning på bortåt två km och i norr och söder 
inte fullt kilometern. Den sluttar mot söder så brant, att det är 
mycket ansträngande att ta sig uppför den. Genom en c:a 50 m 
bred avsats är den delad i två avdelningar. Den nedre slänten är 
betydligt högre än den övre. Blott på ett par ställen ser man små 
hörn av det underliggande skifferberget sticka fram. I övrigt 
finns där knappast en sten att upptäcka. Gräver man i jorden, 
befinnes det översta lagret vara alldeles kolsvart, bildat som det 
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31. Hovdsätern vid Lilla Blåsjön. — Foto: D. Strömbäck 1946. 

är av multnade växter. Där inunder kommer djup skifferjord. 
De små stenflisorna verka murkna. Man kan smula sönder dem 
mellan fingrarna. Hela liden är glest beväxt med lövskog: björk, 
al, rönn, hägg och sälg. Inga barrträd finnas. Intressantast är 
dock den nästan tropiskt yppiga örtvegetationen. 

Lidens läge och lutning jämte frånvaron av skuggande barrträd 
göra, att snön här smälter bort mycket tidigt på vårarna, och så 
fort en fläck blir bar, klädes den med grönska. Man kan t.o.m. 
få se växterna borra upp sina från början intensivt röda broddar 
genom själva snökanten. Så bråttom ha de, och så utvilade och 
pigga äro de efter den långa vintersömnen. Detta egendomliga 
fenomen, som man aldrig får se söderut, kommer sig därav att 
marken på höstarna inte hinner frysa till, förrän det kommer 
djup snö. Det finnes ingen tjäle, som kyler växternas rötter och 
håller broddarna tillbaka. Mången gång, då man på vårarna flyt-
tar till säters, är det så mycket snö i vägen, att man bitvis måste 
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32. Stuga och mastu vid sätervallen å föregående bild. — 
Foto: D. Strömbäck 1946. 

trampa väg åt boskapen genom drivorna. På Mejsvattnet ligger 
isen ännu hel och stark, men uppe i liden kan boskapen i alla 
fall livnära sig, även om det är lite nätt med maten de första 
dagarna. 

Förnämsta och tidigaste växten är toltan (Mulgedium alpinum), 
en växt så pass ädel, att den går bereda till människoföda. Den 
växer mycket fort. Inom några få dagar är den ett par decimeter 
hög. Den är då en centimetertjock, saftig stjälk, fullsatt med stora, 
läckra blad. Hela liden liknar i de dagarna en välskött, jättestor 
grönsakssäng. Nu är toltan som läckrast för boskapen. Korna stå 
ofta på framknäna och äta för brinnande livet dagarna i ända, 
och fåren härja på sitt sätt. Djuren tyckas ha enats om att äta 
hela liden svart innan kvällen, men det lyckas dem varken den 
dagen eller någon följande, trots att de äro bortåt 180 munnar. 
Utom sina fem och tjugu nöt och sex gånger tjugu söer vinter-
föder 01-Jensas fem till sju hästar, och frampå vårvintern blir 
här alltid några stycken lammungar och en del livkalvar. Men 
toltan räcker åt alla och växer dem därtill bokstavligen över 
huvudet. 
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Då kreaturen komma till den omkring en fjärdingsväg från går-
den belägna sätern, äro de vanligen bensvaga och fumliga, synner-
ligast då det varit mer än vanligt smått om foder under senvintern. 
Då gäller det för getaren att ständigt ha ett vaksamt öga på alla 
djuren, ty vilket ögonblick som helst kan något av dem komma i 
»ävällt» (trilla överända och komma på rygg), och då måste det 
hjälpas på fötter igen fortast möjligt, ty ett djur ligger inte länge 
i den ställningen, förrän livet flyr. Det är nog så illa ställt med 
dem. Från början mjölka korna så gott som ingenting, men det 
kraftiga, rikliga betet gör underverk. Dag för dag ökar mjölk-
mängden för att efter endast några veckor vara uppe i det högsta 
möjliga, och då en månad gått, äro alla spår av vinterns um-
bäranden utplånade. Under tiden har toltan i nedre liden skjutit 
i höjden och blivit en smula träig i stjälken, och då duger den 
inte längre åt korna! Dessa, som för bara någon månad sedan 
begärligt åto bark, la-v, kvist och kokad hästgödsel, ha nu för-
vandlats till de mest nogräknade läckergommar. Nere i liden är 
det mera mat än någonsin, men den är inte färsk för dagen, och 
så är det trampat så mycket, att det kantänka inte ser riktigt 
aptitligt ut. Nu marschera korna i stället demonstrativt förbi hela 
härligheten och söka sig på en lång omväg upp till övre avdel-
ningen av Mejsliden. Hit upp kommer sommaren omkring 14 dagar 
senare än till det nedre området, varför gräs och örter här äro 
som allra bäst just nu. Då det även här börjar bli nedtrampat och 
förväxt, söker sig boskapen bara något hundratal meter högre 
upp till andra lider och avsatser och är då åter mitt uppe i vårens 
saftiga, smultra grönska. Uppe vid foten av själva fjället blommar 
vitsippan, denna typiska vårväxt, så sent som i början av augusti. 
Här är ett sannskyldigt djurens paradis. 

Om vi i de dagarna göra ett besök i nedre Mejsliden, få vi se 
någonting storartat. Hela liden är en väldig djungel av jätteörter. 
Toltan (Mulgedium alpinum) och riddarsporren (Aconitum sep-
tentrionale) nå den längsta karl högt över huvudet, och orm-
bunkar, geranier, vita ranunklar och spireor äro föga lägre. Här-
till kommer en bottenvegetation av mindre örter, så tät, att 
inte den minsta lilla fläck av jordsvålen lämnas synlig. Den 
skada boskapen anställde på våren är så fullständigt reparerad, 
att man aldrig skulle kunna ana, att där någonsin trampat en 
klöv. Blott med största möda kan man tränga sig fram genom 
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dessa snår av växter. Försöker man att springa, omsnärjas föt-
terna av revor och stjälkar, så att man tumlar över ända. Har det 
regnat under dygnet, blir man inte mera våt i sjön än där inne 
bland växterna. Drives en fårskock dit in, blir den formligen upp-
slukad. Det rörs bara lite svagt här och var i den gröna massan. 
Detta utseende behåller liden till långt frampå hösten, men fär-
gerna bli förstås andra. Så kommer en dag den första snön och 
klämmer ned alltsammans tätt efter backen. Marken blir snart bar 
igen, och då är liden så slät och fin som vore den spacklad men 
hal som såpa av de i upplösning redan stadda växtmassorna. 
Krafsar man undan smörjan och rotar lite i den svarta mullen, 
skall man finna massor av bristningsfärdiga, kraftiga knoppar 
på rotstockarna. Det är de tidigaste vårväxterna, som redan vid-
tagit sina förberedelser och gjort sig startklara för nästa vegeta-
tionsperiod. 

Det jag här sagt om Mejsliden gäller i allt väsentligt om fjäll: 
lidarna i Frostviken i gemen, fast även de äro naturligtvis av olika 
god beskaffenhet, och de ha inte alla samma idealiska läge som 
Mejsliden, men det finns i trakten flera jämngoda. 

Om husen i Mejssätern på 01-Jensas tid kan författaren ge 
förstahandsbesked. Då jag i början av 90-talet var vallpojke där 
å gården, stodo alla gamla husen rätt välbehållna kvar i sätern. 
På åtminstone 15 år hade man inte bott där på somrarna, och 
där hade nog inte slagits spik i vägg, sedan 01-Jensa dog 1862. 
Under de tre somrar jag var getarpojke här, hade jag ofta mina 
vägar åt den gamla sätern till, och givetvis bekantade jag mig 
grundligen med lokaliteterna. Redan då gjorde den där stugan 
intryck på mig att vara en gengångare från forntiden, vilket den 
ju också, vad typen beträffar, var. Vi skola litet närmare se på 
den lilla gården. 

Stuga och »mastu» äro ställda i rad med ingångsgavlarna mot 
varandra och med ungefär två meters mellanrum. Mastun, som 
är betydligt lägre än stugan, har taket framdraget ända mot stugu-
väggen, så att det bildats en öppen, täckt svale mellan de båda 
husen. För att kreaturen inte ska kunna komma in i svalen och 
smutsa ned, har man på ömse sidor anbringat en grind, som kan 
öppnas och stängas som en annan. dörr. Dess gångjärn äro ett par 
vidjeringar, lagda om en i marken nedslagen påle av grindens 
höjd. Stugan är timrad på samma sätt som höladorna fordom: 
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stockarna runda även i knutarna, knutskårorna runda och grunda, 
de stora öppningarna mellan stockvarven utfyllda med runda 
stänger. Någon annan tätning av väggarna finns icke, varför de 
äro mycket glesa. I stället för fönster är det på vardera lång-
väggen en glugg, men den är så liten, att den inte spelar någon 
roll som ljusintag. Den är nog upptagen, bara för att man skall 
kunna titta ut, ifall där skulle höras något ovanligt. Någon skor-
sten finns icke på huset men väl en fyrkantig öppning högst upp 
på taket och lika fördelad på de båda takfallen. Mastun åter är 
timrad med ordentliga, avbilade utknutar och har stockfogarna 
tätade med mossa. Mellan marken och väggarna är det omsorgs-
fullt tätat med grästorvor runtom hela huset. Både stugan och 
mastun äro täckta med gärdsel, näver och torv, men på stugan 
är det bara ett enkelt vattentak — gärdsel, näver och kvarhål-
lande torv — under det att mastun försetts med varmtak: 
gärdsel, ett tunt näverskikt, tjockt värmeisolerande grästorvslager, 
vattentätt näverlager och överst kvarhållande grästorv. Mastun 
är byggd med samma omsorg som en vinterbonad stuga. 

Vi bege oss in i mastun. Först och främst lägga vi då märke 
till att dörren är liten, nästan kvadratisk och sitter så högt, att 
det är rätt besvärligt för en kortbent person at komma in genom 
den. Dörrstocken ser också blanksliten ut av att fäbodpigorna un-
der den långa följden av år hasat sig över den. Det är på 01-Jensas 
tid vi göra vårt besök, så att nu finna vi allt i sin fulla ordning. 
När vi kommit in, stänger pigan dörren kvickt efter oss. Den får 
inte stå öppen i onödan. I stället öppnar hon en glugg, som är så 
liten, att den släpper in nätt och jämnt det ljus man behöver för att 
se föremålen. Här är svalt, rent ut kallt, fast det är under varmaste 
sommaren. Det hela är onekligen bra uträknat! Om man bara 
lämnar den lilla gluggen öppen på hösten, blir temperaturen här 
inne den samma som ute under vintern, d.v.s. att det veckor i 
sträck upprepade gånger kan vara 35 minusgrader och mera. 
Genom att marken här ligger blottad — det är jordgolv — tränger 
tjälen ned i jorden till ett par meters djup. Denna stora iskub an-
gripes av sommarvärmen endast från sidorna, eftersom den upp-
ifrån är så väl isolerad av det med omsorg ombonade huset. 
Genom att dörren sitter så högt, kan det över marken liggande 
kalla och tunga luftlagret inte rinna ut, då man öppnar. Det är 
mycket möjligt, att det ligger kvar tjäle under mastun från ena 



33. Gammal mastu vid Nässätern i Blåsjön med ovanligt stort och efter lång-
väggen utskjutande »trepe» för torkning av ost. De utstående takåsarna ha 
skjutit fram mot en nu borttagen stuga och uppburit taket över gången mel-
lan de båda husen. Det stegliknande föremålet framför huset är en hösläpa. 

— Foto: Förf. 1924. 

34. Interiör av urgammal mastu i Ankarvattnet. 1) fasta mjölkstolar, 
2) flyttbara. Jfr noten s. 203. — Foto: Förf. omkr. 1913. 
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året till det andra. Här blir aldrig dammigt, ty jordgolvet är be-
ständigt en smula fuktigt. Denna mastu är ingalunda unik. Man 
byggde allmänt sina mjölkbodar på detta sätt i gamla tider. 

Så ska vi titta på inredningen och de övriga anordningarna. På 
ömse sidor om dörren löpa från gavelvägg till gavelvägg två par 
stänger, det ena paret över det andra. Det är »mjälk-stolan» 
(mjölkstolarna). Dessa äro helt och hållet belagda med ända till 
brädden fyllda mjölktråg av björk. Man får inte fylla ett sådant 
tråg bara till hälften, för då spricker det i tvärvedsbräddarna, 
eftersom det sväller ut nedtill, där det blir fuktigt, men inte upp-
till, dit vätskan inte når. Därför har man i varje uppsättning av i 
övrigt jämnstora tråg några stycken mindre av växlande storlek 
för den sista lilla slatten i mjölkbyttan. T.o.m. vrilskålarna kunna 
få sprickor i kanten, om man inte silar dem väl fulla. Marken 
under mjölkstolarna är täckt med en snyggt lagd matta av friska 
barrkvistar till underlag för de kärl, som inte äro i användning 
för tillfället. På en plan stenhäll bakom dörren står den stora 
»tjinn-da1133» (kärnbyttan), i vilken gräddan samlas dag för dag, 
tills man har nog för »i tjinning» (en kärning). Vid inre väggen 
står en rad »smår-dalla» (smördrittlar), var och en rymmande 
omkring 35 kg eller »to vååg norskt» som räkningen här är vid 
denna tid. I bredd med kärnbyttan står kärnholken, en jätte i sitt 
slag. Det går inte om många dagar mellan varje kärning, och 
varje gång blir det åtminstone ett pund smör. Det mesta därav 
sparas till vintern, då det säljes i Norge. Det är gårdens förnämsta 
saluartikel. Uppe vid taket gå hyllor av täljda plankor runt alla 
väggar. De digna formligen under bördan av ost och mesost. Även 
ute i svalen, där den färska osten torkas en tid, innan den lägges 
in i den fuktigare mastun, möter oss samma syn. 

Både inne i mastun och i svalen utanför se vi en mängd skålar, 
tråg, byttor, bunkar och såar, vart och ett kärl avsett för sitt 
särskilda ändamål. Alltsammans är av trä och hemmagjort. Det 
är ett krävande arbete att hålla alla dessa kärl rena, och det är en 
sak som inte får försummas eller fuskas med. Mjölksyran går 
lätt i trä, och har den väl kommit dit, är det mycket svårt att få 
den dädan. Då ett mjölktråg, en skål eller bunke är tömd på sitt 
innehåll, måste kärlet kokas i enlag och skuras mycket väl med 
tvaga av skäfte (Equisetum hiemale) eller avbarrat granris, var-
efter det torkas antingen i solen eller ock framför en flammande 
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35. Gamla mjölkkärl och andra hushållskärl från Klumplisätern, nämligen 
mjölktråg (1), mjölkbunor (2), mjölkskålar (3), matkoppar (4), mjölkflaskor 
av trä (5), trähavbytta (6), dallar el. lockbyttor (7), mjölkstäva (8), potatis-

el. fiskränna (9) och koxor och ösor (10). — Foto: Förf. 1924. 

eld. Försummar man kärilvaskningen det minsta, kommer syra 
i kärlen och mjölken löpnar och blir förstörd. 

Här i gården har säterpigan händerna fulla av arbete från mor-
gon till kväll! Hon har en 17 å 18 kor att mjölka två gånger om 
dagen. Sedan hon silat upp mjölken på morgonen, skall hon 
»ränn ne»1  ett dygns mjölk, sedan göra en ost av skummjölken 
(»rännmjåjka») och sätta mesostkitteln i kokning för hela dagen. 
Därpå skall hon vaska kärlen, ett både tungt och tidsödande göra. 
All nattens gödsel skall skottas ut ur fähuset, mesostkoket skall 
passas med ved, och då massan börjar bli tjock, måste hon stå 
och röra den i ett, för att det inte skall brännas vid. Minst ett par 
gånger i veckan måste hon kärna och reda smöret färdigt. Några 
många och långa stunder får hon inte att stanna av och hämta 
andan, innan boskapen kommer hem i 8-tiden på kvällen, och 
hur kvickt hon än snor sig med sysslorna, kommer hon nog inte 
i säng före kl: 10. 

1  D.v.s. skumma mjölken genom att hälla den ur tråget, så att ingen grädde 
kommer med. Den hålles tillbaka med en visp eller med kanten av handen. 



36. Gamla ostformar med skyddskors mot de underjordiske. — 
Foto: Förf. 1913. 

Att vara getare är ingen sinekur, allra minst här i gården. I allt 
slags väder får getaren lov att vara ute dagarna i ända från tidig 
vår till sena hösten. Det är inte bara för det, att man skall ha 
hem vartenda djur till nätterna, så att björn och varg inte anamma 
dem, utan alla slåtterland ute i markerna skola hållas fria från 
kräktramp, tills det är slaget; och sen gäller det att freda foder-
stackarna. Korna ha nämligen en oförklarlig medfödd antipati 
mot sådana. De bli alldeles vilda, så fort de få se en stack. Över-
ljutt bölande sätta de fart mot den med sänkta huvuden, och bli 
de inte hejdade i tid, dröjer det inte många minuter, förrän stac-
ken är söndertrasad och kringspridd. Under heta sommardagar 
gripas korna emellanåt likasom av ett kollektivt vansinne, sätta 
svansarna i vädret, fnysa och rusa vettskrämda åt alla håll. De 
ha hört den fruktade stingflugans surrande. Då gäller det för 
getaren att kunna springa, om han skall lyckas hålla hjorden 
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någorlunda samlad. Lika strävsamt, om inte värre, är det under 
svamptiden, då djuren inte det minsta hålla samman utan till 
synes med beräkning gå så mycket i sär som möjligt under sitt 
ideliga sökande efter de begärliga svamparna. Värst är, att de djur, 
som då komma på sidan, inte självmant söka sig hem till kvällen 
utan ligga borta, vilket ju är särdeles ödesdigert för mjölkkornas 
vidkommande. Bli de inte mjölkade på bestämd tid, så få de ont 
i juvret och mjölka obetydligt för kanske hela återstoden av 
sommaren. 

Boskapens sommarprogram är mycket omväxlande här på går-
den. Så fort inägorna blivit bara på våren, släppas kreaturen ut 
att beta på inägan. Detta är naturligtvis till stort men för höväxten, 
och inte heller få djuren stort utbyte av sitt gnagande. Lyckligtvis 
behöva de inte ävlas många dagar med att uppehålla livet på det 
sättet. Så fort det för snödrivornas skull är framkomligt, bär det 
iväg till Mejssätern, och där finns det, som vi redan sett, mat nog. 
Då höet hemma vid gården är färdigt att slå, flyttar man med 
boskapen på hemlöten, som ännu ej betats det året. På nätterna 
tagas djuren in i sommarfjösen och fårgärdena uppe i skogsbrynet 
ovanför gården. Om ett par veckor bär det åstad till Nysätern 
borta vid norska gränsen, dit det är något över en halv mil. Detta 
är en typisk slåttersäter. Gårdens egna slåttermarker äro otillräck-
liga för en så stor kreatursbesättning, och därför har 01-Jensa 
arrenderat slåttermyrar västom gränsen, alltså på norska sidan, 
där det är överflöd på sådana. Det kostar honom en hel specie-
riksdaler om året, men så är det också väldiga myrflak han dispo-
nerar, och det är prima slåttermyrar. Nysätern har han anlagt 
uteslutande för bekvämt tillgodoseende av slåtterfolkets mjölk-
behov ävensom för att kunna utnyttja säterpigans få s.k. lediga 
stunder för slåttern. Det sista sker i så stor utsträckning, att sköt-
seln av mjölken och dess produkter ofta blir eftersatt. När i sinom 
tid slåtterarrendet utgick och ej förnyades, lämnades sätern obe-
gagnad och fick ruttna ned. 

Sedan man gjort ifrån sig starrbärgningen frampå höstsidan, 
flyttar man med boskapen åter till Mejssätern för att låta den 
avbeta den i granskogen öster om sätern sent framkomna »loven», 
ett synnerligen värdefullt betesgräs av tåtelsläktet. Så här års 
hålla korna åter tillgodo med toltan uppe i liden, men de äta endast 
topparna och de översta bladen. Någon vecka före vinterns inbrott 
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flyttar man kreaturen hem till gårds och låter dem beta av »ny-
välle» på inägan. 

Detta flyttande fram och åter kan nog vara bra både för bo-
skapen och gårdens ekonomi, men den som får sitta emellan, det 
är getaren. Kreaturen bli till hälften förvildade av att inte ha 
någon varaktig stad. Till sist veta de inte alls, var de höra hemma. 
Helst vilja de vara ute i skog och mark dygnet om. Så fort de 
komma åt, ligga de borta. Med våld måste de tvingas hem till 
gården eller sätern. Men avkastningen är storartad tack vare det 
överflödande och kraftiga betet. De småväxta fjällkorna lämna 
liten mjölkmängd i jämförelse med kor av låglandsraserna, men 
i stället är fetthalten den största möjliga. Alla djuren lägga på 
hullet ymnigt under sommaren. Även högmjölkande kor bli här 
ganska feta. Ett fullvuxet slaktfår kan ha ända upp till pundet 
inälvstalg, och de bastutorkade fårsidorna uppvisa inte sällan 
ett tumstjockt fettlager. Svin har man vid denna tid inte ännu bör-
jat hålla, men man har i det feta fårköttet en god ersättning för 
fläsket. Genom att denna talg är helt och hållet nybildad på 
mycket kort tid, är den fri från hinnor, har låg stearinhalt, är 
lättsmält och »smulter» och därför fullt användbar som matfett. 
Hela vintern ut är höstslaktat och bastutorkat fårkött en läckerhet, 
men i sommarvärmen försämras det snabbt. 

Men vi få inte lämna Mejssätern utan att först ha tittat in i den 
gamla stugan. Dess exteriör ha vi redan iakttagit och av den dragit 
våra slutsatser angående »invändningen» eller interiören. Natur-
ligtvis hade jag inte på sin tid förstånd att mäta upp huset, men 
av orsaker, som vi snart få veta, tror jag mig med bestämdhet 
kunna ange grundplanen till 6X7 alnar eller 3,6X4,2 m. Från 
svalen träda vi genom den låga dörren in i stugan. Detta är för-
stås ett ryggåshus. Vid motsatta väggen se vi två sovbritsar, den 
ena över den andra, sträckande sig från ena långväggen till den 
andra. De äro försedda med framgavlar av halvrunda klov. Varje 
brits är genom en tvärbalk delad mitt i tu på längden. Här finnas 
alltså fyra liggplatser, vardera uppenbarligen avsedd för bara en 
person, ty bredden är ungefär en aln. Sänglängden brukar vara 
tre alnar, och följaktligen måste stugan vara sex alnar bred. 
Nedre britsen är lagom hög, för att man skall kunna sitta på den. 
Den övre britsen ligger så pass mycket högre, att den inte är till 
hinders, då man sitter på den lägre. 1 jämnhöjd med den lägre 
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britsen är ett klov, uppburet av två stabbar, anbringat som sitt-
bänk längs hela långväggen, lika på båda sidor av rummet. Gol-
vets fria yta ser ut att vara en kvadrat. Den naturliga marken 
bildar golv. Ärilen å den fria golvplanens mitt är alldeles lika som 
i en lappkåta: en ring av mindre stenar, liggande direkt på mar-
ken. Mitt över ärilen är rököppningen, lika fördelad på ömse 
sidor om kroppåsen och sträckande sig ned till första åsparet 
uppifrån räknat. Rököppningen saknar skyddshuv. Det kan alltså 
regna direkt ned i elden., Mitt över ärilen går en kraftig stång, 
som med sina ändar vilar på takåsarna uppe vid rököppningen. 
Från den stången hänger en kedja ned. Den är sammansatt av 
ungefär 15 cm långa, fyrkantiga och vridna järntenar utom längst 
ned, där det är en stump av vanliga länkar. Tenarnas ändar äro 
utsmidda till vekare tångar och sedan böjda i ring, så att man 
kunnat haka ihop tenarna med varandra. Längst upp avslutas 
kedjan med en stor krok, som är hakad över bärstången. I nedre 
ändan sitter en mindre krok för upphängning av kokkärlet. Med 
hjälp av en annan liten krok å kedjans nedre del kan man avkorta 
kedjan till lämplig längd för olika stora kokkärl. Denna kedja är 
i sitt slag ett litet stycke konstsmide. På ömse sidor om bär-
stången äro två smäckrare sådana anbringade utom räckhåll för 
rökpelaren. På dem hänger man våta kläder till torknings. Om 
man ser bort från kåtor, tält och liknande primitiva anordningar, 
är en sådan här stuga att betrakta som boningshusets urform. 
De äldsta säterstugorna i trakten lära alla ha varit av denna typ. 
Själv har jag inte sett mer än en till av samma sort. Den 'fanns i 
Storvikssätern i Blåsjön och beboddes om somrarna ända till 
några år inpå innevarande sekel. 

Den nämnda kedjan är sannolikt det enda föremålet av järn 
i hela den gamla Mejssätern på 01-Jensas tid. Bräderna i dör- 
rarna äro med tränaglar fästa på tvärslåar, som äro uttagna ur 
trädet så, att man fått med ett rotben i vartdera ämnet. Dessa 
rotben har man format till runda tappar, som vid dörrens ena 
långsida skjuta ut en bit ovanför och nedanför den färdiga dör-
ren. Kring dessa rundtappar vrider sig dörren. För den nedre 
Lappen är det ett hål i tröskelstocken och för den övre en ränna 
i överstocken och en i stocken inborrad dymling, formad till en 
krok, som håller kvar tappen i rännan. Dörrgrepen är gjord av 
en krokig trädgren och fäst med två träpinnar. För att stänga 
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dörren utifrån finns en pinne som på en annan lockbytta. Lika-
dant är det på mastudörren och dörrarna till de båda fjösen. 

Fjösen ha ordentligt trägolv av klov men sakna varje tillstym-
melse till inredning. Korna stå sida vid sida, en rad utefter var-
dera långväggen. Fästbanden av vridna vidjor äro utifrån trädda 
genom hål i väggen. En stor knut på bandets grovända hindrar 
det att glida igenom. Halsbanden äro enklovar för de vuxna 
nöten och iridjeringar för ungnöt och kalvar. Utskovet för gödseln 
ligger ända nere vid golvet. Sommarspillningen är nämligen så 
lös, att den inte kan tagas på skoveln och kastas ut. Det finnes 
också ett fjös för fåren, men det begagnas endast vid riktigt spö-
regnande och om björn finnes på skogen. Eljest har man fåren 
inom de förut beskrivna grindarna. Ur fårhuset skottar man inte 
ut gödseln förrän vid sommarens slut. För att det inte skall bli 
för vått och otrevligt där inne, bär man vid behov in säckfyllor 
av gammalt barr, som man grävt samman under granarna, »bar-
miel». Fårens fasta avföring kallas »söu-miel», och avlagringen av 
grovt grus på ömse sidor om strömfåran vid en älvs eller bäcks 
utlopp i lugnvatten respektive »älv-miel» och bäck-miel». 

4. Hö- och starrskörd 
Hur inägan eller, som man här säger, »heim-jola» tog sig ut 

på en gammal frostviksgård, lade vi märke till redan vid vår 
tänkta ankomst till Blåsjön en sommardag år 1850. Det vi sågo 
var rätt och slätt röjda slåtterängar med en mycket sammansatt 
flora av vildväxande gräs och örter. På grund av att marken 
hos 01-Jensas är så vattensprängd och inga diken upptagna, ha 
de egentliga gräsen svårt att trivas trots den rikliga övergöds-
lingen. I stället frodas storbladiga örter så mycket bättre. Det är 
spirea, epilobium, ranunkel, geranium, rumex o.s.v. Särskilt fro-
dig är daggkåpan. Det är inte fel på växtligheten. Det nyslagna 
höet »ruvar» bra, men vid torkningen går det ihop så mycket, 
och de stora bladen ha benägenhet att smulas sönder, så att det 
blir bara stjälkarna och de grövsta bladnerverna kvar åt häs-
tarna. Hemjordshöet räcker inte på långa vägar åt gårdens häs-
tar. Det måste ju också vara rätt mycket foder, om det skall 
räcka åt en 5 till 7 stycken. Man är nödsakad att slå en hop med 
bladfoder åt dem å gläntor och röjningar i skogen. Vinterfödan 
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åt de 25 nöten och de 120 fåren få starrmyrarna släppa till, 
och det erfordras naturligen mängder av foder på en trakt, 
där vintern sällan är kortare än åtta månader. Man brukar 
beräkna sex vinterlass åt kon och ett åt fåret. Det skulle alltså 
behövas i runt tal 270 lass starr, och den mängden är inte 
hopskrapad i hastigheten, även om lassen äro relativt små, sär-
skilt vad vikten beträffar. Starren är mycket lätt. Det gäller att 
börja i god tid med slåttern och ligga i av alla krafter. Här gör 
rötmånaden skäl för benämningen »hunddagaveckorna». Man får 
verkligen »slita hund» under de veckorna. 

Senast i »Sara-vukku», tredje veckan i juli, måste man börja 
slå. Är året tidigt, sätter man i gång förr. Det är en gammal 
regel som säger, att man skall »g å på myra» (börja slå på 
myren), så fort man ser ett ax i kornåkern, men ser man två, 
så skall man spring a. Då brådskar det. Starren är mogen. I 
början håller man sig på myrarna i gårdens närhet samt slår 
Mejsvallen. De första morgnarna är man inte så bråd av sig, 
sätter i gång helt varligt och gör tidig kväll, för att man inte 
skall bli så »liå-bröttin» (liebruten eller öm) i kroppen av det 
pressande, ovana arbetet. Man skall »myytj te» (mjuka till) krop-
pen varsamt, så stoppar man sedan bättre. Då det är klart i 
sätern, flyttar man hem till gårds med boskapen och slår hem-
jorden. Sen bär det iväg till myren »västom linnja» (riksgränsen). 
Det är så mycket man skall ha med sig till Nysätern, att man 
måste klövja dit. Hela familjen med all boskapen. drar ju åstad. 
För att man vid utrustningen inte skall glömma de viktigaste 
delarna, har man satt ihop minnesramsan: »slipsten å ellben, 
tri ting å gryta». Ellben är pungen med flinta, stål och fnöske. 
De tre tingen äro matkopparna, skedarna och yxan. Maten, arbets-
tygen och sängkläderna får man lov att komma ihåg utan min-
nesstöd. Samtidigt med att man far med klövjorna ända bort till 
arbetsplatserna västom gränsen, drar säterpigan och getaren med 
boskapen till Nysätern. Arbetsfolket kommer först någon dag 
senare, då säterpigan hunnit få till fullgod tjockmjölk i tillräcklig 
myckenhet. Det vill till mängder av den varan, ty tjockmjölken 
är den huvudsakligaste födan på myren, och man måste äta 
mycket av den, ty den är inte synnerligen närande, eftersom man 
sorgfälligt avlägsnar varenda gräddflaga och tar den i kärndallen. 
lo 
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Under arbetet på myren ligger man om nätterna i en s.k. 
»bustå», ett tak av störar och näver, sluttande blott åt en sida 
och vilande direkt på marken med sin nedre kant. De triangulära 
öppningarna åt sidorna reser man för med lövruskor, men den 
breda framsidan lämnas helt öppen. Strax framför den har elden 
sin plats på marken. Under högsommaren måste man hela nät-
terna underhålla en liten starkt rykande eld för att jaga bort 
myggen, och vid kall väderlek gör man på kvällen av grova 
stockar en brasa, som sprider sin värme på de under taket 
sovande. En sådan lägerplats tar sig synnerligen idyllisk ut i 
höstnattens mörker. I sätern finns det inte liggplats för allt folket, 
så att redan av det skälet är man tvungen att ligga i »busta», 
men man gör det lika mycket för att spara tid, ty denna är man 
ytterst rädd om så här års. 

Det blir långa arbetsdagar på myren. Vid lämplig väderlek 
håller man i från kl. 5 och 6 på morgonen till 10 å 11 på kvällen, 
men man tar sig i regel någon timmes sömn mitt på dagen. I 
regnväder är man inte fullt så girig, fast man är inte rädd för 
att »lägga ned» foder. »Den, som vill räfsa i törvär, må slå i 
regnet», säger ett gammalt visdomsord. Under högsommaren går 
det vanligen bra att tillämpa den grundsatsen. Då och då klarnar 
det ju upp, och den högtstående solen behöver inte skina länge 
på starrbredorna, förrän de äro räfsningstorra. Men lägger man 
ned mycket foder sent på hösten, kan det hända, att man får 
sina bredor liggande under snön över vintern. Det har författaren 
sett exempel på. Med slåttern håller man på så långt ut på hös-
ten, att myren på slutet ser ut som en rödräv. Naturligen är det 
föga värde i det sist bärgade fodret. Roten har tagit igen det 
mesta av näringen. Då man äntligen ger sig iväg hem från myren 
sista gången, har man fått ihop omkring 50 stora, äggformade 
starrstackar. Man vräker ihop långt större sådana nu, än vad 
man i en framtid kommer att göra. Slåttermyrarnas avkastnings-
förmåga kommer att minskas, dess längre de begagnas. Man tar 
ju bara därifrån och lämnar aldrig något i stället. En stack på 
två lass anser 01-Jensa vara liten. Det vanliga är, att stacken 
innehåller fyra lass, men man har vissa gånger fått ihop bjässar 
på hela sju lass. I en stor stack står sig fodret bättre än i en liten, 
och den blir inte begravd i snön på vintern; men även om myren 
är bra beväxt, blir det långt och arbetsamt att vid bärgningen 
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bära ihop så mycket till ett ställe. Att bära torrstarr är en konst, 
som endast fjällbon kan. Med tillhjälp av den grova, starka 
»tjämm-riva» (fångräfsan), »greder man till» fodret på marken 
omsorgsfullt och drar ihop det till ett väldigt, hårt hoppackat 
fång, »i tjäänun», som man sedan svingar upp på vänstra axeln, 
där det blir stående som en liten höhässja, stödd av räfsan. Halv-
springande beger sig karlen till stacken med sin försvarligt tunga 
börda. Är hållet mycket långt, kan det hända, att han behöver 
vila. Att därvid lägga ned fånget går inte riktigt bra. Det vill 
gärna komma i olag. Man får passa på, om det finns något träd 
i närheten och stödja sig några ögonblick mot detta, medan man 
hämtar andan. Tolv ordentliga fång beräknas utgöra ett lass. 

Matordningen på myren är mycket enkel. Förnämsta rätten är 
»briöta», tjockmjölk med ismulat tunnbröd. Bryta äter man åt-
minstone två gånger om dagen. Mjölken hämtar man från sätern 
i laggade träflaskor, som äro så stora, att man har en ordentlig 
mesbörda i en eller på sin höjd ett par sådana flaskor. Det bröd, 
som bestås, är det nog inte mycken föda i, bakat som det är av 
mäldermjöl, förut beskrivet. Man bör inte töva med ä tningen, 
sedan man brutit i brödet, ty om en liten stund blötnar det sön-
der och bildar en nästan svart bottensats, som ser mycket oaptit-
lig ut och inte heller smakar gott. Bryta med söndersmulade 
torra ripbröst ha vi talat om i annat sammanhang. Det är en 
utmärkt mat, fast den kanske inte skulle gillas av finsmakare. 
Till kvällarna kokar man alltid kornmjölsgröt, som är så tjock, 
att träskeden står i den nylagade rätten. Kallgrötsstycket skall 
man bekvämt kunna bära med sig uppträtt på rivskaftet, har det 
sagts av gammalt, men väl aldrig praktiserats. Gröten äter man 
direkt ur grytan och doppar den i en gemensam tjockmjölksskål. 
Smör förekommer blott sparsamt, ty det skall säljas. Inte heller 
med kött slösar man, även om man har häbbrena fulla därav. 
Det går så bra, att spara och tar sig så ståtligt ut i häbbret. 
Tjockmjölken åter får man bälga i sig så mycket man orkar. 
Första målet • för dagen äter man vid 9-tiden. I 3 till 4 tim-
mar har man då arbetat strängt utan att ha fått sig till livs annat 
än kallvatten. Kaffe eller någon dess ersättning brukas inte. Man 
kan vara viss om, att den frukosten smakar utmärkt. Under 
dagens lopp hinner man i alla fall med att få mat fyra gånger. 
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De somrar, då bärgningsvädret var synnerligen dåligt, tillgrep 
man den redan förut i detta arbete beskrivna metoden att göra 
s.k. »grubbfor». 

Så ha de tre par slåtterhjon, som 01-Jensa måste ha på myren 
varje sommar, äntligen bärgat, vad man anser behövligt till vin-
terföda åt all boskapen, men därmed är dock inte allt arbetet 
med starren undangjort. Att vrida alla till trygor erforderliga 
vidjor och binda trygorna samt sedan köra hem fodret är ett 
besvärligt och ansträngande arbete. I regel får man lov att sätta 
trygorna på hästarna redan hemma på gården, för det är alltid 
mycket snö på vintrarna. Halva milen och mera vadar hästen i 
snö till knäna för att emellanåt sjunka ned ända till långt upp 
på sidorna. Då han sådana gånger skall arbeta sig upp, slår han 
inte sällan av sig trygorna, och då måste körkarlen binda på 
dem igen. Det är inte något för-ro-skull-göra i kanske 30 graders 
kyla. Även den mest härdade får »näggel-bit» (nagelvärk) sådana 
gånger, och det är ont, så att det förslår. Tätt som oftast går en 
tryga sönder och måste bytas ut mot en ny. Det gäller att alltid 
vara rustad med tillräckligt antal reservtrygor, för tryglös tar 
man sig absolut inte hem med hästen. 

Då man kommer till foderstacken, finner man den inte sällan 
nästan gömd av snö. Drivor torna gärna upp sig mot stackarna. 
Timmen och kanske mera får man ett styvt arbete med att skotta 
och trampa snö, innan man kan börja lassa. Efter den gamla 
frostviksmetoden är detta en omständlig och tidsödande proce-
dur, som måste utföras med all omsorg, om lasset skall följa 
med hem utan krångel. Man begagnar nämligen ingen skrinda 
utan travar upp fodret på den släta slädbottnen, lägger ett ram-
verk (»tångran») av smäckra, sega björkstänger ovanpå och 
härdar ihop alltsammans med hjälp av tre läderrep till en stor 
bal, som är så fast, att den håller samman, även om lasset rul-
lar runt. Under de korta vinterdagarna hinner man inte gärna 
till forskog mer än en vända. Blir det inte snöfall eller hård 
blåst under natten, är det en smal sak att nästa dag köra efter 
ett nytt lass ur samma stack, men hur ofta inträffar det ej, att 
ett yrväder under natten sopar bort vartenda tecken efter den 
så mödosamt uppkörda forvägen och lägger en djup snödriva 
över starrstacken där borta på fjällmyren. Då är det bara att göra 
om alltsammans från början. När man till detta lägger, att det 
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går åt enorma massor av ved på en sådan här gård, och att man 
icke ännu kommit på idén  att hugga kastved i förlag utan tar 
bränslet direkt från stubben till spisen, förstår man, att karlarna 
hos 01-Jensas ha knogigt nog om vintrarna, och att man måste 
ha bra med dragare på gården. 

De stora olägenheter, som äro förknippade med brukandet av 
starrmyrarna, ha gjort, att man i senare tider med iver börjat 
slå sig på höodling. Den fortgående försämringen av myrarna, 
med anledning av att de så länge skördats utan underhåll, gör det 
bara till en tidsfråga, när 'de helt och hållet måste övergivas. Här 
finns likvisst en besvärlig hake. Inägan kan inte hållas i hävd 
enbart med gödseln från vallhöet, och handelsgödseln är på grund 
av de höga fraktkostnaderna hit upp oöverkomlig. Än så länge 
kan gårdsbruk här inte med framgång bedrivas utan ett visst 
fodertillskott från naturliga slåtterängar. För övrigt äro de nu-
mera alldeles otillräckliga, så stor som den samlade kreaturs-
stocken nu är. Starrmyrarna ha dock på sin tid spelat en myc-
ket stor roll. Utan dem skulle våra översta fjälltrakter inte ha 
blivit befolkade så pass tidigt som skedde. Det var dessa natur-
liga, till skörd färdiga slåtterängar jämte de rika fiskevattnen 
och de goda betes- och jaktmarkerna, som förmådde de första 
nybyggarna att lämna gammal odlad bygd och slå sig ned i 
vildmarken, fjärran från släkt och vänner, kyrka och mark-
nadsplats. En annan ytterst viktig kolonisationsfaktor har den 
oansenliga bykkvidjan varit. Man måste ha hästen till hjälp 
för att kunna driva gårdsbruk, och i dessa trakter' reder man 
sig absolut inte utan snötrygor åt hästarna. Utan björkvidjor 
skulle man i gamla tider inte ha kunnat åstadkomma' några try-
gor. Annat material hade blivit för dyrt, om det över huvud kun-
nat uppbringas. Det var först något årtionde inpå 1900-talet man 
mera allmänt började experimentera med trygor av järntråd, 
repgods och rålädersremmar, och det uteslutande för att vidje-
trygan förslites så fort. I alla andra hänseenden är den än i dag 
oöverträffad, varför den allt fortfarande tillverkas av dem som 
ha tillgång till bra vidjeskog. Under den utpräglade naturahus-
hållningens tid fick björkvidjan dessutom ersätta både järn och 
tågvirke i en oräknelig massa fall. Fjällbons hela tillvaro har på 
sin tid bokstavligen hängt i vidjan. 
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5. Näringarna 

De trakter, som dessa skildringar avse, äro som skapade för 
boskapsskötsel. I det föregående ha vi också sett, hurusom män-
niskorna från första början i mycket stor utsträckning begagnade 
sig av dessa möjligheter. Ämnet är redan i huvudsakliga stycken 
behandlat till fyllest, varför vi här endast skola komplettera med 
några strödda uppgifter. 

Boskapsskötseln om vintern gick endast ut på att nödtorfteligen 
hålla djuren vid liv. Under en stor del av vintern hade man ingen 
avkastning av korna. De stodo då samtliga i sin. Först i vårfru-
dagstiden, sällan förr men någon gång senare, började de kalva, 
men då kommo de också nästan alla på en gång. Ända från 
strax före jul och till dess hade man varit utan mjölk, även 
hos 01-Jensas, så vida det icke i besättningen fanns någon gallko. 
Om vi genom en enkel räkning av veckorna i almanackan taga 
reda på betäckningstiden, är det lätt att finna orsaken till detta 
egendomliga förhållande. Varför togo korna sig kalv just i mid-
sommartiden och icke t.ex. en månad tidigare — strax de kommo 
ut på betet? Helt enkelt därför, att de voro för utmärglade och 
kraftlösa efter vinterns snåla utfodring. Innan driften kunde 
vakna, måste djuren först äta sig till en smula hull och krafter. 
Inträffade det under vintern, att en ko gav sig tillkänna, lät 
man henne inte betäcka sig. Man ville inte ha tidigbärande kor, 
emedan det gick åt så mycket foder, om man skulle få någon 
nytta av dem. Detta är inte egendomligt för Frostviken. Det var 
likadant i hela övre Norrland på den tiden. Den uppgiften har 
jag t.o.m. från kusttrakterna i norra Ångermanland, där man 
dock hade helt andra möjligheter än hos nybyggarna i fjäll-
trakterna. 

Den tillsyn man ägnade kreaturen under vintern var nog myc-
ket bristfällig. Ena våren, då man hos 01-Jensas höll på kasta 
ut »angen» (gödseln) ur fårhuset, hittade man nere i gödsel-
massorna ett får, som strukit med under vintern, utan att man 
lagt märke till det eller saknat djuret. Där hade det döda fåret 
legat så länge, att de andra hunnit helt och hållet begrava det 
med sin spillning. I en så stor hop blev det svårt för alla att 
komma åt att äta på en gång. Det fanns inte nog många hål i 
»söu-eta» (foderhäcken), och de svagare blevo förstås lätt undan- 
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trängda av de starkare, så att de måste svälta, även om det inte 
var egentlig foderbrist. 

Man mjölkade även fåren. För att lammen inte skulle kunna 
dia, band man en liten kavle i deras mun. De kunde ändock 
äta gräs, men givetvis var det besvärligt för de stackarna. Det 
gick förstås inte an att ha dem kavlade beständigt. Det var endast 
vissa dagar man höll dem avstängda från mjölken. Av fårmjöl-
ken beredde man ost. Sätter man ostlöpe till spenvarm fårmjölk, 
löpnar denna utan att som komjölk efter en helt kort stund 
skilja sig i ost och vassla. Tillsammans med lite grädde eller god 
tunnmjölk smakar löposten utmärkt. Sönderrörd brukas den ofta 
som kaffegrädde. Av fårost har man brukat göra en ypperlig 
sötost. Med en bordskniv delar man sönder löposten i tärningar 
och kokar dessa i vassla, tills de antagit brun färg på ytan. Då 
man haft mycket fårmjölk, har man berett ost av den på vanligt 
sätt. 1930 köpte författaren en sådan ost på två kg i LejpikVatt-
net. Den var utmärkt god, bättre än getost. Numera låter man 
nog i regel lammen tillgodogöra sig mödrarnas mjölk. Bara någon 
enstaka gång skiljer man lammen från mödrarna över natten, 
så pass att man kan få smaka läckerheten. Där det finns någon 
närbelägen holme i sjön, brukade man förr i tiden regelbundet 
på vårarna skilja lamm och killingar från mödrarna och släppa 
ut dem på holmen, tills de glömt mödrarna. Vad killingarna be-
träffar, torde detta praktiseras än, ty geten har man ju uteslu-
tande för mjölkens skull. Att skilja ifrån lammen har man funnit 
vara dålig ekonomi. De komma efter i växten. 

Hade man otur med boskapen, helst sommartiden, troddes detta 
bero på de underjordiskt. För att skydda kreaturen mot dessa 
lät man dem gå mellan stål eller över eld och under stål, då 
man släppte ut dem ur fjöset första gången på våren. Då jag i 
början av 90-talet var getare i 01-Jensa-gården, levde 01-Jensa-
Brita ännu och hade sina förmånsdjur. Då vi skulle »lööjs» (lösa, 
släppa ut) kreaturen på vårarna, lade hon alltid strax förut en 
yxa nedanför dörrtröskeln i ladugården och stack fast en kniv 
ovanför dörren. Då hennes ko kalvat, ställde gumman i ordning 
åt henne en dricksbytta av skulor och sådor inne i köket. De 
hade ingen eldstad i fjöset. Innan hon gick ut med dricksbyttan, 
släppte hon ned ett eldkol i den. Det var också skydd mot de 
underjordiske. 
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Puken eller »trållkatten» troddes vara ett med konst fram-
ställt trolldjur i form av ett nystan, som for och stal mjölk från 
andras kor åt sin ägare. Puken lämnade efter sig en gulaktig, 
gräddliknande spillning, »trållkattskit». Ännu i förf:s tid har 
man misstänkt vissa gummor för att ha haft trollkatten i sin 
tjänst. Man har nämligen sett dess färska avföring. Det är — 
enl. dr E. Modin, Gamla Tåsjö, 1938, s. 327 — fråga om en 
sorts mycket snabbväxande svamp, Aethalium septicum eller röt-
svamp, även kallad trollsmör, som uppträder på multnande trä. 
Från en bit sådant, som ligger strax under markytan, kan den 
formligen spruta upp efter en regnskur under hetaste sommaren. 

På julkvällen gav man boskapeä ett extra mål av finaste hem-
jordshö, för att även djuren skulle märka, att det var jul. Då 
man slaktade, fick man inte säga blod eller att djuret blödde, 
för sade man så, stannade blödningen. Slaktdjuret svettades och 
lämnade ifrån sig svetten. Det avtappade blodet åter sades vid 
sitt rätta namn, så fort slakten var avklarad. 

Slaktsättet var barbariskt. Man slog omkull djuret och band 
dess fötter eller höll dem säkert fast, om det var ett småfä. Sedan 
ristade man upp i halsen, dissekerade fram matstrupen, gjorde 
runt denna ett grunt insnitt med den vassa slidkniven — endast 
det hinniga ytskiktet fick skäras igenom — anlade en dubbel-
tvinnad stark linnetråd i snittet och snörde av strupen hårt, för 
att maginnehållet inte skulle tränga upp i mun- och näshålorna. 
Detta gjordes utan minsta bedövning av djuret. Sedan skar man 
av alla de stora blodkärlen i halsen, varefter djuret snart för-
blödde. På kalvarna stack man in en stor slidkniv bakifrån mel-
lan skallen och översta halskotan. Härvid skars ryggmärgen och 
en del stora blodkärl av. Blodet rann ut genom såret. I det här 
fallet hann nog inte djuret känna mycket, men det förra sättet 
var grymt djurplågeri. På 80-talet började en del bedöva slakt-
djuren medelst slag i pannan eller nacken före de andra ingrep-
pen. Gamlingarna ställde sig misstrogna mot den nya metoden. 
De trodde inte, att man skulle få blodet till att rinna av ordentligt, 
om man först »slog ihjäl» djuret. Själv såg jag det gamla sättet 
tillämpas två gånger. Det var då på retur. Så fort man fick ut 
levern ur djuret, skar man ett kors i den, förmodligen för att 
köttet skulle bli förvarat mot de underjordiskes åverkan, tills 
man hann få det på bastun och därmed under eldens skydd. 
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Med undantag för kalvar och en del killingar slaktade man bara 
en gång om året, nämligen vid stallsättningen i början av oktober. 
Då frossade man ett par gånger på kokat färskkött. Allt det andra 
köttet bastutorkades efter att ha legat rimsaltat från ena dagen 
till den andra. 

Redan förut är påvisat, att jordbruket stod på en låg stånd-
punkt. Hos 01-Jensas, som dock var en storgård, sådde man inte 
mera än högst 200 kg. Åkern lades aldrig i vall eller träda. I mer 
än hundra år kommo en del åkrar att hållas öppna oavbrutet. 
Sådden verkställdes överraskande tidigt, om möjligt i Ersmäss. 
För att åkrarna skulle bli fort bara och färdiga för sådd i god 
tid, strödde man på vårvintern ut aska på snön. Då man sådde, 
låg det ofta snödrivor kvar runt åkern. Ändock lär det inte mer 
än en gång i bygdens historia ha inträffat, att brodden frusit 
bort, så att man måst så om, och det skedde så långt tillbaka 
som år 1812. Våren inträffade det året ovanligt tidigt, så att man 
blev narrad att så långt före den ordinarie såtiden, men så kom 
där en stark köldknäpp. Skörden verkställdes med »sigd» (hand-
skära), och detta fortgick in på det nya seklet. Sedan korn-
stören (kornsnesarna) burits in i »Iåoven» (kornladan), ploc-
kade man noggrant upp alla ax från åkern. Det dugde inte att 
räfsa ihop dem. I Blåsjön fick man vanligen god kärna tack vare 
det branta sydläget och den värmebindande jordarten. Hos 01-
Jensas brukade man inte köpa mera spannmål om året än ett 
pund vetemjöl och en spann råg, och det räckte gott till, tack 
vare att man till bröd nyttjade den redan omtalade mäldern. Man 
tröskade förstås med slaga och sorterade och rensade säden 
medelst rissling, handkastning, sållning och dryftning i tråg. 
Dryftningen var sista rensningsproceduren. Genom den avlägs-
nade man dammet ur kornet. Man fyllde ett större mjölktråg 
till hälften med korn, fattade det med båda händerna för ändarna 
och likasom stötte ned det hastigt i luften framför sig, samtidigt 
med att man blåste stötvis i tråget. Härvid yrde dammet över 
trågbrädden. Som man hade små, dåliga kvarnar, måste man 
bastutorka kornet strax före matningen. Mjölet siktades sedan 
för hand i tagelsikt. Malningen gick långsamt. Man torde aldrig 
ha kommit upp till mer än hundra kg per dag. 
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37. Bastutorkat korn bäres till kvarnen i Blåsjön. Fr.v. Abel Fredriksson 
och Levi Johansson. — Foto: D. Strömbäck 1946. 

Fisket på den tiden var inte så givande, som man skulle ha 
väntat med tanke på de stora, endast kort tid fiskade sjöarna. 
Detta kom sig av den olämpliga redskapen. Näten voro bundna 
av hemspunnet lingarn, som var både grovt och ojämnt. Det 
maskvarv, varmed nätet fästes vid telnen, lär man emellanåt ha 
brukat binda av ulltråd, för att den stod mot rötan bättre än 
lintråden. Telnarna voro flätade tagelsnören, grova som kläd-
streck och starka nog att ha kunnat begagnas som körtömmar. 
Under de ljusa sommarnätterna var det föga lönt att lägga ut 
sådana don, men på hösten kunde det slå till ganska bra med 
dem på lekskären. 

Med noten gjorde man emellanåt riktiga stortag, men det var 
inte alla år gynnsamma omständigheter inträffade. Om man 
skall kunna fiska med not i Blåsjön, måste det först hava varit 
hård östanvind ett par tre dagar. Från djupet av sjön vräkas då 
upp på grynnorna i sjöns västra del massor av s.k. »kräbbik», 
d.v.s. gammalt löv, stickor o.d., och med detta följer en mindre 
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38. Skvaltkvarnen i Blåsjön, ännu i bruk. —  Foto: D. Strömbäck 1946. 

art silverglänsande röding, som eljest beständigt tyckes hålla till 
ute på djupet, eftersom man inte påträffar den inne vid land 
vid andra tillfällen. Den har endast obetydligt rött på fenorna 
och under buken, och den är genomgående mindre än den, som 
lever på grundare vatten. Till kroppsformen är den rundare än 
den vanliga rödingen. I krabbiken finns det massor av småkryp, 
som lägger sig i strängar just på kanten, där grynnan stupar 
tvärt ned mot djupet. Förmodligen är hela denna slänt belagd 
med insektsmassor. Hit kommer nu fisken för att äta. Denna 
»notfisk» kan sina gånger komma i väldiga massor, men det är 
inte lätt att ta den, ty man måste vara ute och dra noten i så 
hård storm, att det kan vara rent livsfarligt. Vågorna bryta 
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39. Interiör av skvaltkvarn i Raukasjön, i det närmaste överensstämmande 
med det inre av kvarnen å föregående bild. T.h. »lättstocken» (1), varmed 
den övre kvarnstenen kan höjas och sänkas. Mitt över kvarnstensögat sädes-
behållaren eller »skräppen» (2) med »skräppskon» (3). T.v. »skakaren» (4), 
som rabbar mot den roterande överstenen och sätter skräppen i rörelse, så 
att säden skakas ned i skräppskon, ur vilken den frammatas av en vibre-
rande apparat (5). Runt »mjölgården» löper »gårdfjölarna» (6). — Foto: 

Förf. omkr. 1913. 

otäckt mot slänten. Så fort stormen avtar, glida fiskstimmen ut 
på djupet igen och äro oåtkomliga. Det har inträffat, att man i 
ett enda notkast fått fem fjärdingar fisk, fast det har hört till 
undantagen. Två och tre fjärdingar åter har varit ganska van-
ligt. Så stora fångster har man icke fått på några andra notplatser 
i trakten, så vitt jag kunnat utröna. På sin tid hörde noten till 
de stående inventarierna i praktiskt taget alla gårdar i Frostviken, 
där man ekonomiskt haft det någorlunda hyggligt ställt. De bäst 
rangerade gårdarna hade egen not, andra hade slagit sig sam-
man två eller flera om en not och fiskade gemensamt. I slutet av 
1800-talet fanns det kring Blåsjön 12 gårdar med tillhopa 6 notar. 
Nu finns det bara några trasor kvar av alla dessa. Man har all-
deles slutat med notfisket. Redskapen voro för dyra och tillfällena 



157 

att fiska med dem så få. Nottypen var över allt densamma: en 
flytande ringnot med hopsnörningsanordning nedtill. En fullstor 
not var 60 famnar (108 m) lång och 10 alnar eller 6 m djup. De 
mindre notarna voro lika djupa men kortare. 

Då 01-Jensa fiskade i Blåsjön och en hel mansålder längre 
fram i tiden, var fisken mycket mager. Numera är den alltid fet 
och bra. Förr i tiden var det för mycket fisk, så att födan inte 
ville räcka till. En hel del fiskar voro utlevade och hade tacklat 
av på grund av ålderdom. Dessa lastgamla fiskar hade för länge 
sedan upphört att fortplanta sig och i stället slagit sig på att äta 
upp ynglet. Den unga rödingen åter är inte rovfisk. Sedan man 
fick tillgång till bättre redskap, så att man kunde ta ut den över-
taliga fisken och först och främst de gamla, blevo levnadsvill-
koren bättre för de kvarvarande, och kvaliteten förbättrades. 
Detta överraskande rön, att ett intensivare fiske faktiskt förbätt-
rat fiskstammen, har man gjort i fråga om alla sjöar i denna trakt. 

En son till 01-Jensa berättade för författaren, att de i hans ung-
dom kunde få ända till 60 ripor i snarorna i en enda vittja, och 
att far hans en dag med lodbössa sköt två tolfter ripor, då han 
körde till fjälls efter foder. Han tog dem bara med »telfåll» (i 
förbifarten), sa han. Så gott om ripor var det i »gammeltia», och 
likadant förhöll det sig beträffande tjäder, orre och järpe, påstod 
han. Numera finns det ingen skogsfågel av någotdera slaget att 
tala om, och detta beror därpå, att man »tagit ut.» fågeln — 
skattat beståndet för hårt, påstod den gamle. Detta trodde jag 
med. Vid en noggrannare forskning i saken, har jag fått anled-
ning ändra min uppfattning. Det var visst inte gott om fågel 
alla år i den gamla tiden. Det anförda fallet hörde till de säll-
synta undantagen, och sådana inträffa allt fortfarande. Särskilt 
ripa och orre äro mycket rörliga av sig och benägna att skocka 
sig tillsammans, ofta i oerhörda massor, och ge sig ut på lång-
färd. Där de till sist slå sig ned, blir det formlig översvämning, 
men invasionen är ofta av kort varaktighet, på sin höjd vintern 
över. Sen blir det åtminstone till synes fågelfattigare än förut en 
tid framåt. Dylika ymnighetsår ha inträffat även på senare tiden 
och komma helt visst att upprepas. 

Tre arter av ripor kunna här särskiljas, men man har namn 
på bara två av dem, dal- eller skogsripan och fjällripan eller 
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»skänn», som man här säger. Dessa två arter äro inhemska i 
trakten och stationära. Den tredje sorten infinner sig endast 
någon gång då och då med många års mellanrum, vanligen i 
stora massor och alltid på kortvarigare visiter. I ett par hänseen-
den skiljer den sig alldeles tydligt från de inhemska arterna. Till 
färgen är den inte så snövit utan har en gul anstrykning, ving-
arna äro spetsigare än på de vanliga riporna och flykten snab-
bare. Dessa fåglar äro också mycket skyggare än vanliga ripor, 
så att det är svårt att komma dem inom skotthåll. Största upp-
märksamheten tilldraga de sig genom sitt massuppträdande. Lars 
Larsson från Storjola, f. 1877, berättade följande för mig. Det 
var något av åren omkring 1890. Lars hade en del ripsnaror 
omkring inägorna hemma i Storjola. Det var inte något särdeles 
bra ripland, varför det mera sällan inträffade, att han fick något 
i de där snarorna. Men så en morgon fann han en ripa sittande 
i nästan varenda snara, och så långt han kunde se, satt det fullt 
med ripor i alla björkar. Han uppskattade dem till flera tusen. 
Lars ställde snarorna i ordning och for hem till gårds på en 
stund, varpå han skidade tillbaka och vittjade och fick lika god 
fångst som på morgonen. Det samma upprepades ett par gånger 
till under dagens lopp. Nästa morgon hade alla riporna givit sig 
iväg, och de stodo inte att återfinna någonstädes i markerna. 
Även andra av mina sagesmän ha varit ute för liknande, men 
det inträffar mycket sällan. Befolkningen i fjällställena på norska 
sidan har också kännedom om dessa flyttande ripor. Där kallar 
man den »öy-rypa» (öripa) och säger, att arten hör hemma på 
öarna utanför norska kusten. Om så är fallet, torde de emellanåt 
bli stormdrivna östöver fjällen, alldeles som fallet är med må-
sarna. Det inträffar rätt ofta, att sådana komma drivande med 
västanstormen till dessa trakter även mitt i vintern. Så fort oväd-
ret upphört, vända måsarna tillbaka, och riporna göra väl lika-
dant så småningom. Det tyckes aldrig förekomma, att dessa 
flyttripor stanna så länge, att de lägga ägg, men exempel finnas 
på att de slagit sig till ro i en trakt över den egentliga vintern. 
Detta inträffade någon gång på 1920-talet i Röyrvik, Frostvikens 
lilla grannsocken på norska sidan. Den vintern exporterade man 
från Röyrvik inte mindre än 23 000 ripor, tagna till största delen 
i snaror. Lappfogde Ingvald Ornäs därstädes berättade för mig, 
att han vid ett tillfälle den vintern sett en samlad ripmassa på 
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tiotusentals fåglar. I slutet av samma årtionde blev det invasion 
av orrar i Frostviken. Skogarna formligen vimlade av orre över 
allt, och emellanåt kom det flygande flockar på gissningsvis 4 å 
500 stycken, men det var så tidigt på hösten, att man inte kunde 
tillgodogöra sig dem för avsalu, och då rätta jakttiden var inne, 
hade fåglarna givit sig iväg. 

I vanliga fall äro järparna inte synnerligen talrika. De upp-
träda alltid i kullar, d.v.s. hela familjer samlade, och äro föga 
rörliga av sig. Vintertiden leva de av björkhängen och alkottar. 
Där de finna mat, stanna de, tills allt är utätet, och flaxa sedan 
iväg till nästa björk- eller aldunge. Av kullarnas storlek att döma, 
föröka de sig mycket starkt, men massor av ägg förstöras under 
kalla vårar. Under senare delen av 1920-talet var det en rad syn-
nerligen gynnsamma vårar för äggkläckningen. Då svällde järp-
stammen ut enormt, men så kom där en farsot, som på en enda 
vinter nästan utrotade arten. Sjukdomen yttrade sig i att jaren 
tynade av och tvinade bort, så att de till sist verkade hoptor-
kade. Att skjuta dem var meningslöst, ty de dugde inte att äta. 
Då marken på våren blev bar, låg det döda järpar över allt i 
skogarna. En av mina sagesmän hade under ett enda träd räknat 
åtta stycken. Företeelsen var inte inskränkt till några mindre, 
spridda områden, utan det var lika över allt. Denna enorma ök-
ning anses ha berott på den stationära stammens fortplantning 
och inte på invandring. Efter detta blev järpen helt fridlyst 
under en längre tid, vilket var alldeles nödvändigt. Nu ser stam-
men ut att åter ha uppnått normal numerär. 

Skogsfågeln tog man i gamla tider mest i tagelsnaror, rätt 
grova doningar för resten. Resultatet hade måhända blivit lika 
bra med bössjakt, men krut och bly kostade pengar, och man 
undvek så vitt möjligt kontanta utlägg. Man hade den goda seden 
att på lördagsaftonen försätta alla giller ur fångstbart skick. Även 
villebrådet skulle få njuta sabbatsfred. Efter kl. 6 på söndags-
kvällen kunde man få ställa vonorna i ordning för ny fångst, 
men man sparade helst därmed till på måndagen. Detta var i 
Blåsjön sed ännu på 90-talet. Hare tog man i mässingssnaror 
(»hårå-snori» =harsnaror) och räv i gaffelliknande, manshöga 
och upprättstående träsaxar (»räva-klip»). Ett björnjärn hade 
01-Jensa tillsammans med grannen. Älg började icke finnas i 
Frostviken förr än på 70-talet. Allt villebrådet användes i hem- 
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Riphag med grenklyka och tagelsnara. När en ripgillrare sätter ut sin 
snara vid en sjöstrand, i kanten av en myr eller i övergången mellan björk-
skog och kalfjäll, trampar han först platsen jämn och någorlunda fast med 
skidorna och bygger ett rishag (»i haass»). I hagets öppning placerar han 
en klyka (»i smil»), och i den gillrar han sin snara (snor) en tvärhand utan 
tumme över marken. Snaran var i äldre tid alltid tvinnad av tagel. Numera 
används mässingtråd. Framför och bakom öppningen i rishaget brukar man 
i Frostviken sticka ned en lummig och hängerik björkkvist såsom agn (ej 

med på teckningen). 

ktiAhr 

Detalj ur föregående bild, som i 
tagel hålles löst uppspänd i klykan 
en skåra på vardera klykgrenen och 

mässingtråd gillras med 

naturlig storlek visar hur ripsnaran av 
medelst gillerkvistar. En sådan fästes i 
trädes in i tagelsnodden. Ripsnaror av 

en något avvikande metod. 
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Orrhag med tagelsnara. Orrsnaran gillras på samma vis som ripsnaran 
med gillerkvistar på vardera sidan, men i stället för klyka nyttjas två stolpar, 
som bära upp en ås. Orrsnaran sättes en tvärhand m e d tumme över marken. 

Harstock. I äldre tid har harsnara icke nyttjats i Frostviken, utan man 
gillrade med stock (hårråståkk). Harstocken användes endast vintertid. 
Den hängdes i ena änden upp i en hävstångsås, som hölls i jämvikt av giller-
kvisten (g). Denna var av sälg och i nedre änden fäst vid en i snön dold 
kubbe eller gren. På grund av stängslet, som förfärdigades av grankäppar, 
måste haren stå under stocken, när den åt av sälgen. När gillerkvisten på 
så vis hade gnagts av, föll stocken ned. — Fig. 40-43 renritade av Gun 
Björklund efter originalteckningar av förf. i Nordiska Museet och ULMA. 

11 
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men undantagandes en mindre mängd ripor, som man sålde i 
Norge på vintrarna. På 01-Jensas tid var »4 skilling norskt» 
(omkr. 25 öre) länge det stående priset. Där avyttrade man också 
rävskinnen. Att genom stekning anrätta viltet förstod man sig 
inte på. Hare och fågel kokade man som annat kött. Ripbrösten 
skar man dock först vanligen ut och torkade dem framför elden 
för att kunna spara dem till slåttern. Ripornas vingpennor sam-
lade man till naggar för tunnbrödsbakning, och vingarna av tjä-
der och orre begagnades till att sopa mjöl med vid bakning och 
i kvarnen. Man tog med endast den pennförsedda delen av vingen. 
Naggar och vingar gingo bra att avyttra även på bortamarknaden. 

6. Matlagning 
01-Jensa-Brita och hennes samtida voro föga bevandrade i 

matlagningskonsten. En av de största läckerheterna man visste 
om och kunde framställa var »kMnningen», en sorts färdigbredd 
smörgås, som bereddes på följande sätt. Av finaste kornmjöl 
bakade man relativt tjockt tunnbröd av vanlig storlek, d.v.s. om-
kring en halv meter i diameter. Kakorna naggades bara på den 
ena sidan och fingo icke sprödgräddas. Den onaggade sidan be-
strök man med råmjölk, ifall man råkade ha sådan, eljest med 
en tunn smet av antingen vete- eller potatismjöl och mjölk, var-
efter man med grovsidan av en mässingkam likasom ådrade 
denna beläggning. Det kallades att »kruus» (utsira) kliningsbrö-
det. Sedan höll man kakan på en käpp framför en flammande, 
klar eld, tills det påsmetade hade torkat och helst blivit en liten 
aning brunt. Sedan kakan kallnat, beströk man den osmorda 
sidan med svagt saltat smör, ju tjockare, desto bättre. Hade man 
tillgång till sirap, penslade man ett tunt skikt därav över smöret 
med en hares framtass som verktyg. I senare tid sockrade man 
hellre kliningen. Kakan veks därpå dubbel med smör mot smör, 
jämnklipptes i kanten och delades i tre lika stora sektorer, var 
och en kallad »i klennings-sneij». För att kliningen ej skulle torka, 
förvarade man den i en för ändamålet tillverkad bytta, »klen-
nings-dall», med samma form och storlek på bottnen som två 
intill varandra lagda kliningar. I en senare tid gjorde man små 
spannar av samma form. En sådan kallas »klennings-löup». 
Ävenså brukade man ha förråd av preparerat bröd, som fått 
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torka oviket. Av sådant bröd gick det fort att bereda klining när 
som helst. Man stänkte bara vatten på kakorna och lät dem ligga 
en stund, så voro de färdiga att klina på. För gårdsfolket före-
kom kliningen sällan annat än vid de stora högtiderna, men den 
var en stående rätt för främmande. Om man använt nykärnat 
smör och sötat måttligt, smakade kliningen utmärkt, medan den 
var färsk, men fick den ligga i sin dall så länge, att smöret härsk-
nade och brödet blev segt, var den tungäten. Den åts alltid med 
något pålägg såsom ost eller kall, kokt fisk. Jfr fig. 30 och fig. 44. 

En annan för trakten typisk rätt var »gbmmen» eller »sövvel-
gröutn» (sovelgröten). Den fick ofta ersätta smör på brödet, därav 
senare namnet. Skummjölk uppvärmdes och löpe tillsattes, ifall 
mjölken inte var så sur, att den »sprack» ändå. Sedan massan 
stannat, rörde man sönder den, och grytan fick koka upp, varpå 
man hämtade upp osten i ett tråg och gnuggade sönder den i så 
små smulor som möjligt mellan händerna. Sina gånger var detta 
besvärligt nog. Massan var seg som gummi, om mjölken varit 
blåsur. Det berättas för alldeles visst, att en del husmödrar så-
dana gånger tuggade sönder osten och spottade den i 
gomämnet. Detta låter ju fast otroligt men går icke desto mindre 
väl ihop med de allmänna renlighetsförhållandena på den där 
tiden. Då vasslan kokat ihop, så att den fått en något sötaktig 
smak, slog man osten tillbaka i grytan och rörde i kornmjöl, tills 
det blev en tunn gröt, som östes upp och fick kallna före an-
vändandet. Den användes som smörgåspålägg och ofta i stället 
för smör. »Gomm-ostn» bereddes på samma sätt som gommen, 
men man rörde i så mycket mjöl, att massan sedan kunde formas i 
ostkar. Den skars i skivor som annan ost och var torr och tungäten 
alldeles bedrövligt, helst sedan den blivit några veckor gammal. 

Sötost framställdes av oskummad mjölk, helst fårmjölk. Hur 
det gick till är redan omtalat. 

»Knåddå- ost» (av »knåddå» =knåda) gjordes av kärnmjölk. 
Löpe behövde ej tillsättas. Man gav mjölken ett uppkok, så ystade 
den sig. Ostmassan östes upp och lades så, att vasslan kunde 
rinna av. Sedan packades osten i en för ändamålet särskilt 
konstruerad »knåddåost-dall». Detta var egentligen en liten kagge, 
å vars ena botten fanns ett sprund, stort nog för att man skulle 
med en sked eller liten slev kunna hämta upp av innehållet. Före 
nedpackningen av osten brukade en del arbeta in i massan tjock- 



164 • 

mjölk, som råket i jäsning. Osten ville i annat fall bli så torr, att 
den inte »joc.k.les» (lagrades, antog gammelsmak). Man kunde 
också salta i den en smula. Lyckades beredningen, blev det en 
verklig delikatessost med en frisk, amper smak, men var man 
inte ytterst aktsam om sprundet, sörjde flugorna för, att det kom 
mask i den. Att avlägsna denna ur osten ansågs av somliga som 
petighet, enär de själva åto den med till synes god smak. Det 
har jag själv sett. 

Det mesta av köttet bastutorkades och åts i torrt tillstånd. 
Endast om det var mycket fett, stekte man upp det. Hela vintern 
över smakade det utmärkt, men sen blev det gärna härsket och 
mögligt. Vid stekningen var det ett bra sätt att riva torr mesost 
i pannan och röra in den i flottet. Även huvuden och ryggar 
bas tutorkades, men de kokades alltid, likasom ock märgpipor och 
andra större ben, som man ätit köttet av. Vid kokningen av torr-
kött åstadkom man lättvindigt en rätt, som var högt värderad 
och hette »flått-millja». Man fyllde en lämpligt stor skål med 
handstora tunnbrödstycken och öste över dem fett, kokhett kött-
spad, så att de blevo väl genomdränkta därav. Sedan tog man 
upp stycke efter stycke med fingrarna, rullade ihop det och åt. 
Ännu enklare var att doppa brödstyckena direkt i grytan och äta. 
Då mor höll på att kärna smör, kunde det hända, att hon bjöd 
på »tjinn-millja» (av »tjiinn» =kärna), då brödet begöts med 
grädde, som kärnats en stund. Båda sortens miljor räknades som 
stora läckerheter. 

Av blod bereddes »pöscha», d.v.s. palt, kokad i påsar av våm, 
nät- och bladmage. Smeten utgjordes av råriven potatis, blod och 
kornmjöl. Ymnigt med bastutorkad talg lades i. Pölsa kokades 
i stora mängder åt gången, ty den gick bra att spara och steka 
upp. Det var en sund och närande spis, som därtill smakade rik-
tigt bra, synnerligast då den var nykokt och ångande het. Blod 
från höstslakten sparade man ofta ända till början av sommaren 
därpå. Det förvarades i kagge. På slutet luktade det rent veder-
värdigt, vilket inte hindrade, att man använde det både till pölsa, 
pannkakor och »klubb» (kams). Märkvärdigt nog tycktes ingen 
fara illa därav. Grövre tarmar kunde också användas till pöls-
skinn. Sådana tarmar fyllde man någon gång med enbart blod 
och talg. Det hette »blo-körrv». Kalven slaktade man, så fort den 
blivit torr, och då gjorde man »kälv-pöscha» med samma innan- 
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mäte som i den vanliga pölsan, men omhöljet var ett annat och 
märkligare. Sedan man flått kalven och tagit ut allt innanmätet, 
avskilde man huvudet med hela halsen samt bogarna och bak-
kroppen tvärs av i vekryggen. Med en stark linnetråd sydde man 
nu ihop det stora snittet längs bålens hela framsida, så att det 
var bara en liten öppning kvar uppe vid halsen. Genom det hålet 
hällde man paltsmet och talg hela kalvkroppen full, varefter hålet 
syddes igen och den stora pölsan kokades. Den åts rykande varm 
och beskrives som utomordentlig, men jag har aldrig fått avnjuta 
den, och jag vet inte, att den lagats till i mitt minne. På samma 
sätt lär man också ha anrättat hare. Det blev »hårrå-pöscha». 

Alla räntorna vid höstslakten hackades med yxa i träho, stop-
pades i vekare korvskinn, bastutorkades och kallades »mörr». 
Den åts dels som den var, dels uppstekt tillsammans med fett 
fårkött. Alla gångerna var den knastrande torr, och helst då den 
blivit lite ålderstigen. I 01-Jensas bur fanns med säkerhet mörr, 
som var mer än årsgammal. Den talg, som ej gick åt till ljus, 
användes i matlagningen, ty fläsk hade man inte. 

Färsk fisk kokades alltid och kokades mycket länge. Genom 
långvarig kokning blir rödingen särdeles välsmakande. Om man 
tar lite vatten och låter det koka in så mycket som möjligt, kom-
mer det fram en egendomligt fin och fyllig smak hos fisken. Då 
man fått mycket fisk, så att det blev .en mindre gryta full av bara 
fiskhuvuden, kokade man sådana för sig själva och så länge, att 
de kunde ätas med ben och allt. Egendomligt nog koka huvudena 
inte sönder. Detta är faktiskt god mat. Då man fick stora lax-
öringar, tog man vara på »måggån» (magen, fisktarmen), skar 
upp och rengjorde den väl och kokade den. Av dess utseende 
lockades man att tro, att den var mycket fet, men det är fel. 
Det som ser ut som fett är matsmältningskörtlarna. Salt fisk 
torrstektes någon gång i panna eller på skifferhäll framför elden, 
men i regel kokades även den. Grav fisk åt man ej gärna men 
däremot rom, som man på hösten saltade in i hela små by tior. 
Som den inte först rensades och sköljdes och det använda kärlet 
ofta var gammalt och dåligt rengjort, surnade den och blev allt 
annat än aptitlig med tiden. Lika galet gick det också ofta med 
den på höstarna insaltade och för kylans skull i källaren för-
varade fisken. Detta berodde dels på de illa skötta och dåligt 
rengjorda insaltningskärlen, som begagnades år efter år, dels 
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därpå, att man lät fisken efter rensningen ligga länge i vatten i 
den tron, att man därigenom skulle kunna dra ur den slemmen 
och göra den hållbarare, vilket är alldeles fel. Sedan fisken en 
gång kommit upp ur vattnet, skall den aldrig mera dit. Detta är 
en kardinalregel för allt, vad fisk heter. Den köpta salta sillen 
åts vanligen spicken, sedan den vattlagts över natten. Någon 
gång kokades den också eller lades på glöd och stektes. »Sill-
supa» (sillvälling) anrättades på det sättet, att man skar spicken 
sill i mycket små bitar och kokade dessa i vatten, varpå man 
rörde i mjöl. Den rätten var ur näringssynpunkt givetvis mycket 
för mer än »vass-supa» (vattvälling). 

Frånsett salt använde man i den gamla tiden inga kryddor 
utom möjligen någon gång kummin (»kärrving»), som man själv 
samlade in. Av såser tyckes man inte ha vetat av någon fler än 
mjölksås, men den förekom knappast annat än vid bröllop till 
fisk. Jäst beredde man av kärnmjölk. Den kom till användning 
förnämligast vid brännvinsbränning och brygd. Endast vid bröl-
lop och andra utomordentliga tillfällen bakade man något litet 
jäst rågbröd av tunnbrödstyp. Det gräddades på skiffer- eller 
gjutjärnshällar. Limpa kände man nog till men att framställa 
sådant bröd var mycket svårt, då man inte hade någon ugn. I 
min barndom såg jag försök göras på det sättet, att de lade det 
tillformade ämnet på det varma »bakkst-jäve», stjälpte en stek-
panna över och öste upp glöd på den för att få övervärme. Det 
blev inte bra. Kanske var degen också dåligt jäst. Av tunnbröd 
hade man tre sorter. Veckobrödet och kliningsbrödet äro redan 
beskrivna. Helgabrödet, så kallat emedan det togs fram endast i 
helgen och åt främmande, bakades av verkligt kornmjöl fast inte 
av bästa sorten. Mjölet av stridsäden användes till gröt, välling 
(»supa»), kams (»klubb»), klimp (»kläppa obest. pl.), pannkaka 
(»pannsteik») och våfflor (»båfflan»). De mera mjölkrävande av 
dessa anrättningar bjöds det inte ofta på. Även i ett sådant manins 
som 01-Jensas hörde gröten till helgamaten vintertiden. Till lör-
dagskväll fick man nog gröt, kanske sina gånger på söndagskväl-
len också, men andra kvällar i veckan måste man åtnöja sig 
med vattvälling av ganska tunn konsistens. Den bättrades på med 
ikarvad mesost. Mjölk till grötväta fanns inte alla gånger vinter-
tiden. I stället fick man varmt vatten, i vilket mesost slammats 
upp. Sirapsväta, beredd på samma sätt av sirap, var mycket om- 
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44. Gamla verktyg för bakning. I förgrunden t.v. gjutjärnshäll, »bakstjärn» 
(7), att grädda på; t.h. kliningsbrödkaka (9) upprest mot bakstfjölen (6); 
nedtill den lilla tandade träspade (8), med vilken smöret ströks på kakan; 
på bordet kavle för tunnbröd av kornmjöl (1), tandad rulle för naggning av 
jäst tunt rågbröd (3), brödnagg av vingpennor från ripa (2) jämte tre käpp-
liknande spetsiga brödspadar (4) samt mjölsop av tagel (5); längst t.h. »mjöl-
dall» (10). Bakstfjölen är av sent datum i Frostviken. I stället för den nytt-
jades den spetsiga brödspaden, på vilken kakan rullades upp och sedan 

rullades av på järnet. — Foto: Förf. 1924. 

tyckt, men det bjöds inte ofta på den delikatessen. I vardagslag 
portionerade mor själv ut brödet åt allt husets folk, far själv med-
räknad, och likadant var det förstås med sovlet. Endast vid de 
stora högtiderna fick man lov att äta »obytta» (odelat). Av 
grädde och vete- eller potatismjöl bakades gorån i järn, när man 
så hava kunde. Annat småbröd vet man ej med säkerhet ha före-
kommit vid denna tid. Potatismjöl beredde man själv, men det 
var visst inte alla år man ansåg sig ha råd därtill. Det sattes 
aldrig så mycket potatis, att man fick äta den året runt. Ofta 
gjordes sista potatiskoket i samband med potatissättningen och 
bestod av bitar utan grodd, som man skurit från sättpotatisarna. 
Sommartiden kokade man rätt mycket »syrgröut» (syrgröt), 
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45. »Bakstjärnet» liggande på sin trefot i den öppna spisen med en kaka 
bröd på. Ursprungligen gräddades brödet på naturliga skifferhällar. -- 

Foto: Förf. 1913. 

tjock, osockrad spenat av storbladig Rumex. Den åts som annan 
gröt med mjölk. 

Sommartiden levde man mest på tjockmjölk. Den silades i vril-
skålar och laggade bunkar. Ett första tätämne kunde man få av 
slemmet från tätörten, Pinguicula vulgaris, och sen tog man täte 
från färdig mjölk. Innan tjockmjölken serverades, tog man av 
gräddlagret för smörberedning. Endast på söndagarna fick man 
mjölken med grädden kvar. Höjden av gastronomisk njutning 
fann man i »§leik-tröge» (slektråget). Anrättningen var mycket 
enkel. Från ett tunnmjölkstråg med mycken grädde på, hällde 
man undan det mesta av mjölken och serverade resten med tunn-
bröd till. Det allra förnämligaste var ju gorån till slektråget, men 
det kunde mera sällan åstadkommas. Sedan man med skeden 
ätit ur så väl som möjligt var, slickade man med pekfingrets 
hjälp ur det lilla, som fastnat vid kärlets väggar. Därav benäm-
ningen slektråg. 

De år, då tillgången på hjortron var riklig, plockade man så-
dana i massa och kokade »månt-gröut) (myltgröt), så att man 
kunde ha hela tunnan och mera till vintern. Den åts osockrad 
med mjölk till som annan gröt och värderades mest som surrogat 
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för den riktiga gröten. Av övriga bär tog man till vara endast 
obetydligt och åt dem nyplockade med tunnmjölk till. Egentligen 
ringaktade man bären. Det var bara fågelmat. 

7. Husliga sysslor 
Här som över allt i nordliga trakter voro de långa vinterkväl-

lama helgade åt husfliten. Omkring den flammande brasan på 
den öppna härden ordnade sig karlar och kvinnor i cirkel av 
behövlig vidd, för att alla skulle få plats i eldskenet. Något av 
barnen sattes att vakta på elden och se till, att den brann jämnt 
och klart hela tiden. Karlarna bundo på trygor åt sig själva och 
hästarna'eller lagade trasiga sådana. De sågo om selarna och allt 
det andra, som hörde körningen till. Nästan dagligen yppade sig 
någon skavank å dylika doningar, ty man hade svaga grejor. Buk-
gjorden i selen t.ex. var en med trasor omvirad vidja. De slöjdade 
skedar och slevar och gröpte ur vrilar och klov till skålar, kop-
par och tråg. De laggade byttor, såar och kar och bundo på not 
och nät. Av tagel snodde de mot sina blottade lår, beströdda med 
aska för friktionens skull, snaror åt tjäder, orre och ripa och 
spunno med tvinnkroken revar av tagel åt fisken i sjön. De söm-
made skor av läder, som de själva dragit av egna djur och garvat 
hemma i gården, eller av det ludna benskinnet från hästar, nöt 
och renar, det sista köpt av traktens lappar, ett människosläkte 
som aktades ringa. Skidor slöjdade man av medformigt växta 
björkar, ty man kunde ej konsten att brätta. Med »vingelsnälla», 
ett verktyg liknande en dragvinda, spann man grovt garn av 
hästman och kosvepor. Av detta flätade man sedan körtömmar, 
nättelnar, trygband och grimskaft. Allt detta och mycket mera 
därtill var karlarnas göra om vinterkvällarna. 

Kvinnorna kardade ull och spunno till garn, som de hängde på 
väggen, härva vid härva, sig själva till heder inför främmande 
folk och huset till gagn. De stickade strumpor och vantar, både 
grövre och finare, åt allt husets folk i första rummet men även 
att skänkas till släkt och vänner, då julen kom eller en tjänst 
skulle gäldas. Det mesta var rätt och slätt, men även »krusade» 
saker gjordes såsom vantar med hålsöm i lysande färger mot vitt 
och strumpor med inte bara ägarens initialer utan också årtalet 
för tillverkningen instickat i rött eller svart. Slika plagg voro 
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uppenbarligen avsedda att räcka länge. De tålde också att nöta på. 
Allt stickyllet »tövvdes» (tovades, valkades), så att det blev mjukt 
(»låddele») och varmt, tjockt och starkt. De vävde och flätade 
(»flåmma») band med konstrika mönster för långstrumpor, 
pjäxor, laddor och lappskor och sömmade skjortor och tröjor åt 
stora och små och alla andra kläder, som de själva behövde. Allt 
detta och mycket mera därtill var kvinnornas göra om vinter-
kvällarna. 

Ungarna sutto på golvet närmast spisen med nackarna vända 
mot elden och pluggade Lindbloms långkatekes, för att de skulle 
kunna bestå proven med heder inför prästen men också på sistone 
inför Vår Herre. Som rinnande vatten skulle de kunna alla-  frå-
gorna och svaren med tillhörande, bekräftande bibelspråk och 
därtill hustavlan och alla bönerna i slutet av boken, för eljest 
fingo de inte »gå fram» och läsa för prästen och få del av sakra-
mentet, ej heller träda i äkta ståndet, då de hade åldern inne. Att 
lära sig katekesen var barnens förnämsta göra om vinterkväl-
lama, men därtill fingo de tidigt börja öva upp sina händer med 
varjehanda småslöjder. 

Då dagarna frampå vintern blevo längre, flyttades vävstolen 
in, och då hördes dess dunkande från morgon till kväll en längre 
tid. De färdiga vävarna valkades av karlarna med hjälp av en 
stor, hemmagjord dragmangel av räfflade plank. Det var två 
skivor, stora som ordinära matbord. Båda hade sidogavlar. Den 
övre skivan var så mycket smalare, att den rymdes inom den 
undres gavlar. På vardera ändan på överskivan satt en rund 
stång mellan gavlarna. De stängerna tjänade till handtag, då man 
drog mangeln. Ett kraftigt underrede höll upp mangelskivorna i 
vanlig bordshöjd. Detta mekaniska hjälpmedel hade man inte ägt 
synnerligen länge. Förut valkade man vävarna genom att trampa 
och älta de i hett vatten uppvridna vävarna med bara fötterna 
i ett kar. Det fanns t.o.m. ett ännu primitivare sätt för valkning, 
och det brukades i fattiga, klent rustade hem så sent, att en 
person, som var född 1855, mindes det från sin barndom. Två 
karlar lade sig i ryggläge på golvet, så att den enes fotsulor nådde 
den andres, utan att man behövde sträcka ut benen fullständigt. 
Under ryggen och sätet hade man ett hopvecklat skynke, för att 
det inte skulle bli för hårt att ligga. Man hade nämligen på sig 
bara skjortan. Under huvudet fick man var -sin lilla kudde. Väven, 
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som skulle behandlas, var väl genomfuktad med kokhett vatten, 
men det fick inte rinna ur den. I form av en lös, veckig boll 
placerades den mellan de båda männen, så att de med fötterna 
hjälptes åt att hålla den upplyft från golvet, samtidigt med att 
de ältade den mot fotsulorna på varandra, under det de ideligen 
vände och vredo på tygbollen. Man måste passa den noga, om 
den inte skulle veckla ut sig, och den fick inte onödigtvis komma 
ned på golvet. Både för att väven inte skulle svalna så fort och 
för att det inte skulle dra för mycket kallt på de nästan nakna 
karlarna, höllo dessa ett täcke utspänt mellan sig hela tiden. Då 
väven började bli kall, vred man upp den i hett vatten, vecklade 
skyndsamt ihop den igen och fortsatte med bearbetandet av den. 
Detta upprepades mångfaldiga gånger, ty det tog om flera tim-
mar, innan väven var färdigvalkad. Detta kallades att »trö» 
(trampa) väven. Om detta förfarande någonsin varit allmänt eller 
blott tillgripits som en nödfallsutväg, då man ej haft något kärl, 
som varit stort nog att ha väven i, då man trampade den, har 
ej kunnat utrönas. 

Sedan våranden var undanstökad, hade man en bråd tid med 
att skära och vrida alla de vidjor, som under året behövdes till 
kreatursbindslen, trygor och en massa andra saker. Man har 
brukat beräkna fem »veddi-tjepp» (vidjeknippen å 100 st.) för 
varje körhäst, som gick någorlunda jämnt i arbete under vin-
tern. Då skulle också räfsor och lieorv repareras och nytillverkas 
för hela slåttern. Efter slåttern kom skoforberedningens tid, som 
icke fick försittas, ty utan skohö kunde man inte bärga sig på 
vintrarna. Hudarnas omvandling till läder var också en viktig 
sak, som måste avklaras i den behagliga tiden, d.v.s. i värmen 
före slåtteranden. Det allra mesta av det, som behövdes inom 
hemmet, tillverkade man själv från råvaran. För fällar och mans-
kläder måste man dock anlita yrkeskunnige. Dessa tog man hem 
till gårds för någon längre tid i taget, ty sedan skulle man reda 
sig dem förutan i flera år. 

De nu uppräknade säsongbundna sysslorna hörde männen till. 
Kvinnorna hade sina specialiteter. Mest maktpåliggande var f år-
klippningen, som företogs i samma tid som vidjevridningen och 
dessutom efter stallsättningen på hösten. Under vårklippnings-
dagarna fingo fåren gå hemma på inägorna, för att man skulle 
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46. Tillverkning av trygor. Karlen t.v. drar till en knut med hjälp av en 
»trygfjöl». Den andre sticker upp hål för vidjan med en »trygstyng». Han 
har först vridit ihop vidjan hårt och biter fast den, så att den ej skall tvinna 
upp sig. De rutade trygorna å väggen äro bundna av järntråd. — Foto: 

Förf. 1913. 

ha dem lätt åtkomliga. Innan man kunde klippa dem, måste de 
tvättas, ty de voro så illa lortiga efter den långa vintervistelsen 
på kättarna. Det stora barkkaret fylldes med ganska varmt vat-
ten, i vilket fåren vräktes ned och gnedos med barrtvagor, var-
efter de fingo lägga sig på tork i solskenet. Man måste passa på, 
då det var vackert väder. Det använda badvattnet kallades »söu-
eka». I detta lade man ned allt gammalt stickylle, så att det 
blev väl genomdränkt, varefter man tvättade och sköljde. Efter 
den proceduren blevo plaggen mjukare och varmare, har man 
påstått. Yllet likasom förnyades och hämtade kraft ur det med 
ullfett bemängda tvättvattnet. 

Ett annat fruntimmersgöra om våren var att tillverka årsför-
rådet av barrtvagor, vispar och vita kvastar (»kvit-lima»). Barr-
tvagorna (»bar-tugguin») gjorde man av färska, ungefär 25 cm 
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47. Tillverkning av »kvitlima». —  Foto: Förf. 1924. 

långa granbarrkvistar, som man med vidja band samman till en 
liten kvast. De fästes ihop två och två och hängdes upp ute att 
torka. Då barret släppte av dem, voro de färdiga. De användes 
vid skurning av golv och träkärl, grytor, kittlar o.s.v. Borstar för 
ändamålet funnos ej. Vispar och vita kvastar gjordes av björkris, 
som befriades från barken. Det måste göras i sav tiden. Kvistar-
nas grova ändar, som skulle tillsammans bilda skaftet, täljdes 
trekantiga och gjordes vekast möjligt, för att det skulle rymmas 
mycket ris i kvasten och denna bli tät och stor. I gamla tider 
tyckes man ha barkat av visp- och kvastris med tänderna, ty man 
säges »gnåggå» (gnaga) sådant ris, fast man alltid numera skra-
par av barken med knivbaken. Nya vita kvastar användes i gamla 
tider i stället för klädesborste, men de kunde också läggas vid 
bron att sopa av sig snön med. Frostviken är den enda trakt i 
Norrland jag känner, där vita kvastar förekomma. 

Till de speciella försommarsysslorna hörde också att löpa tak-
näver och bark för garvning. Nävern lades i travar med tyngder 
på, för att den skulle ,formas plan. En sådan trave näver kallades 
ett »tak-brått». Näver- och barktäkt var karlagöra. 
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8. Klädedräkten 
Männens dräkt utgjordes av byxor med »luka» (lucka) i stäl-

let för julp eller, som man här säger, »bokks-sprikka» (byx-
spricka), väst och en kort rock kallad tröja. Vardagskläderna 
voro av grått vadmal, helgdagsdräkten av blått eller natursvart. 
Det senare uttrycket innebär, att utgångsmaterialet, ullen, i sig 
självt varit svart. Dialektordet är »söu-svatt» =sö- eller fårsvart. 
Huvudbonaden var en stickad toppmössa, grå till färgen men för-
sedd med ett rött, flossastickat bräm av omkring 6 cm:s bredd 
och i toppen en »dussk» (tofs) av flera sorters färgat garn eller 
också av bara rött. Den mössa av denna typ, som jag äger, är 
34 cm hög utom den helröda tofsen. Den faller alltså över åt 
ena sidan, då man tar den på. Huvudbonaden var densamma 
både vinter och sommar. I regnväder var den stickade mössan 
långt ifrån behaglig. Den »flög ihop», då den blev våt, så att 
den stramade och skavde om pannan. Det vet jag av erfarenhet, 
ty sådana mössor voro ännu i bruk under mina uppväxtår. Som-
liga gubbar hade till helgdags knäbyxor och toppmössa av mjuk, 
röd filt. Endast vintertiden använde man ytterplagg. Det var 
antingen vadmalskappa eller hundskinnspäls. Sådant plagg an-
lades bara då man var åkande. Då skulle man också ha hund-
skinnsmössa, dito handskar och stickad långhalsduk samt kring 
midjan utanpå pälsen ett brett mönstervävt band eller skärp. En 
och annan hade renskinnspäls, men det ansågs inte riktigt fint. 
Förmöget folk använde sidenhalsduk, då de skulle vara rik-
tigt fina. 

Av bouppteckningar från skilda tider framgår, att manshattar 
förekommit. Det har nog varit ganska höga sådana av stormtyp, 
avsedda för kyrkobesöken. Hembygdsmuseet i Gäddede har en 
gammal sådan. Filten i den är mycket tjock och hatten därför 
tung. Brättet är skinnskott på den för fattning mest utsatta delen. 
Det påstås, att personer i trakten funnits i den riktigt gamla tiden, 
vilka själva kunnat filta sådana hattar direkt av ullen. Det här 
exemplaret jävar icke det antagandet. 

Tillgängliga gamla bouppteckningar ge klart besked om huru 
pass väl rustad man var i klädesväg, varför jag skall göra några 
utdrag. 
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Jon Olofsson i Björkvattnet, f. 1786, d. 1822. Å bouppteck-
ningen efter honom 14 /4  1823 upptagas följande persedlar under 
rubriken 

Säng- och gångkleder 
5 st. Rehn skinn bättre och sämre  12 
3 st. klippings fällar  8 
1 st. kapprok något nöt, blåt  15 
D:o 1 st. af gråt(t) vammal  4 
d:o 1 st gl. (gammal)  1 24 
1 st tröja flöt (t) 2 
1 st. vahrbyxa (reservbyxa: »i vårrä-b6kks») 1 94 
1 st. skinn byxa  9 94 
1 st. Lifstycke af kartun gl. (en väst?)  36 
1 st. skjorta av ull  1 
d:o 1 st. af lihn läret (lärft) gl.  1 
1 Baht (hatt) half sliten (halvnött)  1 24 
2 par strumpor  2 
1 st. Silkes halsduk  1 24 
1 st. Bomulshalsduk nöt(t)  2 56 12 

Detta var hela garderoben åt en ung bonde i jämförelsevis god 
ekonomisk ställning. Där fanns häst, 5 mjölkkor, 1 kviga, 10 get-
kreatur, 26 får och 1 st. »Fähund». Boet utvisar i behållning 
464 Rdr. Kläderna ha värderats överraskande högt i jämförelse 
med annat. Den något nötta kapprocken av blått tyg har man 
ansett vara värd lika mycket som en mjölkko och tre får och de 
övriga kläderna i proportion därtill. Av skjortor har karlen nätt 
och jämnt ombyte, så ock av strumporna, och kalsonger finnas 
icke alls. Jons kläduppsättning torde få anses typisk för tiden. 
Hans änka, Märet Danielsdotter, gifte snart om sig med Per Jöns-
son, född i Norge 1799. Då han som födorådstagare dog i Sand-
näset 1869, antecknades följande kläder efter honom, nämligen 
11 par byxor, 3 st. skjortor, 6 västar, 2 par strumpor, 4 par skor, 
6 tröjor, 4 st. rockar, 4 renskinnspälsar, 8 par vantar, 2 st. hals-
dukar, icke mindre än 8 st. »Lufvor», d.v.s. toppmössor och 2 
hattar. Alltsammans är värderat till kr. 77: 50. Medelpriset per 
mjölkko är samtidigt 32: 50, och fåren stå i 2 kr. stycket. Det 
torde ha varit genomgående gamla kläder Per Jönsson haft, ty 
de äro värderade lågt. De 11 byxparen t.ex. äro upptagna till 
8 kr. Att kläder stodo så högt i pris i gamla tider, kommer sig 
därav att de voro så besvärliga och tidsödande att framställa. 
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Man hade dåliga spinnrockar, så vida man inte rentut spann på 
slända, och all sömnad måste ju ske för hand. 

Kvinnodräkten bestod av kjol, livstycke och tröja. Kjolen var 
av rutigt eller randigt vadmal och räckte ned till mitten av sko-
bandet. Den var ordentligt fotfri, skulle man kunna säga. Runt 
hela midjan var den tätt smårynkad. Kanten nedtill skyddades 
ofta av en flätad snodd, fastsydd på insidan. Livstycket och trö-
jan sammanhöllos med häktor ända upp till halsen, men knäppta 
sådana plagg ha också förekommit. Det ser man av de talrika 
gamla knappar, mest av mässing, som i växlande storlekar och 
mönster ännu finnas i behåll. Åtminstone välsituerade bond-
hustrur hade för kyrkobesöken svarta dräkter av köptyg och 
granna schalar och huvuddukar av siden. Till vardags hade man 
en mjuk mössa, som med två bandstumpar knöts under hakan. 
De giftas mössa var vit med svarta prickar, de ogiftas rödprickig. 
Vid tiden omkring 1850 blev det modernt med jämthuva och 
stycke till högtidsdräkten. 

Fotbeklädnaden var lika för både män oCh kvinnor. Sommar-
tiden utgjordes den alltid av »löupar-sko» d.v.s. mjukbottnade 
näbbpjäxor. Då de blivit förslitna inunder, klackade man och 
halvsulade dem genom att med sentråd sy fast tjocka lappar av 
läder inunder. Till vardags om vintern hade man skor, som voro 
sydda av ludna bellingar från nöt eller »kr6ttör» som man här 
säger. De kallades därför »kröttör-sko» eller, för den glesa hår-
beklädnadens skull, »snöu-lärsko» (av »snöu» =kal). Till jularna 
skulle barnen nödvändigt ha nya kröttörskor av kalvbellingar. 
Då det blev mycket kallt på vintern, satte man på »hissan», en 
sorts laddor med sulorna tillverkade av grovt garn av kosvepor 
spunnet på vingelsnälla. Dessa sulor åstadkommos genom en sorts 
sömning med en kvarterslång, grov järnnål, som var spetsig på 
båda ändarna och hade ögat på mitten. Ovanlädret till lussan 
var av vadmal, och fodret utgjordes av tjocka stickade strump-
läster av grovt ullgarn. Lussarna voro alltid oformligt stora, så 
att man fick in i dem en massa skohö. Det var ingen vacker 
»sko-buna» (fotbeklädnad), men mycket varm. Då man for till 
kyrkan om vintern, ville man gärna ha snygga lappskor. Var det 
inte för kallt, gick man även om vintern i löparskor, och kvin-
norna, som ju måste hållas mycket i ladugården, hade alltid så-
dana hemmavid. Till alla slag av skor hörde långa, breda sko- 
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band av ylle med en smal rem vidsydd vardera bandändan. I 
alla sorters skor hade man vintertiden både långstrumpor och 
skohö. Ofta var det dock inga fötter på strumporna utan endast 
skaft. Sommartiden användes inga strumpor utan blott hö eller 
också fina strimlor av sälg- eller videbark. Av sådan bark höllos 
fötterna fria från svett och syrbildningar. 

Det enda egentliga underplagget för både karlar och kvinnor 
var »strigen», en skjorta av hemvävt helylle. Oftast hade man 
bara två strigar, en till vardags och en till helgdags. Varje lör-
dagskväll bytte man strige, men på måndagsmorgonen tog man 
åter på den avlagda, utan att denna blivit tvättad. Klädtvätt före-
togs ytterst sällan och knappast någon gång under kallaste vin-
tern. Kvinnornas underkjol, »staken», ha vi förut talat om. Den 
får kanske räknas som underplagg, eftersom de lågo i den. Kal-
songer förekommo icke alls förrän någon gång på 70-talet. Ända 
framåt 1930 fanns det enstaka gummor, som i hela sitt långa liv 
icke haft på sig ett par byxor. Länge ansågs det rent ut otillstän-
digt, att kvinna bar sådana. Ett gott stycke inpå nya seklet voro 
fruntimmersplaggen helt öppna i grenen. Det stod dåligt till med 
den personliga renligheten och kroppsansen. På lördagskvällarna 
tvättade man sig alltid i ansiktet och om händerna men bara 
undantagsvig däremellan. På hela året var det inte mer än en 
enda ordinarie baddag, nämligen julaftonen. Det stora barkkaret 
gick bra att bada i. Man höll till i fähuset. Allt folket i gården 
badade i ett och samma vatten, ty det var så besvärligt att bära 
in och värma vatten. Baddagen var en stor dag. Råkade man 
någon gång eljest under året blöta ner hela sin kropp, så förelåg 
nog antagligen en ren olyckshändelse. Kalla bad ansågos hälso-
vådliga. Antagligen berodde detta minst lika mycket på fruktan 
för vattnets andemakter som på rädslan att bliva förkyld. 

Sist skall jag räkna upp efter bouppteckning, vad som kunde 
finnas i en bondhustrus garderob, då hon var som bäst ekiperad. 
Det är bouppteckningen av den 7 januari 1826 efter Jon Ivarssons 
i Lilla Blåsjön första hustru. Gumman hade haft följande kläder: 
1 tröja av blått »åfveleft», 1 dito av svart vadmal, 1 dito av grönt 
pressat vadmal, 1 st. kapprock av vadmal med foder, 1 kjol av 
ylle med röfanebokfärg, 1 dito rödrandig, 1 dito grå, 1 st: svart 
förkläde, 1 kåpa av blå kamlot, 1 rödrandigt livstycke av ylle, 
1 förkläde av kattun, 1 st. dito, 3 st. gamla silkeshalsdukar, 4 st. 
12 
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bomullshalsdukar, 2 st. dito utnötta, 3 st. halsdukar av ylle, 3 st. 
nötta särkar, 2 st. mössor och 2 par vantar. Hela kläduppsätt-
ningen är värderad till 48 Rdr 36 skill. eller 3 Rdr 36 skill. mera 
än 3 mjölkkor, och dock finnas här inga skor och strumpor upp-
tagna. Dessa persedlar ha antagligen varit så dåliga, att de an-
setts värdelösa. 

9. Handelsfärder 
Årets märkligaste händelse var resan till Overhalden, en han-

delsplats nerefter Namsälven i Norge. Från Blåsjön och dit är det 
ungefär 13 mil, ett avstånd som visst icke ansågs vara synnerligen 
långt. Hurudant föret och vädret än var, gjordes resan fram och 
åter på högst 14 dagar. Var turen riktigt god, kunde man t.o.m. 
hinna på 8 å 9 dagar, men då ansågs det också ha gått rent 
»stavalöst» fort. Detta dialektord är ett mycket bra bildligt ut-
tryck för angivandet av en oerhört stor hastighet. Det är en ortens 
skidlöparterm och betyder i sin ursprunglighet, att man åker 
skidor utför en brant backe utan att ha någon stav att bromsa 
med. Den hastighet man då uppnår var i fjällbons ögon fordom 
den största tänkbara. Därför säger man om allt, som går myc-
ket fort, att det går rent stavalöst. Att stupa stavålöst är det-
samma som att falla handlöst. 

Resan till Overhalden företogs varje vinter i kyndelsmässotiden. 
Flera dagar förut började man ställa i ordning för färden. 
Karlarna bundo ett par omgångar trygor för varje häst samt 
synade och lagade selarna och färdskrindan. En färdskrinda be-
stod först och främst av en släde med helbotten av tunna, hyv-
lade bräder. Ovanpå släden stod en alnshög skrinda av tunna, 
något böjda granbräder, innåtade i stadiga hörnstolpar av björk. 
Genom en tvärbalk var skrindan delad i två rum. Det främre 
och större var omkring tre alnar långt. Till detta hörde ett av-
lyftbart, något välvt lock, försett med låsanordning. Det bakre 
rummet, som sträckte sig omkring en aln framåt, kallades 
»skrinn-låoa» (skrindlådan). Den hade ett med gångjärn och lås-
hasp försett plant lock, som öppnades bakifrån. Släden och skrin-
dan voro fast hopbyggdå med varandra. För att ekipaget skulle 
flyta upp bättre på snön, voro medarna på undersidan förstärkta 
med omkring fyra tum breda, skidliknande skenor, s.k. »drag», 
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av grantjur. Vanligen fanns dessutom järnstänger under me-
darna. Färdskrindorna (»fal-skrinnin») voro i långliga tider dessa 
trakters prydligaste »möbler». De voro omsorgsfullt snickrade och 
därtill oljemålade i granna färger. På bakgaveln prunkade äga-
rens initialer, ställets namn och tillverkningsårtalet jämte någon 
skön krumelur. Målningen var utförd av yrkesmän från Norge. 
Av sådana skrindor fanns det en i varje gård i hela trakten ända 
till framöver sekelskiftet, och en och annan torde ännu vara 
kvar, ehuru den ej använts på länge. Nå — alla dessa grejor fick 
man lov att ha i gott stånd, då det bar iväg till Overhalden. För 
den, som hade bara en häst, blev förberedelsetiden till norges-
resan nog så jäktig, genom att han måste köra hem från skogen 
tillräckligt förråd av både foder och ved för den tid han komme 
att vara borta. Hos 01-Jensas med deras många hästar bortföll 
ju der! omsorgen. 

Mor hade att se över de kläder, som karlarna skulle ha på sig 
under resan, samt ställa i ordning matsäcken. Det kunde ju inte 
komma i fråga, att man skulle köpa ett endaste mål mat under 
bortvaron. Hon kokade pölsa, gräddade våfflor och gjorde kli-
ning. Sådant jämte bröd, smör, ost, mesost och torkat fårkött 
av fetaste och färskaste slag stuvades ned i matspannen. Bränn-
vinskuttingen med tillhörande tenntumlare att dricka ur fick hon 
för död och pina inte glömma att skicka med, ävensom »jången», 
en kort, bredbladig fällkniv, föregångaren till de riktiga bords-
knivarna. Mindre viktigt var det dock med den sistnämnda, ty 
karlarna hade ju sina slidknivar med sig. 

Dagen innan det skulle bära iväg, lassades varorna i skrin-
dorna. Här i gården körde man aldrig med bara en häst till 
Overhalden men ofta med tre, och då kunde det hända, att mor 
själv fick följa med för att få komma ut och lufta på sig. Det 
stora rummet i skrindan sopades rent från boss och damm och 
fodrades helt och hållet med stora lärftstycken, som kallades 
»smår-kNa» (smörklädena). De användes aldrig till något annat 
och utgjorde gårdens hela linneförråd. Sedan tog man drittlarna 
med sommarsmöret, vände dem upp och ned i skrindan och 
stötte brädden mot skrindbottnen, då smörklumpen lossnade, så 
att man kunde lyfta ur det tomma kärlet. Det var en stor fördel 
att slippa ha kärlen med. Man fick hela utrymmet fritt att lasta 
varor i, sedan man sålt smöret. Drittlarna eller »smår-dallan» 
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voro så pass värdefulla kärl, att de inte kunde få följa med som 
emballage åt smöret. Då man lassat en 24 lispund smör, var 
skrindbottnen fullbelagd med smörstycken. Man vek nu smör-
klädena över och såg till, att smöret blev ordentligt skylt över 
allt. Hade man några hudar och skinn att sälja, lade man dessa 
ovanpå smörlagret och sedan så mycket hö, som man ansåg, att 
hästen skulle behöva under resan. överst lades skrindlocket, var-
efter man band om det hela stadigt med lädertåg. I skrindlådan 
stuvades ned matspann, »tryg-såkka» (trygstrumpor, d.v.s. tra-
sor att linda om hästens ben, så att de ej skulle skavas av tryg-
banden), den lilla brännvinskaggen, ripor till avsalu m.m. Det 
färdiga lasset gick nog aldrig upp till 300 kg, men det var all-
deles tillräckligt med hänsyn till de endast nödtorftigt födda 
dragarna, de olämpliga selarna och de miserabla vägförhållan-
dena under en stor del av resan. 

Vanligen kommo närboende sams om att följas åt till Over-
halden. I Blåsjön voro de numera fyra grannar och i Ankarvatt-
net tre. På kvällen den nu omtalade lassningsdagen kommo rese-
närerna från Ankarvattnet, tidigt nästa dag tillstötte grannarna, 
och så satte sig den lilla karavanen i rörelse västerut. Det var 
en 10 å 12 hästar, som långsamt arbetade sig fram på trygorna 
västgenom Lillälvdalen och över skogen till Huddingsvand, när-
maste gården på norska sidan. Föista hästen i raden hade det 
mest mödosamt i den djupa snön, och därför bytte man tätt som 
oftast om, så att hästarna fingo bana väg var sin bit och lagom 
länge åt gången. Männen gingo bakom slädarna två och två för 
att få samspråka, då det inte var så snedlänt, att var och en 
måste passa sitt lass, för att det inte skulle stjälpa. Första dagen 
kom man ej längre än till Huddingsvand. Dit var det visserligen 
inte mera än två mil, men det var en besvärlig bit, och så måste 
man fara varligt med de otränade hästarna. Det kunde nog råka 
till så illa ändå, att någon av dem »gikk klar» (tröttkördes), 
innan man väl var hemma igen. Så fortskred resan dag efter dag 
och allt bättre och bättre, ty ju längre man kom, desto tätare 
blev det mellan gårdarna och i följd därav hyggligare vägför-
hållanden. Snart fingo karlarna sätta sig på skrindlådorna och 
åka, och slutligen kom det högtidliga och efterlängtade ögon-
blick, då man kunde lämna kvar trygorna och köra »otrykkt», 
Sen gick det rent stavalöst. 



181 

Varje kväll kom man fram till gamla bekanta och goda vän-
ner. Så var det över allt — i Huddingsvand, Rörviken, Kvilåsen, 
Trones, Fiskum o.s.v. Många av »libyggarna», benämningen i 
Norge på frostviksborna, hade också släktingar efter vägen. Det 
blev muntra kvällar med snack om gammalt och nytt, glam och 
skämt och mat och supar i angenäm omväxling. Kvarteren blevo 
icke dyra. Mat och hästfoder hade man ju med sig, och ligg-
platsen var man inte kinkig på. Ett fång hö eller halm på golvet 
med en renhud över var till fyllest. Fullt påklädd och med hund-
skinnspälsen som fäll sov man kungligt, hur kallt husrum det 
än var. Då man på morgonen gav sig iväg, lade man kvar ett 
fång hö för återfärden. 

Hos handelsmannen i Overhalden blevo libyggarna hjärtligt 
och gästfritt mottagna. Där fanns husrum för både folk och häs-
tar, och det kostade ingenting, hur länge man än stannade. Han-
delsmannen bjöd också frikostigt på både mat och dryck. Dessa 
enkla fjällbor hörde till hans bästa kunder. På deras smör be-
redde han sig helt visst en mycket god förtjänst. I långliga tider 
hade han inte betalat det med mera än omkring 60 öre pr kg. 
Då det längre fram i tiden kom så högt i pris som 1: 30, tyckte 
man, att det var rent oerhört mycket betalat. Att smöret var en 
kurant artikel för honom, kunna vi förstå därav, att han på som-
rarna skickade uppköpare ända till Ankarvattnet. De hade hästar 
med sig och klövjade smöret hela den långa vägen till Over-
halden. Smöret fick han till största delen betala med varor, på 
vilka han givetvis också förtjänade, vadan affärerna med libyg-
garna blevo i dubbel mening inkomstbringande för honom. In-
träffade det, att någon saknade betalningsmedel för det han be-
hövde få med sig hem, gjorde det ingenting. Han fick fullt på 
lasset ändå — mot revers förstås. Mången mindre välsituerad 
frostviksbo skaffade sig på detta sätt så stora skulder i Norge, 
att de först i nästa släktled kunde uppklaras, om ens då. Jag 
har själv något litet fått känna på dessa följder av fädernas för-
syndelser mot sund ekonomisk livsföring. 

Sedan man vilat över en dag eller två i Overhalden och klarat 
upp sina affärer, bar det iväg hemåt. I skrindorna fanns det nu 
saltsäckar och silltunnor, mjöl- och kaffepåsar, tobak och lite 
socker, en stor flaska sirap, knippor av torrfisk och några doc-
kor lin, krut och bly och små stumpar järn och stål efter vars 
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och ens råd och lägenhet. Som redan nämnts, kunde man inte 
ta några stora lass. En tunna sill, en säck salt och lite småplock 
räckte gott till efter doningar och dragare. 

Hemfärden gick i samma tempo som bortresan, och så var man 
en vacker dag åter hos de sina. Många hälsningar hade man med 
sig från släkt och bekanta och mycket nytt att förtälja utifrån 
stora världen. Att inventera skrindorna och frakta varje sak till 
sin plats i bur och på loft var en kär möda, som alla i huset 
gärna togo del i. Kaffepannan, som kanske en lång tid stått obru-
kad i brist på bönor, kom åter över elden dagen till ära, så ock 
goråjärnet. Den salta sillen smakade utmärkt likasom ock sirapen 
på gröten. Med otålighet hade barnen bidat fars hemkomst, ty 
de visste, att då vankades det godsaker. För en gångs skull fingo 
de slicka sirap, så att tungan sved, och smörja truten grundligt 
både in- och utvändigt med det svarta, smetiga »trelik1e» (lak-
ritsen) och så knastra brunsocker. 

Sist en liten detalj. Då far gav sig iväg till Overhalden, bru-
kade mor knyta silkeshalsduken åt honom, och då han nu kom 
hem, hjälpte hon honom av med den. Han hade haft den på dag 
och natt hela tiden. Om han vaskat sig någon gång på de 14 
dagarna, så hade det nog varit bara mitt efter näsan, efter vad 
min sagesman, en av sönerna till 01-Jensa, trodde sig kunna för-
säkra, då han nära nittioårig gav mig stoffet till denna redogörelse. 

10. Julfirandet 

Flera veckor före jul fick man knappast smaka smör, för man 
hade lite mjölk den tiden på året, och det gällde att spara ihop 
smör och grädde till helgen, så att man då hade det riktigt duk-
tigt ställt. Att gå åstad och ta ur någon av de stora dallarna 
med sommarsmöret, gick förstås inte. an, för det skulle säljas i 
orörda klumpar. Det snålades även med det feta köttet, även där 
man hade så gott om det som hos 01-Jensas. Allt gott skulle spa-
ras till julen. Man tycktes rent ut vilja genom fastande förhöja 
njutningen av det kommande storkalasandet. »Gåmmen» blev nu 
nästan det enda sovlet på brödet. 

Under förjulsvintern hade gårdens kvinnor mycket arbete med 
att sy och sticka, ty dels borde varenda en i huset få åtminstone 
något nytt plagg till julkvällen, så att ingen skulle behöva »sitta 
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på stabben» (huggkubben), som det hette, och dels var det sed, 
att i jultiden skänka släktingar och vänner hemmagjorda plagg 
såsom strumpor, vantar och band. En sådan gåva kallades »jui-
trä» (jultråd), och det även om den överräcktes mitt i sommaren. 

Veckorna närmast före jul hade karlarna jämnt knog med att 
köra hem foder och hugga ved, så att det fanns ett ordentligt till-
taget förråd till julen. Fjösladan borde om möjligt vara alldeles 
fullstoppad, och på vedbacken fick det inte saknas ett stort »stö» 
(en trave) av torrgransstockar. Därtill skulle man hugga upp så 
mycken småved, att man inte behövde ta fram såg och yxa före 
trettondagen, och det vill inte säga lite, så kalla husrum som man 
hade. Julveden var det noga med. Fina torrgransstockar kapades 
i precis lika längder, som klövos mycket smått. På julafton gällde 
det att bära in så mycket därav, att det räckte åtminstone till 
tredjedagen och helst till nyåret. Man travade prydligt och jämnt 
upp veden inte bara i vedvrån och bakom muren utan även under 
sängarna och de väggfasta bänkarna. 

Dagen före julaftonen kallades sjulsmässdagen. Då storstädades 
och skurades, varpå ett tjockt halmlager breddes över hela golvet. 
Till kvällsmat den dagen måste det ovillkorligen vara pölsa med 
mycket fårtalg i. En stor gryta kokades full, ty såväl vuxen som 
liten i huset skulle ha en hel pölsa. Ingen orkade äta upp sin 
lott. Det överblivna sparades till »lill-sjulsmäss», dagen före nyårs-
aftonen, då det värmdes upp. Julfirandet hade börjat. 

På julaftonsmorgonen fick man kaffe på säng jämte en duktig 
matlott, bestående av en kliningssnej med allehanda pålägg såsom 
torrkött, ost, god gomme och kall pannkaka. Den dagen ordnade 
kvinnorna med maten, och karlarna städade på vedbacke och i 
uthus samt buro in helgaveden. Dessa sysslor skulle vara undan-
stökade i god tid, för sen skulle det bära till att »klä väggen». 
Det var en mycket viktig förrättning. På väggen ovanför bordet 
satte man upp »krusa-pläg» (krusade plagg: blommiga halsdukar) 
och färgtryckstavlor, som man köpt av kringvandrande västgötar 
och dalmasar. Sedan detta var undanstökat och man badat samt 
tagit på sig helgakläderna, var julen inne riktigt. Vid 4-tiden följ-
des far och mor till buret efter fårkött, det fetaste och likaste 
som fanns. Av detta lades upp en hel trave på bordet, och envar 
fick skära och äta efter behag. Annan mat stod ju också framme 
till fri förtäring. 
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Sedan man i vanlig tid varit i fjöset och stillat kväll, sopades 
halmen av stugugolvet och bars ut. Bordet flyttades fram från 
väggen, och ett nytt, rent fälltäcke lades på till duk, varefter 
maten sattes fram. Först placerades en stor hög kornbröd av 
helgatypen mitt på bordet. Vidare radades upp ett par tre ostar 
och ett fat med ett stort stycke smör, till formen påminnande om 
en starrstack. Detta » jul-smår» var kammat och krusat på många-
handa vis, så att det var grant alldeles värre. I somliga gårdar 
hade man särskilda mått av trä för formandet av julsmöret. 
Denna mat fick ej röras utan skulle stå framme hela helgen som 
prov på gårdens matmöjligheter. Runt omkring denna skådekost 
ordnades den mat, som skulle ätas. Klining sattes ej fram på jul-
kvällsbordet, inte heller gärna kött och på inga villkor potatis, 
ty på den tiden, då potatisen kunde tala, hade den bett att få 
slippa komma fram på julkvällsbordet. Den tyckte sig inte vara 
nog fin. En rätt, som inte gärna fick saknas på julkvällen, var 
färskfisk. Vanligen lyckades man på ståndkrok få en eller annan 
storöring till jul. Gröten kokades av oskummad mjölk och vete-
mjöl, om man hade sådant, eljest av bästa sortens kornmjöl. Den 
östes upp i stora fat. I mitten av varje fat tryckte man ned ett 
stycke smör. Det var »smår-öuge» (smörögat). Därtill kunde man 
strö på smulsocker eller breda över sirap. Till grötväta fick man 
god mjölk. Den sattes fram i så pass många koppar, att den 
bekvämligen kunde nås av envar, men man fick inte var sitt mjölk-
kärl. Då man åt, tog man en skedfylla gröt ur det gemensamma 
fatet, förde skeden till munnen och jämnade av gröten med läp-
parna, så att smulor inte skulle lossna från den och »öur igen» 
(slamma igen) smörögat, då man doppade. Smörögat var ju till 
för alla, så att man fick lov att handskas fint med det. Att skrapa 
grötgrytan ålåg i vanliga fall den ringaste i huset, men på jul-
kväll hjälptes alla åt därmed, för då skulle jämlikhet råda. 

Då tiden var inne att sätta sig till bords, ställde sig far och 
mor vid sina platser mellan bordet och väggen, och far ropade 
upp den ene efter den andre, började med den äldste och sen i 
tur och ordning efter åldern, och anvisade dem platser efter bor-
dets båda långsidor. Var och en satte sig med detsamma. Sist 
satte sig far och mor. Nu skulle något av barnen stå upp och läsa 
till bords. Ju flera böner man kunde läsa, desto bättre var det. 
Då författaren som getarpojke i gården var med om julfirandet 
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första gången där på stället och skulle läsa till bords, satte han 
sig efter att ha läst endast den korta bönen »I Jesu namn till 
bords vi gå». 01-Jensa-Brita, nu »gommo» (födorådsgumma) på 
gården och 89 år gammal, mumlade ogillande, reste sig och läste 
till bords på det gamla riktiga sättet. Först var det en hel massa 
bordsböner både på prosa och rim, svenska och norska och sist 
fader vår och välsignelsen. En hel del av dessa böner har jag 
hört bara den gången. Triumferande tittade den gamla åt mitt 
håll till, och aldrig har jag känt mig så stukad. Det var inte bara 
det, att jag måste erkänna min underlägsenhet i bokligt kunnande, 
utan, vad värre var, jag hade brustit i fråga om god ton och 
folkskick. Efter måltiden reparerade jag skadan i någon mån 
genom att läsa katekesens hela uppsättning av böner under rub-
riken »Efter måltiden». 

Med ätandet skulle man ge sig god tid och göra det grundligt. 
Sedan det såg ut att vara färdigätet på alla händer, gav far 
tecken till den, som hade att läsa för maten. Då det var gjort, 
togo far och mor varandra i hand och tackade högt och tydligt 
för mat. Därefter tackade alla deltagarna i måltiden far och mor 
för mat genom att ta dem i hand och säga: »Takk fer mat!» 
Slutligen tackade alla vid bordet varandra på samma sätt. 

Sedan man stigit upp från bordet, lade far tre olika stora gröt-
bitar väl åtskilda på ett vedträ och lockade dit gårdshunden. 
Tog denne största biten först, skulle det bli ett gott kornår, men 
om han tog den minsta, blev det svagår, sade man och trodde det 
kanske också. Om man på julmorgonen, då man sopade stugan, 
fann ett sädeskorn under bordet, kunde man på detta se, hurudant 
korn det skulle bli till hösten. 

Innan man gick till sängs på julkvällen, följdes alla i huset till 
fjös och stall för att ge djuren ett extra mål av finaste hemjordshö. 
Om nu mer än en av korna befanns ha slitit sig, bådade detta 
inte gott för boskapen under det kommande året. Om himmeln 
var klar och stjärnrik på julkvällen, skulle det till sommaren bli 
gott om bär och tvärtom, ifall det var mulet. Hela natten skulle 
ett ljus stå brinnande på bordet. Det var ett dåligt varsel, om det 
slocknade av sig självt innan morgonen. Någon i huset skulle då 
dö innan nästa jul. Den överblivna stumpen av julnattsljuset tog 
man vara på och gömde, för den talgen var så bra att smörja 
med för varjehanda åkommor. 
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På julmorgonen fick man kaffe på säng jämte en stor matlott, 
bestående av en kliningssnej med en hel hög pålägg. Alla vuxna 
förplägades därjämte med en sup. Någon annan frukost behövde 
man inte. Det var vanligt, att man på juldagen antingen bjöd till 
sig alla grannarna, eller också blev man bjuden till någon av 
dem. Om detta var ingenting avtalat, men det gick ändock som 
på tur. Bjudningen skedde först på julmorgonen, då någon av de 
yngre skickades iväg att »säga till». 

Då gästerna anlände, togo de far och mor i hand, tackade för 
bjudningen och önskade: »Lykka te go jul'!»  — »Dåkk de 
såmmå !» blev det korta svaret enligt vedertagen formel. Medföl-
jande barn voro lärda att göra alldeles lika. Samvaron började 
oftast med att man »höll bön»: gick igenom högmässoritualen en-
ligt utdraget i psalmboken punkt för punkt med psalmsång, böner 
och predikan, den sista läst ur postillan. Sedan blev det »allvår» 
(allvar) med traktering av alla de slag med tillhörande prat och 
glam, och det pågick, tills grannarna måste hem och se om krea-
turen. Vid uppbrottet hölls det långa »företal» å ömse sidor, och 
så blev man samtidigt bjuden till en annan gård till nästa dag. 
På slutet kunde det dock hända, att gubbarna läto övertala sig 
att stanna kvar en stund till och hjälpa far med att se efter, om 
det fanns något kvar i gammelflaskan. 

Under juldagarna kunde man ej anständigtvis gå till en annan 
gård utan att vara bjuden. Inte heller fick man under de dagarna 
företaga sig några mera larmande nöjen, utan allt skulle gå all-
varligt och värdigt till. Men så kommo mellandagarna, och då 
slapp det roliga lös. Egentligt arbete var uteslutet. Man gick och 
drev mellan gårdarna och hade roligt. Omtyckta nöjen voro att 
kappskjuta till måls, att åka skid- och kälkbacke och med bössan 
göra utflykter till skogs. På kvällarna dansade man, om det fanns 
någon spelman, eljest gjorde man ringlekar och tävlade i att göra 
»vigder» (vigheter). Naturligtvis togo gubbarna allt emellanåt 
fram flaskan. Gummorna kunde också ta sig en tår på tand. För 
ungt folk åter var brännvinet praktiskt taget obefintligt, efter vad 
äldre personer enstämmigt uppgivit. De dagarna brukade man 
också fara till andra byar och hälsa på släkt och vänner, likasom 
man själv bjöd hem och tog emot dylika mera långväga gäster. 
De stannade alltid över en dag eller ett par. 

Nyårskvällen kallades lilljulkvällen och firades på nästan 
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samma sätt som julkvällen, fast det gick inte fullt lika högtidligt 
till. Så t.ex. behövde man då inte ta i hand och tacka för maten. 
Minstjulkvällen var namnet på kvällen före trettondagen. Även 
då bjöds riklig förtäring. Julen skulle ju egentligen räcka till 
tjugondagen och gjorde det också formellt, i det att väggpryd-
naderna först då togos ned, men efter trettondagen började det 
i verkligheten bli »rein viikku» igen både i fråga om mat och 
arbete. 

11. Kyrkobesök 

De ordinarie kyrkobesöken voro två om året, nämligen i påsk 
och helgamäss. Då skulle man ovillkorligen fram till kyrkan i 
Gäddede för att gå till skrift eller »gitss-bo» (Gudsbords), som 
man sade. Särskilt i påsken kunde man bli borta veckan och mera, 
ty man begagnade tillfället att hälsa på släkt och vänner »framm 
i gål.om» (framme.i gårdarna, framme i socknen). Någon handels-
bod eller annan »rörels» fanns icke i Gäddede den tiden, men 
det inträffade emellanåt, att någon handlande från »Fläta», nu-
varande Strömsund, kom upp med lite småkram till dessa kyrk-
helger. Sällan fingo barnen från längre bort belägna byar och 
gårdar följa med till kyrkan. Mången hade ej sett sockenkyrkan, 
förrän han i femtonårsåldern reste iväg till »ride» (Gäddede) 
för att läsa sig fram för prästen. Men dessförinnan hade man 
flera gånger varit på Ankarede, där det hölls lappmässa två gånger 
om året. De äldre av den bofasta befolkningen gingo även där 
till skrift. 

Så gestaltade sig i stora drag livet för befolkningen i Frostviken 
i gemen i den verkliga gammeltiden. Få redde sig så verkligt 
gott som Olof Jönssons i Blåsjön, men alla drogo de sig fram 
helt och hållet med den egna kraften och levde i det stora hela 
lugnt och lyckligt tack vare de små anspråken. Under de närmaste 
20 åren från den här antagna tidpunkten fortfor människornas 
liv att förlöpa enligt naturahushållningens schema. Så kom »stor-
tia» (stortiden) på 70- och 80-ialen. Bönderna sålde nästan all-
mänt sina skogar till trävarubolagen, vanligen avverkningsrätten 
på 50 år, och rätt mycket skog drevs ut under en följd av år. 
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Det blev åtminstone relativt gott om kontanter, och folk började 
lägga om sin ekonomi på penninghushållningens grund. Men så 
kom ett för årtionden framåt kännbart bakslag. Rörelsen i sko-
garna gick tillbaka till ett minimum, och den lilla penningreserv 
skogsförsäljningarna givit var förbrukad. Det blev nu ingen annan 
råd än att återgå till »vad gammalt och fornt varit hade» -- att 
försöka dra sig fram på samma sätt som förfäderna hade gjort, 
men det ville inte lyckas. Man hade hunnit lägga sig till med en 
del ökade krav på livet av beskaffenhet att icke omedelbart 
kunna tillgodoses med det egna arbetet och de lokala naturmöj-
ligheterna. Då man inte ville eller kunde avstå från detta nya och 
tillfällena till förtjänst uteblevo, tillgrep man den ödesdigra meto-
den att skuldsätta sig i förhoppning, att det väl snart skulle bli 
bättre tider igen. Ett allmänt ekonomiskt obestånd, sträckande 
sig över årtionden, blev härav följden. 01-Jensa-Brita måste 90-
årig åse, huru hennes efterkommande ur hand i mun tärde ett 
knappt och torftigt levebröd med utmätningshot ständigt hängande 
över sig. Ofta fick man nu höra den forna storbondhustrun med 
sorg och saknad erinra sig, huru helt annorlunda det var ställt där 
på gården, medan hon och hennes Ola salig i världen stod i med 
gårdsbestyren, då de hade fem och tjugu nöt och sex gånger 
tjugu söer och kunde slakta fem nöt och fem och tjugu söer, utan 
att kreaturshopen märkbart förminskades. 



Kap. VII 

Lejpikgården och dess folk 

Omkring år 1835 slog sig lappmannen Lars Jonsson ned som 
nybyggare på västra sidan om sjön Lejpikvattnet. Efter några 
få år sålde han nybygget till Per Fredriksson (f. 1811), som var 
son till Stor-Fredrik i Blåsjön. Lappen torde icke hava skaffat 
sig åborätt till stället utan som skattelapp i Blåsjöfjäll tagit sig 
friheten att bygga hus och börja odla inom sitt skattland. De 
40 riksdaler .Lars Jonsson erhöll av Per utgjorde nog endast be-
talning för det arbete han lagt ned på stället. Det var en mycket 
oansenlig »gård» Per Fredriksson blev ägare till. I stället för 
stuga var där en vanlig lappkåta av störar, näver och torv. Då 
primäranteckningarna för denna redogörelse gjordes å ort och 
ställe 1930, fanns lappens fähus ännu kvar fast degraderat till 
ängslada. Det var bara 4,2 m långt och 3,1 m brett. 

Per Fredriksson var en helt liten och spenslig karl men seg och 
uthållig i arbetet som få. Under första nybyggartiden tyckes han 
inte ha haft vare sig dräng eller piga utan knogat på ensam, 
utom då han någon gång lejde dagafolk, ej sällan lappar, som 
då voro ganska talrika i trakten. Dessa gingo dock ej att anlita 
vid timring, ty detta var för dem ett allt för vidlyftigt snickeri, 
efter vad min sagesman, Per Fredrikssons son Olov, ansåg. I det 
stycket tog han dock fel. Några framstående timmermän voro icke 
den gamla tidens lappar, men de byggde dock ofta sina stolp-
häbbren själva. 

Året innan Per flyttade till nybygget, vistades han där en tid 
på sensommaren och utefter hösten. Under den tiden slog han 
några stackar starr, som fingo stå över till nästa år, samt beredde 
skofoder och fiskade. Då det frampå hösten frusit till och blivit 
slädföre, fick han en sin svåger från Blåsjön med sig och körde 
med två hästar över fjället till Lejpikvattnet för att forsla produk- 
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tema hem till Blåsjön. På hemvägen överraskades de två körarna 
uppe på fjället mellan Lejpikvattnet och Blåsjön av en häftig 
snöstorm med tjocka. Hela natten irrade de omkring i fjället. 
Upprepade gånger kommo de tillbaka till sina egna spår. De voro 
så i villan, att de inte hade minsta aning om väderstrecken. Något 
foder hade de inte tagit med åt hästarna, varför de måste offra av 
skohöet åt dem. Själva stillade de sin hunger med saltfisk, tagen 
direkt ur kaggen. De hade inte ansett sig behöva någon matsäck 
för den korta färden. Det är inte mer än 11 km mellan de båda 
platserna men brant och besvärligt helst på norra sidan fjället: 
Det fanns inte den minsta buske, där de strövade omkring på 
natten, varför de inte kunde göra upp eld åt sig eller finna vind-
skydd. Sent omsider nästa dag lyckades de ta sig från högfjället 
och ned i skogslandet på sydsluttningen, men så bortkollrade voro 
de, att de inte kunde orientera sig med detsamma, fast de befunno 
åig på hemlöten, där de både getat och gillrat ripor i alla backar 
och dälder. Den natten satte fjället respekt i Per Fredriksson, 
och han å sin sida lovade, att något sådant inte mer skulle få 
inträffa, om han bara slapp ifrån äventyret med livet i behåll. 
Det löftet infriade han genom att redan nästa sommar med gran-
stakar pricka ut vägen över hela kalfjället, och det gjorde han 
så riktigt, att jag hade god ledning av hans stakar ännu år 1930. 
Under den nu omnämnda förberedande vistelsen på det nya 
gårdsrummet hade Per brutit en kornåker. Den var inte stor. 
Första skörden belöpte sig till endast fem band, men början till 
åkerbruket var likvisst gjord. 

Några år bebodde Per stället alldeles ensam. Lappkåtan var 
hans bostad, och i det lilla fjöset härbärgerade han ett fåtal krea-
tur. Lejpikvattnet ligger helt och hållet på sidan om alla färde-
vägar, varför det sällan eller aldrig inträffade, att Per fick besök. 
Ej underligt om han under sådana förhållanden emellanåt greps 
av längtan att få träffa människor. Ena julaftonen blev ensam-
heten för tryckande, varför han spände på sig skidorna och kvis-
tade iväg de två milen till Huddingsvand i Norge, där han hade 
sin fästmö. Visiten fick dock lov att bli helt kort, ty Per måste 
hem till sitt innan kvällen för kreaturens skull. Ar 1842 gifte 
han sig med sin norska. Hon hette Märet Andersdotter och var 
född 1813. Makarna voro alltså respektive 29 och 27 år vid äkten-
skapets ingående. De fingo två barn. Före 1855 hade Per blivit 
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änkeman och gift om sig, ty det året föddes första barnet i 
senare giftet, sonen Olov, meddelaren av det mesta, som jag här 
kommer att relatera. Pers andra hustru var också norska. Hon 
hette Sara Olovsdotter och hörde hemma i Skogen vid västra 
ändan av Kvarnbergsvattnet. Även i detta äktenskap föddes 
två barn. 

Det första hus Per började timra upp på sin gård var en mjölk-
bod, en »måstu». Viktigast för nybyggaren var ju att kunna ta 
vara på mjölken och ansa den, så att man fick något gagn av• 
den. Därför har mjölkboden alltid varit det första riktiga huset 
man uppfört åt sig, då man anlagt ett nybygge. Då Per hade 
»knäppt» huset, d.v.s. lagt första stockvarvet, såg han, att det 
skulle bli onödigt stort för sitt ändamål, och som han tyckte, 
att det var skada på det redan framforslade timret att kapa det, 
fick det i stället bli en stuga. Det blev också en fullstor sådan 
av halvlämtypen, för vilken jag i detalj redogjort förut i dessa 
skildringar, varför jag i fråga om denna byggnad inskränker mig 
till att omnämna bara en enda detalj. 

Platsen ovanför bordet intill det sedvanliga vråskåpet hörde 
husfadern till och kallades »höjsäte» (högsätet). 'Troligt är, att 
det var likadant i alla de gamla halvlämstugorna, fast jag inte 
råkat få mer än två belägg till. Att det ena av dessa förskriver 
sig från en norsk gård förringar icke dess värde, ty det var ju 
från Norge såväl befolkningen som hustypen ursprungligen kom-
mit. Efter frostviksbornas handelsväg till Overhalden låg gården 
Ställom (=stallarna, dat.). Där övernattade alltid handelskarava-
nerna från Frostviken. Om husbonden där i gården, »Lars-Stäl-
lom», tyckte, att främlingarna sölade för länge på morgonen, 
satte han sig i högsätet och trummade med fingrarna mot bords-
skivan. Det var signalen till att de nu skulle göra upp med honom 
om »låssmente» (logementet, nattkvarteret) och fara vidare. Den 
uppgiften har jag fått av någon gammal norgeskörare, som själv 
varit med om episoden. Den andra stugan i trakten med klart 
markerad högsätesplats fanns i gården Lejpikmon, för vilken 
redogöres i ett särskilt kapitel. 

I sinom tid byggdes i Lejpikvattnet en ny stuga mitt emot den 
första, och prånget mellan de båda husen övertäcktes, så att en 
svale uppkom. Dennas tredje sida begränsades och stängdes för 
av mjölkbodens dörrförsedda gavelvägg. Denna gradvisa utök- 
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48. De båda första stugorna i Lejpikvattnet med svale emellan. — 
Foto: A. Arvidsson omkr. 1910. 

ning följer, som vi se, även här bostadens allmänna utveckling 
genom tiderna. 

Under loppet av 23 år uppförde Per Fredriksson ej mindre än 
20 hus, nämligen 2 stugor, mastu, vinterfjös med lada, stall med 
lada, kornlada, häbbre, redskaps- och sliphus, båthus, 3 hem-
lador, 1 myrlada, skvaltkvarn med spardamm i Kvarntjärnen, 
säterstuga med murad spis samt mastu och fjös i sätern. Samtliga 
dessa hus voro liggtimrade och täckta antingen med näver och 
torv eller med näver och åved. Det var alltigenom gedigna don, 
även om varmhusens ombonad lämnade en del övrigt att önska. 
Arbetsverktygen för husbygge hade vid denna tid utökats med 
stock- och kransåg. Som man dåligt kunde fila och ställa sågarna, 
arbetade dessa mycket otillfredsställande. Stocksågen tillgrep 
man därför endast vid fällandet och kapandet av mycket grova 
träd. För vanligt hustimmer använde man hellre yxan än sågen. 
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Det gick både fortare och lättvindigare. Alla knutar höggos med 
yxa. Stocksågen var för otymplig till sådant detaljarbete. Bräder 
användes endast till den nödvändigaste inredningen. Allt takträ 
utgjordes av gärdsel, och golven lades fortfarande av halvstockar, 
s.k. klomningar, åstadkomna medelst sönderkilning. Av de ur-
sprungliga husen i Lejpikgården fanns 1930 endast häbbret kvar 
i sitt gamla skick. Det saknade loft men hade »tr'Oe» (utsprånget) 
ovanför dörren. Det vilade på åtta med råtthinder försedda stab-
bar. Trappan av sten var helt fristående och huset därför rått-
säkert. De breda vindskidorna å gavlarna voro enkelt men smak-
fullt fasonerade. 

Kreatursbesättningen på 60-talet var omkring 6 mjölkkor, tjur, 
3' å 4 ungnöt, 10 å 12 får samt häst. Sommarsparet av smör köp-
tes av norrmän, vilka i mitten av augusti brukade infinna sig 
med klövjehästar. De hade med sig kaffe och tobak till by tnings. 
Det uppköpta smöret togo de med sig. Smöret betalades med 5 
daler (20 kr) vågen (1 våg=-18 kg). Per Fredriksson brukade ha 
att avvara 5 å 6 våg smör och erhöll följaktligen 100 till 120 kr. 
i pengar eller varor. Det smör, som sparades under resten av 
sommaren, behövde man själv för vintern, ty korna stodo i regel 
alla i sin från långt före jul till fram mot kyndelsmässa. Skum-
mjölken och vasslan tillvaratogs omsorgsfullt och bereddes till 
ost och mesost för det egna behovet. Båda produkterna voro av 
sekunda beskaffenhet, magra och sura. Sista tiden korna mjöl-
kade mera, än man för dagen behövde, silade man ihop mjölken 
i stora byttor eller små kar, som förvarades i källaren. Denna 
mjölk, som efter någon tid blev mycket tjock och stark, utblan-
dades med vatten och användes som grötväta under den mjölk-
lösa tiden. 

Norrmännen köpte även upp kreatur. En särdeles bra mjölkko 
betalades med 65 kr., men för kor i allmänhet översteg priset 
sällan 40 kr. För en två års kviga, som ej haft kalv, fick man 
20 kr. Norrmännen köpte inte får, men man avyttrade ett och 
annat sådant inom socknen, vanligen i utbyte mot säd. Ett full-
växt får brukade stå i ett pris av 1 daler (4 kr.). Man mjölkade 
fåren och beredde ost, som dels åts genast i form av löpost eller 
sötost, dels formades till fasta ostar, som sparades. Så gjorde man 
ännu 1930. Man hade då 30 får, av vilka omkring hälften mjöl- 
13 
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kades. På senaste tiden lär man ha upphört med att framställa 
fårost av den fasta sorten, emedan man minskat fårstocken. 

I början av sin nybyggartid hade Per Fredriksson kört till 
Overhalden ett par gånger, men han fortsatte ej därmed utan 
fick andra norgeskörare att ta hand om hans produkter och av-
yttra dem samt köpa hem en del mjöl och tobak åt honom. Mesta 
mjölfödan skaffade man sig i form av korn från de byar i sock-
nen, där sådant fanns att få, och malde det på den egna kvarnen. 
Spannmålsåtgången hölls nere så mycket som möjligt, eftersom 
kornet inte ville gå till på platsen. Potatisen slog också ofta fel. 
Olov Persson erinrade sig ett år på 70-talet, då man satte 4 tun-
nor potatis men fick igen bara en, då man tog upp på hösten. 
Antalet knölar var stort nog, men det var så bedrövligt smått 
alltsammans. 

Fisk hade man fordom som än i dag rikligen av i Lejpikvattnet. 
Sjön lär i hela Jämtland ha de bästa betingelserna för fiskens 
både förökning och trivsel, varjämte den på grund av sitt ringa 
djup är lättfiskad. Näten fordom voro grovtrådiga och därför 
ofiskliga, varför man måste ha mycken redskap i sjön för att 
kunna ta vinterbehovet. I meddelarens barndom arbetade de sina 
gånger med ända till 40 nät samtidigt. I tiden omkring 1930 lade 
man aldrig ut mera än 15 nät och det endast på hösten, då man 
saltade in för vintern. För erhållandet av hushållsfisk till omedel-
bar användning lade man ut högst tre nät. Under sommaren vill 
man inte få mera fisk i vittjan, än vad som går åt för dagen, 
ty man har, för att citera gamle Olov Persson, »kömmi unn 
om, ätt fäsken häll se färrk längst, når hänn fe vårå nej sjöa» 
(kommit underfund öm, att fisken håller sig färsk längst, när han 
får vara nedi sjön). Samme man försäkrade, att 5 stycken av de 
nu använda fabriksnäten i fiskerieffekt väl uppväga den gamla 
tidens 40 nät. 2 tunnor norskt mått har sedan ålder ansetts som 
normalt vinterförråd av fisk. Per Fredriksson avyttrade årligen 
något fisk men ej mycket i förhållande till sjöns rikedom, sällan • 
mera än en tunna. Han var mycket rädd att försämra fisktill-
gången i sjön, och så är man allt fortfarande, men så är också 
Lejpikvattnet alltjämt en pålitlig »matgrubba» (matgrop). Få äro 
de dagar under året, då man inte äter åtminstone ett riktigt fisk-
mål, och gjorde man sig mödan med isnät, skulle man ha färsk 
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fisk dagligen året om. Kvaliteten är den allra yppersta, stor, fet 
och välsmakande röding och laxöring. 

Det var fisket jämte den rikliga tillgången på goda starrmyrar 
i förening med de allra ypperligaste betesmarker, som lockade 
nybyggaren hit. Man kan än i dag slå c:a 75 vinterlass myrstarr 
om året utan att behöva skörda någon myr oftare än vart tredje 
år, och dock ha de närmast gården belägna myrarna betydligt 
försämrats under tidernas lopp genom kreaturens tramp. 

Jakten gav under första tiden en säker och riklig inkomst om 
ock föga i form av kontanter. Mest erhöll man ripa genom snar-
ning. Ofta fick man så mycket, att man ej kunde avyttra allt. 
Då saltade man in och torkade ripkött i massor. För det senare 
ändamålet tog man fåglarnas bröst. Man fläkte dem, spelade ut 
dem med stickor och torkade dem framför elden på den öppna 
spisen. Ripbrösten utgjorde en viktig del av myrkosten. De ålos 
vanligen med påbrett smör och fingo i stor utsträckning ersätta 
det svåranskaffade brödet. Alldeles fritt från fett som detta kött 
var, kunde det sparas året om utan att härskna. Meddelaren 
erinrade sig icke någon viss mängd ripbröst eller kvantitet saltat 
ripkött hos sin far, men en lappgumma i trakten hade ena våren 
fångat så mycket ripor, att hon fått ihop en halv våg (9 kg) 
fjäder, och i Raukasjön hade man en vår haft inte mindre än en 
halv tunna insaltade ripkroppar, d.v.s. med brösten borttagna. 
Man fick dock ingen glädje därav, för det kom mask i partiet, 
så att alltsammans måste givas till spillo. På orre och järpe var 
det också god tillgång. Av hare sade sig meddelaren ha ätit så 
mycket under uppväxtåren, att han blivit led på den spisen. Lår 
och bogar av haren torkade man på samma sätt som ripbrösten. 
Det övriga av djuret inklusive huvudet kokades. Rävfångst syss-
lade man föga med, dels emedan konsten var svår och tidsödande, 
och dels emedan skinnen stodo lågt i pris. Mården åter jagades 
så flitigt, att den till slut var så gott som utrotad, och dock var 
priset emellanåt så blygsamt som 1 daler, d.v.s. 4 kr. Ekorre var 
det god tillgång på. Den jagades mest för köttets skull, ty skinn-
priset var ofta bara 10 öre. 25 öre ansågs vara mycket. Ett gott 
rippris i den gamla tiden var 4 skilling norskt (25 öre), men vid 
överflödande tillgång på ripa fick man i Overhalden bara 2 
skilling. 
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Vad kläder beträffar, har gården ända in på det nya seklet 
varit fullt självförsörjande, undantagandes att man på slutet köpt 
bomullsgarn till en del tyger, som man vävt. Under den egent-
liga nybyggartiden använde man uteslutande ylletyger av egen 
tillverkning både till ytter- och innerplagg. Av vadmal sålde man 
t.o.m. en hel del till traktens lappar. Tygerna valkade eller tovade 
man länge själv på en stor, hemmagjord dragmangel, som år 
1930 inte bara fanns kvar utan t.o.m. nyligen använts. Som man 
hade gott om ull, befattade man sig här inte med lump förrän 
längre fram i tiden, då fabriker började anlitas för framställandet 
av lumpgarnet. 

Bland avsaluartiklar under förste åbons tid märkas vidare 
vridna vidjor och hästtrygor av vidjor. Avsättning fann man på 
norska sidan, men priset var lågt eller 80 öre för 100 vidjor och 
lika mycket för en omgång hästtrygor. Även träskedar och slevar 
tillverkades och såldes i Norge. Priset var 1 kr. dussinet för ske-
darna, och det var lite, ty skedarna måste vara synnerligen väl-
gjorda, eftersom de skulle användas att äta med. Per Fredriksson 
själv var ingen vidare slöjdare men sonen Olov så mycket mera, 
och det t.o.m. på både trä, metall, skinn och läder. Då han blev 
vuxen, skaffade de sig smedja. Olovs son, Per Hendrik, nuvarande 
åbon på gården, är en riktig tusenkonstnär. Han är bl.a. fullgod 
spinnrockmakare och till på köpet alldeles självlärd som sådan. 

I de tider, då man på grund av penningens sällsynthet och de 
stora avstånden till handelsplatserna var hänvisad till att i största 
utsträckning livnära sig direkt med de produkter trakten bjöd, 
vållade anskaffandet av vegetabilier de största bekymren, långt 
värre här än längre fram i socknen, eftersom kornsådden i regel 
slog slint. I brödet ingick en ytterst obetydlig mängd verkligt mjöl. 
Det mesta var malda ogräsfrön och slösäd och därtill, vad som 
inte brukades frampå socknen, mjöl av granbark och gelé, kokat 
av björklav. För barktäkt till bröd tog man endast frodiga gra-
nar med slät bark, emedan den vita innerbarken å sådana träd 
är tjockare än den å granar med tjockt flarn. Fura finnes icke 
här. Träden höggos ned, så fort de släppte barken någorlunda 
bra, tidigt på försommaren. Tog man barken senare, var det svå-
rare att bereda den, emedan den då blivit så kådfylld. I Lejpik-
vattnet brukade man kapa av stammen i lämpliga vedträslängder 
och klyva dessa i fyra eller åtta klyftor beroende på klabbarnas 
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grovlek, varpå man genast rev av barken och befriade strimlorna 
från ytterbarken genom att knäcka flarnet tvärs över fibrerna 
och sedan med fingrarna riva loss det bit för bit. De vita inner-
barksstrimlorna buros sedan till gårds och hängdes under tak att 
torka. Efter någon tid lade man den nu styva, hårda barken i 
kallt vatten, tills den mjuknat upp, varpå den omkring en timmes 
tid kokades i vatten. Sedan fick den ligga så länge i rinnande 
vatten eller i sjön, att man kunde förmoda, att det mesta möjliga 
av kådan och syran var Urlakat, varefter barkstyckena hängdes 
upp för slutlig sprödtorkning. Då denna var fullständig, bröt man 
ihop barken i en mindre så och bearbetade den med en tvär-
bladig järnskyffel till så små bitar, att den kunde malas på skvalt-
kvarnen. Var det fråga om ett helt litet parti bark, »stråkka» 
man den: 'nar' sköt de obrutna barkstyckena på kant över en 
hyvel, då tanden skar loss barken i form av små gryn, som till-
varatogos. Barken användes uteslutande till bröd. Av enbart 
barkmjöl gick det ej baka, ty degen blev för spröd att kunna 
kav-Jas ut. I Lejpikvattnet blandade man aldrig in barkmjöl i deg 
av riktigt mjöl. Som »bröhall» (brödhåll: sammanbindande ämne 
i bröddeg) i barkdeg använde man en gröt antingen av björklav 
eller av syra (Rumex). Att få tag på björklavet var här besvär-
ligt nog, ty det fanns inte sådant på hemskogen, utan man måste 
hämta det på sörsidan av fjället överst i björkskogsområdet på 
Blåsjöskogen. 

Då man gav sig iväg efter lav, sades man fara i lavskog. Det 
gjordes alltid frampå vårvintern. Man åkte skidor, och på ryggen 
bar man en mes med tomsäck och yxa. Björkarna högg man ned 
och plockade av lavet. Man tog endast svart lav. Det gulaktiga 
ansågs vara giftigt och rensades därför ur. Efter hemkomsten 
blev det att »räänsk» (rensa) lavet: plocka ur alla små torra 
kvistar och näverflisor. Sedan lades lavet i kallt vatten ett dygn 
eller så, för att det mesta av dess härskna smak skulle lakas ur. 
När man sedan kokade lavet i vatten, löstes det upp till en seg 
gröt eller ett gelé. Något egentligt näringsvärde tillmätte man 
icke detta, men det gjorde barkmjölsdegen smidig nog att kunna 
kavlas ut till tunnbröd av ungefär dubbla tjockleken hos bröd 
av kornmjöl. Andra lavsorter tyckes man inte ha använt här 
på trakten. 
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Barkbrödet var ganska beskt och träsmakande. Det användes 
mest att bryta i tjockmjölk men även till smörgås. Man märkte 
inte några obehag av denna spis men ansåg, att barkmaten var 
svag föda. Lavgeket måste användas genast det var berett. Det 
gick inte att spara. Bröd, i vilket syrgröt ingick, smakade bättre 
och var helt visst också sundare. Det var mycket arbetsamt att 
framställa barkmjölet, och det gick inte att åstadkomma det i 
några större mängder. Syran spelade en vida större roll i för-
sörjningen. Medan bladen på försommaren ännu voro saftiga, 
plockade man massor av syra och kokade sönder den i vatten 
till syrgröt. Denna åts dels nykokad med mjölk som ersättning 
för mjölgröt, dels fylldes den på laggkärl och tillsattes mjölk, då 
den snart kom i jäsning. Utrörd i tjockmjölk smakar den inte 
alls illa och förefaller att vara rent medicinskt välgörande på 
magen för den som är hänvisad att leva mycket på torr och 
grov föda. En ypperlig törstsläckande dryck fick man genom att 
sätta en smula jäst syrgröt till kallt vatten. Den lämpade sig 
dock icke till måltidsdricka. Den jästa syrgröten kunde mycket 
väl sparas till vintern, men den räckte sällan så länge. En lik-
nande rätt har man också, fast i mindre omfattning, berett av 
toltan. Det senare har man lärt av lapparna, vilka för övrigt be-
tjänat sig av ett flertal i trakten vildväxande örter för fram-
ställning av sin »Ompa» eller »gåmpa», den främsta av deras 
rent nationella vegetabiliska födoämnen och en direkt motsvarig-
het till syrgröten, vilken den dock var ofantligt överlägsen på 
grund av riklig tillsats av renmjölken, makalös genom sin fett-
halt på ej mindre än 17 0/0. 

Per Fredriksson dog 1887. Han lever kvar i folkminnet som en 
alltid gladlynt samt ytterst slagfärdig och kvick karl, den där 
beständigt likasom låg på lur efter tillfällen att få bränna av ett 
muntrande ordfyrverkeri eller överraska med ett oförargligt puts. 
Hans munvighet och rörliga, livliga sätt förskaffade honom smek-
namnet »kakkspjettn» (hackspetten). Per Fredriksson lär också 
ha varit ganska bra violinist. Hans goda lynnesegenskaper ha i 
rikt mått gått i arv till hans efterkommande. Det glada skrattet 
och det menlösa skämtet äro än i dag en riktig livets krydda 
där å gården. 

Fyndigheten och först och sist påpassligheten hos förste be-
byggaren ha lämnat efter sig en massa märken i namnen ute i 
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49. Olof Persson i Lejpikvattnet (d. 1931), son till Per Fredriksson, samt 
hans son Per Henrik Olofsson f. 1880. — Foto: Förf. 1927. 

terrängen, först och främst dem på slåtterlanden, »stackslätten». 
Jag skall anföra några prov. 

En dag, då Per Fredriksson gick och slog på en myrplätt, kom 
där en främmande lapp eller »finn» som man här säger. Då Per 
på sin fråga, varifrån lappen var, fick till svar, att han var från 
Fjällfjäll, utbrast han i ett klingande skratt och sa: »Frå Fjäll-. 
fjäll! — Menn da må du no sjöl vårrå-n finnfinn.» Myren fick 
naturligtvis efter detta heta Finnfinnstackslätte. 

Det var så ovanligt rikt beväxt på ett visst dittills namnlöst 
stackslätt, där man just då höll på att arbeta, att hustrun till 
Per uttalade den förmodan, att där måtte inte ha blivit slaget 
»sedan Adam var en liten pojke». Vips döpte Per myren till 
»Adam-stackslätte». Ett annat stackslätt hade givit så liten lön 
för mödan att bärga det, att hustrun tyckte, att de inte tjänat 
så pass därmed som saltet till »supa» (vällingen), och därför 
heter det stackslättet än i dag »Saltlöus-stakkslätte». Av liknande 
anledning fick ett annat stackslätt heta »Sillhuggu-stakkslätte» 
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(Sillhuvudstackslättet). Genom att bärga det hade man inte gjort 
rätt för så pass mycket som ett sillhuvud. 

Per Fredriksson lämnade 1879 från sig gården till sonen Olov 
och tog själv födoråd. Olov i sin tur efterträddes 1911 av sin son 
Per Hendrik. Olov Persson, en av mina allra bästa källor vid 
studiet av så väl språk som kultur och folkpsyke i det gamla 
Frostviken, dog 1931 76 år gammal. 

Lejpikvattnet såldes 1888 till kronan för utvidgande av ren-
beteslanden. Priset, 3 500 kr., var inte mycket för det hemmanet, 
men i gengäld får gården besittas arrendefritt av säljarens efter-
kommande. 



Kap. VIII 

Den förste i Lejpikmon 

En halv mil i nordväst från byn Ankarvattnet ligger Lejpikmon 
med sina två gårdar. Det är inte ett självständigt ställe utan hör 
Ankarvattnet till. Denna by, skattlagd till 1 mantal eller 6 tunn-
land, hör till de största i hela socknen. Till arealen tävlar den 
med själva Jorn, och dess marktillgångar och fiskevatten äro 
avsevärda. Folkmängden åter är obetydlig i Ankarvattnet, i det 
att där finnas endast 7 gårdar, Lejpikmon däri inberäknad, och 
flera torde inte komma till stånd inom överskådlig framtid, ty 
hela Ankarvattnet är numera bolagsegendom. Vid sekelskiftet 
voro byarna Blåsjön och Ankarvattnet ungefär jämställda såväl 
i fråga om folkmängd som odling och bebyggelse. Nu finns det 
i Blåsjön omkring 30 välbebyggda och upparbetade odlingsdelar 
med en folkmängd i proportion därefter, under det att Ankar-
vattnet har en gård mindre än för 45 år sedan. En av de gamla 
gårdarna har nämligen brunnit ned och inte blivit uppbyggd igen. 
Om Ankarvattnet förblivit i enskild ägo, skulle den byn vid det 
här laget ha kunnat vara minst lika stor som Blåsjön, allden-
stund de naturliga betingelserna för bebyggelse och utkomst äro 
betydligt bättre i Ankarvattnet än i Blåsjön. Det skär en in i 
hjärtat, då man från någon god utsiktspunkt här på trakten 
överblickar milsvida områden med makalöst bete, där aldrig en 
klöv trampar, de bästa tänkbara odlingslägenheter: lider med 
nästan tropisk vegetation, likasom med beräkning uppresta mot 
solen, välmultnade myrar med idealiska lutningsförhållanden i 
själva skogslandet, stora flak av grönskande slåttermyrar mera 
uppmarkes och så ett glitter av större och mindre fiskevatten i 
breda dälder mellan fjällen. Runt denna stora sjö och i dalgången 
västerut mot Lejpikvattnet skulle man kunna lägga ut minst tio 
riktiga gårdar med massor av boskap, utan att vare sig folk eller 
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fä skulle det minsta behöva trampa varandra på hälarna. Men 
detta får inte lov att ske. Skogen av senväxande fjällgran är det 
enda, som ägaren tillmäter värde. Den skall skonas, och den 
skall skyddas. Ju färre gårdar man behöver underhålla med 
byggnadsvirke och bränsle och ju mindre boskap, som går på 
bete i skogen, desto bättre är det från markägaren-trävarubolagets 
synpunkt sett. Då det är fråga om verkligt produktiva, snabb-
växande skogar neråt landet är betesgång tvivelsutan ett oting, 
helst som markvegetationen i sådana skogar är så sparsam och 
dålig, att djuren nödgas äta även de späda trädplantorna. Som 
näringstillskott för boskapen saknar betesgången mångenstädes 
där så gott som all betydelse. Annorlunda är det i fjälltrakter 
sådana som denna. Där producerar naturen varje sommar oer-
hörda massor av de yppersta betesväxter men bara en obetydlig-
het av trä, som är av beskaffenhet att kunna tillvaratagas och 
förädlas. Att till det senares skydd lägga oöverstigliga hinder i 
vägen för folk att kunna tillgodogöra sig det förra är givetvis 
ej riktigt. Värst är att utvecklingen i en sådan bygd stannar av. 
Inga nya hem skapas. Det sker bara ombyte av folk i de få 
gamla, som redan finnas. Den sorgliga synen möter oss inte bara 
i bolagsbyarna. Det är precis likadant, där kronan blivit ägare 
till all jorden. Men — en dag randas väl, då markerna måste få 
tagas i rationell besittning av människorna, och då är det nog 
kärkommet att finna vidder, där mycket är ogjort. 

Namnet Lejpikmon väcker hos oss den föreställningen, att där 
är jämn och slät mark. Då man kommer till ort och ställe, över-
raskas man därför av att finna gårdarna likasom upphängda på 
sydsluttningen av en ås, som stupar brant ned i den intilliggande 
flyn eller spakvattnet i älven. Här synes ingenstädes den minsta 
antydan till någon mo. Men vadan då namnet? Därmed förhåller 
det sig på följande sätt. 

Någon gång på 1830-talet flyttade en av sönerna i Västgården 
i Ankarvattnet hit och nybyggde å byns mark borta vid Lejpik-
vattnet på norra sidan om älvens utflöde ur denna sjö. Där är 
en verklig mo eller slätt nere vid sjön, och den platsen är än i 
dag den egentliga Lejpikmon. Mannen, som här nybyggde, hette 
Per Jonsson-Wassdahl och var son till Västgårdens förste åbo, 
Jon Persson. Denne var född 1782 i Norge, fick resolution på 
nybygget i Ankarvattnet 1799, dog 1867. Per bodde på mon uppe 
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50. Uthus i Ankarvattnet med loft och skott från förra hälften av 1800-talet. 
I förgrunden fodersläde med den utrustning som erfordras, då man på vin- 
tern skall köra efter starr på myrarna: tåg och tänger, reservtrygor, räfsa, 
snöskovel, yxa och en säck med »kastfoder» åt hästen. Vid bärstolpen står 

en liten tovmangel för stickylle. — Foto: Förf. 1913.1  

vid sjön till 1846, då han byggde sig ny gård nere vid flyn och 
flyttade dit medtagande gårdsnamnet. Gården uppe vid Lejpik-
vattnet degraderades till säter och lämnades med tiden att alldeles 
förfalla. Att man bytte gårdsplats torde förnämligast ha berott 
därpå, att korn ej kunde odlas på den flata mon, emedan snön 
där stannade kvar så länge på vårarna. 

Då de höllo på att bygga den nya gården, inträffade en hän-
delse, som blev till stort avbräck för nybyggaren. Uppe i Hovd-
bäcksdalen öster om Lejpikvattnet bodde lappen Bengt Jonsson 
och hans hustru Maria. En deras lilla flicka sprang bort sig i 
skogen, och nu måste Per Jonsson och hans timmerkarlar en 
hel vecka hjälpa till att söka efter barnet. All deras möda var 

1 På gården funnos två sådana hus, flankerande dubbelstugan å fig. 26 
s. 119. Det andra huset hade även sidoskott med stege till loftet. Interiören 
å fig. 34 s. 137 är från bottenvåningen i detta hus. 
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51. Dubbelhäbbre och kornlada (t.v.) i Ankarvattnet. Dubbelhäbbret har 
nävertak med åved och takklove (X). Kornladan har hörnstolpe med rått-
hinder. På marken framför häbbret ligger en samling fårskinn från den sista 
slakten. Dessa hus stodo mitt emot och parallellt med dubbelstugan å fig. 

26 s. 119. — Foto: Förf. 1924. 

förgäves, men längre fram på sommaren hittades flickans döda 
kropp tillfälligtvis under en framspringande berghäll. Bengt var 
mycket rik, men ändock gav han inte så pass som en kopp kaffe 
åt dem, som hjälpte honom vid sökandet efter hans barn. Må-
hända ansåg han nybyggarens omak bara som en självfallen 
återtjänst för att han lånat honom pengar, så att han kunnat 
köpa sig en andel i hemmanet och nybygga. Saken var den, att 
Per Jonssons far långt före detta avhänt sig hemmanet i Ankar-
vattnet och flyttat till Viken. Hur stort belopp lappen hjälpte 
nybyggaren med är icke känt, men det tog en rundlig tid att 
betala det, ty omkring 1870 återstodo ännu 100 kr. av skulden. 
Då köpte lappen en ko av Per Jonsson. Detta var helt visst bara 
en gammal slaktko. Lappen hade ju ingen användning för ett 
livdjur av den sorten, och inte heller var han väl i stort behov 
av köttet. Det värdefulla för honom var huden. Den behövde 
han till skor, och gamla tidens lappar ville bereda sitt läder 
själva. De gillade nämligen inte genomgarvat läder, utan det 
skulle vara en liten råläderrand i mitten, för att vätan inte skulle 
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gå igenom. Lappen kvittade nu med bonden i kon och de hundra 
kronorna, och efter den tidens låga kreaturspriser var det så över 
hövan bra betalt, att Per tyckte sig ha fått hederlig vedergällning 
för den tid han satte till vid sökandet efter lappens flicka. 

Den första stugan, som uppfördes i det nuvarande Lejpikmon, 
stod kvar till i början av 1900-talet. Den hade att uppvisa en del 
intressanta avvikelser från den stugutyp, som var gängse i trak-
ten vid tiden för dess tillblivelse, nämligen ryggåsstugan med 
halvläm. Här hade man genom avbalkning åstadkommit ett enda 
rum under hela lämmen. Det var »kåmmerse». Dörren till detta 
rum var förlagd mitt på balken. Där inne i kammerset funnos 
fristående mjölkstolar. Vintertiden användes kammerset till för-
varing av Mjölken och den övriga maten, men så fort det blev 
vår, flyttade man mjölkstolarna och allt det övriga ut i mastun 
och gjorde kammerset till finrum. I kammerset stod alltid en 
säng, men den användes endast åt främmande. Vidare hade man 
timrat stugan så hög, att man uppe på lämmen kunde i något 
nedböjd ställning gå ända inne vid sidoväggarna. 1 de gamla 
halvlämstugorna måste man krypa. Mitt på gavelväggen där uppe 
var ett ordinärt fönster. Framför detta hade vävstolarna sin stän-
diga plats. Tack vare denna anordning kunde man utan någon 
olägenhet ha väven uppe beständigt och sticka mellan med den 
sortens arbete även på småstunder. Eljest var det ju så i gårdarna 
den tiden, att vävningen var ett brådskande säsonggöra, som, väl 
påbörjat, det gällde att med all kraft driva dagarna i ända, för 
att man så fort som möjligt skulle få ut de skrymmande väv-
stolarna, vilka kännbart inkräktade på det redan förut ej mer 
än behövligt stora utrymmet. Uppe på lämmen fanns en stor, 
väggfast säng och därtill bäddar på själva golvet. Från kam-
merset ledde en stege upp på lämmen eller »k ammerstake» som 
man här sade. Det var en grov halvstock med urhuggna steg — 
alltså en mycket primitiv anordning men i alla fall en stor be-
kvämlighet mot i de gamla stugorna, där det gällde att praktisera 
sig upp på lämmen genom att stiga på smala klotsar, anbringade 
dels på väggen och dels på sängskåpet. Dessa stockstegar höra 
för övrigt den lapska kulturen till. 

På högra sidan om kammardörren, med ena långsidan fastbyggd 
vid kammarbalken, stod en stor skåpsäng med »högsäng». Mellan 
skåpsängen och kammardörren hade spinnrocken sin vissa plats, 
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då den ej användes. På vänstra sidan om kammardörren stod 
matbordet. Det bordet finnes än i dag i behåll och tjänstgör som 
bakbord i den gård i Ankarvattnet, där den åldriga gumma, som 
lämnat mig alla dessa uppgifter, är »gommo». Hon är dotter till 
Per Jonsson och själv uppfödd i samma stuga. Bordet är en 
väldig pjäs: 2,37 m långt, 86 cm brett och 81 cm högt. I skivan 
är det bara tre bräder. Bordslådan kunde man bekvämt ligga i, 
om man inte vore allt för lång. I vrån innanför matbordet möt-
tes två väggfasta bänkar av breda, hyvlade klov. Den ena bän-
ken nådde fram till kammardörren och den andra till ett stort 
skåp i kärilvrån. Vid bordets ena kortsida, den åt vrån till, hade 
far i huset sin plats. Mor satt vid motsatta kortsidan utom på 
julkvällen, då hon tog plats bredvid far i »höisäte», som det hette. 
Högsätet var så respekterat, att det aldrig skulle ha fallit någon 
av gårdsfolket in att där ta plats, även om »sjölan» (självarna: far 
och mor själva) varit bortresta. Besökande, som man ville hedra 
riktigt, fingo sätta sig i högsätet, då de skulle få någon traktering. 
I högsätesvrån fanns det sedvanliga lilla låsförsedda vråskåpet 
med brännvinsflaskan, de två supglasen och gårdspapperen. På 
södra långväggen var dalaklockan uppställd på en liten hylla 
med dubbla konsoler. Den saknade alltså fodral. Vid norra lång-
väggen, där det inte fanns någon väggfast bänk, stod en säng, 
som kunde skjutas ihop på bredden. Den kallades soffa, fastän 
den saknade lock. Den torde ha kommit dit i ganska sen tid. I 
övrigt såg här ut som i stugor av den gamla typen. Den öppna 
spisen var försedd med »brik» (fast sittbänk) och »emin» bakom 
muren, veden låg på den vanliga platsen mellan spisen och dör-
ren, och i kärilvrån på andra sidan dörren stodo kokkärl och 
vattenså på golvet, men i stället för pinnräckan med mjölktrågen 
hade man här gjort ett rymligt skåp, där det fanns god plats 
för alla småkärlen. De fasta torkbjälkarna med de två flyttbara 
pinnliståsarna funnos också på sin plats. Golv och tak voro 
konstruerade efter de gamla värmeisoleringsprinciper, för vilka 
jag i andra sammanhang utförligt redogjort. Väggarna voro både 
ut- och invändigt täljda men saknade all beklädnad. Det uppgives 
ha varit en varm och trivsam bostad och tack vare de vidtagna 
förbättringarna relativt bekväm. 

Mitt emot stugan var uppfört ett smalare och lägre hus, som 
genom en tvärvägg var delat i två rum, mastun eller mjölk- och 
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matboden närmast stugan och vedboden på andra ändan. Den 
senare benämndes med det gamla namnet »ve-skåtte», fast det 
var ett riktigt rum med fyra väggar. Det ursprungliga vedskottet 
ha vi förut lärt känna som vedens plats under ett mer eller 
mindre framspringande takutsprång. Taket på det mindre huset 
var framdraget ända mot stuguväggen, varigenom man fått en 
övertäckt svale på samma sätt som i Lejpikvattnet, men här hade 
man låtit utvecklingen gå vidare, i det att man brädat in sidorna 
och försett dem med var, sin dörr samt lagt in ordentligt golv i 
det uppkomna rummet. En verklig förstuga hade kommit till 
stånd. 

Per Jonsson var gift med Elin Hansdotter från Jormlien. Han 
dog 1889 och hon 1896. De hade nio barn, av vilka två dogo 
späda. Levnadsvillkoren voro alldeles desamma som för trak-
tens övriga befolkning den tiden. 
Då man stod sig som bäst, d.v.s. 
sedan barnen började bli vuxna, 
vinterfödde man 14 å. 15 nöt, 
därav 9 eller 10 mjölkkor, något 
20-tal får, en del getter och 1 
eller 2 hästar. Varje höst slak-
tade man ett tiotal småfän och 
somliga år även ett nöt. Allt köttet 
bastutorkades. Då som nu voro 
fåren smällfeta på höstarna, var-
för en del skirad talg kunde av-
yttras till Norge. Sommarsparet i 
form av ost och mesost var bety-
dande. Det förbrukade man själv 
under vintern, varemot det hop-
sparade sommarsmöret såldes till 
Norge. Saltad fisk hade man till 
så gott som dagligt bruk hela vin-
tern. Då det blev vackra, varma 
dagar frampå vårvintern började 
ismetet dels nere på flyn och dels .1111t 
uppe på Lejpikvattnet, som till 52. Änkan Karolina Petronella Pers- 
hälften ligger inom Ankarvatts-  dotter (Jonasson) f. 1857. — Foto: 
området. Från den dagen och till Förf. 1945. 
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sena hösten var det bara ens eget fel, om det någon gång sak-
nades, färskfisk i huset. Torkat och saltat ripkött var vinterns 
bidrag till sommarhushållningen. Av sovel hade man över nog, 
men med brödfödan var det ungefär lika besvärligt som i Lejpik-
vattnet. 

Denna skildring bygger uteslutande på uppgifter, som jag er-
höll 1930 av änkan Karolina Jonasson i Ankarvattnet. Hon var 
dotter till Per Jonsson i Lejpikmon och född 1857. Alltså är det 
sitt eget barndomshem hon skildrat. Svåraste året hon mindes var 
1867. Den våren strök nästan allt småfäet och två ungnöt med 
för dem på grund av svält och trots det intensivaste skavande och 
»raskande» (hopsamlande av lav, ris, ljung) ur skogen. 



Kap. IX 

Anders och Olava i Raukasjön. 

Raukasjön, Jämtlands nordligaste by, ligger vid den näst 
översta av-  källsjöarna till den gren av Fjällsjöälven, som kallas 
Saxälven. Sjöns höjd över havet är 510 m. Dess lapska namn är 
Raukajaurie. Enligt lapparnas i trakten tolkning skall det betyda 
de mystiska, hemska lätenas sjö. På svenska borde det heta 
Spöksjön. 

I Raukasjön finnas endast tre åboar, och flera lär det väl 
näppeligen bli, så länge tillstymmelse till lapp och ren finnas i 
trakten, ty byn inlöstes 1888 för renbeteslandens utvidgning. Det 
var författarens styvfar, Fredrik Andersson och dennes bror Daniel, 
som läto förmå sig till den affären. Tredje åbon var endast tor-
pare på mycket lösa grunder. I ett som allt betalades 5 000 kr., 
varav 1 000 avsåg ersättning för skötseln av födorådsfolket. Gub-
barna tyckte sig nog ha gjort en god affär, helst som de tillför-
säkrades arrendefri besittningsrätt för sig själva och eventuellt 
hugade efterkommande, men om de behållit sin jord, hade Ranka-
sjön nu kunnat vara en liten bygd på ett tiotal gårdar, ty mark 
och utkomstmöjligheter finnas, och pojkar tröto inte för de båda 
bröderna. Emellertid — jorden finns ju kvar, och en vacker dag 
blir den nog bra att hitta. 

Att få köp till stånd var inte så lätt alla gånger för krono-
ombudet. En del fjällbönder gick han alldeles bet på, trots att 
han i vidriga fall hotade med att kronan helt enkelt komme att 
ta deras ställen för pris, som höga vederbörande behagade att 
bestämma. Mannen i fråga for fram med inte så lite självhärskar-
fasoner. Vid ett senare tillfälle hemma i Raukasjön minnes jag, 
huru förskräckt jag blev, då han grälade upp far för någon 
uraktlåtenhet i fråga om husen, sägande bl.a. att hans käpp skulle 
komma att dansa polska på fars rygg, om inte saken var ordnad 
14 



210 

till nästa syn. Härtill genmälde far lugnt: »Ja, men gör käppen 
ont, så gör jag väl ont, jag också». Strax föll herr fogden ur 
sin Karl IX:s roll. 

Om nybyggandet i Raukasjön har min mor lämnat de flesta av 
de uppgifter, som i det följande komma att meddelas. Själv hade 
hon fått veta alltsammans av sina svärföräldrar. 

Den förste, som slog sig ned i Raukasjön hette Anders Larsson 
och var son till Gammel-Lars, en av de första nybyggarna i 
Ankarvattnet. Hans hustru, Olava Fredriksdotter, var dotter till 
Stor-Fredrik i Blåsjön och alltså syster till den mycket om-
talade Aron Fredriksson i Blåsjön och Per Fredriksson i Lejpik-
vattnet. Alla de nu nämnda nybyggde var och en på sin plats. 

De första sex åren efter giftermålet bodde familjen i Storjola, 
men hustrun kunde aldrig lära sig trivas där. Hon sa, att hon 
hela tiden kände det som om hon var i sätrom. Till sist måste 
mannen ta och se sig om efter en annan hemstad, och slutligen 
beslöt han att slå sig ned i vilda skogen vid Raukasjön. Dit flyt-
tade de på våren 1841, då författarens styvfader Fredrik var på 
andra året; han var född 1839. Mannen hade varit där förut och 
satt upp de allra nödvändigaste husen, nämligen en mastu och 
en lappkåta, en riktig en med bärstomme av krokar eller »ått-
nåras», som det heter på lapska. Korna hade man de första nät-
terna bundna vid träd, tills man hunnit hugga »i kru» (ett gärde 
av fällda, hopbrötade träd) åt dem. På äldre dagar berättade 
den gamla nybyggarhustrun, att hon genomfors av en så ljuvlig 
hemtrevnadskänsla, då hon första gången kom upp till »nygår-
den» deras. Hon tyckte, att här var så vidsynt och vackert mot 
i Storjola, att det riktigt lättade i bröstet på henne. Gårdsplanen 
var jämn, stenfri och fin och beväxt endast med ene och andra 
småbuskar. Fast de den dagen vandrat bortåt två mil, vallande 
sin boskap över fjället, kände hon sig så pigg och livad, att hon 
tog till att röja backen ren på kvällen. Med blotta händerna 
rotrev hon buskarna och kastade ihop dem i »vålar» (kasar). 
Hon var en ovanligt kraftig kvinna, vida starkare än mannen, 
som dock var en medelgod karl. Därför tog hon emellanåt hans 
sysslor, och han fick göra, vad lättare var. Hon körde t.ex. 
mången gång hem foder och ved och lät mannen syssla med 
fångst och jakt. På myren hann Anders inte slå så fort, att hon 
hade fullt göra med räfsningen, varför hon hade sin egen lie med 
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53. Gammal mjölkbod (mastu) i Raukasjön. Längst tv. bland mjölkkärlen 
står en smörkärna med törel (X). — Foto: Förf. 1913. 

och ömsom slog och räfsade. I kvinnliga slöjder var hon mindre 
hemmastadd. Visserligen gjorde hon allt sådant, som hörde en 
bondhustru till på den tiden, spann, vävde och stickade, lappade 
och lagade, men allt var av enklaste sort och blev otroligt fult 
och obekvämt. Det var styggt men starkt, och det senare var ju 
huvudsaken. 

Första sommaren hunno de ej få till flera nya hus än ett litet 
fjös. Själva måste de bo i kåtan över vintern. Vid mycket sträng 
kyla lågo de i fjöset, för sedan elden slocknat i kåtan, blev där 
ju snart lika kallt som ute. På dagarna åter var det varmt och 
skönt kring brasan i kåtan. Till nästa vinter ställde de till ett 
slags boningsrum uppe på fjösvinden, och där bodde de ett par 
år och byggde sig under tiden en halvlämstuga. Den blev sedan 
flyttad omkring 300 m, ty det var så långt efter vatten på den 
första platsen. Den användes som boningshus till i slutet av 60-
talet och sedan som bagarstuga till 1915, då den måste rivas, 
enär den var alldeles fallfärdig. Ett par år dessförinnan uppmätte 
författaren, fotograferade och ritade av det gamla huset noggrant 
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och i detalj. Detta är med säkerhet den enda verkliga och till-
förlitliga ritning på något dylikt hus i trakten. Handlingen fin-
nes i Nord. Museet (se ovan fig. 27 och 28). 

Då Anders och Olava kommo till Raukasjön, voro de i sina 
bästa år, han 35 och hon 32. Antagligen hade de ganska mycket 
kreatur med sig. De hade ju varit sina egna i åtskilliga år, och 
det var boskapen folk främst skulle leva på. Körkräk hade de 
också. Endast tidvis bestodo de sig med dräng och piga. Medan 
barnen voro små, fingo makarna nog ligga i mycket hårt på 
somrarna för att kunna »fängta ihop» till bärgningen åt boskapen 
och därmed även åt sig själva. Om de hade sommarpiga, vilket 
visst icke alla gånger var fallet, fick denna stå för hemma, och 
Olava själv gick på myren, ty där gjorde hon nytta för två van-
liga kvinnor. Att hon en sådan gång hade »sygarban» (dibarn) 
fick inte utgöra något hinder. Det bar hon med sig i »non» (en 
motsvarighet till lapparnas vagga) bort till myren och hängde 
upp det på en trädgren, medan hon arbetade. En gång vid ett 
sådant tillfälle höll hon på att inte finna igen non med barnet, 
då hon skulle se om det. Hon hade fått söka både länge och väl 
under stigande oro för att de underjordiske skulle ha snappat 
bort den lille. 

Av makarnas nio barn var det bara fyra, som nådde mogen 
ålder, men de blevo också alla över 80 år gamla. Av de övriga 
dogo fyra kort tid efter födseln och den femte helt ung. Dess-
utom hade det blivit missfall ej mindre än tre gånger, helt säkert 
emedan Olava for fram alldeles för våldsamt i arbetet, som ju 
starkt folk lätt bli narrade till. En sådan gång, medan de voro 
kvar i Storjola, var Olava ensam med barnen i sätern på södra 
sidan om älven mitt emot nybygget. Mannen var jämte en granne 
hela milen borta och fiskade. Det var i lektiden sent på hösten. 
En dag kom ett väldigt snöfall, åtföljt av stark kyla. Man blev 
nödsakad att genast flytta hem till gårds, och det var synnerligen 
besvärligt och mycket tungsamt. Korna måste simmas över älven 
och voro denna gång ovilliga att gå i vattnet, iskallt som det var. 
Det var för Olava att släpa Och skuffa vartenda djur ut i vattnet 
och sedan med hugg och slag mota dem, då de ville vända till-
baka. Härunder fick hon själv kläderna genomdränkta av vatten 
in på bara kroppen. Hemkommen hann hon inte mera än inom 
stugudörren, så segnade hon ihop och födde fram ett foster, som 
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54. Stall med »körläm» och svale i Raukasjön, uppfört på 1870-talet. Huset, 
som är typiskt för sin tid, har ej på länge använts för sitt ursprungliga 

ändamål. — Foto: Förf. omkr. 1913. 

inte hunnit få liv. Ett par barn hade hon hos sig, men de voro 
så små, att de inte kunde hjälpa henne på annat sätt, än att de 
släpade till henne kläderna ur sängen, så att hon fick bädda om 
sig, där hon låg. Där på golvet måste hon förbliva liggande, till 
dess mannen sent omsider kom hem. Trots att blodförlusten hade 
varit mycket stor, blev hon ej liggande många dagar, förrän hon 
var uppe och i arbete igen. 

Då mannen på vintrarna gjorde sina utresor fram på socknen 
eller till Norge för att avyttra deras produkter och köpa förnöden-
heter, fingo gumman och barnen veckovis vara ensamma, för 
Anders var inte av den sorten, att han förivrade sig, då han var 
på färdevägen. För övrigt ville det gärna »tövvres» (fördröjas) 
för de ensätes boende fjällborna, då de kommo sig ut och träf-
fade nya människor, med vilka de kunde få utbyta tankar och 
väl kanske också ha lite muntert och festligt i all enkelhet. En-
samt och enformigt hade man det över allt i dessa enstakagårdar 
och småbyar vid den här tiden. Att få främmande var därför 
det roligaste man visste. Det betydde ett välbehövligt avbrott i 
det dagliga enahanda, som man så gärna likviderade med all den 
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55. Kornlada (låve) från tiden för den första bebyggelsen i Raukasjön. --
Foto: Förf. 1913. 

gästfrihet huset förmådde. Inte sällan nödgade man färdeman-
nen att vila över hela dygnet, bara för att det var så roligt att 
ha sällskap, och den inviterade brukade av samma anledning 
fort nog övervinna eventuella betänkligheter. Lämnad ensam med 
barnen på det ensliga nybygget var det verkligen synd om Olava. 
All sin manhaftighet tlil trots kände hon sig sådana gånger så 
ömkligt hjälplös. Värst var det på nätterna, för hon var så illa 
mörkrädd. Det fanns ju också så mycket mystiskt att rädas för 
på den tiden, underjordiske, rån, spöken och allt annat hedniskt 
otyg. Timme efter timme låg Olava och stirrade ut i det kolsvarta 
vildmarksmörkret och lyssnade efter varje knytt och knäpp. Blev 
det oväder, gick hon i en pinande, ständig ängslan för karlstac-
kam sin, som befann sig, Gud allena visste var, men alltid i någon 
farlighet, efter vad hon räknade ut och inbillade sig. En gång då 
Anders dröjde borta mycket utöver den beräknade tiden, tog 
Olava sig före att snusa. Det var som en »tröjnad» för henne. 
Snuset beredde hon själv genom att sprödtorka och smula sön-
der norsk bladtobak. Det blev ett mycket kraftigt snus. Gumman 
fick begär, så att hon måste fortsätta med snusandet,,även sedan 
mannen kommit hem och allt blev som förr. Emellertid tyckte 
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Anders, att det var så osnyggt med snusandet, helst då hustrun 
höll på med maten. Därför övertalade han sin kära hälft att lägga 
bort snusandet och i stället röka pipa. Det gjorde också Olava 
som en hel karl resten av livet. 

Det var i allmänhet skralt ställt med renligheten bland hus-
mödrarna på den tiden, och Olava utgjorde icke något undantag. 
I början var det smått om kärl i hemmet i Raukasjön, och därför 
använde Olava till renvattenskärl om dagarna samma träbytta 
som vid behov nyttjades som nattkärl. Nu inträffade att en främ-
ling övernattade i nybygget. Kaffe hade ännu icke kommit i bruk 
där i gården. Mannen hade sådant med sig och beslöt bereda 
sitt värdfolk .en angenäm överraskning. Tidigt på morgonen smög 
han sig upp och satte på »tjeln» (kitteln, kaffepannan). Vatten 
tog han ur samma bytta som han sett husmor använda såsom 
renvattenskärl. Drycken blev fullständigt onjutbar, ty under nat-
ten hade vattnet i byttan blivit uppblandat med en annan vätska. 
Detta hade Olava på gamla dagar berättat för min mor, och hon 
hade inte haft lite roligt åt främlingens utrop och åthävor, då 
han avsmakade sin brygd. Själv tycktes hon inte finna träbyttans 
dubbelanvändning på minsta vis anmärkningsvärd. 

Lapparna hade varit mycket missbelåtna med att det blev en 
nybyggare vid deras sjö, och vid många tillfällen visade de en 
nog så hotfull uppsyn. En gång hade två lappar kommit till gårds 
och väsnats och levt om väldeliga, men de fingo inte hållas så 
värst länge. Anders Larsson hade hetsigt humör och var rapp 
och knapp i vändningarna. Bäst det var, nappade han åt sig den 
ena lappen och kastade honom handlöst in i skåpsängen. Sen 
gjorde han helt om för att infånga kamraten och skicka honom 
samma väg, men då var denne redan i dörren på reträtt. Där 
fick han sig en rejäl spark, så att han flög huvudstupa ut på 
gården. De båda lapparna ändrade genast ton, och slutresultatet 
av deras besök blev, att de tre kommo överens om att leva i 
sämja med varandra. Det dröjde heller inte länge, förrän det bästa 
förhållande rådde mellan lapparna och deras bofaste granne. Det 
lär vid den tiden ha funnits inte mindre än åtta lappfamiljer, som 
hade sina vår- och höstvisten utspridda omkring Raukasjön. 

På södra sidan sjön efter vägen till Ankarvattnet finnes en 
backkulle, som kallas Burshögen, emedan på den stått ett »finn-
bur», lapphäbbre på höga stolpar. Lämningarna efter ett annat 
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sådant ha ända tills på senare åren varit att se i åsen norr om 
Gettasjön. 1891 såg författaren som getarpojke där på skogen 
två dylika häbbren borta vid Dajmabäcken. De voro då inte 
användbara men inte heller mer förfallna, än att de skulle ha 
kunnat sättas i stånd. Burshögen en bit ovanför byn har också 
varit platsen för ett lappbur, och Råfalia har fått namnet därav, 
att där funnits en »råofa» (lapskt ord), d.v.s. en nävertäckt koja 
med sadeltak, i vilken lapparna mera tillfälligtvis förvarade 
effekter. De på detta sätt i markerna kringspridda häbbrena 
voro naturligtvis ständigt utsatta för risken att bli hemsökta av 
tjuvar, och inbrott hade också förekommit. Då nu här blev en 
åbo, flyttade lapparna antingen fram sina häbbren till gårdens 
omedelbara närhet, eller ock byggde de där upp nya sådana. I 
författarens barndom fanns där på gården 6 eller 7 lapphäbbren 
vägg i vägg med varandra. Då lapparna på höstarna flyttade 
neråt landet, lämnade de in nycklarna i gården, och några gånger 
under vinterns lopp gick husfadern ronden genom alla häbbrena 
och såg efter, om någon sak höll på att ta skada. Där kunde ju 
driva in snö på de kvarhängda kläderna, och lekatt sökte sig 
emellanåt in i buren och tog till att härja i köttkaren. Det blev 
då att sopa ut snön och försöka ta död på skadedjuren. Denna 
ordning hade börjat mycket tidigt. Höst och vår, då lapparna 
kommo flyttande, höllo de alltid till i gården någon tid. Då blev 
där trångt och rörigt i stugan helst på kvällarna, då renskötarna 
kommo hem och skulle ha mat, men det var på samma gång ett 
muntert och glatt liv. Liggplatser redde sig lapparna vanligen i 
sina häbbren. På detta sätt blev nybygget en samlande och sam-
manhållande faktor bland lapparna i trakten. Det blev också av 
betydelse för deras försörjning, i det att de i gården kunde få 
köpa eller byta till sig smör och mjölk och få hjälp med bröd-
bakning. Det tyckes fort nog ha uppstått ett mycket gott förhål-
lande mellan Anders Larsson och lapparna. Lappmannen Torkel 
Andersson, född 1863 och hemmahörande i Raukasjön, meddelade 
härom följande: 

Anders Larsson var på sin tid en lapparnas förtroendeman, en 
sorts lappordningsman, fast han torde inte ha varit tillförordnad 
av överheten, utan lapparna hade själva utsett honom till sin 
skiljedomare. Då de t.ex. inte kunde komma sams om när ren-
skiljningen skulle börja, gick de till Anders, och som han be- 
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stämde, blev det. Han inte bara förstod utan talade också lapska. 
Nu inträffade en gång, att en vilhelminalapp kom med sina renar 
över på jämtlandssidan av Burgfjället norr om Raukasjön och 
där slog upp sitt tält. Den lappen, som här hade sitt skatteland, 
kom nu till Anders, för att denne skulle bli med honom och 
driva bort inkräktaren. Då de efter förrättat värv kommo tillbaka, 
berättade de, huru det hade gått till. Det hörde jag på, sade 
Torkel. Jag var den gången bara lillpojke, men jag minnes det 
hela så tydligt som från i går. Då de två männen kommo in i 
tältet till den främmande lappen, satte sig den rättmätige inne-
havaren av fjället utan vidare grensle över den grova och långa 
träklabb, som enligt bruket i alla lappkåtor var med sin ena 
ända lagd i ärilen, för att där alltid skulle finnas levande glöd, 
så att man inte skulle nödgas ta till elddonet, om man behövde 
göra eld. Den andra ändan av denna »järrpk», som den heter, 
nådde ända ned mot dörren. Som sagt! Där slog sig landets 
ägare utan vidare ned, spände blicken i kåtans husbonde, där 
denne satt på sin plats till höger i »båschan». Efter en stunds 
ömsesidig tystnad tog skattelappen och grälade upp den andre 
länge och grundligt. Redan det att släppa in sina renar på en 
annans skatteland var ett rasande tilltag, men att sedan själv 
följa efter med hela sitt hus och slå tält och ämna »stanna för», 
det var en oförskämdhet, som överskred alla gränser. Den andre 
svarade, att han skulle stanna bara några få dagar, och sen 
skulle han bryta upp och fara dädan. Landägaren uppfordrade 
honom att ge sig iväg på ögonblicket. Inkräktaren fortfor att 
krångla. Nu vände sig den förorättade till Anders och frågade, 
vad han nu skulle göra. Denne svarade på lapska att han skulle 
riva uppe i »auvlärken» och »gabblien». »Auvlärken» är den tvär-
gående, kroppåsliknande stång, som håller samman tältställ-
ningen upptill, och »gabblien» är tältets avslutning upptill kring 
rököppningen. Raukasjölappen hoppade nu upp på brandklabben 
för att verkställa rivningen av tältet, men i samma ögonblick 
anfölls han av den andre lappens hustru på ett sådant sätt, att 
man enligt bestämmelsen i 5 Moseb. 25: 11 skulle hava huggit av 
henne handen. Hennes man tillropade henne att bara riva och 
slita. Men då röt Anders åt henne att genast sluta med det där, 
och ögonblickligen lydde hon. Inom mindre än en minut var 
tältduken bortfläkt från träställningen. Efter att ha utfört denna 
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vräkningsformalitet gingo de båda männen dädan, och den främ-
mande lappen hade intet annat att göra än packa ihop sina pina-
ler och omedelbart bege sig iväg hem till sitt. 

Enligt vad författarens mor iakttagit, var Anders Larsson inte 
bara duktig till att läsa, utan han kunde också skriva och hade 
tydlig och lättläst stil. Vem han lärt sig den konsten av, visste 
hon inte, men det fanns knappast mer än två att välja på, näm-
ligen Jon Wassdahl i Ankarvattnet och dennes son Olof, kloc-
karen. Tack vare dessa sina färdigheter hade Anders en tid hed-
rats med uppdraget att vara lappkateket, d.v.s. handleda lapp-
barnen i läskonsten. Olava var skral i läskonsten och kunde inte 
skriva en bokstav. Istället hade hon vacker sångröst, men den var 
mörk och fyllig som hos en karl, och hon kunde en massa gamla 
sånger och visor. I unga år hade hon t.o.m. spelat fiol en smula. 
Sonen Fredrik, författarens styvfar, fick redan som lillpojke hen-
nes fiol, och modern gav honom den första handledningen i att 
traktera den. Far var ingen storspelman, men få människor torde 
ha spritt så mycken glädje med sin musik som han. Nästan var-
enda kväll under vintern tog han ned fiolen och spelade en stund, 
och då brukade vi barn ta ihop och dansa storring efter hans 
musik. Höst och vår, då alla lapparna befunno sig i närheten av 
byn, var det vanligt, att deras ungdomar kommo till gårds lör-
dags- och söndagskvällarna och fingo sig en stunds svängom. 
Före min tid hade far ofta varit på bröllop och spelat. 

Ganska tidigt råkade Ola va ut för ett olycksfall, som med tiden 
fick tråkiga följder för henne. De hade en gång fått främmande, 
som var så pass för mer, att Olava inte tyckte sig kunna lägga 
vederbörande vare sig uppe på lämmen eller i högsängen, utan 
husbondfolket tog högsängen och främlingen fick deras plats i 
den nedre sängen. På natten behövde Olava stiga upp. I sitt halv-
sovande tillstånd kom hon inte ihåg, var hon befann sig, och 
störtade därför handlöst ned. Till all olycka råkade en stol stå 
i vägen, och Olava föll med ena sidan över dess ryggstöd. Det 
blev duktigt ont en längre tid efter slaget, men Olava gick ändock 
i arbete som vanligt. Lång tid efteråt, sedan det inte längre kän-
des något ont efter fallet, kom en bekant till gårds, och han 
gjorde Olava uppmärksam på att hon blivit ganska sned i ryg-
gen. Det hade varken hon själv eller hennes husfolk lagt märke 
till. Denna deformering tilltog med åren, och samtidigt kröktes 
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56. Mjölkskåp i form av ett hörnskåp från 1880-talet i Raukasjön. Sådana 
skåp beteckna ett stort framsteg gentemot den äldre seden att ställa mjölk- 

trågen på öppna pinnräckor inne i stugan. — Foto: Förf. 1913. 

ryggen framåt. Till' sist kunde hon ej räta upp den mer än till 
hälften. Egendomligt nog tycktes hon ej ha några smärtor i 
ryggen. 

På ålderdomen blev också Anders ofärdig. Endast med käp-
pens hjälp kunde han ta sig över golvet. Han syntes vara styv i 
alla leder, och ofta klagade han över »rånnsla» (värken). Hela 
hans kropp var nog full av reumatism eller kanske rentut gikt. 
Till humöret var han nu butter och knarrig, och oss ungar hade 
han uppenbarligen svårt att fördraga. Vi voro ju också många 
och stimmade emellanåt väldeliga. I sin hälsas och krafts dagar 
lär han dock ha varit en munter, levnadsglad och skojfrisk fyr, 
helst om han fick en tår på tand, men det sista inträffade så 
sällan. Då lär han ha brukat lägga av världen och riktigt njuta 
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av tillvaron de timmar skvätten i flaskan räckte, sjungande och 
skämtande i ett. Följande dryckesvisor ha hört till hans repertoar. 
Jag lärde dem redan i tioårsåldern, genom att far då och då spe-
lade och sjöng dem. Den här första korta versen säges han ha 
brukat ta om gång på gång, under det att han vandrade runt 
stugugolvet och markerade takten med stora, livliga armrörelser: 

»1 dag som i går å flaska vid mitt lår, 
bäst som jag går, så tar jag mig en tår, 
bäst som jag går, så tar jag mig en tår. Hopp, suntarunta rej!» 

Dryckesvisan numro två löd: 
»Sätt dig på stolen, du vallerman! Trall faderi faderallan! 
Sätt dig på stolen, du vallermansdräng, 
jag är din trolovade jungfru. 
Sätt nu glaset för din mun! Trall faderi faderallan! 
Drick nu ur, din fyllehund! Trall faderi faderallan! 
Till en bevisning vill jag vända 
glaset upp till överända, lambo, lambo! 
Hej, kamrater, lambo!» 

Och så den tredje: 
»Statt upp, du källarepiga, statt upp med fullan tripp å trapp! 
Slå upp både lås och kista och giv mig av bästa slag! 
Törstig är jag, matt och svag, natt å dag. 
Giv mig öl av femtan slag!» 

Anders Larsson var född i Ankarvattnet 14/9  1806 och dog i 
Raukasjön 1891. Hustrun Olava Fredriksdotter var född i Blå-
sjön 22/4  1809 och dog i Raukasjön 1897. 



Kap. X 

Värgarbygget 

Det kargaste och mest fjälländta av alla de områden i Frost-
viken, som man försökt att ta i besittning för bofast bebyggelse, 
är trakten kring sjön Värgaren. Denna sjö är inte mindre än 
1 1/2  mil lång men bara en knapp km bred utom längst i väster, 
där den vidgar sig en liten smula. överallt är den så tvärdjup, 
att man endast på få ställen kan lägga ut nät. Med undantag för 
ett par relativt långsluttande dalsänkor på norra sidan stiger 
landskapet tvärbrant upp ur sjön på båda sidorna till kalfjälls-
massiv med toppar på något över tusen meter. Sjöns yta ligger 
578 m över havet. I norr utbreder sig det vidsträckta Orrnäsfjäll 
och på södra sidan om sjön Uredahkefjället. Sluttningarna på 
norra sidan sjön, vilka äro skyddade mot nordanvinden och 
ställda på skarpt lut mot solen, äro högt upp klädda med frodig 
fast vresig fjällbjörk och någon grandunge här och var, men 
på södra sidan sjön är det bara en helt smal rand av stormpinad, 
lågväxt björkskog, och det finns t.o.m. ställen, där kalfjället går 
ända ned till vattnet. Norrsidan ner mot sjön är flerstädes så 
fruktansvärt storstenig, att där är nästan oframkomligt för en 
lös och ledig fotgängare. Det är bergen ovanför, som i forntiden 
rasat ned. Det hela verkar så absolut nedslående på varje tanke 
att här försöka göra sig varaktigt bofast, att man verkligen måste 
förvåna sig över att folk någonsin inlåtit sig på det experimentet. 
Mera har det ju egentligen aldrig blivit. I vardera av de två förut 
omnämnda dalsänkorna på sjöns norra sida gjordes redan i förra 
hälften av 1800-talet försök att anlägga nybyggen. Nödvändiga 
hus av allra enklaste slag uppfördes, och man kämpade sig ige-
nom några år under de största vedermödor och umbäranden, 
varpå man gav upp och flyttade därifrån. Andra togo vid, men 
även de måste ge tappt. Några nybyggesrättigheter tyckes ingen 
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ha sökt. Den mest envetne av dem höll ut i 24 år, eller kanske 
vi hellre ska säga, att den armaste stackaren av dem alla blev 
kvar på platsen så länge, emedan han inte dugde till att ta sig 
därifrån förr. Om hur den familjen hade det, kan jag ge klart 
besked tack vare förstahandsuppgifter av en, som var med hela 
tiden, nämligen f.d. lappkateket Jonas Larsson i Jorm (f. 1855), 
den i de gamla tidsförhållandena bäst införsatte av alla mina 
sagesmän i trakten och därtill synnerligen god berättare och 
skildrare. Åt honom lämnar jag nu ordet utan att göra några 
kommentarer. Så här berättade han enligt referatet i min anteck-
ningsbok från år 1930. 

— Far min, Lars Persson, var född i Jorm 1815. Han flyttade 
till det övergivna nybygget i östra Värgaren 1854 eller året innan 
jag föddes. Den stuga, som fanns där, var inte stort större än 
en mindre säterstuga, ungefär 7 alnar i fyrkant, kanske något 
mera på ena hållet. Den hade trägolv av klomningar. Dessa hade 
aldrig varit annat än täljda, men genom nötning och skurning 
med sand och vatten hade de med tiden blivit någorlunda släta. 
Innertak fanns inte och inte heller halvläm. Taket var näver och 
torv på gärdsel. Två fönster fanns, men de bestod vardera av 
bara en enda inte särdeles stor ruta. Spisen var murad av skiffer 
och aldrig annat än lerrappad. Stugan var så låg, att man knap-
past kunde stå rak intill långväggarna. Mellan nedersta åsparen 
var stänger slagna för uppläggning av virke till torknings. Mitt 
emot stugan var en liten mastu och en täckt svale mellan de båda 
husen men öppet på båda sidorna. Denna stuga använda vi under 
fars hela Värgar-tid eller till 1878. Fjöset var ett lågt ryggåshus 
med foderlada mitt emot och täckt svale eller port mellan de 
båda husen. Där kunde nätt och jämnt beredas plats för 4 nöt, 
en häst och högst 10 småfän. 

Då far och mor flyttade till Värgaren, hade de 4 barn, alla 
minderåriga, och så föddes vi två stycken till, så att vi var åtta 
personer, stora som små, då vi alla var hemma, men det var inte 
lång tid, för så fort barnen började duga till något, måste de 
skickas bort att tjäna. 1878 flyttade vi till Härbärgsdalen. Då 
hade jag redan varit småskollärare i fyra år, men på somrarna 
var jag hemma och hjälpte till med slåttern. Största delen av de 
24 år vi var i Värgaren kan betecknas som nödtid, och synner-
ligast innan vi pojkar blev så stora, att vi kunde hjälpa till. Far 
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var sjuklig och svag av sig, så att det gick dåligt att bärga åt 
boskapen. Otur hade vi också med kreaturen. Nästan årligen 
mistade vi flera får och då och då en kviga eller ko. Sällan hade 
vi mer än 2 kor och 6 eller 7 får. Att djuren inte ville leva be-
rodde helt enkelt på, att de fick för lite och dåligt att äta. Det 
var också alltid på vårvintern de strök med. Pappas klena hälsa 
kom sig helt säkert av undernäring. Det var alltid smått om mat 
i huset, och far och mor såg i första rummet till barnen med 
smulorna som fanns. Grovarbete hade far inte stor fallenhet och 
lust för, väl mest därför att han kände sig så orkeslös, men han 
var flitig med varjehanda småslöjder såsom att göra skedar, sle-
var, askar och laggkärl. Av sånt gjorde han ganska mycket varje 
vinter och bytte till sig matvaror och andra förnödenheter framme 
på socknen. Åt lapparna tillverkade han mjölkkaggar samt klövje-
och bärredskap. De betalade honom med renskinn, bällingar till 
skor o.d. Det var nödvändighetsvaror för oss och därför lika kär-
kommet som pengar. Lapparna var alltid frikostiga, då de likvi-
derade. Vi kom mycket bra sams med dem. De hade sina häbb-
ren intill våra hus. Där fick de vara trygga för inbrott. Far 
hade hand om nycklarna på vintrarna och såg emellanåt efter, 
att de kvarlämnade sakerna inte tog skada. 

Värgarbygget ligger mycket avsides. Där går ingen färdväg 
förbi. Närmaste ställe, där man kunde påräkna att få någon 
hjälp, var Ankarvattnet. I västra bygget bodde visserligen Per 
Erssons ett tag, men de var ändå större stackare än vi. Till Ankar-
vattnet hade vi 2 1/2  mil. Vintertiden är där framkomligt bara på 
trygor och skidor, och på sommaren är det att lägga varorna i 
mes och bära dem på ryggen en mil väl över stiglös mark. Som-
liga år fick vi lite potatis, och det hade kanske turats tätare med 
den saken, om vi inte så ofta saknat fröpotatis. Sommartiden 
gick det bra att få fisk, men då hade vi ju så dåligt med nät. 
Synnerligen fiskligt är det dock inte i sjön, för den är så tvär-
djup. Vintertiden fiskade vi ingenting alls. Nog hade det väl bort 
lyckas att få någon fisk på ismete eller ståndkrok, men det kom 
man aldrig på tanken att försöka väl mest av den orsaken, att 
man inte hade annat än yxa och skidstavens »snuudd» (koniska 
doppsko) att ta hål på den tjocka isen med, och det var ett rent 
straffarbete. 
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Det enda mattillskottet man om vintern fick från själva naturen 
var riporna. Somliga gånger kunde det slå till riktigt bra med 
ripfångsten i snaror. På den tiden gick det inte sälja fågel annat 
än i Norge. Dit orkade vi inte ta oss, och därför måste vi äta 
upp fågeln. Brösten av riporna saltade vi ned i kaggar, där de 
fick ligga en tid, varefter vi tog upp dem och torkade dem fram-
för elden. De kunde sedan sparas huru länge som helst och var 
mycket goda att äta med lite smör på. Det övriga av kropparna 
kokade vi färskt. Detta var en både god och närande kost, helst 
om man hade potatis till, men det var inte fallet alla åren. Långa 
tider levde vi av bara ripkött och spadet, som vi alltid drack till 
köttet. Sällan hade vi råd att koka en gröt; mest var det tunn 
vattvälling till kvällsmat, om det över huvud taget fanns någon 
smula mjöl i huset. Kom man över en påse korn, torkade man 
det i grytan och malde det på en liten handkvarn. Någon vatten-
kvarn hade vi inte. Det gick mycket långsamt att få till mjöl på 
detta sätt, men hade vi bara fått stå och dra handkvarnen, tills 
vi ledsnat eller tröttnat, skulle det inte ha varit någon nöd. Bröd 
var ytterst smått om. Det var alltid kolsvart, för det var bakat av 
»mäldermjöl» och lav. Brödet gräddades på en stor stenhälla, 
för vi hade inte haft råd att skaffa oss bakstjärn. Vintertiden var 
det så smått om mjölk, att den alltid måste blandas ut med vat-
ten, om vi skulle få en dryck var till maten, och smörtillgången 
var naturligtvis därefter. I början av mitt minne var det inte 
bättre ställt på somrarna heller med den delen, än att varenda 
mjölkdroppe gick åt för dagen. Men sedan vi pojkar började bli 
vuxna, fick vi till så pass bra med kreatur, att vi måste bygga 
ett nytt och större fjös. Då vi flyttade till Härbergsdalen, tyckte 
vi oss vara rent förmögna, för vi hade 13 nöt. Nu blev det som-
marspar av ost och mesost. Förut brukade far byta till sig även 
sådan mat, men det behövdes inte längre. 

Då jag var 7 år gammal och yngsta systern, Maria, 2 år var 
det så matlöst hemma att det spelade om livet. Far brukade ald- 
rig komma sig för att fara fram på bygden och »rekommendera 
om sig» (anskaffa livsförnödenheter), förrän det var så gott som 
alldeles mattomt i huset. Så var det även denna gång. Det året 
hade han till låns en märr av Ola morbror (Olof Jakobsson i 
Härbärgsdalen): Eget körkräk fick vi inte förrän långt fram i 
tiden. Äntligen tog nu far och körde fram till gårdarna. Då in- 



225 

träffade ett sådant Herrans väder, att han inte på villkors vis 
kunde ta sig hem förrän om 14 dagar, och utan hjälp hade han 
inte klarat upp det då heller. Bönderna i Ankarvattnet följde 
honom med flera hästar och körde före ända till väständan av 
Värgaren. Där vände de, för de trodde, att far skulle reda sig 
ensam milen som var kvar. Det gjorde han ju också på sätt och 
vis. Ungefär på halva sträckan »gick märren klar» (blev alldeles 
tröttkörd), så att han måste spänna henne från lasset och försöka 
ta sig hem med henne i tomming. Som väl var, plockade han med 
sig lite mat i ryggsäcken från lasset. Far var nog ganska ängslig, 
då han den gången kom till gårds. Han gav sig ej tid att sätta in 
märren först utan gick genast in i stugan. Det första han sa, var 
att han frågade, om vi levde alla, och då grät han — första och 
enda gången jag såg honom göra det. Jag minns alldeles säkert, 
att vi de fyra sista dygnen inte haft tillstymmelse till mat i huset. 
Maria och jag hade redan gjort ifrån oss det värsta. Vi kände 
inte mera någon hunger — var bara så förfärligt trötta, att vi 
sov i ett. Far tog fram en bulle ur säcken och skar av en liten 
tunn skiva åt oss var, och så gick han och satte in hästen. Om 
en stund fick vi en likadan bullskiva till. Då vi nu började få 
smaka mat, blev vi så »frykteligt» hungriga, att det gjorde rik-
tigt ont. Hade vi fritt fått hand om maten, så hade vi alldeles 
säkert ätit ihjäl oss, men far var förståndigare än så. Den kväl-
len gav han oss endast några små smulor då och då. Bara så 
småningom ökade han på mängden, tills vi om några dagar fick 
äta oss ordentligt mätta. 

I den mån vi barn blev så pass stora, att vi dugde till getare, 
skickades vi bort att som sådana tjäna vårt bröd hos andra, tills 
vi växt på oss, så att vi kunde deltaga i slåtterarbetet. Då tog 
far hem oss, för att vi skulle hjälpa till med bärgningen. Detta 
var den vanliga gången i alla fattiga hem på den tiden. 1866 
kom jag bort första gången. Jag var då på elvte året. Det var 
till en svåger i Sutme i Dorotea. Det var smått om mat även 
där, dock bättre än hemma, och av det lilla de hade fick jag min 
anpart och kanske väl det. Där stannade jag ett år, och så kom 
jag hem igen — alltså till nödåret 1867. Den vintern svalt vi 
helt enkelt. Myndigheterna delade ut en sorts nödhjälp i form 
av sjöskadad säd. Åt oss var det anslaget en hel tunna av den 
där »sjö-säa», som den kallades av befolkningen. Detta var ju 
15 
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gott och väl, men — den skulle hämtas i Sollefteå, och far hade 
intet körkräk. För resten hade han inte kunnat rusta ut sig med 
matsäck för den långa resan. Men så körde ett par bönder i 
Ankarvattnet efter sitt, och då tog de tunnan åt oss också. (Enligt 
kartan är linjeraka avståndet mellan Ankarvattnet och Sollefteå 
24 mil!) Denna säd gav ett mjöl så dåligt, att de nutida hundarna 
alldeles säkert inte skulle äta den gröt och välling, som vi kokade 
därav, men vi tyckte i alla fall, att det var utmärkt bra mat. 

Den vintern ävlades vi med att framställa bröd av bark och 
lav. I Värgaren finns inte så gott om granskog, att man kunde 
få fälla träd bara för att komma åt barken, men då vi högg 
någon gran till bränsle, tog vi med mycken möda vara på barken 
och behandlade den på enklaste sått. Sedan »hottip (flarnet) 
avlägsnats med kniv, torkade vi det vita utan föregående be-
handling, smulade sönder det och malde det på handkvarnen. 
Det mjölet blandade vi tillsammans med mjöl av den sjöskadade 
säden och bakade tunnbröd därav. Det blev ett mycket torrt och 
beskt bröd. All kådan och allt garvämnet var ju kvar i barken. 
Det var nog kanske en lycka, att vi inte kunde åstadkomma några 
mängder att tala om av barkmjölet. Då blev det tillverkat mera 
mat av björklav men inte så värst mycket av det heller, för det 
var ett fasligt arbete att samla in, rensa, luta och vattna lavet, 
och det föll ihop så mycket under behandlingen. Av lav försökte 
vi t.o.m. att baka bröd och koka gröt utan tillsats av »guss-lån», 
men den maten gick helt enkelt inte att äta. Likaså krossade vi 
och malde ben till mjöl. Det var mest ben av ripor, och de är 
särdeles hårda och torra. Det var förfärliga tider. 

Frampå våren 67 skickades jag till Jöns Andersson i Jorm för 
att bli getare. Där hade de gott om mat och riktig mat. Det var 
bara det lilla felet, att jag fick så lite med av det goda. Jag var 
inte värdig att sitta till bords och äta med de andra, utan min 
plats under måltiderna var i spisvrån, dit jag fick maten i en 
träkopp. Efter vad jag var van hemifrån, var det inte alls dålig 
mat, men det var alldeles för lite av den på min lott. Vidare lade 
jag märke till, att de passade på och tog sig mellanmål, då jag 
var satt i arbete ute. Om någon mat råkat bli skämd på ena 
eller andra sättet, så föll det alltid på min lott att låta den komma 
till gagns. En gång hade ett mindre parti potatis blivit frost-
skadat i källaren. Den potatisen fick jag ensam sätta i mig i form 
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av »pärr-stappa» (pärstampa, potatismos), och det tog sin an-
senliga tid. Den var äckligt sötaktig, och jag fick en sådan för-
färlig »sjuttu» (diarré) av den. Men trots detta åt jag stora mäng-
der av den, för jag var beständigt så rysligt hungrig och utsvul-
ten. På våren slaktade de en spädkalv, knappast torr förstås. Det 
råkade komma mask i det där köttet, och sen var det passligt 
åt mig till nästmat i getarskogen. Om det inte blivit fördärvat, 
hade jag med säkerhet inte fått med till skogs ens en tugga därav. 
Det var mig alldeles omöjligt att få ned den minsta lilla bit av 
detta sura, stinkande kött, huru uthungrig jag än var. Jag måste 
ge det åt getterna. Hela den tid kalven räckte, svalt jag fram 
alla dagar i getarskogen, för jag fick ingen som helst annan mat 
med mig. I vanliga fall utgjordes matsäcken i skogen av några 
bitar »vukkubröd» (vardagsbröd), litet smör och ett par ostskivor 
eller några skedfyllor sovelgröt. Innan jag gick till skogs, fick jag 
vanligen en kopp tjockmjölk, så blå och mager som möjligt, med 
ibrutet »vukkubröd» eller några bitar kallgröt, om sådan fanns. 
Det hela var inte mera än att det bara retade upp matlusten rik-
tigt. Så fort jag kom till skogs, brukade jag därför bli frestad 
att sätta mig ned och öppna min getarsäck, och innan jag visste 
ordet av, hade jag ätit slut på hela dagsransonen, och så var det 
bara att hänga upp den tomma påsen i ett träd till kvällen och 
gå och svälta hela dagen. Kvällsmålet utgjordes i regel av en 
kopp vattvälling med några skedar tunnmjölk ovanpå — bra 
mat alltsammans, om det bara hade varit tillräckligt av den. Jag 
fick aldrig äta mig ordentligt mätt där i gården annat än på 
julkväll och juldag. Då lät man mig sitta vid bordet tillsammans 
med de andra och ta för mig efter behag, men jag tordes inga-
lunda äta mig riktigt till freds då heller. Så fort juldagen var 
över, sattes jag tillbaka i spisvrån och fick mig min knappa lott 
tilldelad. 

En stor tilldragelse har jag att minnas från denna jul. Jag skic-
kades till en gård i Jormlien för att bjuda dem till oss på kalas 
en av mellandagarna. Där blev jag bjuden på traktering helt och 
fullt efter ortens skick och bruk. Man gav mig »på hånna» (på 
handen: i hand där man satt) en »halvklining» (en dubbelvikt, 
halv tunnbrödskaka med mellanliggande smörskikt) och ovanpå 
denna en »kliningssnej» och där ovanpå en hel hög ost och torr-
kött. (I bröd motsvarade denna kliningsmängd 3/4  av en stor 
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tunnbrödskaka.) Jag åt upp snejen och en del av pålägget. 
Det övriga lade jag ifrån mig på bordet och tackade. De bjöd 
och trugade mig upprepade gånger att äta upp resten med, och 
det hade jag god lust till, men jag nekade enständigt att förtära 
mera. Så gjorde alltid de vuxna. Det hörde till god ton, och jag 
ville visa, att jag visste »fålk-seddja» (folksed, folkskick), fast jag 
var kommen från Värgaren. Sånt hade jag fått mig noga inprän-
tat hemifrån. Längre fram i helgen blev vi bjudna till den där 
gården i Jormlien. Vi var bara tre — husbondfolket och jag, 
men inte tog man mig med, utan jag lämnådes ensam hemma, 
fast jag inte hade ett dyft att uträtta. Min mat för dagen fick 
jag mig tilldelad. Så fort husbondfolket farit, for. det i mig, att 
det skulle vara roligt att få känna sig ordentligt mätt en enda 
gång, varför jag satte mig att äta, fast det inte var lång stund, 
sedan jag fick min frukost. På ett litet nafs gick hela min dags-
ranson åt, och ändock blev jag långt ifrån sprängmätt. Det där 
var tidigt på dagen. Fram på aftonsidan blev jag så rysligt hung-
rig, att jag inte kunde hålla mig utan gick upp på loftet för att 
se, om där inte fanns något matnyttigt. Där hittade jag lite av 
varje, bl.a. en hop bullskivor i en skål. Jag tänkte, att matmor 
väl inte så noga räknat dessa, och sträckte just ut handen för 
att taga en. Då hörde jag så tydligt någon komma gående upp-
genom lofttrappan. Jag blev alldeles stel av skräck. Emellertid 
kom den där personen aldrig upp, och tyst blev det också. För-
siktigt smög jag mig fram och tittade ned genom trappan. Där 
syntes ingen människa till. Jag gick ned i stugan, men inte hel-
ler där var det någon, lika litet som ute på gården. Det var bara 
min egen rädsla, som låtit mig höra fotstegen. Men den, som inte 
gick tillbaka upp på loftet, det var jag, ty det framstod med ens 
så klart för mig, att detta var en Guds skickelse, för att jag inte 
skulle stjäla. Ärlighet var så inpräntad i mig sedan spädaste år, 
att det helt enkelt var omöjligt att stjäla, fast jag höll på att 
svälta ihjäl. Mina föräldrar hade i det stycket gått före med de 
allra bästa exempel. I lapphäbbren hemma på gården fanns det 
mat i massor, och far hade hand om nycklarna, under det att 
vi svalt på rena allvaret, men det sades aldrig ett ord om att man 
kanske skulle låna av lapparna, än mindre försöka snatta av dem. 

Det var meningen, att jag skulle stanna hos Jöns Anderssons 
över en sommar till, men det slumpade sig så, att jag lyckades 
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få komma därifrån mycket förr. Det var på det viset, att det blev 
skola i Jorm strax efter jul. Den hölls hos Jon Jönssons, och 
Grafström var lärare. Jag hade nära tre km till skolan. Sällan 
fanns där spår till väg, utan jag fick ta mig fram på dåliga skidor, 
så gott jag kunde. Undernärd var jag, och matsäcken var skral. 
Jag blev matt och slö. Långa läxor hade vi. Jag varken hann 
eller orkade sköta dem ordentligt. Ideligen hade jag bakläxa, och 
läraren behandlade mig strängt, för han trodde, att jag var lat. 
Men då var det någon som talade om för honom, huru jag hade 
det ställt hemma. Då skrev läraren ett strängt brev till min hus-
bonde och ålade honom att ordna det så, att jag skulle få bo 
inne i byn. Sedan Jöns läst brevet, fick jag en svår »uppskriftning» 
(uppsträckning), för han trodde, att jag hade klagat för läraren. 
Emellertid blev jag rustad med matspann och fick bo hos Per 
Bengtsson, som var gift med min syster Karin. Det gick förstås 
inte an att rusta ut mig allt för dåligt i matväg, men bättre ställt 
var det dock inte, än att det var mycket kärkommet, då syster 
allt emellanåt gav mig ett extra mål. Då fem veckor gått, kom 
min bror Bengt fram på bygden. Jag greps nu av en sådan hem-
längtan, att Bengt måste be läraren låta mig följa med hem till 
Värgaren, fast det var en vecka kvar av de sex terminen skulle 
räcka. Hemma blev det visst inte fetare än hos Jöns Anderssons, 
men det var den skillnaden, att där var vi alla lika. — 

Detta var Jonas Larssons egen skildring av förhållandena i 
barndomshemmet där borta i den ensligaste och väl också kargaste 
av Frostvikens fjälldalar. För nutida människor även uppe i. dessa 
trakter låter allt detta fast otroligt, men det är med säkerhet san-
ning till punkt och pricka alltihopa. Men hur gick det egentligen 
med dessa stackars barn, som i bokstavlig mening svältades fram 
under hela sin uppväxttid? frågar man sig med rätta. Det under-
liga är, att de alla inte bara levde igenom till mogen ålder, utan 
de blevo samtliga friska och starka karlar och kvinnor och upp-
nådde hög ålder. Per Larsson, som blev bonde i Härbärgsdalen, 
bar mer än en gång hela mjölsäcken, 100 kg, i mes på ryggen 
från gården Tangen och hem till sitt. Det är precis två mil att gå 
och ingalunda något flatland. På en sträcka av 7 km har man 
att klättra upp till väders omkring 260 m, och där finns inte 
tillstymmelse till väg. Två särskilda gånger fraktade han på 
samma sätt fullväxta lapplik med kista och allt från sitt hem 
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och till begravningsplatsen i Ankarede, och den sträckan är 
också två mil enligt kartan. Karin, hon som var gift med Per 
Bengtsson i Jorm, blev en av socknens äldsta eller 97 år gammal. 
Jonas Larsson själv uppnådde den aktningsvärda åldern av 86 
år och hade, så vitt jag har mig bekant, under hela sitt liv aldrig 
varit sjuk något att tala om. 

Lars Persson var den siste svensken, som försökte sig på att 
driva enbart bondbruk vid Värgaren. Sedan han avflyttat 1878, 
tog lappen Anders Larsson stället i besittning. Anders var född 
i Marsfjäll, Vilhelmina 1841. Helt ung kom han till Frostviken 
som dräng hos en gammal rik lappänka. Med henne blev han 
gift. Hon levde bara några få år till, och som hon inte hade några 
barn, fick Anders storparten av hennes betydande kvarlåtenskap. 
De hade sitt vår- och höstviste med mjölkningsgärde i närheten 
av östra Värgarbygget. De hus, som Lars Persson lämnat efter 
sig, voro så små och förfallna, att lappen icke kunde begagna 
dem. I stället uppförde han åt sig en fullständig bondgård. In-
alles var det nio stora hus. Samtliga dessa stodo ännu kvar och 
begagnades, då författaren 1943 besökte platsen. Husen voro nu 
mycket förfallna. De uppfördes ju på en tid, då man inte för-
stod sig på att isolera byggnaderna från marken. Rötan hade 
tagit dem nedifrån. I nyuppfört skick hörde gården helt visst till 
de bästa i Frostviken. Boningshuset är en dubbelstuga med för-
stuga och kove. Den avviker från den i trakten gängse typen i så 
måtto, att den ena stugan har ingång direkt utifrån å ena gaveln 
och saknar förbindelse med de övriga rummen. Båda stugorna ha 
innertak av hyvlade och prydligt kantlistade bräder. Alla de 
andra husen ha också varit rejäla don efter tidens fordringar. 
Ante satte i gång med fullständigt gårdsbruk enligt fjällförhål-
landen. Han hade två hästar och vinterfödde 10 nöt och om-
kring 40 småfän. Odling av jorden i egentlig mening förekom 
icke, utan man skaffade sig bara höslått för hästarnas behov 
genom att röja och nödtorftigt jämna till marken. Den övriga 
boskapen vinterföddes med starren från de talrika och nära intill 
gården liggande starrmyrarna. Ante själv lade aldrig hand vid 
dessa sysslor. Han var renskötare av gamla stammen och höll sig 
troget till det. På sin gård vistades han endast höst och vår, då 
hans hjord uppehöll sig där i närheten. Resten av året flyttade 
han med hela sin familj omkring med renarna och drev mjölk- 



231 

57. Anders Larsson i östra Värgarbygget, kallad Klocka-Ante. 
— Foto: A. Arvidsson 1903. 

ning av vajorna mycket flitigt. Det producerades väldiga massor 
renost varje sonurrar, utan att vare sig mödrar eller kalvar be-
hövde sitta för hårt emellan, eftersom Ante hade så mycken ren, 
att han och hans folk omöjligen kunde hinna med att varje dag 
mjölka mera än en mindre del av alla vajorna. Vid omkring 
sekelskiftet företagen renräkning framkom det, att han var ägare 
till minst 2 000 renar. Varken förr eller senare har det i dessa 
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trakter funnits en så rik lapp. Närmast kom den samtida Anders 
Andersson-Nordkvist med cirka 1 600 djur. Den senare hade 
etablerat sig i det övergivna västra Värgarbygget på ungefär 
samma sätt som Anders Larsson i det östra. 

För gårdens skötsel hade Anders Larsson dräng och piga av 
svensk stam året om och lejde dessutom extra arbetskraft under 
slåttern. Husen hade han också låtit svenska arbetare uppföra. 
Största delen av sommaren befann sig Anders med sin familj så 
långt från gården, att han inte kunde begagna sig av dess pro-
dukter. Genom att de flitigt mjölkade renarna, var han inte hel-
ler i så stort behov därav. Gården gav därför ett betydande 
»sommarspar» i form av smör och ost. Smöret packades i drittlar 
på omkring 30 kg och togs med på flyttningarna nedåt landet 
dels för familjens behov och dels för avyttring. Vintertiden syss-
lade drängen med hemforsling av ved och foder, slöjdade för 
gårdens behov och idkade en smula jakt. Dessa angelägenheter 
fick han lov att ordna om så, att han blev i tillfälle att med 
hästarna göra ett par resor nedåt landet för att skjutsa upp som-
marproviant jämte sådant, som behövdes för gårdsbruket. Själv 
körde Anders en raid på 6 till 8 ackjor. Mannen är mest känd 
under namnet Klockar-Ante, som han fick i anledning av att han 
vid Ankaredemässorna ledde psalmsången i kapellet. 

Kort tid efter den första hustruns död gifte Anders om sig med 
en ung kvinna, med vilken han hade 2 söner och 4 döttrar. På 
äldre dagar blev Klockar-Ante narrad att inlåta sig på vidlyftiga 
affärer, som han inte begrep sig på. Då han dog 1928, fanns det 
just ingenting kvar av hans stora förmögenhet. Hans änka och 
dottern Anna, som var sjuksköterska, fingo båda sätta till livet, 
då ambulansplanet häromåret förolyckades i dessa trakter. De 
båda sönerna besitta Värgarbygget som ett slags kronotorpare i 
mycket knappa ekonomiska omständigheter. 



Kap. XI 

» Malin -Tanga » 

Det rikhaltiga och fylliga uppgiftsmaterial, som står mig till 
buds för skildringen av Malin-Tanga, utgöres av följande: 
1:0 Frans de Brun: »Frostviksbor och Frostviksbyar»; första ban-

det omfattar tiden 1750-1870 och andra bandet 1871-4900. 
Arbetet finnes i endast ett handskrivet exemplar, av de Brun 
skänkt till Frostvikens kyrkoarkiv. 

2:o Den muntliga traditionen bland traktens befolkning om de 
agerande personerna enligt mina egna uppteckningar. 

i 
 3:o Utdrag ur Hammerdals tingslags dom 2bok 27/2, °Ii  år 1839 

och 6/3  1849; Svea Hovrätts utslag 22/6  1849; bouppteckning 
efter Jon Ivarssons i Lilla Blåsjön första hustru av d. 7 /i  1826. 

Detta material kommer jag att utnyttja så, att jag först med-
delar behövliga data om huvudpersonerna, sedan får traditionen 
säga allt, vad den har på hjärtat, varefter en resumé göres av 
innehållet i de skriftliga akterna. De egna reflexioner, som jag 
här och var kan vilja sticka mellan, komma att markeras så pass 
tydligt, att de ej behöva förväxlas med källmaterialet. 

Jon Ivarsson i Lilla Bldsjön f. 1768 d. 1863, var son till Ivar 
Jonsson i Kyrkbolandet. Han gifte sig 1799 med Susanna Ivars-
dotter och blev änkling 1825. Efter någon tid gifte han om sig 
med Malin Karlsdotter, enl. kyrkoboken f. 1805 och sålunda 37 
år yngre än maken. Jon Ivarsson var den förste, som började bo 
och bygga vid Lilla Blåsjön. Han erhöll resolution på nybygget 
1801. Ivar slog sig ned på en å östra sidan i sjön utskjutande 
udde eller »taang» (tånge). Gården blev därför kallad Tangen 
och dess förste innehavare » jo-Tånga». På riksspråk skulle han 
ha kallats »Jon på Tången». När han tog platsen i besittning är 
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58. Totalvy över gården i Tangen. Mangårdsbyggnaden har spitnklädda väg-
gar (se härom texten ovan s. 70). — Foto: D. Strömbäck 1946. 

ej bekant, men därmed fick han inte töva länge, om han skulle 
få behålla nybyggesrättigheten. 

Jon Ivarsson redde sig uppenbarligen mycket bra. Bouppteck-
ningen efter hans första hustru uppvisar en behållning av 641 
Rdr riksgälds utom nybygget, värderat till 200 rdr. Inga som 
helst skulder funnos. Djuruppsättningen utgjordes av 2 hästkrea-
tur, 6 mjölkkor, 1 kviga, 1 oxe (tjur), 1 kalv, 5 getter och 23 får, 
alltsammans värderat till 228: 24. Bohagsuppsättningen var syn-
nerligen fullständig och rikhaltig. Förteckningen av själva lösöret, 
utom boskapen, upptar 327 föremål, fördelade på 119 poster. Där 
finns inte en enda sak, som med fog kan betecknas som lyx. Om 
man undantar den dödas helgdagsgarderob, vilken för övrigt var 
överraskande välförsedd, är alltsammans för arbetet och det dag-
liga livet behövliga och användbara saker. Att kunna hålla reda 
på dygnets timmar tyckes man inte ha ansett nödvändigt, ty man 
hade inte skaffat sig någon klocka. Inte heller finns någon bok 
upptagen. Bara ett enda barn fanns i detta äktenskap, nämligen 
den 15-årige sonen Ivar. 1 traditionen har Jon Ivarsson fortlevat 
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under benämningen »Gamm-Jo-Tanga». Han nådde ju också den 
respektabla åldern av 95 år. 

Malin Karlsdotter, traditionens »Malin-Tanga», var enligt kyrko-
boken född 25/12  1805 och dog 1861 d. 26 /3  »i maginflation». Om 
hennes härkomst säges där ingenting, men det är antecknat, att 
hon läste danska, varav de Brun dragit den slutsatsen, att hon 
var från Norge. Enligt uppgifter av gamla i bygden, skulle hon 
vara från östersundstrakten och »tå rättele fålk kömmin» (utav 
riktigt folk kommen) samt ha en bror, som var präst i Oviken. 
Om de här sakerna få vi klart besked, då vi komma till rätte-
gångsprotokollen. 

Jon Danielsson i Kyrkbolandet (»Gamm-Jo-Danelsa-Tjäsch-
bale») f. 16 /3 1804, d. i Tåsjö 23f 2.  1881, gift med Anna Karlsdotter 
från Junsternäset. De hade 7 barn födda under tiden 24 / 4  1824 
-23/ 4  1837. Han gifte sig som synes mycket ung, bara 19 år. 
Hustrun var 4 år äldre. Senare nybyggde han i Sandnäset. 

Nu ha vi personlistan klar och skola nu närmare studera dessa 
människors gemensamma livsdrama, till att börja med ur folk-
minnets synvinkel. 

Vid hustruns död 1824 fattades det endast 4 år i de 60 för 
Jon Ivarsson. Om sonen varit en åtta eller tio år äldre, hade Jon 
med säkerhet lagt upp och blivit goffa. Han hade åldern inne 
och uppgives ha sett gammal och slö ut. Men så kom Malin, var-
ifrån tyckes hon inte ha låtit någon veta, ty traditionen far all-
deles vilse angående den saken, som vi framdeles ska få se. 
Malin beskrives som en strålande vacker och ovanligt kraftfull 
kvinna, het i blodet, djärvt tilltagsen och äventyrslysten. Den 
gången hon gjorde sin entré i nybyggargården Tangen, skall hon 
enligt de gamlas uppgifter ha varit endast 18 år. Från första 
stunden blev hon huvudpersonen där i huset, och till allas be-
störtning gifte hon sig inom helt kort tid med »Gamm-Jo-Tanga», 
som han redan nu kallades. Att det var hon, som tagit initiativet 
till giftermålet, tvivlade ingen på, och man hade genast klart för 
sig hennes motiv. Det var en ren affärsspekulation. Så pass bräck-
lig, som den gamle utslitne gubben syntes vara, borde det inte 
bli så värst segt göra att »sköta ut» honom. Även om han inte 
skulle lämna några pengar efter sig, bleve det ändock en fin 
affär för den unga änkan, som sedan kunde ta och ordna det 
riktigt bra för sig också i karlavägen. Sådan trodde man Malins 
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uträkning vara, då hon tog steget att träda i brudstol med den 
tredubbelt äldre mannen. Däri hade man nog också helt visst 
rätt. Malins tilltag kunna vi för ingen del stämpla som oredligt, 
men mycket vågat var det, och det hämnade sig också, som vi 
snart få se. 

Inte bara med ungdomlig fart och kläm styrde och ställde 
Tangagårdens nya härskarinna i sitt hem. Hon var själv den 
första att hugga i, vad det än gällde, och hon visade sig vara 
förbluffande väl hemmastadd i alla förekommande sysslor. Man 
kunde sannerligen inte beskylla henne för att giva sig till att tära 
på de medel hon gift sig till eller för att utnyttja det nya hem-
mets möjligheter till att gona sig och må gott. Tvärt om! Hon 
förmerade det mottagna och låg ständigt hårt i arbetsselen. 

Det var sed ända inpå 1890-talet, att frostviksborna vintertiden 
företogo regelbundna handelsfärder mest till Norge men även och 
synnerligast på slutet till marknads- och handelsplatser i Ånger-
manland och Jämtland. Detta var givetvis karlagöra, och van-
ligen voro dessa utfärder allt annat än lustturer. Körde man med 
mer än en häst, kunde det någon gång hända, att hustrun fick 
bli med som forkarl för den ena, men det hörde till undantagen. 
Malin-Tanga klarade av den här saken alldeles ensam, vad deras 
gård beträffade. Hon körde vida omkring både i Sverige och 
Norge. Ingen karl i denna trakt var så vidafärdande (»vi-faläug») 
som hon eller manövrerade skickligare den fyllda färdskrindan i 
snedländ och stupig terräng eller band på hästtrygorna fastare 
och flinkare än hon. Gammel-Jo behövde alls inte hysa ängslan 
i det stycket för sin kära hälft, då han hade henne ute på färde-
vägar, och han fick vara alldeles lugn för att ingen skulle lura 
hans Malin i affärer. Då hon startade hemifrån för sina långfär-
der, var det bäst att Jon sade ett sista tack och farväl till hästen, 
för den fick han knappast träffa mera. Malins specialitet var näm-
ligen hästbyte. I det stycket lär hon ha varit durkdriven. 

Malin hade blick för ekonomiska ting och var »om sig och 
kring sig» på alla sätt i den delen, men hon beskrives också som 
tjänstvillig och hjälpsam, då någon var i behov. Det vackra dra-
get hos henne ger mig anledning att berätta en historia, som 
bara helt hastigt snuddar vid Malin, men som är av den beskaf-
fenheten, att den bör få komma med i dessa skildringar. 
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Det var 1845 den 3 sept. Per Persson i Jorm, född 1808 och 
sålunda 36 år gammal, var stadd på resa hem till Dajma med 
sin fyra år äldre hustru, Margareta Jonsdotter. Från Tangen hade 
de vandrat drygt två mil över vilda fjället och voro nu komna 
ned till sjön Härbärgsvattnet. Hustrun hade gått hela sträckan 
med en del får, som de hade med sig. Mannen åter hade rott den 
6 km långa Semningssjön, som ligger längs södra sidan av det 
allbekanta fjället Silkentjakk. De fraktade nämligen med sig en 
hel del varor. Förmodligen hade Per haft bärarhjälp från Tangen 
upp till sjön, ty han orkade inte ta alla grejorna i en börda, då 
han från sjöns östra ända begav sig ned mot Härbärgsvattnet. 
Framkommen dit beredde Per »natt-lej» (nattskydd, nattläger) åt 
hustrun under en yvig gran. Fåren lämnades att beta i en när-
belägen backe. Själv vände mannen tillbaka upp till sjön efter en 
ny börda. Då han om ett par timmer kom tillbaka till lägerplat-
sen, hade där skett stora förändringar. Hustrun hade fött en 
duktig pojke, och medan hon stökat med detta, hade vargen pas-
sat på och rivit fåren. Per måste nu oförtövat springa de två 
milen tillbaka till Tangen, för det här kunde han inte klara upp 
ensam. Så fort Malin fick höra, vad det gällde, rusade hon upp 
ur sängen och i kläderna, rev i en hast åt sig det hon behövde 
ha med och så iväg ut i flygande fläng. Lyckligtvis hade de en 
av hästarna hemma på stallet. Det tog Malin bara ett par röda 
minuter att sadla hästen, varpå hon svängde sig upp i sadeln 
och sprängde iväg bort genom vildmarken i det svaga grynings-
ljuset, så fort hästen orkade ta undan. De två milen avverkade 
hon så kvickt, att det talet sedan kom ut, att hon med den ondes 
hjälp farit fågelvägen. Detta berättades för mig år 1930 av den 
då 75 år gamla Maja Johansson. Hon hade hört det av sin far, 
som var 18 år gammal, då händelsen inträffade, och hemma-
hörande bara 2 1/2  mil från platsen, där det skedde. 

Enligt skriftliga handlingar från denna tid hade Per Persson 
året förut bosatt sig i nybygget Dajma, som ligger 1 1/2  mil fågel-
vägen från den plats där kvinnan födde. De tu tyckas nu ha varit 
fram på bygden för att hämta sina får och en del förnödenheter. 
Det var deras son Lars, som föddes den där gången. Han hade 
själv för andra mina meddelare talat om, att han var född i 
vilda skogen, att modern varit ensam vid tillfället, och att vargar 
samtidigt rivit deras får alldeles i närheten. Att fåren råkade 
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59. Silkentjakk, 1 314 m ö.h. —  Foto: C. E. Djärf. 

finnas där, hade han tyckt vara tur, ty i annat fall hade odjuren 
kanske tagit modern och honom, om de fått väder av hennes 
blod. Han hade emellertid haft för sig, att detta inträffat i Luspen 
vid nedre ändan av Borgasjön den sommaren, då hans far ny-
byggde där. Fadern skulle ha varit på slåttern och hans mor 
hemma i den busta, som utgjorde deras nödtorftiga skydd mot 
regnet. Detta stämmer emellertid inte alls. Det finnes klara pap-
per på att Per Persson bodde i Dajma åren 43 till 47, och Lars 
föddes 1845, så att Maja Johanssons version måste vara den 
riktigare. 

Denne Lars Persson blev själv nybyggare i Björkvattnet, där 
han skaffade sig ett torpställe, som han tog upp från ris och rot. 
Mannen ser ut att ha varit född under de stora överraskningarnas 
himmelstecken. Hans första hustru dog den samma kvällen de 
kommo hem från kyrkan och hade vigt sig. Det var annandag jul 
och hade varit rysligt kallt under den 2 1/2  mil långa åkturen, 
dock inte så att de fått några köldskador. Då den unga hustrun 
stod vid spisen och kokade gröt till kvällen, segnade hon utan 
ett ljud tillsammans och var död. Efter några år gifte Lars om 
sig. Den hustrun dog i sin första barnsäng. Men tredje gumman, 
hon stoppade. 1 50 år levde de tillsammans, och då avled han 
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60. Fjällstuga vid Semningssjön, uppförd vid sekelskiftet. Huset som har 
stallrum för 2 hästar och boningsrum för 2-3 personer ligger vid den vildaste 

och farligaste ordinarie färdleden i Frostviksfjällen. 
— Foto: Förf. 1943. 

själv. Av deras 9 barn var det bara ett, som dog i späda år. Hela 
denna skock klarade de fram utan att det minsta anlita kommu-
nen. Det lilla jordbruket gav inte tillräckligt, men Lars kunde 
med litet av varje. Bl.a. hade han i yngre år sysslat med skräd-
deri. Lars Perssons liv företer i sina stora drag knappast några 
avvikelser från nybyggarlivet i allmänhet i den gamla tiden. Det 
har varit fyllt av intensivt arbete och mycken försakelse, och det 
är inte alls något märkvärdigt, tyckte åtminstone hans jämnåriga. 
Men hans entré i denna världen, den har man fäst sig vid och 
talat om, tills händelsen har kommit att framstå mera som en 
gammal fantastisk sägen än som någonting ganska närliggande 
i tiden och fullt verkligt. 

Då jag i början av september 1930 kom till Björkvattnet och 
frågade efter personer, som kunde berätta om gammalt och fornt, 
visade alla mig till den nu 86-årige torparen, som det inte fanns 
annat fel på än att han var en smula döv. Han hade den som-
maren alldeles som förr om åren bärgat till deras två kor och 
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några får samt huggit ved till husets behov. Emellertid fick jag 
tag på Maja Johansson, som bodde närmare och var alldeles 
utmärkt för mina syften, varför jag dag efter dag uppsköt med 
att besöka Lars Persson. Fredagen den 20 sept. var gubben säng-
liggande. Varken han eller hans gumma kunde erinra sig, att 
något sådant förut inträffat med honom. På lördagsmorgonen 
kände han sig så kry igen, att han steg upp och gjorde sina syss-
lor som vanligt. Nästa dag var han åter lite skrabbig, och tidigt 
på måndagsmorgonen väckte han gumman och sa, att nu fick 
hon lov att gå till en av sönerna, som hade häst, för nu måste 
han fara till Gäddede och träffa doktorn och ville ha skjuts ned 
till ångbåtsbryggan. Han hade, kan tänka, inte fått en blund i 
ögonen på de sista två timmarna. Då skjutsen några timmar 
senare kom körande genom den gård, där jag satt och skrev, gick 
jag ut för att stifta en första bekantskap med gubben Per. Det 
var en unik sjukskjuts, en vanlig gödselsläde med två stoppade 
hösäckar. Gubben satt på den ena och hade den andra till rygg-
stöd och verkade inte alls illa däran. Det var ingen landsväg de 
tre kilometerna bort till ångbåtsbryggan vid Kvarnbergsvattnet 
och slängigt och lett att köra, men gubben hade inte klagat det 
minsta över transporten. Hela tiden hade han resonerat med 
körkarlen och bl.a. tagit närmare reda på vad jag var för sorts 
skrivare. Då han det fick veta, blev han ivrig. Jag skulle bara 
vänta, tills han kom tillbaka från doktorn, så skulle han ge mig 
»greina» (reda, klarhet) om hur det gick till, då bolaget blev 
ägare till Björkvattnet. Det var nog lite »faintskap» (skälmeri) 
med i spelet den gången, menade han, och det ville han bra gärna 
ha fört till protokolls. Under ångbåtsfärden hade man inte märkt 
något ovanligt hos gubben. Han hade t.o.m. praktiserat sig ned 
och upp genom den rätt besvärliga trappan till salongen och där 
bjudit dottern, som följde med, på kaffe och druckit själv också. 
Emellanåt steg han upp och tittade genom ventilen för att se, 
var man befann sig. »Dä va langt på Eide i dag», sa han därvid 
en gång, men det var också allt, som tydde på, att han inte kände 
sig riktigt kry. 

I Gäddede gick Lars utan hjälp i land, men här bad han dot-
tern ta sig under armen, för benen kändes bli så tunga, och det 
mörknade så konstigt för ögonen. En bil råkade vara nere vid 
bryggan, så att det var bara att sätta sig i för femminutersfärden 
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ned till sjukstugan. Tungt lutade sig nu den gamle mot sin dotter. 
Han föreföll att vara så trött. Under de få minuter bilturen varade, 
hann gamle far somna och det så tungt, att man måste kalla ut 
doktorn, då man skulle väcka honom, men det lyckades inte för 
honom heller, ty gubben var död, fullständigt och oåterkalleligen! 
Att födas under en gran i vildmarksskogen, medan vargar husera 
strax i närheten, att bli änkling först på sin bröllopsdag och så 
åter igen, då man blev pappa första gången, att under en livstid 
på 86 år, fyllda av arbete, vedermöda och försakelser, inte ha 
mer än en enda sjukdag, och så att till sist få livstråden avklippt 
på ett enda kort ögonblick första gången man åker bil och även 
första gången man skall till doktorn — detta är en verklighet som 
synes djärvare än dikten. 

Bland andra ting Malin företog sig var att börja anlägga en 
ny gård på andra sidan sjön, 3 km rakt i norr från Tangen. Det 
var början till den nuvarande Brattåsgården. Där lät hon röja 
en bit vall och sätta upp en liten ryggåsstuga. Företaget tedde 
sig helt visst bra meningslöst i samtidens ögon, ty detta • annex 
till Tangagården var icke alls betingat av något då föreliggande 
behov. Antagligen beräkna de Malin, att detta skulle bli hennes 
änkesäte. Gammel-Jo kunde när som helst lämna det jordiska. 
Ende sonen Ivar var vuxen och redo att överta nybygget, så fort 
det bleve ledigt, och den gången vore det nog bra för Malin att 
ha reträttplatsen iordningställd. En vacker dag sökte hon också 
för någon tid tillflykt i den lilla stugan, men det var av en orsak, 
som hon nog aldrig räknat med. 

Det visade sig, dessvärre få vi väl säga, att Malin kalkylerat 
alldeles fel i fråga om sin Gammel-Jo. Gubbens livståga var av 
betydligt segare slag än den unga äventyrerskan beräknat. Är 
efter år gick, utan att Jon märkbart tacklade av. Snart nog torde 
det ha blivit uppenbart för Malin, att den onaturliga belägenhet, 
hon försatt sig i genom giftermålet med Jon, mycket väl kunde 
bli beståndande ännu i årtionden. Under sådana förhållanden 
kunde det knappast gå annorlunda än det gick. Malin tog till att 
hållas med andra karlar, och därmed var hon för all framtid 
brännmärkt som ett tygellöst, osedligt, styggt stycke. Ingenting 
tyder dock på, att hon skulle ha varit annat än fullt normal i 
sitt driftsliv. Det är ganska visst, att hon icke kommit att väcka 
något som helst uppseende i den vägen, om hon till make fått 
16 
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en man, som i ålder och temperament någorlunda motsvarat 
henne. Att så icke skedde blev till olycka för både henne själv 
och andra. För den unga bygden var det en stor förlust, att denna 
intelligenta, käckt företagsamma, hurtiga och starka människa 
inte kom på rätt plats från början. Malin Karlsdotter hade myc-
ket väl kunnat bli en traktens märkeskvinna av helt annan typ 
än den häxlika, kriminella skepnad, som i bygdetraditionen trä-
der oss till mötes under namnet Malin-Tanga. 

Sedan Malin en gång kommit utanför den officiella moralens 
gränslinje, kastade hon alla hänsyn, påstår man. Därtill var hon 
för resten nästan tvungen. Här var terrängen icke alls lämpad 
för tillfälliga smygförbindelser. Från sina utfärder, berättas det, 
tog hon med sig vilt främmande karlar till Tangen och hade dem 
hos sig längre eller kortare tid. En ung, ståtlig pojke från Gåxsjö 
skall ha varit i flera år på Tangen, men så dog han, som det 
tycktes ganska hastigt. Genast hade man klart för sig, att Malin 
tröttnat på honom och helt enkelt skaffat honom ur världen. 
Detta är dock föga troligt. Malin hade helt visst varit kvinna att 
få honom av gåle på ett riskfriare sätt, om hon velat bli av 
med honom. 

Malin säges ha förmått att medelst magiska medel draga till 
sig vilket manfolk hon än önskade. I Ramsele lär hon ska ha för-
gjort en karl, så att han måste följa henne som en hund sin hus-
bonde. Då det inte hjälpte att tala reson med mannen, beslöto 
ett par karlar av hans anhöriga att bringa den farliga kvinnan 
om livet. Hon brukade på kvällarna sammanträffa med sin 
älskare i en avsides liggande lada. De sammansvurna passade på 
en gång, innan mannen kommit tillstädes, att stänga in Malin 
och sätta eld på ladan, efter vilket dåd de skyndsamt togo till 
fötters, vissa om att trollpackan nu var såld. Nästa dag visade sig 
emellertid Malin åter på bygden alldeles oskadd. Antingen hade 
hon väl inte varit inne i ladan vid tillfället, eller ock hade hen-
nes älskare kommit tillstädes i tid och hjälpt henne ut -- om 
nu historien över huvud har någon grund. Så enkla förklaringar 
har folkfantasin inte åtnöjt sig med, utan den har räknat ut, att 
Malin varit så genomdjävulsk, att elden inte bitit på henne. Vidare 
berättas det, att Malin drog denne karl efter sig från trakt till 
trakt, tills hon inte längre ville veta av honom. Då vände hon hans 
håg i leda, så att han löpte ifrån henne och tog sig hem tiggande. 
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Malin fick flera barn. Ingen trodde, att Gammel-Jo hade någon 
del i dessa, men ändock följde han beskedligt med till prästen 
och anmälde deras födelse. Vid ett sådant tillfälle kunde pastor 
Höglund, som ryktesvis kände till Malins vanor, inte hålla sig 
utan frågade Jon, om han var säker på att han rådde om ungen. 
Härtill säges den gamle ha svarat fräckt och överlägset på äkta 
lidmål: »De må fell jårrå däg de såmmå, om de ä-n bjönn, som 
hi jo-, når i te-ä fer gått». (Det må väl göra dej det samma, 
om det är en björn, som har gjort honom, när jag tar det för 
gott.) Malin lär ska ha varit förtänksam nog att strax före instäl-
lelsen hos prästen pigga upp den gamles livsandar med ett par 
riktiga supar, så att han kände sig som lite »kärått» (karlaaktig). 

För varje år som gick, kände Malin sin gamle gubbe mer och 
mer som en black om foten, och när Jon till sist drabbades av 
blindhet, föll hon för frestelsen att söka påskynda hans avflytt-
ning till en bättre värld. Det var i grevens tid sonen Ivar, som 
blivit bonde i Sjoutnäset, kom och tog fadern med sig hem. 
Han orkade då knappast röra sig på grund av svält och van-
vård, men han kryade snart på sig, då han fick börja äta ordent-
ligt igen, och han levde ännu i många, många år — t.o.m. så 
länge att han överlevde Malin med några år. 

Sedan Malin blivit av med mannen, flyttade hon till Jon Da-
nielsson i Kyrkbolandet, som var jämnårig med henne. Att han 
var gift förut och hade en stor barnhop hindrade inte lagfarten. 
Malin och han fingo flera barn tillsammans. Sin plikt likmätigt 
tog pastor Höglund Malin i upptuktelse härför. Det svar han 
säges ha fått kan ej återgivas ordagrant i tryck. Onödigt rakt på 
sak sa Malin ifrån, att hon var så skapad, att hon inte kunde 
leva utan karl, och med gubben hennes var det intet bevänt i 
den vägen, »å kve faan vill du rätt, i ska jårrå da?» slöt hon. Jon 
Danielsson och Malin fortsatte samlevnaden, trots att detta ju 
var rena skandalen. Till slut kom det dock ut så fula rykten om 
de tu, att myndigheterna måste ingripa på allvar. Malin skulle 
ha varit på väg med barn två gånger men fördrivit fostren och 
bränt upp dem i bastun. Både Jon och Malin blevo häktade och 
ställda inför rätta. Med verklig bravur lär hon ha fört bägges 
deras talan. Givetvis nekade hon enständigt till fosterfördriv-
ningen, och i det stycket gick hon fri, för det var skralt med 
vittnen, men äktenskapsbrottet gick inte att förneka, varför de 
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båda fingo undergå fängelsestraff. I fängelset skall Malin ha 
blivit med barn. Att få ur henne, vem som varit henne behjälplig, 
var fåfäng möda. Då man tillgrep metoden att direkt utpeka en 
av fångvaktarna, som man hade starka misstankar mot, och 
säga, att den och ingen annan var det, parerade hon med att 
fråga, om de hade sett på förrättningen. Det kunde nu ingen 
skryta med att ha gjort, och då konstaterade Malin, att veder-
börande nog inte var så »stö» (säker) på den här saken. Den 
blev heller aldrig utredd. 

Hemkomna efter utståndet straff kände sig Jon och Malin 
verkligen så pass utskämda, att de inte kunde stanna framme 
på bygden. De beslöto därför att flytta till Dabbsjön, som ligger 
5 1/2  mil från Tangen på andra sidan de stora fjällmassiven. Den 
framkomligare vägen över Raukasjön blir 2 mil längre. Flytt-
ningen företogs mitt i vintern och beskrives som någonting full-
komligt enastående i sitt slag, i det att man förde med sig boska-
pen. Det var ett företag, som endast en vildhjärna kunde falla 
på tanken att försöka. Malin vågade och lyckades. Hon satte 
trygor på korna! 

Malin var allmänt fruktad, för hon ansågs kunna trolla. Hon 
lär också ha brukat hota med, att det skulle komma att gå den 
mycket illa, som gjorde henne emot. Hon utgav sig själv för att 
vara »djurläkare fullt ut», och hon satte samman och prånglade 
ut dyra »kurer» för både hästar och kor. Ingen tordes annat än 
köpa, då hon kom och bjöd ut. Man var rädd, att hon annars 
skulle hämnas medelst någon »spå-leitj» (spålek, trolldom). Själv 
var hon lika fördomsfull som trots någon av hennes samtida. 
Blev hon sjuk, trodde hon sig vara utsatt för avundsamma och 
illvilliga personers spålekar och tillgrep magiska medel till det 
ondas avvändande. Så hade hon en gång vid ett dylikt tillfälle 
låtit bära in tvenne hästselar, genom vilka hon krupit kors -och 
tvärs i besynnerliga turer, sedan hon selat upp dem på ett par 
stolar. Tillvägagångssättet har på en del trakter varit ganska 
vanligt, men i Frostviken har jag inte träffat på flera fall än detta. 

Sina sista dagar tillbringade Malin hos en dotter och måg i 
Borga inom lappmarksgränsen. Hennes slut beskrives som myc-
ket hemskt. Då hon kände, att hon skulle nödgas dö, blev hon 
»sint», d.v.s. arg. Senare hördes hon anfäktas av den onde, som 
kom för att ta henne. Än uppträdde han i skepnaden av en stor, 
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svart hund, än med horn på huvudet. Den döende ropade på 
kniv, yxa och bössa att försvara sig med, och hon skrek och svor 
in i det sista. Dödsorsaken var enligt anteckning i kyrkoboken 
»maginflation». Liknande dödsscener, om ock mera sällan så 
utpräglat hemska, voro inte alls ovanliga i forna tider. Även per-
soner med ett mänskligt sett oklanderligt förflutet oroades ofta 
på sitt yttersta av farliga febersyner, realistiska illustrationer till 
den gamla religiösa folkskrif ten »Menniskohjertat» och Lars 
Linderots postilla med deras ohyggligt konkreta helvetes- och 
domedagsskildringar. 

Besvärlig och kuslig var Malins griftefärd för mågen, som 
hade att hjälpa henne fram den 5 mil långa sträckan till Ankarede 
begravningsplats. Föret var det finaste man kunde önska sig, 
spegelblank is på alla sjöar och å land alldeles lagom mycket snö. 
Ändock höll hästen inte på att orka med den döda. För mågen, 
som satt på kistan och körde, lät det som stucko spikar fram 
under medarna och »rabbade» i isen, och hästen syntes dra av 
alla krafter. Mannen steg av, stjälpte ekipaget och synade me-
darna inunder. Där fanns intet fel att upptäcka. Järnstängerna 
voro så släta och blanka som helst. Blott med största möda tog 
skjutsen sig de 2 1/2  milen till Raukasjön den dagen. Resten av 
resan gick utan krångel. Äbon på det stället, Anders Larsson, 
var så pass »vis», d.v.s. bevandrad i de hemliga konsterna, att 
han kunde ställa detta till rätta. Hur han därvid bar sig åt, vet 
man ej, men antagligen steg han framför hästen, då denne stod 
förspänd foran, lossade på huvudlaget, så att han kunde se kis-
tan mellan hästens huvud och remmarna, och då fick han väl 
se en skara fula skepnader, ett av mörkrets furste själv från 
helvetet ditbeordrat likfölje, sittande på och omkring kistan 
tyngande lasset. Väl upptäckta av mänskligt öga måste andarna 
giva sig iväg, och sen var det intet, som häftade längre. Så har 
den allmänneliga, halvhedniska tron om dylika fenomen varit 
ända till våra dagar. 

Så te sig Malin-Tanga och hennes medagerande; då vi betrakta 
dem genom folkminnenas fjärrglas. Nu vilja vi med ledning av 
domböckernas detaljerade uppgifter göra oss en närbild av veder-
börande. Protokollsmaterialet är alldeles för vidlyftigt att i sin 
helhet återgivas. Men med hänsyn till den mängd etnografiska 
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notiser, som äro insprängda över allt i protokollen, måste detta 
referat i alla fall bli ganska omfattande. 

Vid Hammerdalstinget i Lorås den 27 febr. 1839 handlades 
ett sedan den 20 nov. föregående år vilande mål, där kyrkovär-
den Per Persson i Gäddede var kärande i egenskap av godeman 
för Jon Danielssons i Sandnäset hustru Anna Carlsdotter. Sva-
rande voro Jon Danielsson och skolmästaren Bengt Jordahl i 
Jorm. Å Jon Danielsson yrkades ansvar, för att han i sällskap 
med nybyggaren Jon Ivarssons i Blåsjön hustru Malin Carls-
dotter avvikit från sin hustru och med Malin levat såsom äkta 
man samt nekat att vidare sammanflytta med makan, vidare att 
han måtte åläggas att i sådant fall till sin hustru av boets egen-
dom avstå nödigt understöd till hennes uppehälle samt slutligen, 
att den auktion, varigenom Jordahl inropat Jon Danielssons hem-
man i Sandnäset, måtte återgå, enär det tvivelsutan skett till 
hustruns skada. Parterna inställde sig utom Jordahl, för vilken 
Jon Danielsson förmälte sig hava uppdrag att svara. Av länsman 
Nilsson instämd enligt rättens beslut förra tinget var Malin Carls-
dotter tillstädes för att dömas till ansvar, för det hon med av-
vikande från sin äkta man sedan sistlidne vår sammanflyttat och 
bott hos Jon Danielsson i hans hemvist. Hörda var för sig avgåvo 
de anklagade följande berättelser. 

Jon Danielsson: Att han, som nu är 35 år gammal och i 15 år 
varit gift med Anna Carlsdotter och därunder med henne sam-
avlat 7 barn, av vilka 6 leva, aldrig varit lycklig i sitt äktenskap 
med henne utan levat i ständigt kiv och oenighet, förorsakad av 
hennes häftiga och stridiga lynne. I början av dec. 1837 hade 
makarna därför överenskommit, att de på någon tid skulle leva 
skilda från varandra och försöka, om de icke sedermera komme 
bättre överens, varför Jon genast begivit sig hemifrån med ett 
hästkreatur, några skinn och fågel, vilket allt han avyttrat i 
Tåsjö och å marknaden i Fjällsjö och med betalningen likviderat 
en del skulder. I Tåsjö hade han sammanträffat med Malin Carls-
dotter, som likaledes farit hemifrån för osämjas skull. Hon hade 
haft tvenne hästar och åtskillige fetalievaror och till ärende att 
liksom Jon Danielsson resa omkring och försörja sig. De tu 
följdes åt till Fjällsjö, där de under marknaden legat i en och 
samma säng i anseende till omöjligheten att erhålla särskilt säng-
rum. Efter marknaden skulle Malin begiva sig vidare därifrån, 
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och då fick Jon på egen begäran följa henne, mot att han skötte 
hennes hästar. I varandras sällskap förfogade de sig så små-
ningom ända till Sundsvall. Därifrån reste Malin till Hälsingland, 
och Jon gick åt Jämtland, där han i mediet av februari påträf-
fade Malin, som den andra vägen återkom från Hälsingland. Där-
ifrån följdes de till Snasen i Kall, dit Jon hade ärende att indriva 
en fordran av en viss Olof Enarsson. Dit kommo de vid påsk-
tiden och stannade omkring tre dagar, varefter de begåvo sig 
hemåt. Jon kom till sitt hem ungefär åtta dagar efter påsk, men 
Malin kvarstannade en tid i gården Berg mellan Nordli och Over-
hallen. Där de under resan tagit nattkvarter, hade de alltid be-
gärt särskilt sängrum och legat var för sig, men där detta icke 
låtit sig göra, hade de legat i samma säng, dock därföre aldrig 
med varannan bedrivit otukt och gjort hor, och alltid hade de 
även tillkännagivit sig icke vara man och hustru, utan att Malin 
var gift med Jon Danielssons farbror. — Häri motsäges han sedan 
av vittnet Wassdahl, som av en norrman hört, att Jon Daniels-
son på sagda resa i Norge uppgivit sig heta Jon Ivarsson, ända 
tills han av någon blivit igenkänd, då både han och Malin bit-
tida nästa morgon begivit sig på flykten, så ock att Nils Jeansson 
från Tåsjö för vittnet berättat, att han själv sett Jon och Malin 
i Tåsjö ligga samman i full utövning av horsbrott. W. inlämnade 
t.o.m. ett skriftligt »betyg» härom, utfärdat av hans sagesmän. 
Jon Danielsson och Malin bestridde innehållet. — Hemkommen 
hade Jon för sin hustru omtalat hela resan, även att han varit i 
sällskap med MalM. I åtta dagar hade han nu bott tillsammans 
med sin hustru, men skilsmässan hade visat sig vara förgäves. 
Osämjan hade genast återkommit. Hustrun hade varit så hatfull 
mot Jon, att hon, oaktat hans begäran det hon måtte förbliva 
hos honom till sommaren och kreaturen vore framfödde, icke 
därtill kunnat förmås utan genast flyttat till Jon Danielssons 
syster Anna och dennas man Arnt Jonsson. Det yngsta barnet, 
som hon då medtog, hade hon nu i höst återlämnat, så att Jon 
Danielsson nu har alla barnen när sig. För att barnen inte skulle 
alldeles svälta ihjäl, var Jon nödsakad leja Malin till sig för att 
förestå hushållet, men han hade aldrig haft henne annat än som 
piga, och fast hon ännu är i hans hus icke heller under denna 
tid med henne gjort hor. Det barn hon nu synes vara havande 
med, kan han följaktligen icke vara far till, ej heller känner han, 
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vem som gjort henne havande. Som Malin och hennes man på 
hela sex år till följe av frivillig överenskommelse bott skilde från 
varannan, anser han sig icke hava förlett henne att övergiva 
maken. Jon Danielsson, som alldeles bestridde, att han någonsin 
vidare ville bo och leva tillsammans med sin hustru, ville av deras 
gemensamma bo medgiva henne något understöd, men som han 
trodde, att skulderna först måste betalas, kunde något sådant 
medgivande ej ske, förr än han visste, vad därav funnes kvar. 
Vad den klandrade hemmanshandeln beträffade, hade den kom-
mit till stånd, för att Jon skulle med köpeskillingen kunna betala 
sina tvenne pupiller (myndlingar), vars medel han till ett belopp 
av 300 dlr innehar. Redan innan hustrun klandrade handeln, 
återtog han av köparen Jordahl hemmanet, som nu står som 
säkerhet för pupillernas fordran, vilken 'först skall gottgöras, 
innan Jon Danielsson kan bifalla Anna Carlsdotter något under-
stöd. 

Käranden Per Persson påstod ej heller, att Jon Danielsson 
skulle sammanflytta och bo tillhopa med sin hustru utan endast, 
att han icke skulle i sitt hus få hysa Malin. Det vore ej billigt, 
påstod han vidare, att Jon ensam skulle få vara i besittning av 
deras gemensamma bo, utan skulle han åläggas lämna hustrun 
understöd, varemot Jon itererade, vad han förut sagt, och påstod, 
att hustrun även kunde föda sig själv, då han hade alla barnen 
hos sig, så att hustrun vore alldeles ensam och inte heller be-
svärades av skulderna. 

Malin Carlsdotter uppgav, att hon vore 30 år gammal, född i 
Östersund av Carl Persson, som var »en vifaring och skojare», 
och modern Lisa Beata. Från Östersund hade de vandrat till 
Norge och haft henne med sig på sina vandringar, intill dess hon 
ungefär vid två års ålder kvarlämnats hos bonden Jon Månsson 
i Tossåsen och Nordli. Där hade hon erhållit uppfostran och be-
retts till H. H. Nattvard samt kvarblivit till ungefär år 1826, då 
hon 18 år gammal ingått äktenskap med nybyggaren änkeman-
nen Jon Ivarsson i L. Blåsjön, som då varit något över 60 år gam-
mal och med honom fått ett barn. För 6 år sedan hade mellan 
dem uppstått oenighet av den anledningen, att mannen velat, att 
de skulle leva i bröd med sonen Ivar, men hustrun att de skulle 
leva för sig själva. De hade då gjort boskillnad, så att hustrun 
utur boet och nybygget uttagit sin del, varefter de levat var för 
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sig, hon i den lilla stugan i Brattåsen. Malins berättelse om resan 
från Tåsjö till Berg överensstämde med Jon Danielssons relation. 
Även hon bedyrade, att de aldrig någonsin bedrivit otukt med 
varandra. På framställd fråga svarade Malin, att hon sedan ett 
år förliden höst icke levt tillsammans med sin man, men efter 
hemkomsten från sin resa med Jon Danielsson besökt mannen 
och velat med honom förenas, men som han då kört bort henne 
och förklarat sig icke vilja vidare leva tillsammans med henne, 
önskade även hon nu att bliva därifrån befriad. Malin, som synes 
vara havande, vill sådant varken neka eller medgiva, enär hon 
ännu icke skall ha erfarit något av de märken, som åtföljer 
havandetillståndet. Hon erkänner dock, att hon sistlidne höst 
förövat otukt och bedrivit hor med en person från Norge, vars 
namn hon ej hört. Denne norrigesman är fader till barnet, i den 
händelse hon är havande, men Jon Danielsson är därifrån all-
deles fri. Detta hade hon tagit sig före i avsikt att få skiljas från 
sin man, med vilken hon icke vidare kunde leva tillsammans. 

Rätten resolverade nu uppskov för inkallande dels av vittnen, 
dels av de åtalades respektive makar. Tillika borde undersökas 
huru och i vad mån Jon Danielssons och hans hustrus bo tålde, 
att hustrun därav finge understöd. 

Då målet den 20 nov. 1839 återupptogs, anmälde och dokumen-
terade sig Jon Wassdahl såsom ombud för inkallade Jon Ivarsson, 
vilken, 71-årig och av ålderdomsbräcklighet besvärad, ej kunnat 
inställa sig. W. vitsordade riktigheten av Malins vid förra tinget 
lämnade uppgifter om första upprinnelsen till oenigheten mellan 
henne och hennes man, framhållande även den stora åldersskill-
naden såsom bidragande orsak till kallsinnigheten mellan ma-
karna. När så Jon Danielsson för någon tid tillbaka kommit att 
vistas i Jon Ivarssons hus och en förtroligare sammanlevnad 
mellan honom och Malin yppats, hade Jon Ivarsson ej längre 
kunnat leva tillhopa med henne och ville nu från henne skiljas, 
»sedan hon övergivit mannen och sig beblandat med andra 
männer».1  

1  Det med anföringstecken här utmärkta är det enda uttryck i protokollen, 
som kan tyda på, att Malin haft att göra med flera karlar. Det där om den 
okände norrmannen är nog ingenting annat än ren dikt, tillkommen dels i 
avsikt att fria Jon Danielsson, dels för att hon själv skulle få lindrigare 
straff, alldenstund det ju vore möjligt, att denne obekante varit ogift, och 
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Anna Carlsdotter, Jon Danielssons hustru, beklagade med tårar 
i ögonen mannens förändring i anledning av bekantskapen med 
Malin. Han hade blivit elak mot hustrun och hon hatad av både 
honom och Malin samt avsatt från all befattning med både barn 
och hushåll, så att hon därifrån måste fly. Mannen och Malin 
hade hon måst se leva tillsammans såsom äkta folk, vilka utsagor 
även av vittnena bestyrktes. Nu ville hon bli skild och erhålla av 
boet något livsuppehälle, ehuru hon måste se sina barn vanvårdas 
av både mannen och hans biträde. — Jon Danielsson skyllde 
osämjan på hustruns elaka lynne. 

Vid förra rättegångstillfället hade Malin synbarligen varit i 
grossess, men nu var hon smärt, utan att någon visste, huru detta 
tillgått. På åklagarens begäran om Malins förklaring, huru hon 
blivit skild från fostret, yttrade hon, att hon själv då varit tvivel-
aktig om sitt tillstånd, enär magen varit tjockare än vanligt, men 
detta hade härrört av upphörd månadsrening, vilken återkommit 
senare på våren, då hon åter smalnat. 

Vittnet Jöns Jonsson i Gäddede anförde i denna sak, att mån-
dagen den 26 näst!. juni, då prosten Rothof varit i Frostviken, 
han jämte vittnet velat hava reda av Malin, huru det förhållit 
sig med hennes havandetillstånd, och därför frågat henne, var-
för vid den tid, hon smalnat och skulle blivit sjuk, hon uppmåkat 
snön till badstugan, vilket ej skett hela vintern förut. Malin hade 
då blivit förlägen och skiftat färg i ansiktet, men då flera per-
soner tillkommit i rummet, hade samtalet slutat, utan att de 
erhållit svar. — Det står ej i protokollet, men man trodde, att 
hon bränt upp det nyfödda barnet i bastun, sedan hon först mör-
dat det. — Malins förklaring var mycket enkel. Det var den tiden 
på våren, vid pass 1 1/2  vecka före midsommar, då kvarnarna 
började gå, och hon hade måkat upp vägen för att få torka säd 
att förmalas. — Nu uppträda ett par vittnen med en överraskande, 
drastisk tidsinteriör. 
alltså endast »enfalt» horsbrott förelegat. Denna gång lyckades inte knepet 
men väl tio är senare, som vi längre fram få se. Malin har knappast varit 
någon allmän kvinna, vilket traditionen vill göra henne till, men däremot 
ligger det utom allt tvivel, att hon varit en makalöst hängiven och själv-
uppoffrande älskarinna åt Jon Danielsson, och han å sin sida tyckes inte 
ha farit och slarvat med några andra. Gammalt folk, som jag hört yttra sig 
i denna sak, ha samtliga urskuldat honom med att han blivit förgjord av 
Malin. Själv var han inte på det där sättet. 
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Jon Wassdahl: Han och Olof Perssons hustru, Märet Olofsdot-
ter, hade uppå Anna Carlsdotters begäran undersökt brösten på 
Malin för att utröna, om hon vore havande, vilket hennes tjock-
lek gav anledning förmoda. Då hade de funnit henne hava mjölk 
eller någon vit vätska i brösten, varav de jämte bukens tjocklek 
förmodat henne vara havande. 

Matts Persson i Skyttmon: Han och tre personer i Lorås hade 
under tinget därstädes i februari undersökt Malin på sätt som 
ovan och med samma resultat. Tvenne i undersökningen del-
tagande bondhustrur hade ansett Malin halvgången med barn, 
vilket Malin sagt sig varken jaka eller neka, ty hon erkände sig 
haft beblandelse med en för henne okänd norsk man. Inför rät-
ten förklarade Malin förekomsten av vätska i brösten sakna be-
tydelse. Sådan kunde mycket väl bildas, utan att havandeskap 
förelåg. 

Angående horsbrottet hördes en mängd vittnen. Bevisningen 
förefaller så bindande, att slutdom borde ha kunnat fällas redan 
vid detta ting, men det blev uppskov. Rättegången fortsatte vid 
lagtima ting d. 28/2, 18/5, 6/7, 7/7  och 7/8  1840. Hela tiden höllos Jon 
Danielsson och Malin i förvar å kronohäktet i Östersund. I juli 
måste man överflytta Malin till länslasarettet i Östersund, där hon 
den 24 juli framfödde sonen Carl. Det är väl antagligen detta 
barn, som av traditionen tillskrives förbindelse mellan en fång-
vaktare och Malin, men det är fel, ty vid tiden för barnets avlande 
befann sig Malin på fri fot. 

Utslag i målet föll äntligen den 8 aug. 1840. Malin kunde ej 
mot sitt nekande fällas till ansvar för fosterfördrivning. Hors-
brottet åter gingo de båda fast för, och domen stadfästes av hov-
rätten. Den lydde på 28 dagars fängelse med vatten och bröd å 
länshäktet i Östersund. Jon Danielsson skulle till kyrkan i Öster-
sund böta 4 och Malin 2 daler silvermynt. De skulle därefter i 
Frostvikens kapell undergå enskild skrift och avlösning. Vidare 
dömdes de till äktenskapsskillnad. Jon och Malin förverkade till 
var sin make hälften av sin giftorätt i boet och Malin även sin mor-
gongåva, som var »tjugondedelen av bo oskifto». Slutligen skulle 
de ersätta Anna Carlsdotter och hennes godeman med 53 Rdr 16 
skilt. och Jon Ivarsson med 43 Rdr 16 skill. allt i silvermynt samt 
betala protokollslösen och vittnesersättning. 
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Som yngsta barn till Jon Ivarsson och Malin upptar kyrko-
boken sonen Jonas, född 1843 — alltså tre år sedan skilsmässa 
dömts. Malin måtte efter utståndet straff ha återvänt till sin Gam-
mel-Jo och någon tid sammanlevat med honom. Eljest hade väl 
inte prästen utan reservation skrivit pojken på gubbens konto. 
Karl står där visserligen också men som »oäckta». Han fick i 
hela sitt liv inte heta annat än Karl Malinsson. De frånskilda 
tvenne paren följas länge åt i kyrkoböckerna, beroende på att 
skilsmässoproceduren inte fullföljdes. För att bli helt fria, så att 
de kunnat knyta nya förbindelser riskfritt, skulle Malin och Jon 
Danielsson ha skaffat sig antingen konsistorie skiljobrev eller 
konungens lov till nytt äktenskaps ingående eller ock de oskyl-
diga makarnas lov. Så länge intet av detta var gjort och den oskyl-
dige maken levde ogift, bestodo äktenskapen med full rättslig 
verkan för de felande parterna. Om av okunnighet eller annan 
orsak vet man ej, men Jon Danielsson och Malin försummade 
att ordna denna detalj, och det blev dem med tiden en mycket 
tråkig historia. 

Frostvikens »Dop-kyrkobok» för år 1847 säger: »I Dajma föd-
des den 13 Febr. barnen Lisa, Ivfar och Kerstin, trillingar oäkta. 
Föräldrarnas namn: Modren: Malin Carls Dotter 44. Fadren upp-
gifves vara gifta mannen Jonas Danielsson i Sandnäset. Testibus 
carentes, såvida de aflidit strax efter födseln, hafvande de likväl 
erhållit Nöddop.» 

Denna notis innehåller två stora felaktigheter. Först och främst 
föddes trillingarna inte i Dajma utan i Härbärgsdalen. Där hade 
Malin haft sitt fasta hemvist, sedan hon skildes från Jon Ivarsson. 
Pastor Höglund tyckes ha tagit för givet, att hon skulle sammanbo 
med Jon Danielsson, som efter den stora skrällen flyttat till Dajma. 
Om Malin verkligen flyttat med boskapen vintertiden och därvid 
haft korna att gå på tryg, så har det inte varit längre än till Här-
bergsdalen, men det var bra gjort i alla fall. »Testibus carentes» 
är också felaktigt. Det fanns ett vittne utom Jon Danielsson, näm-
ligen Jon Ersson i Härbärgsdalen. Denne har nämligen inför 
häradsrätten den 24 nov. 1848 vittnat, att han och Danielsson 
varit närvarande, då Malin födde barnen. De dogo alla tre inom 
loppet av fyra dygn, har jag på annat ställe funnit. 

I anledning av denna i och för sig helt säkert för Malin till-
räckligt tråkiga historia finna vi henne och Jon Danielsson åter 
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på de anklagades bänk inför Hammerdalstinget den 6 mars 1849, 
instämda å tjänstens vägnar av länsman Holm att stånda till svars 
för dubbelt horsbrott, nu andra resan. För Malins vidkommande 
var utgången förstås given på förhand, och hopplöst såg det ut 
också för Jon Danielsson. Vittnen furmos, som sett de tu dela 
säng, allmänt bekant var, att Jon då och då brukade vara hos 
Malin och hjälpa till med arbete; för Jon Ersson hade han vid 
trillingarnas födelse utan påtryckning erkänt sig vara deras far, 
så ock för klockaren Olof 'Wassdahl, då han i Sjoutnäset anmält 
sig till nattvardsgång. Nu presterar Malin det till synes alldeles 
omöjliga. Genom att duka upp följande historia friar hon Jon 
Danielsson. 

Omkring midsommar 1846, då hon ensam var på resa, träffade 
hon mellan Svaningen och Torsfjärden en man, som sade sig heta 
Erik Andersson. Av hans dräkt slöt hon sig till att han var dal-
karl, men varifrån hade hon sig icke bekant. Efter en stunds sam-
tal hade de, där skilda från allt annat folk, begått olovlig beblan-
delse, för Malins vidkommande av orsak, dels att hon på länge 
icke haft man, och dels för att dalkarlen lovat henne äktenskap. 
Han skulle återvända, så fort han varit hem och försett sig med 
prästbetyg. Hon hade emellertid icke vidare sett eller hört av 
honom, och inte heller hade hon frågat honom, varifrån han 
varit. Att Jon Danielsson påtagit sig faderskapet, i vilket han icke 
kunde hava någon del, var hennes fel, i det hon enträget bett 
honom därom, för att hon skulle slippa yppa, att barnafadern 
vore okänd. Båda hade trott, att saken icke skulle bli föremål 
för rättegång, sedan de erlagt böterna till kyrkan, »en förmodan 
som dock slagit alldeles fel». Själv aktade hon icke, om hon 
skulle kyrkoplikten lida, men däremot kunde hon inte finna sig i 
att låta Jon Danielsson, oskyldig till hennes brott, därför straffas 
enligt lag, varför hon nu yppat sanningen Jon Danielsson återtog 
nu bekännelsen, och både han och Malin förmenade den av vitt-
nena omförmälde omständigheten, att de tilltalade varit sedda ligga 
i säng med varannan, ingenting betydde, då vittnena icke tillika 
kunnat intyga, att de övat otukt. Vad klockarens vittnesmål be-
träffade, påstod Jon, att han endast frågat, om vittnet trodde, att 
Jon med avseende å de i orten gängse ryktet, att han skulle vara 
far till barnen, kunde få begå nattvarden, varpå vittnet icke läm-
nat något svar. 
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Häradsrättens dom föll den 8 mars 1849. Jon Danielsson fri-
kändes av brist på bevis, men som han genom sin bekännelse utom 
rätten givit fog för åtals anställande, skulle han jämte Malin, 
gemensamt eller vem det gälda gitte, betala vittnes- och hämtnings-
kostnaderna i målet. De två hade nämligen uraktlåtit att hör-
samma stämningen. Det blev på varderas del 56 Rdr 16 skill. banko, 
en svidande stor summa. Än värre blev det dock för Malin. Hon 
dömdes därjämte för andra resan nu »enfalt» hor böta 160 daler 
eller i brist av tillgång till böter i stället straffas med 28 dagars 
fängelse vid vatten och bröd, till Frostvikens kyrka erlägga 2 
daler samt enskilt skriftas och avlösas. Med dalerns dåvarande 
kurs blev det på Malin utdömda beloppet 110 Rdr 12 skill. banko. 
Att beloppet var högst betydande där på trakten denna tid, för-
står man, då man erfar, att den värdering av Jon Danielssons 
och hans hustrus egendom, varom rätten låtit föranstalta, upp-
visar i tillgångar 277 Rdr 10 skill., skulder ej fråndragna. Det var 
en dom utan tillstymmelse till barmhärtighet. Lyckligtvis för 
Malin skulle domen granskas och stadfästas av hovrätten. Där 
kom man till ett helt annat resultat, i det att man betraktade det 
föreliggande brottet blott som en fortsättning på de förut avtjänta. 
Böterna nedsattes till 10 daler eller 3 Rdr 16 skilt. banko i då-
varande mynt, som i brist på pengar skulle förvandlas till van-
ligt fängelse i 14 dagar. Böterna till kyrkan skulle hon få avtjäna 
med arbete till kyrkan, om hon saknade medel. Det handlade 
dock inte om mera än 32 skilt. 

Hovrättens utslag, för sin tid överraskande humant, har uppen-
barligen dikterats av mänsklig medkänsla långt mera än efter 
strikt juridiska synpunkter. Förbrytelsens karaktär av. andra resa 
ligger i öppen dag bl.a. av den omständigheten, att Malin upp-
ger, att hon denna gång haft att göra med en helt annan karl än 
den förra gången. Ingen har väl trott detta vara annat än ren 
konstruktion, men häradsrätten godtog Malins förklaringar, friade 
med stöd därav Jon Danielsson och klassificerade denna gång 
Malins förbrytelse såsom blott »enfalt» hor men »andra resan». 
Det sista framstår för vanligt enkelt förstånd såsom ofrånkom-
ligt. Likvisst förklarar hovrätten, utan motivering, de uppräknade 
omständigheter, på vilka häradsrätten grundat sin dom, »ej kunna 
föranleda därtill, att hennes nu åtalade förbrytelse må såsom 
ytterligare horsbrott anses». Det sista brottet får gälla bara som 
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en fortsättning på det första. Man tar nog knappast fel, om man 
förmodar, att Malins energiska och självuppoffrande kamp för 
sin älskares friande imponerat på ledamöterna i hovrätten och 
stämt dem sympatiskt. Avgörande vikt torde man dock ha fäst 
vid den stora åldersskillnaden mellan Malin och hennes man, 
ävensom vid att hon gifte sig vid så unga år, att hennes driftsliv 
helt säkert ännu icke var utvecklat till full styrka. Än mindre 
ägde hon den gången förståndsmognad nog att inse risken av 
det steg hon tog. Hovrättens dom blev icke överklagad, som ju 
väl var. Den hade kanske inte stått sig i högsta instans. Anteck-
ning i kyrkoboken visar, att den, gått i verkställighet. 

Anmärkningsvärt är att viktiga uppgifter i kyrkoboken icke 
stämma med motsvarande i domboken. 1839 uppger Malin inför 
rätten sin ålder till 30 år och 10 år senare till omkring 40. Hon 
skulle alltså ha varit född 1809, men i kyrkoboken står det 1805, 
vilket måste vara fel, om Malin var 18 år, då hon gifte sig med 
Jon Ivarsson. I annat fall skulle detta ha skett 1823, men Jon 
blev inte änkeman förrän 1825, och Malin kvarstannade enligt 
egen uppgift hos fosterföräldrarna i Nordli till omkring 1826 — 
alltså till 21 års ålder efter kyrkoboken och till sjuttonde året 
enligt hennes egen uppgift. Om den senare är riktig, vilket tyckes 
vara fallet, skulle de ha gift sig 1827, vilket också går någorlunda 
bra ihop med Malins uppgift inför rätten, att Jon Ivarsson vid 
giftermålet var något över 60 år gammal. I så fall skulle ålders-
skillnaden mellan makarna ha varit hela 41 år. Detta och den 
felaktiga anteckningen om trillingbarnen visar, att pastor Höglund 
inte höll sig så särdeles väl underrättad om sina församlingsbor. 
Efter vad kyrkoboken utvisar, träffade han dock årligen Malin 
på husförhöret, och utom då hon satt på häktet, gick hon besked-
ligt till skrift sina två gånger om året. Med nedanstående »krok», 
avritad ur kyrkoboken, där den belastar Malins konto, i det att 
den betyder »brott mot sjette budet», sätta vi lämpligen punkt 
för skildringen av »Malin-Tanga», en trots allt »andligen reslig 
kvinna», som en av mina medhjälpare i arkivsökandet i ett brev 
skriver om henne. 
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Jon Danielsson synes enligt kyrkoboken ha vistats i Dajma 
som nybyggare under tiden 1848 till 1852, från vilken tid han är 
skriven som inhyses i Dabbsjön till sin död 1881. Åtminstone på 
slutet av sin levnad befann han sig i yttersta armod på tiggarfärd 
nere i Tåsjö. Då han där blev svårt sjuk, togs han om hand av 
den blide, varmt religiöse komministern Olof Hedin, hos vilken 
han slutade sina dagar. Prästen skall sedermera ha fällt yttranden, 
av vilka ,man förstått, att Jon Danielsson oförbehållsamt biktat 
sig för honom och därvid haft ruskiga saker att yppa, men v a d 
har naturligtvis ingen fått veta. Att han dog i Tåsjö finnes anteck-
nat i Frostvikens Död- och begravningsbok. De övriga uppgifterna 
har jag fått dels av lappkateket Jonas Larsson och dels av Aron 
Karlsson i Blåsjön, båda numera avlidna. 

Jon Ivarsson sålde Tangahemmanet till sin då endast 19-årige 
son Ivar d. 4/10  1830. Den 2 juni 1838 bytte Ivar bort Tangen till 
Anders Persson i Kycklingvattnet för nybyggeslägenheten S jout-
näset och 300 Rdr kontant. Jon Ivarsson är skriven i Lilla Blåsjön 
ända till 1848, sedan hos sonen i S joutnäset till sin död 2/9  1863. 
Anders Perssons efterkommande, nu fjärde led, besitta fortfarande 
Tangagården. 



Kap. XII 

Brattåsfolket 

Per Persson från Kvemon i Nordli, Norge, köpte på 1830-talet 
hälften av Lilla Blåsjöns hela skattetal av Anders Persson i Tan-
gen, som där blivit åbo efter Jon Ivarsson och Malin-Tanga. Pri-
set var 100 Rdr specie eller i vårt mynt 400 kr., vilket väl inte 
får anses mycket för 24 kapplands skatte. Efter den tidens krea-
turspris blev det ungefär en mjölkko för kapplandet. Per Persson 
fick Brattåsen på nordvästra sidan om Lilla Blåsjön till gårdsrum. 
Där hade Malin-Tanga på sin tid börjat rota lite smått, men det 
var så obetydligt, både vad hus och odling beträffade, att det för 
den nye åbon praktiskt taget blev att börja alldeles »å nyest» 
(från första början). Per var en rivande duktig karl och allsidigt 
händig. Utom att han behärskade alla möjliga hushållsslöjder, 
som lite var i fjällbygden den tiden fick lov att göra, var han 
duktig timmerkarl och smed. Hans specialitet var navarsmide, 
en konst som hans dotterson, Per Karlsson, drev till fullkomlighet 
och utövade, ända tills döden 1944 vred hammaren ur den 93-
årige gubbens hand. Per Persson var också vävskedmakare och 
hade själv gjort de behövliga specialverktygen för yrket. Allt av 
trä och järn, som folk behövde på den tiden, gjorde Per, och 
han var sin egen slaktare, garvare, sko- och fällmakare, vilket 
allt icke hindrade, att han också var en »sväring» (svåring) i den 
tidens betydelsefullaste grovarbete, d.v.s. slåttergörat. När vi så 
höra, att hans hustru, Brita Olofsdotter från Björkvattnet, f. 1789, 
var honom »måkkån te bråka» (maken till byxorna: »remmar efter 
skorna»), och att barnhopen deras inskränkte sig till en endaste 
flicka, så förstå vi granneligen, att förste brattåsbonden klarade 
sig fint. 

Per Perssons enda dotter, Elin, blev gift med Karl Ersson från 
Kycklingvattnet. De unga tu fingo det bra förspänt: »bå gal å 
grunn å häst å hunn», som talesättet varit i ty fall. Vid endast 
17 
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53 års ålder gav Per Persson ifrån sig gården 1855 till måg och 
dotter och tog själv »kår» (födoråd) och blev »Pe-goffa-Brattåsa», 
under vilken benämning han levat kvar i traditionen. Karl Ersson 
var då 35 år och hustrun 32, men de hade varit gifta så pass länge, 
att de hade två barn. Benägenheten att på sätt Per gjorde förtids-
pensionera sig genom att ta kår har varit ett utmärkande drag 
här på trakten. I allmänhet har man som »goffa-fålk» fortsatt 
att arbeta på gården, som om ingenting inträffat, så länge man 
orkat för ålder och krämpor, men drastiska undantag ha före-
kommit. Olof Andersson i Blåsjön t.ex. tog kår, då han var bara 
50 år. Det fanns inte minsta fel på honom som arbetskarl betrak-
tad, och han hade ända dittills »drivit sig för fullt», men nu lade 
han av sig världen så fullständigt, att han efter den dagen inte 
gjorde rätt för »så pass mycket som saltet i supa» (vällingen), 
och han levde, tills han var 97 år gammal. En hans son, en gam-
melpojk, gjorde sig till goffa ännu tidigare, men han stoppade 
knappast ett decennium, så tvärdog han, förmodligen av vällev-
nad, för han blev så väldigt fet. 

Karl Ersson och Elin orkade inte hålla uppe den ekonomiska 
nivån i Brattåsen. Mannen hade inte läggning för gårdsbruket 
utan tyckte mera om att snickra och smida, och detta gav ju inte 
mycket på den tiden, helst som Karl var senfärdig och »gorolen» 
av sig i alla sina företag. Ett svårt »hälsfel» (bråck) bromsade 
nog också ned verksamhetsfarten en hel del. Nödåret 1867 åter-
finna vi Karl Erssons namn på listan över dem, som voro i så 
stort trångmål, att de ansågos böra få »kronhjälp» utan arbets-
vederlag. Eljest var det så ordnat, att länsstyrelsen skickade upp 
ull och mjöl. Ullen lämnades ut till de nödlidande till förarbet-
ning mot mjöl iT betalning: 1 pund mjöl för spinning av 2 1/2  
skålpund garn. Karl Ersson, om vars belägenhet är antecknat å 
utlämningslistan ».. . i stor nöd utan arbetsfolk», erhöll det största 
kvantum gåvomjöl, som utdelades till någon, eller 30 skålpund! 
I hela socknen fingo endast tre personer en så väldig kronhjälp 
alldeles gratis. 

1867 var ett hemskt år för alla i denna ödebygd, men svårare 
än brattåsbonden hade nog ingen det den gången. Det var så, att 
Elin var tungsint av naturen, och detta onda tilltog med åren 
och barnhopen, så att hon vid slutet av sin levnad väl knappast 
torde ha varit fullt tillräknelig. Till sist utlöste det sig i en kata- 



259 

strof. En av småflickorna i Brattåsen hade gått i skola i Ankar-
vattsliden och skulle nu hämtas hem. Far ämnade göra det själv, 
men därav blev intet. Elin fick för sig, att hon skulle fara efter 
barnet, och då var det för mannen bara att låta henne få sin 
vilja fram. Någon risk kunde färden för övrigt inte innebära, 
ansåg han. Det var mitt i vintern, så att isarna voro säkra, och 
man hade det finaste före upp över sjöarna. Märren var tvärsäker 
att hitta vägen. Om de råkade ut för tjocka, var det bara att 
lägga från sig tömmarna och låta märren sköta sig själv, så gick 
hon säkert till gårds. Elin fick i sådant fall inte alls röra töm-
marna. Det sa mannen klart och tydligt ifrån, innan han lät 
gum lan fara åstad. 

I nkarvattnet dröjde Elin så länge den dagen, då hon skulle 
fara hem, att det började mörkna. Man avrådde henne därför från 
att fara, helst som det såg ut att ämna bli snötjocka, men hon 
skulle prompt iväg. Tjocka blev det, men detta syntes inte genera 
märren det minsta. Flinkt och utan tvekan travade hon åstad 
genom mörker och dis, ända tills Elin drog i högra tömmen, men 
då tvärstannade det kloka djuret och gnäggade missbelåtet. Mär-
ren var så ovillig att ändra kursen, att Elin måste gräla upp henne 
och ge henne några rapp med tömmarna, innan hon fick henne 
att starta på nytt. 

Mycket tidigt morgonen därpå kom flickan, som Elin varit ()di 
hämtat, hem till Brattåsen och talade om, att mor och märren 
lågo i en vak borta i sundet mellan sjöarna, döda bägge två. 
Far var inte hemma utan bara gamla morfar och äldsta sonen, 
som var 18 år. De skaffade sig hjälp från Tangen och fraktade 
hem både märren och gumman. Det var inte djupare på olycks-
platsen, än att märren stod på bottnen med släden på isen. Hon 
hade inte drunknat utan frusit ihjäl. Antagligen hade hon tagit 
sig upp själv, om hon endast blivit löst från skaklarna. Elin låg 
tvärs över djurets rygg med bara ansiktet i vattnet. Hon hade inte 
alls behövt gå åt. På alla tillställningarna syntes det, som hade 
kvinnan sökt döden. Olycksplatsen kände hon väl till som farlig. 
Där är ett strömdrag inne vid en udde. Den fläcken fryser aldrig 
till ordentligt. Fast det var bara ungefär 1 km till gårds, försökte 
Elin inte ropa på hjälp. Då den åttaåriga flickan märkte, att något 
var på tok och modern gick ifrån henne ur släden, grät hon och 
kallade på mamma att komma till sig. Elin ropade då tillbaka, 
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att tösen bara skulle tiga still och krypa med huvudet under 
fällen. Barnet gjorde så, somnade och vaknade inte förrän på 
morgonen. — Det berättas, att då Karl Ersson kom hem och fick 
veta hela olyckan, sade han ingenting på länge utan satte sig på 
spishörnet och stirrade ihärdigt i golvet, under det att han lång-
samt sög på sin sura järnpipa med de starka norska bladerna. 
Till slut hörde man honom sucka fram för sig själv: »Dä mära 
å skull må gåo at!» (Att märren också skulle behöva gå åt!). 
Denna korta, enkla sats är det mest förtätade fattigdomens och 
armodets nödrop, som jag någonsin hört eller läst. Detta skedde, 
som sagt, 1867, så att det var nog också rätta året att bli änkeman 
och hästlös med sex oförsörjda barn omkring sig. Karl Ersson 
klarade sig emellertid igenom utan annat offentligt understöd än 
de 30 skålpunden »kronmjöl». 1870 gifte han om sig med Märet 
Aronsdotter från Kyrkbolandet. Hon var född 1824 och följakt-
ligen 46 år, då hon stod brud, men likaväl hann hon få två duk-
tiga pojkar. Märet var gladlynt, hurtig, arbetsam och oöm, allt 
kärkomna egenskaper där i gården. 

År 1880 gav Karl ifrån sig och tog kår. De två äldsta sönerna 
i första giftet, Per och Erik, respektive 29 och 27 år gamla, fingo 
övertaga hemmanet med löst och fast, mot att de skulle till sysko-
nen i förra giftet betala utlösen ur hemmanet ävensom ikläda sig 
»gammelskulden», tillhopa 1800 kr. Härtill kom utgörandet av 
födoråden, varom mera framdeles. Erik angreps efter några år 
av »amerikasjukan», varför han överlät på Per sin del av hem-
manet med rättigheter och skyldigheter och begav sig över till 
det stora landet i väster. Erik Karlsson var ganska skicklig gravör. 
Antagligen hade han i den konsten fått någon liten undervisning 
av den märklige Olof Sandström i Sandnäset, men i så fall var 
det säkerligen endast själva grunderna, och sedan hade han övat 
upp sig själv. Bl.a. dekorerade han knivskaft av renhorn synner-
ligen prydligt. 

Det bör ha sett ganska mörkt ut för Per Karlsson, då han till-
trädde gården, tycker man, ty där fanns så omåttligt mycket av 
födorådsfolk. Först och främst var det gamle Per Persson, som 
ännu levde, men hustrun var då död, lyckligtvis, få vi väl säga. 
Vidare var det Karl Ersson med hustru och två minderåriga 
pojkar. De sistnämnda hade ju inga förmåner sig tillförsäkrade, 
men klart är, att föräldrarna icke kunde, vilket de eljest med 
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säkerhet skulle ha gjort, efterlåta värst mycket av sina rättigheter, 
då de hade pojkarna att föda och kläda. Enligt kårkontrakten 
skulle Per föda och sköta sammanlagt 6 kor och 18 får åt gam-
lingarna. Man tog dock aldrig ut mer än 5 kofödor och sällan 
för alla fåren. På vårarna var emellertid hopen av kårkreatur 
betydligt större, ty kårfolket hade rätt att få alla under vintern 
födda lamm hållna vid liv till hösten, och den rättigheten tog man 
alltid ut. Vidare skulle kårfolket disponera 8 tolvfänningar öppen 
åker, d.v.s. något mer än 1/3  hektar, och det är än i dag ett 
betydande åkerfält där på trakten. Mer än hälften, noga räknat 
8/15 av not- och kullfisket var kårfisk, och ändock ägde de gamla 
rätt att med egna redskap fiska, så mycket de behagade och 
dugde till. Klart är, att de måste ha husrum och värme åt både 
sig själva och sina kreatur ävensom utrymmen i källare och 
häbbren. Skjuts fram och åter till kyrka och kvarn tillkom dem, 
så ock öm och kärleksfull skötsel vid iråkad sjukdom eller på-
kommen ålderdomssvaghet samt till sist en hederlig begravning. 
Utom de tre nu nämnda personerna, vilka hade egentligt och 
fullständigt födoråd, som ovan beskrivet är, belastades gården 
av ännu en åldring nämligen en syster till Karl Ersson, vilken 
dels lämnat till brodern den lilla egendom hon haft och dels 
utan lön tjänat honom i långliga tider. Karl hade många år förut 
givit henne »kårsedel» av innehåll, att hon skulle ha föda och 
skötsel å gården till sin död. Hon ägde att »gå till bords med 
gårdsfolket», som termen löd för dylika fall. Dokumentet blev 
aldrig lagfört, men sin rätt fick gamla faster i alla fall utan 
krångel, de få år hon hade att leva. Hon dog först av alla gam-
lingarna på gården. Per Persson levde till 1890, Karl Ersson till 
1906 och hans hustru till 1908. Dessa tre åtnjöto under Per Karls-
sons tid födoråd i sammanlagt 64 år. Räknar man värdet av 
ett födoråd till 200 kr. pr år, vilket naturligtvis är alldeles för lågt, 
drar det ihop till den aktningsvärda summan av 12.800 kr. Då 
man till detta lägger de 1.800, som Per hade att betala i utlösen 
till syskonen och gäldandet av gammal skuld blir slutresultatet, 
att gården till sist stod i ett pris av 14.600 kr. Det var ingalunda 
något billigt fjällställe. 

Under skildrade förhållanden skulle man tycka, att situationen 
borde ha varit förtvivlat svår för vederbörande åbo. Per Karls-
son försäkrade likvisst, att det inte alls var så farligt, som det 
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såg ut. Gamlingarna hjälpte långt mera än de stjälpte. Gommo var 
den pålitligaste ladugårdspiga man kunde önska sig. Först och 
främst skötte hon om sina egna kreatur i alla stycken och dess-
utom det mesta av grovsysslorna i ladugården. Gammelgubbarna 
voro ena riktiga tomtar för gården. De tröskade och »flidde» ved, 
de vredo vidjor, bundo trygor och gjorde alla de laggkärl, som 
behövdes, och det var inte det lilla. De garvade hudar och beredde 
skinn, förfärdigade allt möjligt nytt och lagade gammalt. Under 
slåttern stodo de i för fullt hemomkring med lie och lövkniv, och 
blev det »növert» (nätt, smått) om foder på vårvintrarna, så att 
man måste ta till »b6ta» (björkkvist och lav) och skavet (rönn-
barken), så togo de loven av de yngre genom sin ihärdighet vid 
käpphögarna. Turades det någorlunda med deras enskilda fiske, 
delade de med sig åt bonden, och så länge de orkade föra en åra, 
rodde de sin anpart och väl det i kullfiske och notdragning. Allt 
detta var från de gamlas sida »rein govilli» (ren godvilja, vän-
tjänst). De hade inte behövt lägga två strån i kors för gården, om 
de ej velat. Undantagandes att kårfolket i Brattåsen var ovanligt 
talrikt, är fallet typiskt för åldringars försörjande i gamla tider 
i trakten. Därför har här ägnats så pass stor utförlighet åt fallet 
som skett. Systemet består fortfarande, men kåren äro inte längre 
så stora, och man tar undantag först vid jämförelsevis hög ålder. 

Det gick i det stora hela bra för Per Karlsson. Ehuru i minsta 
laget till växten var han en riktig kniv i allt sorts arbete, djärvt 
företagsam och flitig som en »möur» (myra). I mångsidig handa-
skicklighet ha inte många nått honom. Man vet knappast, vad 
man skulle ha förelagt den mannen av manuell verksamhet, som 
han skulle ha gått bet på. Hans egentliga »ämmbett» (hantverk) 
var dock navarsmidet. I det stycket var han helt enkelt mästare, 
och ännu vid fyllda 90 år fortsatte han därmed. Det gick inte fort 
för honom på slutet, men resultatet blev förstklassigt. Hans sam-
manlagda produktion av navare kan räknas i många tusenden och 
upptar alla storlekssorter från springvattsnavaren, som är c:a 3 
cm grov och lång som en timmerstock, och ned till spiknavare, 
föga grövre än en strumpsticka. Det finns väl inte en gård i hela 
Frostviken, som inte äger en för vanligen förekommande behov 
fullständig uppsättning »Pe-Kållsa-nåvvåra», och sådana påträffas 
långt nergenom Jämtland och vida omkring på norska sidan, 
vittnande om huru den lille fjällbonden använt de långa vinter- 
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kvällarna. Angående den ekonomiska sidan av navarsmidet sade 
Per Karlsson till mig i slutet av sin levnad, att skinnsäcken med 
navarna hade varit hans »slantpung». På den tiden, då han körde 
till Norge och eljest gav sig ut på långfärder, hade han inga be-
kymmer för respengarna, bara han hade nog av navare med sig. 
Folk tog dem lika så gärna som slantar, även om de inte själva 
hade behov av dem. 

I slutet av 80-talet anlade Per tillsammans med grannen Anders 
Persson på Tangen cirkelsåg i en bäck östom sjön och byggde om 
gården helt och hållet samt röjde och ristade en hel del. Utom 
kårboskapen vinterfödde han i den tiden för egen del ett tiotal 
nöt och en massa småfän. Ena vintern blev det inte mindre än 24 
lamm. Mesta maten åt alla dessa djur togs från starrmyrarna, 
ty Per hade ett par hästar också, och de måste förstås få vallhö. 
Per hade det nu på det »likest» (bästa), och framtiden tedde sig 
lovande. Barnhopen var också »passle» (passande) stor eller en 
enda flicka, en välskapad och frisk en. Men så blev Per änkling 
1895, och då var det likasom han förlorade rätta greppet om till-
varon på ett tag. Arbetade och stod i gjorde han nog som förr, 
men han trivdes uppenbarligen inte längre så bra på »gammel-
romme» (gamla stället), och så gjorde han sig av med Brattåsen, 
vilket var stor skada. Det gick ingen nöd på honom, där han på 
sistone med sin maka n:o 2 hade ett litet kår hos en fosterson på 
ett bolagshemman, men riktigare och rättvisare hade det på alla 
sätt varit, om han fått njuta sin ålders ro som goffa på fäderne-
gården, där han gjort så månget rejält dagsverke till 'fromma för 
åldriga fäder. Han hade varit väl förtjänt av att bli en ny »Pe-
goffa -Brattåsa», men — »de va fell int sålles tänkt», sa han själv 
på tal härom. 

Exkurs om smide och smedjor i Frostviken 
Eftersom brattåskarlarna voro smeder, skall jag i det här samman-

hanget passa på att ge några glimtar från smidesverksamheten i trakten 
i gamla tider. Det finns en del detaljer av intresse att framhålla. Egent-
liga yrkessmeder, d.v.s. sådana som haft sin huvudsakligaste utkomst 
av smide, ha ej funnits i äldre tider undantagandes den s.k. »Gammel-
smen», en inflyttad dalmas vid namn Anders Persson, född i Älvdalen 
1815. Han torde ha kommit till Frostviken någon gång på 1850-talet, 
ty de vattensågar, grov- och enkelbladiga »uppgångsågar», som han 
byggde i Blåsjön och Ankarvattnet, voro gamla och förfallna i mitten 
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61. Lämningar av grovbladig ramsåg (uppgångssåg) i Ankarvattnet, upp-
förd något efter mitten av 1800-talet av Anders Persson från Älvdalen i 

Dalarne. — Foto: Förf. 1913.1  

av 80-talet. Persson bodde i Gäddede, där han dog den 'ho 1900. På 
äldre dagar sysslade han mest med gelbgjuteri. Det finns fortfarande 
kvar efter honom stora hästklockor, koskällor och »gorå järn», de senare 
av gjutjärn. 

I gamla tider fanns på de flesta gårdar en mindre smedja, och man 
smidde lite till mans till husbehov, men det blev bara det absolut nöd-
vändigaste, därför att järnet måste köpas och man hade smått om 
pengar. En del av dessa hemsmeder uppnådde större skicklighet och 
blevo därför anlitade av grannarna för svårare arbeten. En sådan var 
»Ena-goffa-Iårm», han som byggde kapellet i Viken. Av hans efter-
kommande ha flera varit goda hemsmeder ända fram till våra dagar. 

1  I början av 90-talet köpte ren- och nybyggarlappen Kristoffer Andersson 
i Lövberg, Vilhelmina an, hela maskineriet — smidet, vattenhjulen, sågramen 
etc. — skjutsade hem det över Bergfjället och satte upp det igen. Likadant 
gjorde hans grannar i byn Klimpfjäll med den gamla sågen i Blåsjön. Först 
omkr. 1910 utbyttes de båda uppgångssågarna mot cirkelsågar. 
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62. Skällsmeden Lars Olofsson i Jorm i arbete. 
— Foto: Förf. 1924. 

Enar smidde bl.a. skällor av plåt, som han själv hamrat ut av gamla 
plogbillar och liknande. Denna speciella smidesart har fortlevat i släkten 
och nått sin fullkomning hos numera avlidne Lars Olofsson i Jorm, 
f. 1852, och dennes nu verksamme son Olof. Sedan mitten av 1800-talet 
ha jormsmederna fyllt socknens hela behov av skällor, och under sista 
kvartseklet ha stora mängder jormskällor sålts till andra trakter. Är 
1930 var Lars Olofsson uppe i en årstillverkning av i runt tal 500 st. 
större och mindre, och dessutom tillverkade hans kusin Per Jonsson, 
f. 1866, en hel del. Endast inom denna släkt har man odlat skällsmidet, 
liksom navarsmide, åtminstone i någon större omfattning, förekommit 
bara inom Per Karlssons släkt på mödernet. Per Jönsson i Björkvattnet, 
f. 1799, torde vara den förste navarsmeden i Frostviken, och han var 
kommen från Norge. Som redan nämnts, var Per Karlssons morfar, 
Per Persson i Brattåsen, också navarsmed. 
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63. Lars Olofssons vinterproduktion. — Foto: Förf. 1924. 

I 2 1/2  år från hösten 1894 tjänade författaren getarpojk hos Per 
Karlsson och fick då ofta vara med honom i smedjan och dra pusten 
eller blåsbälgen. Härvid gjorde jag naturligtvis en hel del iakttagelser. 
Dessa skulle i sig själva ha varit ganska värdelösa även för mitt etno-
logiska sysslande, om jag inte senare råkat lägga mig till med metall-
slöjd som hobby och praktiskt bekanta mig med järnet och dess behand-
ling. Tack vare detta kan jag nu med bestämdhet fastslå, att de gamla 
hemsmederna här uppe arbetade helt och hållet »på gehör», vad eggsmide 
beträffade. De saknade totalt grundförutsättningarna för att kunna fram-
ställa eggverktyg av god och jämn kvalitet. Per Karlsson, som var en 
fullödig representant för de gamla hemsmederna, förstörde till att börja 
med det allra bästa stål genom att utsätta det för alldeles för stark värme. 
Då han vällde samman järn och stål i ett knivämne, brände han 
vanligen delvis upp detta genom att sätta på för hård värme. Därigenom 
gingo stålets bästa egenskaper förlorade. Grundregeln härvidlag är, att 
man icke skall värma stålet mera, än vad som är absolut nödvändigt. 
Endast vissa stålsorter tåla att vällas, och även de förstöras, om de 
bringas i närheten av förbränningstemperaturen. Vidare kände man inte 
till anlöpningsförfarandet vid härdning utan ävlades med att försöka 
härda färdigt på en gång. Den här saken blir begripligast, om jag först 
talar om, hur man rätteligen skall förfara vid härdning av vanligt 
eggstål. Allra först ser man till, att härdvattnet- är en smula ljumt. 
Är man obekant med stålsorten, värmer man föremålet endast blod-
rött och sticker ned det i vattnet under omröring. Skulle det nu inte 
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ha tagit härdning, visar det, att temperaturskillnaden mellan härdnings-
godset och vattnet varit för liten. Då är det att göra om proceduren men 
denna gång värma godset något mera. Den här gången lyckas det 
kanske. Stålet blir glashårt. Det syns på dess vitaktiga färg och känns 
med filen. Med denna hårdhetsgrad skulle eggen på verktyget smulas 
sönder. Det måste därför göras mjukare genom anlöpning. Först gnider 
man föremålet rent från glödspån och uppvärmer det sedan försiktigt, 
varvid man noga ger akt på de färgförändringar det på grund av oxi-
deringen undergår på ytan. Det börjar med halmgult och genomlöper 
hela färgskalan till mörkblått, om man låter uppvärmningen fortgå. 
Var och en av dessa färgnyanser anger en viss, alla gånger lika värme-
och hårdhetsgrad hos stålet. Värmeintervaller på in till 5 grader äro 
tydligt skönjbara för ett vant öga. Då man vet färgnyansen för den 
hårdhetsgrad man önskar, är det bara att genom neddoppning i vatten 
avbryta uppvärmningen, då rätta färgen kommit fram. Hur ytterst nöd-
vändigt det är, att eggsmeden känner till och behärskar denna detalj, 
inser man utan vidare, då Alan får veta, att hela anlöpningsvärmeskalan 
för tio olika verktygssorter är bara 89 grader C. eller • i medeltal 8,9 
grader mellan varje verktygstyp. Per Karlsson och de andra gamla hem-
smederna hade reda på, att härdat stål mjuknar, om man värmer upp 
det så pass mycket, att det ändrar färg, och de begagnade sig därav 
någon gång, om ett verktyg råkat bli alldeles för hårt för dem, men 
det gjorde de bara på en höft, ty de förstodo sig inte på anlöpnings-
färgerna. Deras yrkesterm för anlöpningsförfarandet är, betecknande 
nog, det ord i deras dialekt, som motsvarar riksspråkets 'antaga', 'för-
moda', 'gissa sig till', nämligen »hoov». Ex. »i hoov fel de» =Jag antar 
väl det eller förmodar det; »De veit du-itt, du bärä hoov» =Det vet du 
inte, du bara gissar. Att efter härdningen nödgas »hova» ansågs också 
vara lika misskrediterande för smeden som för en annan att behöva 
stå och gissa, då man bort veta säkert. Kunde man sin sak, skulle 
verktyget vara lagom hårt efter den första neddoppningen i vattnet, 
ansåg man, men med den metoden är det fullkomligt omöjligt att i 
förväg bestämma resultatet. Det är alldeles för stora värmeintervaller 
mellan de skönjbara färgskiftningarna hos glödande järn. Härdningen 
var ett verkligt och förargligt krux för Per Karlsson liksom för alla 
de gamla hemsmederna. På min tid hos honom försökte han sig på att 
ståla om yxor. Smidningen vållade honom inga svårigheter. Yxorna 
blevo så fina och formfulländade som helst, men eggen var sällan bra. 
Antingen veks den, eller också smulades den sönder. Första gången jag 
skulle använda en av hans omstålade yxor och högg i en liten kvist, 
for ett stort stycke ur den. Han hade vid härdningen haft för hög 
värme och för kallt vatten, så att det uppstått en härdspricka. Ännu 
på slutet av sin levnad gav han köpare av sina knivar rådet att slå 
kniven ur skaftet och lägga den på den heta kokspisen en stund, ifall 
den skulle visa sig vara »i det halest» (i hårdaste laget), så att eggen ville 
smulas. Förmodligen var det för härdningsproblemets skull Per Karls-
son hela sitt liv envisades med att hålla fast vid det arbetsamma och 
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64. Smiden av navarsmeden Per Karlsson i Brattås. Stående en fullständig 
sats navare, liggande en borrsväng och ett järn för urholkning av vrilar. --

Foto: Förf. 1924. 

kolslukande sättet att göra navarna av gamla liar. Sedan han rätat ut 
lien, rullade han ihop den till en ten, som han sedan med användandet 
av mycket hög värme svetsade samman och smidde ihop till lämpligt 
stora ämnen. I dessa låg stål och mjukt järn lagrat i flera tunna skikt, 
vilket hade det goda med sig, att det blivande verktyget höll, även om 
stålet var sprödhärdat. Riktigt eggvassa blevo dock hans navare mera 
sällan. Det var inte sagt, att det råkade komma stål just i eggen alla 
gånger. Ofta fick verktygets ändamålsenliga form och den alltid om-
sorgsfulla tillfilningen gottgöra, vad som brast i fråga om materialet och 
värmebehandlingen. 

I gamla tider tog man tillvara och utnyttjade varenda liten järnbit. 
Hur det gick till, fick jag en gång se prov på hos gamla Karl Ersson, 
som också smidde en smula och hade sin egen lilla smedja på gården. 
I en ask hade han under en längre tid samlat spikhuvuden, begagnade 
hästskosöm m.m. dyl. Sedan han fått till god fyr, stjälpte han allt 
detta i en hög i härden och satte så stark bläster, att järnskrotet bör-
jade smälta och flyta ihop. På ändan av en järnten fångade han genom 
kringvridning av tenen upp en kluns av den sega massan, lade den på 
städet och smidde ihop den, varefter han lindade på mera ur härden 
och smidde samman med det förra. Detta upprepades, tills intet mer 
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fanns att hämta ur härden. Den lilla smältan, som fortfarande satt 
fast vid tenen, värmdes så upp till vällnings och smiddes ut till en liten 
stång. Lars Olofsson i Jorm visade mig en gång en liten behändig 
hammare, som han för länge sedan efter samma metod framställt av 
idel avskrotade sågtänder. 

En gammaldags gårdssmedja var ett liggtimrat ryggåshus, täckt med 
gärdseltro, näver och torv. Golvet, högst 7 alnar (4,2 m) i kvadrat, 
utgjordes alltid av den naturliga marken. Som huset vanligen var myc-
ket lågt på väggbandet, var dörren i regel på ena gaveln. Fönster sak-
nades alltid, varför man måste ha dörren öppen under arbetet och städet 
placerat omedelbart innanför dörren. Eldstaden, som alltid hade plats 
i vrån på högra sidan om dören, var kringmurad på tre sidor och 
alltså tillgänglig frän endast ett håll. För att få plats med längre arbets-
stycken hade man tagit upp ett hål genom bakre murbalken och väggen. 
Härdens botten (»åvveip) bestod av lös jord. I vänstra murbalken av 
skiffer, var infälld en genomborrad täljsten för bälgrörets införande och 
skyddande mot värmen. Det var »pusst-pip-stein». Blåsbälgen eller 
pusten var av den vanliga tvårummiga snöplogformade typen. Själva 
bälgen var gjord av en smula sämskad men ej avhårad renhud, somn 
vände den ludna sidan inåt. Bälgen drevs med en smäcker hävstång, 
som nådde fram till härden. I inre vänstra vrån av smedjan hade den 
triangulära kolbingen sin plats. Den rymde i bästa fall 30 tunnor. Det 
var det enda utrymme man hade för kolen. 

Var och en som hade smedja, brände själv sina kol i en s.k. kol-
grav. Som av namnet framgår var det en nedsänkning i marken. Den 
var ungefär 3 m i fyrkant och omkring 6 dm djup. I bottnen av kol-
graven lades 2 st. »golvfiskar», runda stockar, 4 ä 5 tum i diam. De 
räckte tvärs över graven och placerades parallellt omkring 3 dm från 
vardera ändan av graven. De tjänade till att hålla kolveden upplyft från 
bottnen, så att elden skulle kunna sprida sig under hela partiet. Kol-
vedsstockarna av gran eller björk voro av samma längd som graven. 
Mycket grova stockar klövos i fyra. Kolveden travades så tätt som 
möjligt till ungefär 12 dm:s höjd från golvfiskarna. För att den ovan 
markytan liggande veden ej skulle rasa, slog man dels ned stödpålar 
i gravens botten, två stycken på vardera sidan, och dels gjorde man 
traven smalare upptill. Pålarna hade också till uppgift att bereda eld-
rum mellan veden och gravens väggar. Den färdigtravade veden täcktes 
med ett lager granris och där ovanpå tätt lagda grästorvor, men nere 
vid marken lämnades på ömse sidor en ungefär handsbred öppen springa. 
Gavlarna lämnades tills vidare öppna, men tillräckligt täckmaterial lades 
nära intill. Då vindstilla rådde, vanligen en kväll, stoppade man näver 
och torra stickor i alla öppningarna mellan kolveden å ena gaveln och 
tände på. Sedan stockändarna fattat eld ordentligt, täckte man för den 
gaveln fullständigt. Elden drog sig nu framåt längs stockarna. I öpp-
ningarna på sidorna syntes tydligt, huru detta fortskred. I mån som 
elden förflyttade sig, täppte man igen sidoöppningarna, och då lågorna 
slogo fram vid andra gaveln, täppte man även där med torvor. Genom 
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65. Gammal gårdssmedja i Björkvattnet, ej mer i bruk. — Foto: Förf. 1945. 

att skotta den ur graven uppkastade jorden över milan, färdigtätades 
betäckningen. Medelst en c:a 2 tum tjock, spetsig stör stack man i mån 
av behov upp draghål nere vid marken. Av rökens utseende avgjorde 
man, huru det stod till inne i milan. Röken skulle vara vitaktig och tung. 
Blev den blåaktig och lätt, förelåg risk, att milan skulle tändas, d.v.s. 
börja brinna med frambrytande låga. Detta förhindrade man genom att 
täppa till draghålen, men det kunde också hända, att man måste hälla 
in vatten på starkt hotade ställen, varför man alltid hade ett större 
kärl med vatten till hands vid kolgraven. 

Det brukade ta tre å fyra dygn att kola färdig en dylik liten grav. 
Då kolningen fortskridit, så att milan började sjunka ihop, bankade 
man den över allt med en stor träklubba. Där underlaget kändes löst, 
visste man, att det var färdigkolat. Då avstängde man all lufttillförseln 
till det stället och tog upp nya lufthål, där, det kändes hårt inunder. 
På ett mer framskridet stadium undersökte man denna sak genom 
att stiga -upp på milan och trampa. Då man inte kände flera hårda 
partier, täppte man igen alla lufthål och klubbade och trampade milan 
hårt och över allt samt förde på mera jord, om man ansåg det behöv-
ligt för eldens fullständiga kvävande. Om det var någorlunda lugnt 
väder, lät man milan ligga på detta sätt ända till en hel vecka, för att 
kolen skulle slockna fullständigt, hien var det blåsigt väder, måste man 
riva milan om ett dygn eller så och släcka med vatten. De på detta 
sätt framställda kolen voro ofta mindervärdiga, genom att lufttillförseln 
varit för stor, så att kolen delvis förbrunnit i milan, då de lätt föllo 
sönder i stybb och sotade mycket. 



Kap. XIII 

Pionjärern.a vid Sjouten. och Norrsjön 

Redan 1811 hade Nils Jakobsson från Järpen i Undersåkers 
socken med familj och boskap tidigt på våren företagit den mellan 
25 och 30 mil långa färden upp till sjön Sjouten i avsikt att där 
slå sig ned som nybyggare. På den tiden fanns det ingen enda 
bofast inom hela nuvarande Sjoutnäsets kapellområde, men där-
emot tyckes det ha varit gott om lappar i trakten. Någonstädes på 
sjöns norra sida byggde Nils en enkel riskoja för sig och de sina 
samt fällde och brötade ihop träd till en liten inhägnad att ha 
boskapen inom under nätterna. Meningen var förstås, att han 
omedelbart skulle gripa sig an med uppförandet av för vinter-
vistelse behövliga hus. Därav blev dock intet. Traktens lappar 
uppträdde nämligen så fientligt mot honom, att han inte vågade 
stanna utan bröt upp med detsamma och for till sin hemtrakt. 
Nästa vår, alltså 1812, kom där en annan undersåkersbo för att 
göra om nybyggesförsöket. Han hette Nils Petrus Jonsson iihrberg 
och hans hustru Anna Larsdottp,r. De hade med sig två kor, några 
småfän, en hund och sina tre minderåriga barn. Nybyggesplats 
utsågo de åt sig vid ett med en massa holmar belamrat »lon» 
(ava, lagun) på sjöns norra sida. Det var dn s.k. Baksjön nedan-
för nuvarande byn Inviken. Det var vid midsommartiden. Under 
sommarens lopp byggde de sig stuga och fähus samt bärgade vin-
terfoder åt sin boskap från de myrar och andra naturliga &Utter-
ängar, som det här fanns så gott om. Allt gick bra, ända tills 
några lappar från Millestskogs skattefjäll frampå hösten kommo 
för att beta sina renar vid Sjouten. Härvid inträffade det, att 
renarna förstörde några av nybyggarens foderhässjor. Ährberg 
begick då den stora oförsiktigheten att skida bort till lapparna 
och gräla upp dem för den gjorda åverkan. Detta retade lapparna 
på det allra högsta, eftersom de ansågo, att nybyggaren kränkt 
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deras rättigheter, i det att han gjort intrång på deras skattemar-
ker. Andra natten därefter infunno sig de tre lapparna Klement 
Bengtsson, Jon Jonsson och dennes son med samma namn och 
trängde in i nybygget. Mannen och hustrun sköto de nedi  varpå 
de begåvo sig bort med liken. Barnen och djuren lämnades att 
jämmerligen omkomma. De förra voro för små att skaffa sig 
bränsle och hålla elden vid liv, varför de fröso ihjäl. Då folk om-
sider kommo till nybygget, funno de barnen ligga döda i sängarna 
med torrköttstycken i händerna. Boskapen hade förstås svultit 
ihjäl. Klement Bengtsson skall ha varit mycket rik. Han ansågs 
äga inte mindre än 5 900 renar. Med livet fingo de tre lapparna 
sona sitt illdåd. De halshöggos i slutet av sept. 1813 vid Har-
bäcken i närheten av Tullingsås i Ströms socken. Flera tragedier 
av liknande slag tros ha utspelats i dessa trakter under den där 
tiden, men i övriga fall skall det ha varit lappar, som kommit 
bort, och det har inte väckt sådan uppmärksamhet, att myndig-
heterna brytt sig om att lägga sig i det. 

Sedan uråldriga tider äges fiskerätten i Sjouten av bönder i 
Ströms socken. Fordom tillgodogjorde dessa sig denna rätt direkt, 
i det att de på höstarna reste upp den långa, åesvärliga vägen 
och fiskade på lekplatserna. En del lokalitetsnamn minner om 
denna tid, och vid ett par av dem äro sägner om våldsdåd knutna. 
På norra sidan om sjön ha vi Bastuviken och Bastunäset. Här 
hade strömsborna en bastu för torkning av näten. Det var näm-
ligen svårt att få tork ute så där sent på hösten. Tomtningen efter 
detta hus lär ha kunnat urskiljas ända tills på senare åren. Något 
golv fanns ej i bastun, ej heller skorsten. Man eldade på marken 
i rummets mitt, och röken fick söka sig ut genom ett hål i taket. 
Näten hängdes på stänger, slagna mellan åsarna. På nätterna sovo 
männen liggande på marken runt elden. Vid ett tillfälle märkte 
man, att lappar ströko omkring i skogen i närheten på misstänkt 
sätt. Den kvällen lade karlarna träklabbar på sina liggplatser 
runt elden och bredde över dem kläder, så att det såg ut som 
sovande människor. Då det blev sängdags, ordnade männen med 
elden, så att den skulle brinna svagt men länge, varpå de smögo 
sig ut och gömde sig i närheten. Det gick efter beräkning. Om en 
stund kommo ett par lappar framsmygande och sköto genom eld-
husets ljusgluggar på de förmenta männen kring elden. »Hur det 
gick med skyttarna, har ingen talat om», slöt min sagesman med 
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66. Bastu i Kycklingvattnet. Den typ som är vanlig i övre Frostviken 
(lidtyp). Exemplaret är ovanligt litet. — Foto: Förf. omkr. 1924. 

en menande nick. Det lär vara efter den där bastuplatsen det norr 
om sjön belägna Bastunäsfjället fått sitt namn. Mitt ute i den 
stora sjön ligger LappholmerStrömsfiskare sägas här ha land-
satt och låtit omkomma av svält ett par lappar, som kommit till 
dem och velat få båtskjuts över sjön. 

Efter den hemska mordtragedin vid Baksjön dröjde det 18 år 
eller till 1830, innan ytterligare någon började på allvar reflek-
tera på att slå sig ned som nybyggare i den trakten, men den 
sommaren begåvo sig bröderna Olof och Per Pålsson, söner till 
Pål Olofsson i Gäddede, på undersökningsfärd till Sjouten. De 
båda bröderna voro den gången 29 och 23 år gamla. Om deras 
första besök minner än i dag namnet »Pe-Pålsa-huggste», varmed 
en plats i skogen strax öster om gården i Sjoutnäset benämnes. 
De två männen hade tyckt, att det där stället såg ut att vara 
lämpligt till gårdsrum. För att utröna, om andemakterna gillade, 
att folk där byggde åt sig, höggo karlarna fast sina yxor i en 
stockstump, som de på kvällen sköto en bit ut på sjön mitt för 
den utsedda nybyggesplatsen. Då de på morgonen funno stocken 
18 
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67. Bastu med svale (i sen tid förbyggd med bräder) i Gussvattnet. Denna 
bastutyp förekommer icke alls ovanför Gäddede. — Foto: Förf. 1924. 

ilandfluten på det samma stället, togo de detta som bevis på att 
de underjordiske gillade deras plan. Nu höggo de fyra timmer-
stockar och lade ut dem i en fyrkant på marken. Detta skulle 
föreställa tomtvarvet till en stuga och för eventuellt andra speku-
lanter markera, att platsen redan var upptagen. Så foro de dädan 
den gången, vissa om att byggnadsplatsen var viken för deras 
räkning. Tidigt nästa vår begåvo sig de båda bröderna med var 
sin lastade klövjehäst östöver fjällen för att på den utsedda plat-
sen sätta upp de nödvändigaste husen, innan de togo dit famil-
jerna och boskapen. Komna till Trångmoälven satte de sig upp 
på klövjorna för att rida över. Det var nämligen vårflod och hög-
vatten. Nu hampade det sig så illa, att Olof föll av mitt ute i 
älven och drunknade. Brodern vände då tillbaka hem, medtagande 
den döde. Själv förlorade han lusten att nybygga vid Sjouten. 
Rätt snart torde dock någon annan ha gripit sig detta verket an 
på allvar, ty 1838 bytte bonden Anders Persson i Kycklingvattnet 
bort nybygget Sjoutnäset till Ivar Jonsson i Lilla Blåsjön mot 
dennes hemman därstädes. I mellangift måste Anders erlägga 300 
Rdr. Själv hade han köpt Sjoutnäset av Erik Karlsson i Kyckling- 
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vattnet för 370 Rdr. Det efter tidsförhållandena överraskande höga 
priset tyder på att betydande arbeten måste ha varit utförda 
i Sjoutnäset, ty stället var ju krononybygge, och säljaren eller 
rättare sagt avträdaren kunde följaktligen inte göra anspråk på 
någon betalning för själva jorden utan endast för uppförda hus 
och utfört odlingsarbete. Erik Karlsson kunde inte förete lagliga 
åtkomsthandlingar i fråga om Sjoutnäset, men överlåtelsen stod 
ändock fast, och Ivar Jonsson blev genom utslag år 1843 antagen 
till krononybyggare i Sjoutnäset, d.v.s. gården vid kapellplatsen. 
Till byn med samma namn hör också det åtta km längre östefter 
sjön belägna Inviken. Ivar Jonsson, som var född 1811 och styv-
son till den beryktade och i sitt särskilda kapitel skildrade Malin-
Tanga, överlät på gamla dagar Sjoutnäsgården till sin son Jon 
Ivarsson. Hemmanet, som under tiden skattelösts, inköptes 1888 
av kronan till renbeteslandens utvidgande. 

En och en halv mil nedanför Sjouten strax på norra sidan om 
Fjällsjöälven, som här kallas Sjoutälven, ligger den lilla sjön 
Norrsjön. Enligt traditionen var en viss Stefan förste nybyggaren 
på den platsen, där han skall ha slagit sig ned någon gång på 
1820-talet. Kyrkoboken utvisar, att mannen hette Stefan Mell och 
var född i Kall i Jämtland 1792. Antagligen kom Stefan till Norr-
sjön från Tåsjö i Ångermanland, ty där var hans hustru född 
1809 och uppenbarligen ägare till någon hemmansdel därstädes, 
eftersom hon på gamla dagar uppbar födoråd från Tåsjö. Hon 
hette Stina Bengtsdotter. I flera år hade Stefan bott i Norrsjön 
och trott sig vara den fasta bebyggelsens yttersta utpost efter det 
där vattendraget. Men så en dag, då han var och fiskade borta 
i Hansselet, en utvidgning av Sjoutälven, fick han se färska hugg-
spånor komma flytande med strömmen uppifrån älven, och då 
förstod han, att där måtte ha blivit någon fler nybyggare högre 
upp i dalen. Den trakten var honom alldeles obekant, ty han 
hade under sina strövtåg inte kommit längre än till området när-
mast selet. Stefan begav sig nu åstad för att söka upp och bekanta 
sig med den nye grannen. I 3/4  mil fick han vandra, innan han 
fann, vad han sökte. Det var nybygget Sva.nselet inom Ströms 
socken. Här hade helt nyligen Johan Hjelm från Hillsand slagit 
sig ned i vilda skogen. Detta inträffade 1833, enligt vad min sages-
man Johan Olofsson Hjelm i Sjoutnäset berättade för mig år 
1930 Han var född 1850 och sonson till nyss nämnde nybyggaren 
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68. Roddflotte för nätläggning i mindre vatten, där man ej har båt. En 
nybyggares första farkost. — Foto: Förf. 1924. 

Hjelm. Stefan och Johan blevo goda vänner. Avståndet mellan 
deras gårdar var hela milen, så att de kunde knappast trampa 
varandra på hälarna. I varje fall behövde de inte träda varandras 
intressen för nära, ty de hade båda åt andra håll milsvida om-
råden att upptäcka, utforska och nyttiggöra sig. Min sagesman 
mindes de där båda gubbarna mycket väl och beskrev dem som 
ovanligt stora och ännu vid hög ålder kraftiga karlar. Stefan 
måste emellertid lida ohyggligt och länge, innan han fick slippa 
ut ur denna världen. Han drabbades nämligen på gamla dagar 
av »tring» (kräfta) i läpparna. Någon möjlighet att komma under 
läkarebehandling fanns inte för honom, utan förstörelsen måste 
få fortskrida ohämmat. Till sist förblödde mannen, genom att 
ett stort blodkärl i halsen frättes av, men innan dess hade allt 
köttet å nedre delen av ansiktet tärts bort, så att alla tänderna 
syntes. 

Hjelm i Svanselet brukade hållas uppe i Sjouten och fiska. 
Omkring 20 år hade gått, sedan Åhrbergs mördades av lapparna, 
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och det hade inte hörts, att någon kommit i stället. Hjelm blev 
därför storligen förvånad, då han en dag där uppe i sjön träf-
fade på nät, som inte hörde honom till. Det var inte den tiden 
på året, då strömsborna brukade vara där på fiske, och följakt-
ligen måste någon nybyggare här vara i farten, ansåg Hjelm. 
Hans hustru, som var duktig till att »köuk», gav nu hals av 
alla krafter, och genast kom det svar inifrån land långt borta 
på norra sidan sjön. De två rodde åt det håll, t arifrån ljudet 
hördes komma, och funno mycket riktigt folk i farten med att 
nybygga på densamma platsen, där iihrberg börjat. Den nye 
åbon hette Erik Persson. Han var född i Björkvattnet 1803 och 
dog som backstugusittare och fattighjon i Dabbsjön 1877. Endast 
17 år gammal hade han gift sig med Susanna Persdotter från 
Frostviken, som då var 36 år gammal. Erik och Susanna blevo 
stannande på denna plats bara ett eller annat år, ty dels var där 
så frostlänt, att det syntes vara omöjligt odla korn, och dels spö-
kade det så otäckt efter de mördade nybyggarna och de avrättade 
lapparna. 

I jämnt 30 år fick nybyggesplatsen vid Baksjön eller Inviken 
vänta på mannen, som definitivt skulle ta den i besittning. Han 
hette Amund Jonsson och var från Jorm. Då han år 1842 flyt-
tade över till Inviken, var han 40 år gammal. Till gårdsrum 
utvalde han en höglänt liggande plats ett par km från det gamla 
stället nere vid sjön, dels för att det skulle vara mindre frost-
länt, och dels för att han ville vara ur vägen för spökena. Amund 
var i flera hänseenden en märklig man och betydde på sin tid 
ofantligt mycket för de spridda nybyggarna där borta i »Sjout-
hålen», som området vanvördigt brukat benämnas av befolk-
ningen i socknens västra och av naturen mera gynnade del. Till 
att börja med var Amund en riktigt bra präst för sina närmare 
och längre bort boende naboar, fast näppeligen hade någon biskop 
velat hedra honom med sitt venia concionandi, sedan han när-
mare granskat mannens religiösa innanmäte. Amund var ren-
lärig luthersk kristen, så länge han inte ställdes inför konstigare 
problem än att de kunde klaras upp med tillhjälp av de tio 
budorden, den apostoliska bekännelsen och fader vår, men miss-
tänkte han, att mörka andemakter av den gamla nordiska hedna-
sorten drevo sitt spel, visade han sig äga en ovanligt fullständig 
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och. bra urhednisk vapensamling till deras bekämpande, varför 
han- också blev mycket anlitad som »visman» eller klok gubbe. 

I många år var Amund ensam åbo i Inviken, men sedan han 
hunnit bli goffa eller födorådstagare, hade gårdarna utökats 
till tre. Varje söndag höll nu Amund gudstjänst eller »bön» för 
befolkningen i den lilla byn, och det gjorde han grundligt med 
psalmsång, predikan och böner punkt för punkt enligt gudstjänst-
ordningen i psalmboken. Predikan läste han antingen ur Luthers 
huspostilla eller ur Lars Linderots. Förrättningen räckte om-
kring två timmar. Hela tiden var det även för barnen att sitta 
tysta och stilla alldeles som i kyrkan. Dessa sammankomster 
höllos i tur och ordning i de olika gårdarna. Efter bönen skulle 
det alltid vara någon traktering för alla deltagarna, vilka undan-
tagslöst utgjordes av byns hela befolkning. Helst skulle det vara 
kaffe, men sådant var man visst inte försedd med alla gånger, 
och då kokade man upp mjölk i stället. Ägde man en skvätt i 
flaskan, fingo gubbarna sig kanske också en sup eller kask. I stor-
helgerna tingade man Amund ända till Sjoutnäset, Trå'ngmon och 
Blomhöjden att hålla bön, och då bjöd man samtidigt hem till 
sig alla gifta personer från grannbyarna samt varenda människa, 
stor som liten, i den egna byn. Vid dessa tillfällen bjöds det på 
mat både en och två gånger, och de långväga gästerna blevo van-
ligen liggande över till nästa dag. Så for man gård- och bymellan 
i tur och ordning, tills alla i grannlaget haft bön och bjudning. 
Detta upprepades år efter år och spelade en mycket stor roll dels 
för stärkandet av samhörighetskänslan mellan de vitt spridda 
grannarna och dels som synnerligen behövliga festliga avbrott i 
det ytterst strävsamma vardagslivets enahanda. Vid de nämnda 
större bjudningarna förstod man att roa sig på varjehanda sätt. 
Man gjorde sällskapslekar och tävlade i brottning och andra 
»vigder», man kappsköt till måls och åkte skid- och kälkbacke, 
om väder och före var lämpligt. Sina .mer eller mindre märkliga 
upplevelser i det dagliga livet delgav man varandra ävensom de 
sparsamma underrättelser från andra trakter, som ryktesvägen 
kommit en till del. Den rika repertoaren av sagor och sägner, 
gamla utsmyckade historier och glada och sorgesamma visor 
försummade man inte heller att gå igenom. Ritualen var den-
samma, som sedan ålder följts' i den nu hundraåriga bygden i 
socknens västra del och som dess första bebyggare på sin tid 
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förde med sig från sina norska ursprungsbygder. Amund-goffa 
var inte bara den förnämnste traditionsbäraren i denna avskilda 
trakt utan också den, som främst sörjde för att det gamla hölls 
vid liv och gjordes till nya generationers egendom. Det är också 
bland hans efterkommande man i en senare tid gjort de rikaste 
folkminnesskördarna. Ända till sin död var Amund centralgestal-
ten där borta i Sjoutområdet. Skulle ett barn ha hemdop, skickade 
man helst efter Amund, och medan det formella frieriet ännu 
skedde efter de gamla högtidliga formerna, anlitade man alltid 
honom som böneman. Om en döende behövt lätta sitt samvete 
och prästen icke kunnat hämtas, hade man förmodligen vänt 
sig till Amund, och helt säkert hade han klarat upp det med. 

Hemma i gården höll Amund styvt på att barnen skulle läsa 
bords- och kvällsbönerna. De senare voro de i psalmboken för 
var dag i veckan upptagna jämte fader vår och välsignelsen. Från 
början läste man dem högt innantill, men småningom skulle de 
inpräglas i minnet, så att man kunde dem utantill. Under det att 
barnen läste kvällsbönerna, skulle de vuxna sitta stilla och höra 
på och följa med, och efteråt sjöng man en psalm. Det hölls alltså 
verklig husandakt där i gården. Barnen och längre fram i tiden 
barnbarnen fingo för varje dag en liten läxa i katekesen och bib-
liskan, och på söndagarna förhördes de i veckans läxor. Dessa 
uppgifter har jag av barnbarn till Amund, vilka själva varit med 
om alltsammans. Företeelsen var dock inte enstaka eller ny-
påkommen, utan ingick som led i barnauppfostran, sådan den 
sedan ålder bedrivits hos allmogen i gemen. 

Utan att ha blivit »väckt» var Amund, som vi redan sett, en 
religiös märkesman och moralisk kapacitet bland sin omgivning. 
Icke mindre var den betydelse han hade som »visman» och »dok-
tor», och då det bar in på gammal hednisk vidskepelse, var han 
där lika troende och hemmastadd som i kristendomens huvud-
stycken. Han hade inte bara en bergfast tro på tillvaron av under-
jordiske och andra uråldriga andemakter, utan han t.o.m. både 
såg och hörde dem. De voro för honom lika påtagliga realiteter 
som någonsin rävarna på marken och fåglarna under himmelen. 
I det stycket skilde han sig dock inte på minsta vis från den 
stora mängden människor på enahanda utvecklingsnivå. Jordens 
alla folkslag, även de allra lägst stående, ha att uppvisa i huvud-
sak ensartade vidskepliga föreställningar och därav betingade åt- 
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göranden. Vidskepelsen är naturbetingad, och orsaken till dess 
uppkomst är att söka i det mänskliga psyket självt. I sin utveck-
ling är övertron lika strängt lagbunden som varje annan natur-
företeelse och följaktligen någonting fullt normalt. Det fattades 
ingenting alls på förståndet hos Amund-goffa och hans gelikar, 
även om deras beteende mången gång kan te sig besynnerligt för 
en sentida betraktare. 

Tätt som ofta kom folk till Amund och ville ha hjälp för varje-
handa »ont», som de själva, deras husfolk eller boskap råkat 
ut för, och han var mannen att bistå dem. Medelst kraftiga läs-
ningar kunde han »stagg» eller »stä» blödningar och värk; han 
kunde »blåsa i vatten», så att detta fick egenskapen att driva 
bort elakartade åkommor, han ställde samman små offerpaket, 
som han under mystiska åthävor »kastade ut» åt de underjordiske, 
för att dessa skulle återkalla krämpor, varmed de beslagit någon 
Människa, han botade hästar för »modstöld», »visade ut» lämp-
lig tomt för gårdshus och ställde tillrätta, om det var »ofrett» 
eller »dålig tur» i stall eller fjös, jämte mycket annat i samma stil. 

Amund förstod sig emellertid även på mycket annat i medicin-
väg än läsning och kuckel. Av dalkarlar, som även i dessa av-
lägsna trakter gingo omkring med handel, försåg han sig med 
varjehanda apoteksvaror såsom kamfer, slagvatten, hjärtstyr-
kande droppar, aloe och dyvelsträck. Själv kokade han ihop medi-
kamenter av vändelrot, tivelbast, mjölonris, hägg- och enbark 
med flera andra växter. Av kåda och talg beredde han ett rik-
tigt bra sårplåster, och av skrapad och kokad videbark åstadkom 
han ett verksamt omslag för svullnader. Bölder bringade han till 
snabbare mognad med hjälp av grötar och becklappar, och hade 
man råkat få en lem ur led, drog Amund den med fast och säker 
hand i rätt läge. Amund var ingen oäven hemmadoktor, och ofta 
blev han anlitad. Han tog aldrig betalt vare sig för besvär eller 
medikamenter. Man fick icke ens tacka honom, för de gamla 
hade den tron, att läkemedlet eller botningsförfarandet skulle 
förlora sin verkande kraft, om man betalade eller tackade för 
detsamma. Men det var sed, att den, som blivit hulpen med råd 
eller dåd, någon tid efteråt kom stickande med en liten gåva efter 
råd och lägenhet. Någon inkomst att tala om blev det dock icke 
av denna rörelse. Av en Amunds sondotter, född 1856 och upp- 
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växt där i gården, fick jag en detaljerad, livlig skildring av hur 
ett sjukbesök hos farfadern brukade avlöpa. 

Då man besökte Amund för hälsan, skulle man ovillkorligen 
ha med sig en flaska brännvin, antingen man kom för egen del 
eller för någon annans räkning. Då man lämnat fram flaskan och 
sagt sitt ärende, låste Amund upp sitt lilla hörnskåp och tog 
fram ett brännvinsglas, som han använde uteslutande för detta 
ändamål. Efter att ha fyllt glaset med brännvin, tog han upp 
slidkniven och gjorde med dess spets ett korstecken i brännvinet, 
allt under det att han »puttra å las» (mumlade och läste) en 
hel del men så tyst och otydligt, att det inte kunde uppfattas 
av andra. Sedan lyfte han upp glaset mot ljuset och tittade genom 
det länge och väl, hela tiden rörande läpparna. Så satte han från 
sig glaset på bordet, vätte de två främsta fingrarna på högra 
handen i brännvinet och gjorde med de våta fingrarna kors-
tecknet på sin egen panna. Därefter tömde han glaset i tre små 
klunkar, mumlande och läsande mellan varje smutt. Då detta 
var gjort, lade han händerna i kors bakpå ryggen och tog till 
att med stora steg spatsera runt stugugolvet. Slutligen satte han sig 
på en stol framför den besökande och utfrågade honom, allt under 
det att han oavlåtligen såg honom i ögonen. Gubben hade »skarpa 
ögon och vass uppsyn», sade meddelaren. Frågorna gällde, var 
personen hade ont, hur det kändes, huru länge han haft det onda, 
vad han var på för, ett »rom» (rum, ställe), då han första gången 
kände det, vad det var för tid på dagen, och vilken väg han gick 
från platsen. Resultatet av hela undersökningen blev, att Amund 
konstaterade, att vederbörande »råkat ut för något obehagligt på 
det där rummet». Hur han bar sig åt, då han sedan ställde i 
ordning medicinen, vet man ej, ty därmed höll han till för sig 
själv i ett uthus, eftersom stugan hade bara ett rum. Huvud-
beståndsdelen i medicinen utgjordes av det brännvin den besö-
kande lämnat till Amund. Till detta torde han väl i regel ha 
satt något läkemedel av ena eller andra slaget och alla gångerna 
preparerat det med starka läsningar och korsning och kretsning 
med stål. Så fick den besökande tillbaka sin flaska med besked 
om huru innehållet skulle brukas. Det troddes, att Amund i bränn-
vinet kunde se, om det var de underjordiske eller någon illa-
sinnad människa, som »kunde till» (rådde för), att någon blivit 
sjuk eller drabbats av annan olycka, ävensom vem den skyldige 
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var. Någon uppgift om att Amund genom hemliga konster för-
sökt att göra ont i ställ" har jag icke erhållit, ej heller har man 
påbördat honom att ha begagnat sig av dödben eller andra illa 
ansedda medel. Det omisskännliga gamla trollkarlsdraget till trots 
tyckes Amund ha varit en kristligt from man, sprängsäker i 
sina kristendomsstycken och i sitt dagliga liv rättskaffens utan 
tadel. 

Amunds sätt att mera direkt arbeta med andemakterna och 
det ohägn de ställt till med framgår nog så tydligt av följande. 
En av gummorna i byn hade fått en sådan ryslig huvudvärk, att 
hon låg och yrade och välvde med ögonen. Sedan man i en gård 
1 1/2  mil längre bort lyckats komma över ett kvarter brännvin, 
skickade man efter Amund-goffa. Gubben fick ett väldigt knog. 
Sedan han »sett i brännvinet», gav han sig iväg till en källa i 
gårdens närhet, i vilken han rotade och grävde en lång stund. Sen 
kom han in i stugan, där han med sina konster länge och väl hölls 
i spisen. Kniven var i flitig användning hela tiden. Med den 
korsade han, stack och kretsade både i brännvinet och vattnet, 
i luften och askrnörjan. Han stod i så hårt, att han till sist 
svettades som i tungt arbete. Till sist var han på det klara med 
fallet. Kvinnan hade varit oförsiktig nog att hållas med kläd-
tvätt vid den där källan under den tid, då hon »haft på kläderna» 
(reglering). Därvid hade någon bloddroppe råkat falla i vattnet, 
och den hade de underjordiske tagit och »förlorat» (fördärvat, 
skadat) dess ägare med. Att lägga detta till rätta var en smal 
sak för Amund, sedan han väl och vackert ställt diagnosen. 

Angående Amunds förmåga att »stagga blod» berättade hans 
egen son Per följande för mig någon gång kring sekelskiftet. 

— Det var medan jag var ung och hemma hos far i Inviken. 
En kall vinterdag höll jag på att köra hem starr från en myr norr 
på skogen. Då jag nu var på hemväg gående bakom lasset, fick 
jag se en ripa sitta på lämpligt skotthåll från vägen. Efter vanlig-
heten hade jag bössan med, och den var laddad, för det var en 
mynningsladdare, och i en sådan lägger man inte in skottet i 
en handvändning. Bössan låg instucken bland lövriskvistarna från 
stackbottnen överst på lasset och med mynningen riktad bakåt. 
Då jag nu skulle dra fram bössan, hakade hanen fast i en kvist, 
drogs upp och föll ned, och då gick förstås skottet. Jag fick 
kulan rätt in i bröstet. Tur var det väl, att det inte var ett hagel- 
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skott, för då hade det nog blivit trasor av alltihopa. Då skottet 
träffade mig, svartnade det till för ögonen, och hade jag inte med 
detsamma fått tag i »tångran» (lass-stängerna), hade jag väl fallit 
över ända och blivit liggande där. Nu lyckades jag dra mig upp 
på lasset, där jag lade mig raklång på rygg och smackade på 
hästen, så att han gav sig iväg hem. jag hörde så väl, hur det 
skvalade och rann inne i bröstet på mig. Då jag kom hem på 
gården, tordes jag inte röra mig utan låg där jag låg, och ropade 
på hjälp. Far var en bra bit ner i backen på väg ut på sjön 
för att vittja »hoan» (ståndkrokarna). En syster till mig ropade 
på honom och sa, att jag hade skjutit mig, och då kände jag så 
väl, huru blodet tvärstannade i mig. Far var säker till att stä 
blod, och om han inte varit den gången, hade jag strukit med. 
Kulan hade gått rätt igenom bröstet, så att den syntes titta fram 
en smula genom skinnet bakpå ryggen. Far försökte peta ut den 
med knivudden, men det gick inte. Den satt så förgalet gott. Men 
då tog syster Ingeborg och gnagde ut den med tänderna! Något 
men fick jag inte av den där resan, men jag måste förstås 
ligga till sängs ett bra tag. ---- Så långt Per Amundsson om faderns 
förmåga som visman. 

En och annan på den tiden kunde vara otroligt avundsam och 
ohämmat råbarkad, varom följande helt säkert sanna berättelse 
bär nogsamt vittne. Lisa Hjelm i Sjoutnäset, f. 1862, berättade 
på sin tid följande för mig. — Då mor på julmorgonen 1858 
kom till fjöset, stod den ena av hennes två kor vid dörren och 
hade ena foten avskuren i fotleden, så att den hängde fast bara 
med en smal hudstrimla. Mor hade genast klart för sig, att någon 
illasinnad, avundsam människa här varit framme, och den hade 
måst fara minst en halv mil i sitt snygga julärende, för här har 
ju aldrig funnits några grannar. Farfar, »Ivar-goffa», var åter 
av en annan mening. Det var de underjordiske, som vari: framme, 
ansåg han. Så skickade man bud på Amund Jonsson i Inviken. 
Han var duktig djurläkare, men det här kunde han inte laga. 
De måste slakta ned kon. Även han trodde, att dådet var utfört 
av något osynligt väsen, och han hade sagt till mor, att om hon 
fick se någon »vöunn» ('mullvad', d.v.s. jordsork) hålla till vid 
fjöset, så skulle hon för allan del inte slå ihjäl den, för det var 
nog helst något underjordiskt, och finge det vara i fred, fore det 
väl så småningom sin väg och toge olyckan med sig. 
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Amund var företagsam och mycket händig. Han kunde prak-
tiskt taget alla då brukliga manliga slöjder. Mest framstående var 
han som smed och båtmakare. Som slåtterkarl sökte han sin like 
i att vara både rask och uthållig, och det var för den tidens 
fjällbyggare meriten framför andra, eftersom det var av boskapen 
man hade sin huvudsakligaste bärgning. Amund var gift två 
gånger. Första hustrun hette Malin Persdotter och var från Jorm. 
Med henne hade han sju barn. Hans andra gumma hette Karin 
och var dotter till Stor-Fredrik, en av de två första nybyggarna 
i Blåsjön. De hade två barn tillsammans. Alla dessa nio barn utom 
ett levde till vuxen ålder, vilket tyder på att levnadsförhållandena 
där i gården varit goda. Amund själv blev 94 år gammal men 
hade säkert blivit åtskilligt äldre, om han inte råkat ut för ett 
olycksfall, för det syntes inte minsta fel på honom dessförinnan. 
Ett par veckor före jul år 1896 satt han frisk och kry och filade 
på ett par bordsknivar, som han smitt och ämnade ge bort som 
»jultråd» (julgåva) åt en sin sonhustru. Så skulle han gå ut ett 
litet ärende. På gården var det glanskis. Amund förlorade fot-
fästet för båda fötterna samtidigt och föll handlöst baklänges. 
Lång och grovlemmad som han var, blev fallet mycket tungt. 
De måste bära in honom och hjälpa honom av med kläderna. 
Som de då lade honom på rygg, blev han liggande orörlig, för 
han tålde inte, att de rubbade honom det allra minsta. Han hade 
visst fått vekryggen alldeles sönderkrossad, för det avgick ym-
nigt med blod urinvägen. Från första ögonblicket var den gamle 
fullt på det klara angående orsaken till olyckan. Hans gamla 
antagonister, de underjordiske, vilka han medelst sin klokskap 
vållat så mycken avbräck under sin långa levnad, hade helt 
enkelt sparkat undan honom fötterna och såmedelst utkrävt 
hämnd. I den tron dog han efter tre veckors helt visst mycket 
svåra lidanden på årets sista dag 1896. Huru ont han egentligen 
hade, fick ingen veta. Han bet ihop tänderna och led i tysthet. 
Måhända gjorde han så mest med tanke på de underjordiske. 
Han unnade dem väl inte glädjen att höra honom jämra sig 
över det tjuvnyp de givit honom. 



Kap. XIV 

Några folklivsbilder 

1. Per Amundsson i Inviken 

Per Amundsson var född 1829 och son till den i föregående 
kapitel skildrade Amund-goffa i Inviken. Hustrun åt Per hette 
Märet och var dotter till Hans Bengtsson i Jougdaberg, det ställets 
förste åbo. Hon var född 1832 och den yngsta bland 12 syskon. 
Per och Märet hade 9 barn, av vilka 7 ännu voro i livet, då jag 
år 1930 gjorde de anteckningar, som här ligga till grund. Om inte 
rena olyckan hållit sig framme, hade de förmodligen varit vid 
liv allesamman, men två av sönerna hade drunknat, dock inte 
på samma gång. Det mesta ev det som följer här nedan är med-
delat av Per Amundssons äldsta barn, änkan Maja Johansson, 
född 1856. Vid tiden för mitt besök hos Maja hade hon varit 
helt blind i 30 år. Ingen har dock mera klarseende och detaljerat 
än hon skildrat för mig den gamla tidens förhållanden. Under 
det att hon berättade, synes det som spanade hennes stora, slock-
nade ögon långt borta i fjärran, och hennes minspel var livligare 
och mera snabbt skiftande än de flestas med seende ögon. Om 
jag hunnit skriva ned ord för ord, vad hon berättade, hade det 
blivit allra bäst, men det kunde jag ej, och då får det duga med 
det näst bästa: en omsorgsfull bearbetning av det på stället ned-
skrivna referatet. 

Per och Märet gifte sig 1855 och stannade kvar i Inviken till 
1869. Under de 14 åren fingo de 6 barn. Per erhöll av sin far 
del i hemmanet men ingen röjd eller bruten mark och inga hus. 
Det var för honom att börja från ris och rot borta i en skogs-
backe. Under den tiden satte han upp en stuga, ett vinterfjös 
med fårläm, en fjöslada med »treep» (ett litet utskjutande loft), 
ett stall med plats för tre hästar, ett bur (häbbre) i två.  rum, det 
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ena avsett för mat, det andra för kläder och med en säng att 
användas om sommaren; vidare en fullstor låve (kornlada), en 
delvis murad och delvis timrad utekällare samt slutligen två som- 
marfjös, varav ett för korna och ett för småfäet. Utav folk i den 
ställningen var det bra gjort på 14 år. Både Per och hans hustru 
arbetade mycket hårt, för det var deras mening, att de inte bara 
skulle dra sig fram utan rent ut få det bra, och de voro på god 
väg, då nödåren i slutet av 60-talet satte in och det gick över 
ända för dem. Då de hade det som bäst, vinterfödde de 6 kor, 
därav en åt goffars, omkring 25 får, 10 getter och 2 hästar. Om 
det fått fortsätta på samma vis så pass länge, att de större bar-
nen hunnit växa upp och bli fullt arbetsdugliga, skulle de ha 
kommit att klara sig fint, men det gick inte den vägen. 

Stugan, som Per byggt, var en mindre ryggåsstuga utan läm 
eller halvhjäll. Den hade två små fönster och i ena vrån en stor 
öppen spis. Väggarna voro flattäljda invändigt, och i stockfogarna 
var det inlagt ymnigt med mossa. Stenfot saknades. Det var bara 
knutstenar och mellan dem mullvarpa upp på halva nedersta 
stocken. Golvet bestod av breda, planbilade och hyvlade halv-
stockar. Trossbotten fanns där förstås inte, men runtom på in-
sidan var det fyllt med torr jord ända upp på tomtvarvet, så 
att golvkallt var det inte. Taket var av gärdsel, näver och torv, 
muren av gråsten och lerrappad. Mellan muren och väggen var 
ett ganska rymligt prång, där la ggved och annat mindre gagns-
virke travades in för torkning. På särskilda åsar i trephöjd (så 
att man genom att »treep» eller sträcka på sig nådde upp) fanns 
det hyllor för tjockmjölksskålarna. På de åsarna trädde man 
också upp varjehanda större slöjdvirke och hängde kläder, skor 
och trygor till torknings. I stugan fanns en stor väggfast skåp-
säng med högsäng samt en vanlig enkel väggfast säng. Utom 
efter dörrväggen och de ställen, där sängarna voro fastbyggda, 
hade man över allt anbringat väggfasta bänkar. Det stora mat-
bordet i vanlig gammaldags stil upptog större delen av utrym-
met mellan skåpsängen och den mindre sängen vid motsatta väg-
gen. Dörren befann sig mitt på ena gavelväggen och ledde direkt 
ut i det fria. Inne i stugan hade veden sin plats mellan dörren och 
spisen, och på andra sidan dörren var kärilvrån med öppen pinn-
räcka för mjölktrågen. I skåpsängens nedre avdelning hade fat 
och mor sin liggplats. Framför sängen hängde »dissa» (medlös 
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69. Torparstugan i Kycklingvattnet, uppförd på 1870-talet. — 
Foto: Förf. 1924. 

liten vagga, i vilken ungen snördes in) i en rem åtkomlig för 
mor. I högsängen var det plats för fyra barn, men då måste de 
ligga skafötters två och två. Ett par av barnen låg i den lilla 
sängen. Kom det främmande, tog man åt dem in en stor säng--
korg av furupärt. Sommartiden lågo föräldrarna i buret (häbbret) 
och de andra uppe på trepet i fjösladan. 

Alla matkärl till vardagsbruk voro av trä, och det mesta hade 
Per tillverkat själv. Var och en hade sin matkopp, träsked och 
»joong», d.v.s. kortbladig bordskniv med skaft av renhorn. De 
knivarna hade Amund Jonsson gjort och givit barnbarnen. För 
att kiv och bråk inte skulle uppstå om de olika föremålen, var 
varje sak märkt med första bokstaven i ägarens namn. Huset 
ägde också några stycken tenn- och porslinstallrikar, men de 
togos fram bara vid de stora högtiderna och åt främmande. I 
hela huset var icke en enda målad sak att se. 

Bland syskonen var Maja äldst och fick göra rätt för sig, så 
fort hon kunde. Hon var bara sju år, då hon började geta. Första 
dagen i skogen mindes hon mycket väl. Det var nämligen så 
ovanligt god mat i säcken den gången. En and hade råkat trassla 
in sig i ett nät. Den hade modern kokat i »mussu» (ostvassla). 
Så lagade hon till all sorts fågel, då hon skulle »göra sig för» 
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70. Interiör av stugan å föregående bild. — 
Foto: Förf. 1924. 

riktigt. Fågeln plockades, sveddes och rensades och lades så i en 
mindre skaftgryta, fylld med vassla, som fick koka in nästan helt 
och hållet. Det var wrkligt god mat. I hemmet hade de sagt, att 
flickan skulle stanna i skogen med kreaturen, ända tills solen 
stod västerst på himmeln, och det försökte hon rätta sig efter, 
men då hon kom hem, sutto de och åto middag. Klockan var 
bara två. Då skrattade far åt henne, och det tyckte hon var så 
harmligt, att hon sedan höll ut på kvällarna, tills hon var säker. 
Mången gång blev Maja vill i skogen, så att hon inte hade en 
aning om var hon befann sig, men för det blev hon ej orolig. De 
hade nämligen lärt henne, att hon sådana gånger bara skulle 
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traska på efter korna och låta dem gå, vart de ville, så kom hon 
nog till rätta. I början inträffade det dock mer än en gång, att 
fadern måste ge sig iväg till skogs och söka efter både kräken 
och getaren. 

Makarna voro ovanligt duktiga arbetsmänniskor, och de lågo i 
hårt alla tider på året. Strävsammast var det förstås om som-
maren under slåttern. Den började då som nu i Saraveckan, d.v.s. 
tredje veckan i juli. Några dagar dessförinnan fick slåttaren lov 
att så småningom »mytj opp se» (mjuka upp sig) genom att i 
godan ro slå några stackslätt hemomkring. Första dagen arbe-
tade han bara några få timmar och helt makligt, för att ej bli 
»liå-bröttin» (liebruten), d.v.s. stel och öm i kroppen av det ovana 
arbetet. Nästa dag höll han ut lite längre och ökade upp arbets-
takten en smula för att dagen därpå göra fullångt dagsverk utan 
att dock ta ut krafterna till det yttersta. 

En dag på myren med Per Amundsson och hans husfolk 
(Fritt referat efter Maja Johansson.) 

Den dag, då det skall bära åstad till myren »me grålila» (på allvar), 
går Märet tidigare än vanligt till sina sysslor i fjöset, och under tiden 
tar Per och slipar liarna på storstenen. Alla barnen hjälpas åt att dra. 
Närmast svängkorset står Maja, som är störst och starkast, och så de 
andra undan för undan utefter hela dragstången. Längst ute på ändan 
hänger en parvel, som är så liten, att han inte gör någon nytta alls, 
men han får gärna vara med och inbilla sig, att han hjälper till. Om 
någon timma eller så höras skällorna pingla uppe vid sommarfjösen. 
Mor håller på att släppa ut boskapen. Då lämnar Maja sin plats vid 
slipstenen, nappar i förbifarten åt sig getarsäcken borta vid stugudör-
ren och springer till sitt värv i skogen. 

Den enkla frukosten är undanstökad, och nu ska myrbördorna stäl-
las i ordning. I sin väldiga ryggmes binder Per brödlöpen (den stora 
asken med tunnbrödet), en stor träflaska med tjockmjölk, en mindre 
slipsten med träås, huggyxan, lieknippan och ett gammalt trastäcke, 
som han skall ha att breda över sig de få timmar han sover på natten. 
I »kla-såttjen» (ryggsäck av skinn) plockar Märet ned smörasken, 
asken med sovelgröten, en liten mjölpåse, torkat kött, ost. mesost och 
salt. Detta skall hon bära på ryggen. På framsidan bär hon det halvårs-
gamla barnet i »dissan», som hänger i ett band över halsen. Per är 
en stark karl, men den här bördan mäktar han dock icke axla på 
annat sätt än genom att sätta sig på marken. Det knakar i fässlor och 
vidjebindslen, då han böjer ryggen framåt och med svårighet reser sig 
först på knäna och sedan på fötterna. På vänstra axeln lägger han så 
19 
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71. Ungt nybyggarpar på väg till myren. Han bär på ryggen »myrbördan»: 
gryta, bröd- el. matlöp (1), tjockmjölksflaska (2) och ett knippe omlindade 
har (3). Hon bär i handen sina »raksterrivor» och hans grövre »kämm-

riva» (4). — Foto: Förf. 1924. 

lieorvet och 6 stycken räfsor, alltsammans hopbundet till en fast knippa 
för att lättare kunna hanteras. Det är en dubbelsats av verktyg, för man 
måste ha reserv. Knippan är inte mera än omkr. 5 kg tung, men den 
är besvärlig att hålla i läge på skuldran. I högra handen bär han en 
liten kopparkittel att koka gröt i. Mor kan inte bära något i händerna. 
Hon måste ha dem båda fria för att stödja under och balansera »dis-
san». Ett av de större barnen får följa med till myren för att se till 
lillbarnet, medan mor räfsar. De tre andra barnen lämnas hemma att 
reda sig själva över dagen, så gott de kunna. Innan far och mor gå 
hemifrån, släcka de omsorgsfullt elden på härden och gömma undan 
tändstickorna och alla farliga verktyg. 
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72. En s.k. gapabusta vid en myr mellan Ankarvattnet och Raukasjön. I för-
grunden syns den primitiva slipstensställningen, som består av en ho (X) 

mellan två stubbar (1 och 2). — Foto: Förf. 1913. 

Då myrfolket gått omkring 3 km, är det framme vid den slåttermark, 
som det denna gång gäller att bärga. Här finns en s.k. »gapa-busta» 
uppförd. Det är ett direkt från marken uppstigande ensidigt tak av 
störar, näver och torv, skylande en markyta av 5 eller 6 kvm. Anord-
ningen påminner om en gammaldags uppgillrad råttfälla. Öppningarna 
på sidorna stänger man för med lövruskor, men framsidan lämnas 
helt och hållet öppen. Framför den har elden sin plats. Det allra första 
slåtterkarlen gör, sedan han anlänt till bustan och 'lagt av sig bördan, 
är att han söker upp en torr plats och slår sängfodret, så att det skall 
hinna bli torrt till kvällen. Därnäst ser han om bustan och lagar, vad 
som skadats, sedan man sist var här. På en trädgren är dissan med 
ungen redan upphängd, och bredvid posterar sytaren, beredd att på 
ögonblicket sätta dissan i gungning, om den lille skulle ge ifrån sig 
något livstecken. Under tiden har mor räfsat ihop sängfodret till en 
liten breda och rustat fram maten, så att man kan få sig en »båttå» 
(beta), innan man beger sig till arbetet ute på myren. Då det är gjort, 
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sättes »mat-hyvy (matgrejorna) in på sin plats i bustan, mor tar ned 
dissan och lägger ungen till bröstet ett par minuter, hänger den sedan 
tillbaka på sin gren, och så »Will» (pallra) de tu iväg till sitt knog. 

Nu är Per Amundsson på myren och »gåor skåora» (går skåran: 
skäret) så brett, som det långa orvet och den väl framlagda lien med-
giva, och det är inte det lilla. Per, han kan slå. Han fjäskar inte upp 
takten. I långa, sugande hugg för han lien. Han g å r faktiskt fram 
över myren med ordentliga fast långsamma steg, och det vill vara 
mycket långt över stackslättet, om han skall bry sig om att pusta ut 
något ögonblick på vägen. Borta vid myrkanten, där vide växer, får 
han ta igen sig lite genom att småhacka med lien. Fram och åter och 
om igen i jämn takt går han sina skär över myren. Emellanåt stannar 
han och »heejn» (bryner) lien med omsorg, ty det måste vara brän-
nande vasst åt den korta, veka myrstarren. Det är en vacker syn att 
se en riktig slåttare gå skåran, men räfserskan av rätta sorten tar sig 
ingalunda sämre ut, där hon följer mannen hack i häl, överfarande 
varenda avmejad fläck med sin »riva» (räfsa) så väl, att där knappast 
står att upptäcka ett enda kvarlämnat litet strå, och ändock greder 
hon ut det hopräfsade fodret jämnt och fint i långa, lämpligt tjocka 
bredor, som alla hänga samman med varandra och läggas efter en viss 
bestämd plan, för att den slutliga hopräfsningen av torrfodret skall gå 
lättvindigast möjligt. 

Där arbeta de tu med en iver, som knappast tillåter växlandet av 
ett ord. Det går inte bra att prata under den här sortens göra. Vad 
tiden lider, vet man inte säkert, ty man har ingen klocka på myren. 
Man gnor på, tills man blir uthungrig, eller ock tills man gjort den 
»skannt» (det beting) man givit sig själv. Det vanliga är, att man på 
morgonen skall slå ett halvt lass-stackslätt,1  innan man tar sig något 
till livs. Kaffe eller något som helst i dess ställe brukas inte på morg-
narna här i huset. Det är att ge sig upp och ut i arbetet utan vidare 
krus. Klockan kan väl vara vid pass 5 eller allra högst 6 på morgonen, 
då man börjar arbetet, och innan man har sin skant färdig, lider det 
nog framåt 9-tiden, alltså en fyra timmars hårt arbete på fastande 
mage, och så är det alla dagar under slåttern, sedan man kommit sig 
riktigt i gång. 

Märet har stannat på myren ända tills utöver 8-tiden på kvällen. 
Kanske har Amund lutat sig ned vid pass en timme mitt på dagen. 
Hon åter har knappast fått rådrum att lägga sig något. Rasterna ha 
gjorts så korta som möjligt, och på de småstunderna har lillbarnet 
måst få sin skötsel. Pojken, som sett om den lille under dagen, får 
bege sig hemåt en god stund i förväg, ty han kan ej färdas så fort 
som mor vill och behöver, då hon äntligen sätter åstad hemåt. Nu är 

i Ett »stackslätt» är ett myrflak, från vilket den slagna starren bäres sam-
man i en enda stack. Om stacken inte blir större än att man kan taga den 
i ett lass vid hemforslingen av myrhöet om vintern, kallas den en »lass-stack» 
och slåtterlandet sålunda ett »lass-stackslätt». 
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73. Det torkade fodret räfsas ihop till strängar, som sedan avdelas i »tap-
par» eller »klumpar». Mannen håller på att förbereda en »kämma», d.v.s. ett 

fång. — Foto: Förf. 1913. 

hon själv på hemgående med dissan och ungen hängande på ryggen 
som ett annat gevär. Hon springer, mera än hon går, ty än är det 
mycket som skall uträttas, innan hon får göra kväll. Hur kan det stå 
till med barnen därhemma, undrar hon ängsligt. Och var är pojken, 
som hon skickade i förväg? Han kan väl aldrig ha gått av den svår-
sedda stigen och tullat bort sig! Här tvärstannar hon och ropar med 
ängslig röst gossens namn. Gud ske lov! Det kommer svar genast och 
från rätta hållet. 

Hemma befinnes allt vara i sin ordning. Maja har i rätt tid kommit 
hem med alla kreaturen välbehållna, mjölkat getterna och börjat med 
korna. Nu får flickan gå in i stugan och hänga vällingämnet över elden, 
och mor själv sätter sig till mjölknings. Sedan hon silat upp den nya 
mjölken i tråg och vrilskålar, ränner hon ned den färdigskummade i 
storkitteln och tar ur en ost. Under tiden har getarflickan gjort upp 
eld under storgrytan borta vid bäcken, fyllt den med vatten och lagt 
ned däri de nyss tömda mjölktrågen jämte en knippa enris, så att 
det är klart för mor att ta ihop med kärilvaskningen, sedan hon fått 
osten i formen. Så duktig och villig Maja än är, kan hon inte få göra 
detta. Hon orkar inte föra skäftestvagan med nödig kraft, och det är 
så särdeles viktigt, att mjölkkärlen hållas nöjaktigt rena. 

Då mor sent omsider kommer in i stugan, är där tyst och stilla. 
Barnen ha för en god stund sedan ätit sin välling och gått och lagt sig 
borta på trepet. Med välbehag tömmer hon sin vällingkopp. Just då 
hon sitter där med knäppta händer och tackar Gud för den goda 
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74. Med »kämman» på axeln bär det av till stacken (jfr texten ovan s. 147). 
— Foto: Förf. 1913. 

maten och gläds åt sommarens första välbärgade starrstack och åt att 
hon i nästa ögonblick skall få gå till vila, börjar ungen kinka. Det 
hörs på låten, vad det är för ett fel. Han har flitt ned sig. Men snart 
ligger den lille torrt och rent och är »vMtöug» (vettig: snäll) som van-
ligt. Själv tar Märet av sig »löparskorna», greder ut det fuktiga sko-
fodret till torknings framför den pyrande elden, byter ut dagkjolen mot 
en nattstubb och kryper in i skåpsängen för att ögonblickligen domna 
bort i en härlig sömn. 

Borta på myren går Per Amundsson alltfort sina skär och räfsar 
bredor, för det ser ut att ämna bli höväder i morgon med, och då är 
det bra att ha mycket liggandes. Men nu måste han ändock göra kväll. 
Han orkar inte mera, så att det är så »grett» med den delen. Kom-
men till bustan kokar han sig en riktig gröt, för nu är han så »sWpin», 
att det skriker i tarmarna. Hur förmögen och lycklig känner han sig 
icke, då han tänker på att han i år lyckats komma över sommarmjöl, 
så att han får koka gröten, som den skall vara på myren, så fast, att 
man kunde bära med sig kallgrötstycket uppträtt på rivskaftet, om 
man så ville. Nu äter Per Amundsson sitt stora mål för dagen under 
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verklig andakt och intensiv njutning av tillvaron. Det ä r gott med 
ångande het kornmjölsgröt, inlindad i den behagligt syrliga tjockmjöl-
ken. Matkoppen, beräknad för en vuxen arbetskarl, rymmer vid pass 
en halv kanna. Den var full vid måltidens början. Nu slickar Per den 
ren med pekfingret, och närapå lika mycket gröt har han ätit därtill. 
Men så är han också så mätt, att han stånkar, då han böjer sig framåt 
för att dra av sig skorna. Då det är gjort, knäpper han av sig svång-
remmen och är därmed avklädd för natten. Till skydd mot de under-
jordiske hugger han fast slidkniven i spännstocken, stjälper sig sedan 
baklänges i den nyslagna, sköna starren, drar täcket över sig till skydd 
mot myggen, börjar läsa den veckodagens kvällsbön, som alltjämt 
säkert sitter kvar i minnet sedan barnaåren, men känner, att han inte 
skall kunna hålla sig vaken så länge, varför han i stället korsar för 
sig och somnar som ihjälslagen. Efter på sin höjd en fem timmars 
sömn vaknar Per och känner sig som en splitter ny människa. Det tar 
inte många minuter för honom att få på sig skorna, omgjorda sig med 
svångremmen och lägga in en redig tuggbuss av norsk skråtobak, och 
med det är han färdig att starta det långa »förduggu§munikte» (arbets-
avsnittet före frukosten). I så god tid, att hon hinner ställa i ordning 
det enkla morgonmålet, infinner sig hustrun med lillbarnet och sytaren 
vid bustan. Medan man pustar ut en stund på maten, slipas liarna. 
Det arbetet är så lindrigt, att man betraktar det mera som en vila. Om 
det är uppehållsväder, så att man får stacka fodret, infinner sig getar-
flickan längre fram på dagen med boskapen vid myren och hjälper till 
med räfsningen, och det är inte liten mån i det. 

Så förflyter i stora drag dag efter dag på myren alla de sex veckor 
eller mera slåttanden varar. Den tiden är brådast och hårdast på hela 
året och kan inte annat bli, så länge man för livets uppehälle är 
absolut beroende av starrmyrarna. Lyckas fjällbyggaren på det här 
odlingsstadiet under den korta sommaren samla tillräckligt förråd av 
foder, då har han inte bara tryggat vinterbärgningen åt sina kreatur 
utan också det huvudsakligaste av »levenskapen» (livsuppehället) åt 
sig och sitt folk. Blir åter resultatet av slåttern klent, då stundar nöd-
tid för allt levande i huset. Men för övrigt gäller det för vildmarksbon 
att ligga i träget med alla näringsfången, om han skall kunna 
klara sig. 

Per Amundsson. hade från första början satt sig i sinnet, att 
han skulle reda sig och pressade därför mången gång sin kropp 
så hårt med arbete och strapatser, att han ovillkorligen skulle 
ha tagit obotlig skada till hälsan, om inte det påståendet om 
honom, att han var segare än hundkött, varit ett stycke av san-
ningen. Följande episod, berättad av dottern Maja, är ett ypper- 
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ligt belägg för hur långt den mannen kunde driva sig själv. Så 
här ungefär sa hon: 

— Det var hemma i Inviken på den tiden, då far och mor var ny-
gifta. Sent en vårkväll höll far på att bryta åker. Han stod i så länge, 
att mor kom ut och ropade åt honom, att nu måste han »tro sig» 
(unna sig) och göra kväll, men han var så arbetsgirig, att han höll på 
ännu en bra stund. Bäst det var, fick han se hörnet av en järnbeslagen 
kista sticka fram ur mullen. Då han grävt fram halva kistan, blev han 
så matt, att han rakt inte orkade hålla på längre utan var tvungen 
gå in och lägga sig med detsamma och trösta sig med att kistan inte 
kunde springa bort. Men då han på morgonen kom tillbaka till sin 
bryta, syntes där inte minsta tecken efter någon kista. Detta hörde jag 
honom berätta flerfaldiga gånger och alltid lika. Hela sitt liv harma-
des han över att han lät detta rovet gå sig ur händerna, för naturligtvis 
var den där kistan full med pengar, trodde han. Mer än en gång, då 
han var »på tura» (drucken), sa han, att om han inte varit »tåsskåt» 
(dum) vid det där tillfället utan härdat på med sitt grävande tills i sol-
rinningen, så skulle vi väl inte ha behövt ha det så »nöuvet» (knalt), 
som det sina gånger var för oss. Men jag för min del tror, fortsatte 
Maja, att far var så »klarkörd» (tröttkörd) den där gången, att han 
»dårrma tå» (dormade utav, slumrade till, förlorade medvetandet) för 
några ögonblick och drömde alltihopa. Det var förr i tiden mycket tal 
om »M-g(bss» -- kittlar och spannar fulla med pengar, som gammel-
lapparna fordom skulle ha grävt ned i jorden lite här och var, och far 
hade väl som många andra fantiserat och önskat, att han skulle stöta 
på en sån där skatt, och då det nu som hastigast snurrade om i huvu-
det på honom, yrade han på det där sättet. 

De första tio åren artade det sig riktigt bra för det idoga, friska 
och starka nybyggarparet, men så inställde sig motgångarna. Vår-
vintern 1866 kom det någon sorts farsot över småfäet i Inviken. 
Alla tre gårdarna hemsöktes, men värst var det hos Per Amunds-
sons. Där strök det med inte mindre än 18 får och getter. De 
hade nätt och jämnt AkIde» (avelsmöjligheten) kvar, sa Maja. 
Per och hans far, Amund-goffa, trodde fullt och fast, att det var 
något förtrollat med detta. Maja hörde karlarna säga, att de skulle 
ta och skicka iväg med den där trollskapen, och så hjälptes de 
åt av alla krafter med att försöka häva det onda. I fjöset höllos 
de länge och väl med att »puttra och läsa» och göra allehanda 
magiska konster. De döda djuren togos ut genom dynggluggen 
och släpades bort till rinnande vatten, för att »trollmakten» skulle 
spolas bort. De lagade till små paket, innehållande hår av de 
hotade djuren jämte ett flertal som magiska ansedda ämnen och 
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»kastade ut» på ställen, där de underjordiske troddes ha tillhåll 
eller väg, men allt var fåfängt. Här kommo de båda vismännen 
till korta. Detta var dock bara början på eländet. I och med lång-
våren 1867 och det följande föga nådigare året rågades måttet. 
Om den saken berättade gamla Maja: 

— Svagåren 67 och 68 åt vi bark och lav. Vi svalt nog ganska myc-
ket fast inte så svårt, att nån av oss blev liggande. Det kom en slags 
nödhjälp, »kron-jäl.p» som man sa, men den fick man ingalunda gratis. 
Överheten skickade upp ull, som skulle spinnas och vävas, och för det 
arbetet fick man betalt dels Lkontanter och dels i form av mjöl. För 
ett pund kornmjöl måste man spinna 5 skålpund ull, och vävning av 
vadmal eller »boj», som det kallades, betalades med 5 öre alnen. Ena 
året spann mor 2 pund ull och vävde 200 alnar vadmal. Det blev 8 
pund mjöl och 10 kronor kontant. Den gången var jag på tolfte året. 
Jag och två av bröderna kardade åt mamma samt spolade, då hon tog 
till att väva. Medan hon höll på med spinningen, var det »den talan», 
att vi skulle ha till 1 skålp. och 25 ort garn för dagen. Det tog oss fem 
dagar att tjäna ett pund mjöl, d.v.s. 8 1/2  kg, och då fick vi ändå vara 
mycket flitiga. Det blev långa och ansträngande dagar även för oss barn. 
Vi skulle ju också sköta våra läxor och läsa de långa kvällsbönerna, 
som seden var i huset sedan farfars tid. Jag minns, att vi den där vin-
tern kände oss rysligt matta på kvällarna. Undernäringen gjorde för-
stås också sitt till. Då far inte hade annat att göra på kvällarna, hjälpte 
han oss med kardningen, och det var mycket kärkommet. Besynnerligt 
nog klarade vi fram boskapen ganska bra både på 67 och 68. Jag kom-
mer inte ihåg, att några djur strök med för oss de vårarna. Rysligt 
magra och bensvaga var de visserligen, men det höide till ordningen 
alla åren och i de flesta fjällgårdarna i den gamla tiden. För övrigt hade 
vi inte många småfän kvar efter den förfärliga massdöden våren 66. 
Vi fick inte slakta nånting att tala om de där höstarna, och årsväxten 
slog alldeles fel. Det blev varken korn eller potatis. 

Maja Johanssons uppgifter om betalningen för arbetet på 
»kronullen» stämma inte alls med de ännu i behåll varande ut-
lämnings- och avlöningslistor, som författaren på sin tid noga 
studerade. Av dessa framgår tydligt, att spinnarlönen var 1 pund 
mjöl för 2 1/2  skålpund garn — alltså dubbelt så mycket, som 
vad Maja uppgav. För vävningen har man enligt de samma lis- 
torna betalat 3 1/, öre foten eller 7 öre alnen. Listorna äro med 
synnerlig reda och omsorg förda av Olof Sandström i Sandnäset, 
en även efter nutida begrepp mycket duktig skriv- och räknekarl. 
Han var ordförande i Frostvikens nödhjälpskommitté och som 
sådan redovisningsskyldig till länsstyrelsen. Hans bokföring är 
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tvivelsutan riktig, men Majas uppgifter äro inte heller att tvivla 
på, helst som de stämma med en del andra personers, bl.a. med 
en så vederhäftig sagesmans som lappkateket Jonas Larsson från 
Värgaren. Det finns bara en möjlig förklaring till detta. För att 
med den svaga och obetydliga nödhjälpen nå befolkningen i det 
avlägsna och svårtillgängliga Sjoutområdet måste Sandström be-
gagna sig av ett ombud där borta. Den personen har sannolikt 
undansnillat hälften av den i sig själv alldeles för snålt tillmätta 
spinningslönen och därtill även 2 öre för varje aln vadmal. Vem 
den mannen var, synes av den ovan nämnda utlämningslistan, 
ty där står antecknat om den samme, att han erhållit ett visst 
parti mjöl »för hafda besvär med utdelningen». Man lär också 
enligt Jonas Larssons uppgift på sin tid ha misstänkt, att inte 
allt gick riktigt rätt till med nödhjälpen där borta i »sjouthålen», 
men ingen av de fattiga stackarne vågade röra i saken. 

De skildrade olycksåren bringade Per Amundsson därhän, att 
han måste vädja till kommunens hjälp. Sådan erhöll han också, 
men det blev så långt ifrån ett handtag till upprättelse och själv-
hjälp, att det i stället måste betecknas som raka motsatsen. Per 
och hans hustru voro endast respektive 39 och 37 år, kärnfolk i 
sin krafts bästa dagar. Hemma i Inviken hade de allt, vad de 
behövde för livets uppehälle, så när som på boskapen. Om man 
bara förhjälpt dem till ett par kor och en del får och getter om 
ock endast till låns några år framåt och därtill givit dem en smula 
mjölhjälp första året, så hade dessa arbetssamma, duktiga och 
förnöjsamma människor helt säkert klarat sig igenom. Detta hade 
varit det enda naturliga och riktiga, men i stället vidtog socken-
styret en åtgärd, som ej kan stämplas annat än som både ekono-
miskt oklok och upprörande brutal. Man tog helt enkelt och upp-
löste familjen, som vid det laget bestod av mannen, hustrun och 
6 barn. Per Amundsson sattes att tjäna dräng hos bonden Per 
Persson i Gäddede. Lönen var 30 kronor om året. De tre äldsta 
barnen skickades ut att vara getare och barnsytare, under det att 
modern fick på sin lott att försörja sig och de tre minsta barnen 
genom — tigger i! Makarna hade en riktigt bra ungmärr. Med 
den fick Märet vintertid köra omkring från by till by och gård 
för gård inom ett visst område av socknen med de tre barnen 
nedbäddade i skäppsläden för att uppsamla mat- och klädhjälp, 
eftersom var och en kunde och ville giva. 1 allmänhet blev den 
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stackars hustrun vänligt och väl bemött, men de flesta hade inte 
mycket att dela med sig av. Den ende, som Märet ansåg sig ha 
skäl att klaga på, var en sorts predikant, som kommit inflyttande 
och skaffat sig gård och grund. All trakteringen hon fick där i 
huset var en med bibelspråk späckad straffpredikan av värsta 
sort. Anledningen därtill var den, att predikanten året förut velat 
leja en av småflickorna hos Per Amundsson till getare men inte 
kunnat få henne, emedan man redan lovat bort tösen, och det 
var han fortfarande ilsken över. Emellertid ville det bli knalt för 
Märet och hennes barn inom det anvisade området, varför hon 
utsträckte sina färder nergenom socknarna i Ångermanland. Där 
var befolkningen burgnare än i Frostviken, och utbytet blev där-
för bättre. I tre helt säkert mycket långa och svåra år för de 
båda makarna, tjänade han dräng, och hon körde omkring och 
tiggde. Men då synas vederbörande äntligen ha vaknat till be-
sinning och i ett enda tag försonat förbrytelserna mot familjen. 
Man ordnade det så, att Per fick flytta ihop med sin Märet i 
socknens kurr a, en skröplig gammal kåk med två arrestskrub-
bar och ett ynkligt litet kök till vaktrum. Där bodde Per Amunds-
son med sin maka ännu år 1895, då författaren som skolpojke 
gjorde »Gammelpostens» intressanta bekantskap. I den stugan 
föddes åt makarna ytterligare tre barn. Någon större trängsel av 
ungar var det dock aldrig i det lilla hemmet, ty så fort flick-
stumpan eller pojkparveln nödtorftigt dugde till sytare eller ge-
tare, var det att ut och försörja sig själv. De fingo sannerligen 
inte ligga vare sig föräldrarna eller socknen till last, men det är 
ingenting att ömka särskilt de här ungarna för. Det var i det 
stycket lika för flertalet barn i denna trakt i gamla tider. 

Ungefär samtidigt med att familjen tilläts flytta samman igen, 
lyckades Per Amundsson komma sig upp en smula rent socialt, 
i det att han blev antagen till postförare mellan Gäddede och 
Alanäset. Den linjen hade öppnats 1857. I Frostvikens kyrkoarkiv 
förvaras »Journal för postförvaltningen å Gäddede poststation». 
Det är en anteckningsbok i 4:o av olinjerat papper och med 111 
sidor postala anteckningar. Den har hamnat här av den dubbla 
anledningen, att pastor Höglund var poststationsföreståndare samt 
fr.o.m. 1862 använde en del av samma häfte som protokolls- och 
räkenskapsbok rörande statligt understöd åt nödställda lappar. 
Första anteckningen angående posttrafiken lyder: 
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»Den 11:te April 1857 ankom posten första gången på Gäddede genom 
postföraren Bonden Eric Andersson i Lidsjöberg med Reversal följande 
post persedlar. 

1 st. större postväska med Lås och Nycklar. 
3:ne stycken mindre väskor med Lås och Nycklar och Bärremmar till 

hvardera af dem. 
1 par Wigtskolar med Balance. 
1 Stycke Skålpund Wigt sats af mässing samt 
1 stycke post Segill. 
Ett fribref från Poststyrelsen i Östersund. Adresserad från Härnö- 

sand.» 

Det var hela frostviksposten den gången. Nästa tur kommer 
posten med tre brev, varav det ena innehåller 90 kr. till lapparna. 
Första avgående post bestod av fyra brev, därav ett till post-
kontoret i Östersund. Posten gick endast en tur fram och åter 
var fjortonde dag. Även vanliga lösbrev äro antecknade i jour-
nalen med angivande av adressat och ofta även avsändare. Då 
pengar varit inneslutna i brevet, är beloppet antecknat men även 
sådana saker som metkrokar och en portmonnä. Då Höglund själv 
bekommit brev, har han .emellanåt refererat innehållet i jour-
nalen. En gång skriver han av en hel dopsedel och vid ett annat 
tillfälle en dödsattest. Detta kunde gå för sig, genom att trafiken 
var så ringa. Under hela första poståret ankommo 186 försän-
delser och avgingo 161 eller tillhopa 347, d.v.s. i medeltal 6 1/2  
brev för var enkelresa. Journalen går fram till den 20 maj 1861. 
Frekventeringen av posten synes snarare ha av- än tilltagit under 
dessa år. Under 1860 tyckes på elva turer intet enda brev ha 
anlänt. Tidningar äro ingenstädes nämnda i journalen. 

Per Amundsson övertog postföringen efter en lapp, som gjort 
resan varannan vecka. Enligt uppgifter, lämnade av Generalpost-
styrelsens trafikbyrå, tjänstgjorde Per Amundsson som postförare 
från d. iii  1875 till d. no  1885, alltså i 10 år. Till d. 311,2  1881 
var det en tur varannan vecka mellan Alanäs och Gäddede. T.o.m. 
d. 30/4  1879 var ersättningen kr. 0: 80 »för mil och häst». Me-
ningen tyckes alltså ha varit, att det skulle vara körande post, 
men Per Amundsson lär hela tiden ha burit posten. Sträckan 
var för övrigt framkomlig med häst endast om vintern. Från 
d. 1/5  79 utgick ersättningen med 7: 13 »per tur». Samma var 
ersättningen sedan det d. 1/1  82 blev en tur i veckan. Sista året 
Per Amundsson var postförare, hade han 9: 50 per tur. Han var 
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skyldig att taga all sorts post, och det var ingen viktbegränsning. 
Den 1/6  1894 fick Gäddede post två gånger i veckan, samtidigt 
med att linjen avkortades till sträckan Svaningen—Gäddede. 

Postföringen var en uppgift fullt värdig en sådan kärnkarl 
som vår »Påst-Pe», som mannen nu kallades. Sträckan är-över 
8 mil, och där fanns ingenstädes tillstymmelse till banad väg på 
den tiden utan bara gångstigar och vattendrag. Sommartiden 
fick han ro omkring 5 mil men måste då hålla sig med inte 
mindre än fyra båtar. Dessa hade Per själv byggt. Vintertiden 
åkte han för det mesta skidor hela vägen. Värst var det höst 
och vår, då isarna varken buro eller brusto, och då det bitvis 
var bar mark och dessemellan så djup snö, att skidor skulle ha 
varit behövliga. Någon gång blev han försenad med posten, men 
det var dock sällan. Emellanåt handlade det om livet för honom, 
helst då det stormade på de stora sjöarna. Vid ett sådant till-
fälle hade han haft ett par passagerare med i roddbåten uppöver 
Hetögeln. De blevo så sjösjuka, att de kräktes och skreko utom 
sig av rädsla, men Post-Pe, han njöt i fulla drag, för det var 
»börn», d.v.s. medvind, fast av den bökande sort, som på några 
få minuter kan röra upp sjön så att båten vattenfylles, om inte 
mannen vid årorna är sjövan, armstark, vaken och påpasslig. 
Det var just, vad Post-Pe var mer än kanske någon annan trafi-
kant på dessa lynniga fjällvatten. Med väldiga årtag satte han 
fart på båten undan de höga, krabbande vågorna, skrattande åt 
de sjösjuka, vettskrämda passagerarna och med korta mellan-
rum hojtande genom stormen: »Di hienne, dä gåor bra, dä!» 
(Det här, det går bra, det!), och bra gick färden uppöver hela 
den 1 1/2  mil långa sjön. Den resan var bara en lustig lek i Per 
Amundssons tycke. Lika härlig var en isfärd utefter samma sjö, 
ända tills det höll på att ta en ända med förskräckelse. 

Det var nyårsdagen 1884 på kvällssidan. Per hade sin posttur ner-
över den dagen och skulle egentligen ha startat på morgonen men 
uppskjutit, eftersom en bonde från Sjulsåsen erbjudit honom skjuts 
de 3 1/2  milen hem till sig. Givetvis var detta synnerligen kärkommet. 
Det hade töat häftigt i flera dagar, så att sjöarna voro spegelblanka, 
och det stormade västan längs Vattudalen, så att släden kunnat sätta 
iväg utan häst efter den såphala glanskisen. Bonden hade en flyfotad 
märr, varför det blev en härlig åktur. Nere vid Håkafot hade det slagit 
upp en bred råk, som varken häst eller karlar kunde se i den dåliga 
belysningen, eftersom det liknade öppen sjö över allt. 1 full fart rusade 
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75. Parti av Ströms vattudal. I bakgrunden Fågelberget och byn Håkafot. 
— Foto: Hoofs Musik- och Pappershandel. 

häst och ekipage med alla tre karlarna i sällskapet ned i råken. Det 
bara bubblade om dem. »Post-Pe» var mycket tjockt klädd för åkningens 
skull, och postväskan hade han plikten likmätigt hängande på ryggen. 
Han var den gången 55 år, och inte heller bonden var någon yngling. 
Om de två gubbarna varit ensamma, hade de tämligen säkert blivit 
kvar där nere i sjön, men som tur var hade Hans Persson, son till 
»Post-Pe», slagit sällskap med dem. Hans, som var bara 27 år och 
vig och stark, klarade livhanken åt dem alla tre, fast det var så nära 
gjort med postgubben, att denne inte kunde stå för sig själv, då han 
kom upp ur vattnet. Under dessa förhållanden var det bara att lämna 
hästen åt sitt öde där nere i vaken och i stället försöka rädda gubben 
upp till gårds och in i värmen fortast möjligt. Sonen lade far sin på 
rygg på postväskan och drog honom på det sättet in till land. Sen togo 
de båda männen honom mellan sig och ledde honom upp till närmaste 
gård. Efter att där ha fått i sig en hop med konjak, kvicknade Per 
snart till, men det var naturligtvis inte tänkbart, att han skulle kunna 
fortsätta postturen. I stället tog sonen postväskan och begav sig iväg, 
sedan han fått byta på sig torra kläder. Så fort max i byn fick veta 
om den timade olyckan, nappade några karlar till •sig en lykta och 
sprungo ned på sjön för att rädda hästen. Ute på isen såg det ut som 
öppet vatten över allt. Vilket ögonblick som helst riskerade karlarna 
att av den våldsamma stormen bli nedsopade i någon vak, för det fanns 
ingen möjlighet att få fotfäste på den blanka, övervattnade isen. Efter 
märren syntes inte minsta tecken. Här kunde ingenting företagas nu i 
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kolmörkret. Man hade bara att gå hem och förbida en ny dag. Så fort 
det började ljusna, gåvo sig karlarna åter iväg för att söka den som 
man trodde drunknade märren. Till sin stora överraskning funno de 
henne livs levande inne på så grunt vatten, att det nådde henne bara till 
buken. Hon hade simmat med släden efter iskanten in mot land, och 
om inte ena selpinnen gått ur, så att skakeln på den sidan lossnat och 
kört fast inunder isen, hade märren helt säkert själv kommit till gårds 
på kvällen. Stelbent och genomfrusen var hon förstås, men sedan de 
slagit i henne ett kvarter konjak och gnidit benen på henne en stund, 
kvicknade hon till och blev lika duktig som förr. Per Amundsson fick 
inte heller något men av det kalla badet. I det stora hela torde han 
ha tyckt, att detta var en riktigt tursam färd, för här fick han nu ligga 
över och vila sig, tills sonen kom tillbaka med posten, och under tiden 
dricka kask, så mycket han bara ville, för det råkade finnas »nöggda» 
(nog mycket) av starkvaror i gården vid det här tillfället. »Post-Pe» 
gillade brända och destillerade drycker, men hans lön var så liten och 
munnarna hemma många, så -att han sällan hade råd att köpa sig en 
skvätt. Därför var det också så mycket mera kärkommet, då någon 
vänlig själ bjöd en tår på tand. 

Då ångbåtstrafiken i slutet på 80-talet kom ordentligt igång 
från Strömsund och upp till Gäddede, fraktade båtarna all pos-
ten under seglationstiden, och då de på höstarna lade upp, måste 
hästskjutsar sättas in för postföringen. Ingen människa orkade 
numera bära posten. Som »Post-Pe» inte hade någon möjlighet 
att hålla sig med häst, nödgades han ta avsked från postförar-
befattningen. Han började ju också bli gammal och utsliten. Från 
och med nu benämndes han »Gammel-posten», d.v.s. den f ör r a 
posten i motsats till en senare innehavare av sysslan. Per och 
hans hustru bodde i fortsättningen kvar i den lilla kurran och 
försörjde sig själva i det längsta genom att gå dagsverken och 
utföra varjehanda småsysslor på beting, men till sist måste ju 
fattigvården träda emellan. 

I likhet med fadern, Amund-goffa i Inviken, var »Gammel-
posten» ett kompositum av äkta hedning och god kristen. Om 
han blivit kvar i Inviken, hade han tvivelsutan kommit att efter-
träda fadern i dennes prästerliga gärning. Gäddedeborna hade 
icke behov av honom i den egenskapen. Däremot behövde man 
allt som oftast den hjälp han som »visman» troddes kunna 
ge. De personer i trakten på den tiden torde hava varit lätt räk-
nade, vilka icke någon gång anlitat honom för ena eller andra 
sortens sattyg, som de förmenade sig ha råkat ut för. Titt och 
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tätt besöktes han av personer, som plågades av tandvärk. Den 
hjälpsökande borde alla gånger ha med sig så pass mycket 
brännvin, att det räckte både till medicinen och en rejäl kask 
åt gubben. Per följde ungefär samma undersökningsschema som 
fadern, men han demonstrerade inte lika öppet som denne sin av-
sikt att »se i brännvinet». Nog tittade han länge och skarpt på det 
islagna glaset, men om han »såg» eller bara satt och funderade, 
kunde man ej avgöra. Då det gällde botandet av tandvärk, hade 
han två tillvägagångssätt. Enligt den ena metoden »puttra han 
å las» över ett glas brännvin och korsade och kretsade samtidigt 
med en kniv dels i vätskan och dels på kinden åt patienten. Sen 
gned han med en i brännvinet genomdränkt sudd både inuti 
munnen och utanpå kinden, där det var ont. Sist högg han in 
sin slidkniv med stor kraft i väggen strax ovanför patientens 
huvud och brände upp både den använda sudden och det i 
glaset överblivna brännvinet. Det andra botningsförfarandet be-
stod i att Per petade den värkande tanden med en trästicka, tills 
denna blev blodig, gick sedan tre varv motsols kring en björk, 
som lutade mot norr, och pluggade slutligen in stickan i norr-
sidan av trädet. Fars och farfars blodstädningsformel sade sig 
Maja Johansson ha glömt, men en intressant ceremoniell detalj 
hade hon att meddela. Sedan blodställaren mumlat formeln för 
sig själv, högg han med all sin makt in slidkniven i väggen, 
samtidigt med att han anlade en bister, rent elak uppsyn. Den 
där uppgiften om knivens användning i sådant sammanhang kan 
jag inte erinra mig, att jag träffat på annorstädes inom mina 
vidsträckta undersökningsområden, men genom litteraturen kän-
ner jag till en parallell från Danmark. Där skall man ha bringat 
blodställaren det verktyg, som åstadkommit det blödande såret, 
och då den kloke stuckit ned det föremålet i jorden, har blöd-
ningen upphört. 

Urinstämma hos djur hävde Gammel-posten med hjälp- av 
»stämsalt», berett på följande sätt. I ett mindre kärl, t.ex. en 
kaffekopp, lade han några nypor koksalt, rörde om däri mot-
sols med kniven, spottade tre gånger och läste: »Denna häst 
(ko, get, sö) har stämma, men kniven skall skära och saltet 
bränna i treenighetens namn, fadern, sonen och den helige ande». 
Det felande djuret fick så äta upp saltet torrt, och sen bru-
kade det inte dröja om länge, innan det kastade vatten. — Det 
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76. Märet Hansdotter, kallad Postmor, f. 1832, d. 1915. 
— Foto: M. Wassdahl omkr. 1910. 

anförda är bara exempel på de medel och metoder mannen an-
vände. Han lär ha kunnat mycket, mycket mera i samma stil, 
och praktik hade han, ty hans kurer sågo ut att hjälpa, efter 
vad hans samtida påstå. Själv trodde han fullt och fast på kraf-
ten i den gamla magi han utövade, och följaktligen var han inte 
någon medveten humbugsmakare. Något exempel på att han 
skulle ha försökt att begagna sin magiska förmåga till att skada 
medmänniskor, har man inte haft att andraga. Sådant låg nog 
inte för honom, ty han var godhjärtad och hjälpsam. Men en 
gång i fyllan skall han ha skrutit med att om han ville, så nog 
skulle han kunna ställa till förtret åt folk, t.ex. sätta »sjiittu» 
(diarré) på vederbörande. Det var en enkel sak, sa han. Man 
behöver bara skaffa sig lite fast avföring från den person, som 
man vill spela sprattet, korka in det i en flaska och lägga den 
i en bäck med norrinnande vatten och läsa: »Så länge Gud låter 
20 
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vattnet i denna bäcken rinna, skall han låta träcken ur dig rinna; 
i de heliga tre namnen etc.». Det var som sagt i fyllan och vil-
lan han yttrat detta, men receptet verkar faktiskt äkta och 
ålderdomligt. 

Per Amundsson dog i Gäddede 1911 82 år gammal. Hans 
hustru, Märet Hansdotter, levde till 1915 och var då 83 år. Med 
de tu gick ett par av de sista fulläkta representanterna för den 
riktiga gammeltiden ur världen. De hörde till den sortens män-
niskor, vilka voro likasom särskilt danade för pionjärliv i vild-
marken, och om inte vidriga omständigheter brutalt satt stopp 
för fullföljandet av ,deras så vackert påbörjade livsdagsverk i 
Inviken, skulle där med säkerhet än i dag ha synts tydliga mär-
ken efter dem. 

2. Hos Anders Persson i Inviken 

Hustrun Lisa Olofsson i Norrsjön, född 1863 och dotter till 
Anders Persson i Inviken, berättade år 1930 följande för mig: 

— Farfar min var bonde i Risede i Ströms socken och född 
1812. Han gifte sig så ung, att han ännu var i sin fulla kraft, 
då barnen blivit fullväxta. Nu överlät han hemmanet i Risede åt 
far min och farbror Jonas eller »Jonte», som de sa, och flyttade 
själv till Inviken, där han köpt sig en hemmansdel av Per 
Amundsson. Inga hus och ingen odlad jord ingick i köpet, utan 
farfar skulle nybygga borta i skogen en bit från de andra två 
gårdarna. Av Per fick han en mastu (mjölkbod), som han flyt-
tade bort till sin nybyggesplats för att ha den till stuga. Huset 
var helt litet, men gubben murade ändock där inne en fullstor 
bakugn och en likadan öppen spis med den påföljden, att det 
blev nästan oframkomligt i stugan, sedan man möblerat med två 
sängar, ett litet skåp och ett gammaldags åbäke till matbord, all-
deles för rumstort (skrymmande) för det lilla utrymmet. 

Far och farbror Jonte samsades inte riktigt bra om hemmans-
bruket i Risede, och då blev det så, att farfar flyttade tillbaka 
dit, och far fick i stället ta hand om nybygget i Inviken. Då 
flyttningen företogs, var jag på åttonde året och äldst bland 
syskonen. Med korta mellanrum föddes 9 stycken barn i huset, 
och av dem är vi 6 som lever än. Den där lilla stugan fick lov 
att duga, tills vi alla var vuxna och väl också gifta, vill jag min- 
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nas. Vi barn hade inte stort utrymme att »grassera på» inom hus, 
men för resten hade vi sällan tid eller lust att leka, för så fort 
vi blev så pass stora, att vi dugde till nånting, fick vi göra gagn 
för oss. Både pappa och mamma var bra till att hitta på nyttiga 
sysselsättningar åt oss, och det behövdes nog, att vi alla hjälptes 
åt, om vi skulle kunna klara oss. 

Då vi flyttade till det nya hemmet, hade vi inga kor utan bara 
9 småfän och så en väldigt bra häst med alla fötterna vita och 
en stor bläsa frami pannan. Just så var »början på oss» i Inviken. 
Då ungefär ett år gått, köpte pappa en ko, som härstammade 
från Skansnäset i Tåsjö. Vi skulle få ha våra kreatur på betet 
tillsammans med grannen Bengt Hanssons, men vår ko ville inte 
gå ilag med de andras, och då var det ingen annan råd, än att 
jag måste ta och geta. Det gick inte så värst många år, innan 
vi hade riktigt bra med boskap, för pappa hade den ordningen, 
att allt, som föddes i fähuset, skulle få leva åtminstone över 
sommaren, likgiltigt om det var han- eller honkön. Kom ihåg, 
att ena hösten slaktade vi sju bockar! Men då var förstås en 
del flera år gamla. Far kunde ha sina roliga infall både i det 
stycket och i mycket annat med för den delen. Jag kommer ihåg 
en höst, då han höll på att slakta. Han hade lagt upp en stor, 
svart bock på bänken och stod redan och siktade med kniven 
för att sticka djuret, då han tvärt ändrade sig och sa till bocken: 
»Du får leva ett år till, så får du större och tjockare skinn», och 
så släppte han bocken. Vi hade aldrig värst många mjölkkor, 
bara en 5-6 stycken, men rent »otröjsamt» mycket med småfä 
och tillväxtdjur. Bara mjölkgetterna brukade gå upp till tjoget. 
Jag skall säga, att det blev lite ost över en sommar av den hopen! 
Strax före midsommar ena året kom Jakob Nordström i Tjäder-
näset och köpte upp kreatur, och då sålde pappa de 10 bästa 
getterna åt honom och fick 11 kr. stycket. Det var väldigt bra 
betalt, men så var det ju också den tiden på året, då getterna 
har det största värdet. Det tog ett styggt »skal» i mjölkdjurs-
skocken, det där, men nästa år märktes det inte, eftersom hela 
killinghopen levde och geten mjölkar redan andra sommaren 
hon är till. 

Småfäet och ungboskapen var pappas penningpung. Behövde 
han frökorn eller sättpotatis, så tog han bara en kviga eller lik-
nande och ledde bort till bytnings eller försäljning. Handlan- 
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dena tog också gärna kreatur som betalning för mjöl och salt 
och annat, som vi behövde, och om djuret inte räckte till full 
likvid, så var det då en bra handpenning. Men att bärga till alla 
dessa djur, medan vi barn inte just dugde till något! Hur far 
och mor kunde stå ut med allt det arbetet, det är mer än jag 
kan förstå, helst som maten nog var ganska svag, och nästan 
ingenting var uppodlat, utan myr- och skogsslåttern skulle släppa 
till storparten av fodret. Det var minsann inte att ligga och dra 
sig på sommarmorgnarna varken för de vuxna eller barnen. 
Senast halv åtta skulle det vara klart att gå på myren. Till dess 
hade mor gjort bort fjöset och far hade med alla barnen som 
dragare slipat de många liar, som behövdes för dagen. Så fort 
vi barn blev så pass stora, att vi kunde hålla i en räfsa, fick vi 
följa med på slåttern och ävlas att räfsa efter vår lilla förmåga. 
Var det inte allt för långt till myren, tog de med alla ungarna, 
för att de inte skulle behöva ha nån oro för dem. Då jag blivit så 
stor, att jag klarade upp mjölkningen någorlunda, flyttade alla 
de andra till myren och var där hela veckan, och jag skötte om 
hemma, jämte det att jag getade. Göra ost och koka mesost kunde 
jag inte hinna med, och jag hade väl knappast heller dugt till 
det, så att det blivit något gagn av det. Det blev att täta mesta 
mjölken och koka s.k. sovelgröt av resten. Av sådan mat tog jag 
varje morgon en börda på ryggen, då jag for till skogs med krea-
turen, och bar den till myrfolket. Emellanåt kunde mamma få 
ta någon dag ledigt från arbetet på myren och vara hemma för 
att kärna smör, ysta och koka mesost. Inte förrän efter midnatt 
var hon sådana gånger färdig med sina sysslor, men nog var 
hon i räfsningen på myren i rätt tid ändå morgonen därefter. 
För att vi inte skulle behöva bära så mycket mat hemifrån och 
till myren, brukade mor mjölka en eller ett par kor, innan jag 
for hem med dem på kvällarna. Det var nämligen den ordningen, 
att jag skulle geta i närheten av slåtterplatsen, för att jag skulle 
kunna hjälpa till att räfsa. Det gällde att ta vara på all arbets-
kraften och alla stunderna, om man skulle hinna få ihop de 70 
till 80 lass starr, som behövdes för vintern. 

Trots allt slit och all omtanke inträffade det tätt som ofta, 
att det blev nätt med foder på vårvintrarna. Det hjälpte inte alla 
gångerna, att far tycktes ha satt in för vintern bara så många 
djur, som han hade foder bärgat åt. Det kunde allt råka bli för 
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lite mat åt dem ändå av den orsaken, att det förstörts så myc-
ket foder i stackarna under vintern. Om det blir en regnig och 
sur höst, tar stackarna ofta in vatten uppifrån, så att hela top-
pen kan bli så rutten och förstörd, att den måste kasseras. De 
år, då det är gott om lämmel och annan liknande »trollskap», 
äter den upp och förstör en massa med foder. Andra år åter är 
det så liten näring i myrfodret att det blir odrygt, genom att man 
måste ge djuren så mycket mera därav. Så kan ju våren också 
råka till att bli onaturligt lång och kall. Det är inte lätt att 
komma på den säkra sidan, då man för levenskapen måste trygga 
sig till myrslåttern. Det enda man på den tiden här på trakten 
hade att ta till hjälp, då det blev foderbrist, var rönnskavet, och 
det vill nog vara nästan likadant än i dag. Det är alldeles för 
långt till trakter, där man skulle kunna få foderhjälp. Då far 
såg, att det skulle komma att behövas, fick vi börja med skav-
ningen tidigt på vintern. Värsta arbetet var huggningen och 
hemforslingen av själva skavningsvirket. Rönnarna växer ju bara 
en här och en där, varför man måste släpa ihop från ett bra 
stort område, innan man har ett litet lass. På senvintern, då det 
är skare, så att man obehindrat kan springa över allt i skogen, 
är det dock ingen konst. De flesta ha också brukat spara med 
skavningen ända tills då, men som de just inte haft något strå-
foder kvar vid den tiden, har det blivit ett ohyggligt arbete att 
med skavet ensamt hålla djuren vid liv, om det ens lyckats. 
Rönnbark är nog mycket närande, och boskapen äter den gärna, 
men de kan inte leva någon längre tid på bara skav. Det torkar 
visst upp magarna på dem för mycket, och så måste de få äta 
det tillsammans med stråfoder, om de ska kunna idissla. Hos 
oss skavde vi nästan alla år en smula varje dag hela efterjuls-
vintern, och det gick utmärkt. Vi behövde inte sitta så långa 
stunder med skavknivarna och rönnkäpparna, att vi blev trötta 
eller uttråkade, och djuren mådde bara bra av det där lilla 
friska, färska barktillskottet i födan. Det syntes verka som ett 
sorts kraftfoder på dem. Men vad som var besvärligt och tog tid, 
det var att släpa ihop rönnen i skogen, för man måste begagna 
skidor, eftersom snön så där års vanligen är både djup och lös. 
Det skötte far och vi barn om. Mor fick inte hindras med sånt. 
Hon hade sitt eget viktiga göra den tiden på året, nämligen att 
karda och spinna, så att hon komme att ha garn nog till väven, 
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som prompt måste sättas upp och klaras av frampå vårvintern. 
Det var aldrig att tänka på att köpa en enda tygbit utom någon 

blommig huvudduk av bomullstyg att ha bara till helgdags, ända 
tills den var närapå utsliten. Till vardags använde vi hemvävda 
tresnibbiga yllehalsdukar. Man klippte itu en vanlig fyrkantig 
duk hörnvis och fick på det sättet två plagg. Nästan allt vi hade 
på kroppen var av hemvävt helylle, även underkläderna till som-
marbruk. Hade man någon g4ng råd att köpa några skålpund 
bomullsgarn till en liten halvylleväv, så var det en storartad 
händelse. Vintertiden kunde det gå veckor, utan att jag såg mor 
i sängen. Hur tidigt jag vaknade på morgnarna, nog brann det 
redan på spisen, och mor satt där och spann i eldskenet, och då 
vi de andra gick och lade oss på kvällarna, hade hon ännu så 
mycket kvar att beställa, att vi hann somna, innan hon var fär-
dig med sitt. Fick hon på dagarna någon stund ledig från de 
andra sysslorna, satte hon sig vid spinnrocken. Då jag blev så 
pass stor, att jag på något vis kunde, fick jag börja karda åt 
henne, och då jag var en 12 år, var jag rakt inte dålig till att 
spinna. De mindre syskonen fick på sitt sätt bidra till klädseln. 
De sattes att repa upp ylletrasor, som klipps upp i små fyrkan-
tiga bitar. Dessa garnstumpar kärnades sedan i varmt vatten, 
tills det blev en ulliknande massa. Den blandades upp med rik-
tig ull och spanns. Sådan tråd kallades »klut-to» och användes 
endast till inslag. Ränningen var alltid av ren ull. Om en trasa 
innehöll klutto, kasserade man vid upplockningen inslaget och 
tog vara på bara ränningstrådarna. Även sedan vi fick så mycket 
får, att ullen mer än väl skulle ha räckt åt oss, fortfor vi att 
dryga ut med klutto, för det var på många håll de hade smått 
om får, och där gick det bra att byta åt sig annat för ull. 

Mjölken och vad man kunde göra av den var den huvudsakliga 
födan. Mjölk skulle det vara först och sist, så att det var ganska 
svårt att få den att räcka till alla gångerna. Köttet måste män 
vara mycket sparsam med, ty det var så behövligt att få sälja 
djuren. Slakten företogs på hösten, då boskapen sattes in för 
vintern. Undantagandes ett par färskköttkok i samband med 
slakten bastutorkades allt köttet. Torrköttet räckte sällan till 
nästa höst. Därför brukade man i slåttanden slakta någon bock 
för att få kött till myrnäst. Även det köttet bastutorkades. Det 
var lättast att bevara i sommarvärmen på det sättet, och så är ju 
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också nytorkat kött gott. Det kan höras underligt, men det var 
ytterst sällan vi hade fisk, fast vi bodde alldeles intill en så stor 
och fiskrik sjö som Sjouten. Man hade för den förfärliga slåt-
terns skull inte tid att hålla på med fiske under sommaren, och 
så hade man så ofiskliga nät. De var nämligen bundna av hem-
spunnet, grovt lingarn och telnarna flätade av grova tagelsnören. 
Vi ägde inte heller många nät. Bäst slog fisket till på vårvintern 
med ismete och ståndkrok, men vi hade även då vanligen föga 
tid över från andra och viktigare sysslor. 

Besvärligast av allt att åstadkomma var brödet och den övriga 
mjölmaten. Vi fick aldrig till mera åker än att vi nätt och jämnt 
kunde så en halv tunna korn och sätta två tunnor potatis. Det 
ville också gärna bli missväxt, för det är frostlänt i Inviken. Men 
nog skulle det vara bra dåligt i axen, om man skulle låta bli att 
tröska. Blev det inte annat, så vart det då massor av mollfrö, 
och det tog man vara på och malde. Mollmjölet var alldeles svart, 
men vi tyckte, att det blev god mat av det. Så god kams som 

-mammas mollkams har jag då aldrig smakat, men det var nog 
helst hungern, som gav den fina kryddan. Om mjölet var så be-
skaffat, att det ville klimpa ihop sig, då man kramade ihop det 
i handen, ansågs det vara utmärkt till bakning, för då gav det 
en deg, som gick kavla ut till tunnbröd. Ofta fick vi baka av 
mjöl, som var så svagt, att kakan måste kavlas ut på fjölen, för 
den höll inte att med »bakspjälken» lyfta upp från bordet och 
på fjölen, som man hade att skjuta in kakan i ugnen med. På 
det där brödet var det likvisst bara det felet, att vi hade för lite 
därav. Månget år fick vi så lite av åkern, att det inte var lönt 
att torka på bastun och gå till kvarnen med det, eller ock hann 
man inte med att ställa mäldern i ordning så tidigt på hösten, 
att det fanns kvarnvatten. Då torkade vi kornet eller mollan i 
gryta över elden och malde i mån av åtgång på handkvarnen, 
och det gick bra det med. Far måste naturligtvis köpa en del 
mjöl, men det var aldrig stora mängder åt gången utan någon 
påse då och då, när han for fram på bygden, mest neråt Ströms-
hållet till. Under hela året drog det väl i alla fall ihop till en 
eller annan säck. Frökorn köpte han alltid, för det korn vi fick 
av jorden var nästan beständigt för svagt till utsäde. 

Under uppväxtåren fick vi barn aldrig kaffe hemma, och far 
och mor begagnade det mycket sparsamt, men det gick inte an 
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att vara det alldeles utan, för fick inte mor någon kopp varje 
dag, blev hon alldeles som sjuk. Hon drygade alltid ut det med 
bränt korn. I brist på bönor kokade hon av bara korn. De gång-
erna brukade vi barn äta upp »gritggen» (sumpen). Vi tyckte 
att den var mycket god, och den såg inte heller osmaklig ut, för 
de rostade kornen var hela. Kornkaffet blir klart och vackert till 
färgen, då man kokar kornen omalda. Då det blev något över 
av frökornet eller det eljest råkade finnas riktigt korn, brukade 
mor rosta det, så att det blev vackert ljusbrunt, och sen gnugga 
det mellan händerna, så att sådorna lossnade, varpå hon dryf-
tade det i ett tråg och blåste bort allt skräpet. Sedan kokade hon 
det i mjölk, då kornen svällde ut och blev saftiga och mjuka. 
Den där rätten var vi stormförtjusta i, och det var verkligen gott. 
Att få en näve av detta rostade korn i kjortelfickan, då man 
gick till getarskogen, det var nånting det, för det var gott att 
tugga på torrt också. Hur karameller smakade, visste vi, men 
inte just mer heller, och fick vi nån gång en sockerbit, så var 
den »urliten». Vi blev sannerligen inte bortskämda med godsaker, 
men det led vi inte av, för vi var inte vana vid annat. 

I förra delen av 1870-talet blev det timmerdrivning hemma i 
Inviken, och då tog far på sig skiften och lejde huggare. Själv 
»brosslade han» (släpade ihop timret för hand) och ställde tim-
merlassen i ordning, och mor körde sedan ned dem på sjön. Jag 
fick vara hemma i gården och sköta om huset. Med stillningen 
av kreaturen hjälpte mor mig på det sättet, att hon i foderladan 
ställde i ordning fodergivorna till de olika djuren, så att jag hade 
bara att bära in dem till var och en i fjöset, då det blev still-
ningsdags. Allt vattnet fick jag och syskonen frakta in, och det 
var inte det lilla, som gick åt av den varan. På kvällssidan kom 
de hem från skogen. Då gav mamma kreaturen kvällsmålet och 
mjölkade. Morgonmjölkningen fick jag klara av, och det gick 
ju ganska bra. De där timmerkörningarna pågick i flera vintrar. 
Förtjänsten var nog ganska dålig, men så pass var det då, att det 
kom mera och bättre mat i huset. Vi fick t.o.m. smaka fläsk 
någon gång då och då, men ingalunda att det vankades några 
stora stycken! Men på ett annat sätt blev det sämre under tim-
merdrivningsåren. Mor måste sätta efter spinningen och väv-
ningen, så att vi blev så klädlösa, att vi knappast kunde skyla oss. 
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77. Timmerkoja i Blåsjön från början av 1900-talet. Kojan är en s.k. loft-
koja med stallrum inunder och boningsrum ovanpå. Denna osunda kojtyp 
tycks ha varit förhärskande i trakten ända sedan skogsdrivningarnas början 
på 1860- och 1870-talen men är numera i lag förbjuden. — Foto: Förf. 1913. 

Allt eftersom vi barn växte upp, blev det bättre och bättre för 
oss där hemma i Inviken, men det låg så bakvänt till, att vi de 
äldsta var flickor. Vi hade nog så ordningssamt kommit till värl-
den, pojke och flicka varannan gång, men pojkarna ville inte 
leva. De två första dog nästan strax efter födseln. När så den 
tredje pojken föddes, sa far: »Den här pojken skall få göra som 
han vill, bara han vill leva». Den utfästelsen syntes göra mån. 
Inte bara den pojken blev vid liv utan också de två, som föddes 
senare. Far stod den gången kanske lite för fast vid sitt ord. 
Äldsta pojken blev nog fasligt bortskämd, genom att han fick 
råda sig själv för mycket. De yngre pojkarna ville förstås ha lika 
frihet, och far kunde inte gärna vara strängare mot dem än 
mot honom. 

1888 ville kronan köpa hela Sjoutnäset med Inviken till ren-
betesland. Alla bönderna i hela kapellaget utom pappa sålde nu 
sina hemman åt kronan men stannade kvar som arrendatorer. 
Det var nog så frestande för far också att få en ganska vacker 
summa på en gång, men han räknade på att det var bättre lämna 
barnen jord i arv än kontanter. Kronoombudet var mycket en-
vist och hotade till sist med att helt enkelt ta hemmanet för kro-
nans räkning. Det knepet hade lyckats på ett par andra ställen, 
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där de varit ohågade att sälja, men far låt inte skrämma sig utan 
svarade: »Du tar så fan heller! Jag vet inte annat än att hem-
manet är mitt.» Då ombudet sa, att det hjälpte inte den här 
gången, för han hade kungabrev på att det skulle köpas, sva-
rade far: »Jag har ett kungabrev, jag också, och det är äldre 
än ditt. Det är mina hemmanspapper, där det står, att jag bli-
vit ägare till det här stället på ärligt vis och fått lagfart på det.» 
Då bytte den andre sätt och tog till att måla ut, huru bra pappa 
skulle få det, om han sålde och blev kronoarrendator. I hela sitt 
liv skulle han utan avgift få sitta kvar på hemmanet och nyttja 
det alldeles som sitt utom det, att han inte fick sälja av skogen. 
Skatten för själva hemmanet skulle kronan betala. Ville något 
av barnen överta gården efter far, skulle det få samma goda vill-
kor. Far medgav, att det där lät nog mycket bra, men han sa 
sig vara rädd för att det skulle komma att gå trögt för honom 
att göra sin tarv, den dag han inte hade en egen jordbit att låta 
det falla på, och den risken ville han inte utsätta sig för. Det 
blev inte någon hemmanshandel den gången och inte heller 
sedan. Då det gått en tio år eller så, var man åter i kast med 
far för att förmå honom att sälja, så att kronan skulle bli ägare 
till hela byn och slippa undan ett kostbart laga skifte. Skogen, 
som här är ganska värdefull, var nämligen samfäld. Man för-
sökte nu skrämma pappa med att skiftet skulle bli så dyrt, att 
han inte skulle kunna klara det utan få lov att gå ifrån allt-
sammans. Säkerligen hade han kunnat få bra betalt nu, men 
han var envis med att vilja behålla jorden. År efter år gick, utan 
att det blev något skifte av, men varje gång lappfogden kom upp 
till våra trakter, förde han saken på tal och beskrev skiftet som 
någonting alldeles förfärligt. Sista gången det inträffade, fräste 
far till åt fogden: »Nu ska de äntligen få bli slut på det välsig-
nade tjatet om det här fördömda skiftet, för nu är det jag, som 
tar och begär skifte, så mycket du hör det». Det där tog nog 
fogden bara för tomt skryt, men far gjorde, som han hade sagt. 
Dyrt blev det för honom förstås, men tack vare att han hade tre 
vuxna söner och en måg att skicka med i lingången, klarade det 
upp sig riktigt bra för dem där hemma. Pappas hemman skif-
tades nu så, att de där fyra fick var sin lika del och blev de enda 
självägande i hela Sjoutområdet. Det steg till något över 400 kr. 
på dem var i kartlösen, men det hade de nog tjänat in på haut- 
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langning under skiftesgången. Det redde upp sig nådigt nog med 
det där förfärliga »storskiftet». 

Far var en driftig och ihärdig karl, och mor var inte sämre 
på sitt sätt. Gladlynt och skämtsam var han också och skaffade 
folk gärna ett gott skratt. Hur knalt det än var mången gång, 
hörde man honom aldrig klaga och låta illa om tiden. Då han 
en gång kom till sina anhöriga i Risede, och de frågade, huru 
de mådde uppe i Inviken, svarade han muntert: »Äh! Där lev 
vi som ko i grönt äng, men det är bara det lilla felet, att vi hål-
ler på att bli matlös.» Men envis var han som synden, och i det 
stycket hade han gott påbrå i farfar. Första året bodde denne 
tillsammans med oss i den där lilla stugan i Inviken, och det var 
sannerligen inte roligt alla dagar. En gång kastade gamlingen 
mors sömnad på elden, för att hon råkat lägga den på den ända 
av bordet, som han räknade för sin. Han var på det sättet, att 
han skulle göra allting själv. En gång hade han i Svanselet köpt 
två mer än halvårsgamla, stora oxkalvar. Då han skulle leda 
hem dem, sa han ifrån sig all hjälp därmed. De bruka ju eljest 
alltid vilja ha någon, som kör på, en sådan gång. Det behövdes 
inte, sa han. Han slog ett rep om halsen på vardera kalven, tog 
en i var hand och gav sig iväg. Det tog honom hela dagen att 
ta sig hem med de otämjda, vilda krabaterna, som ideligen rände 
åstad åt var sitt håll, så att de höll på slita loss armarna på gub-
ben. Äntligen kom han då till gårds med dem, men då var det 
alldeles slut med karin. Nästa dag låg han till sängs och ojade 
sig vid minsta rörelse. Han var totalt söndersträckt i alla leder 
och lemmar. Då han jämrade sig, skojade farmor• med honom 
och sa: »Ja, ligg du där å hoja! Ta mig gammeln, tycker jag 
inte, att det är bara tjänligt åt dej!» Sådan var farfar. Far var 
nog lika envis, men han var aldrig elak och vrång varken hemma 
eller borta utan i stället glad och skämtsam nästan för jämnan. 
Det var trångt i lillstugan där hemma i Inviken, och matlotterna 
var inte vare sig stora eller feta alla gångerna, men sämjan var 
god, och det var ingen brist på skratt och glam och gott humör, 
och det lätta lynnet har velat hänga med framgenom livet hos 
oss alla i den barnkullen. Far levde till 1920 och var då 86 år 
gammal. 



316 

3. En lillpiga på 1860-talet 
Innan samhället på allvar grep sig an med barna- och fattig-

vården i vårt land, var det, Gudi klagat, ett vanligt oskick, att 
fattigmansbarn i tjänst hos bättre lottade bland vår allmoge 
blevo mer eller mindre svältfödda och eljest illa behandlade. Detta 
tyckes ha varit en allmän företeelse på den tiden, då ekonomiskt 
välstånd hörde mera till undantagen och utpräglad fattigdom i 
stället var så att säga det normala för det övervägande flertalet. 
Vad jag här kommer att berätta från Frostviken är inte ämnat 
som något bevis för att befolkningen här i gångna tider skulle 
ha varit i särskilt hög grad barbariskt hårdhjärtad. Det var nog 
dessvärre ungefär likadant över allt i vårt land i den där tiden 
och dessförinnan. Efterföljande skildring, som omspänner sex år 
av en viss bestämd människas liv från år 1867 räknat, år inte 
bara ett biografiskt fragment utan en allmän tidsbild, i allt 
huvudsakligt giltig ytterligare några årtionden framåt och långt 
ifrån begränsad till denna enda trakt. Primäranteckningarna 
härför gjordes 1930 hos en då 75 år gammal gumma, som jag 
kände mycket väl ända från min ungdom. Hon berättade liv-
fullt och förunderligt lidelsefritt. Mitt referat innebär inte på 
minsta sätt någon påbättring av hennes framställning. Så här 
ungefär förtäljde hon om sin allra tidigaste ungdom: 

— Då jag var elva år gammal, skickades jag till en grannsoc-
ken som getare över sommaren. Fjorton dagar före midsommar 
tillträdde jag platsen och stannade till strax efter Mikaeli. På 
hela sommaren hade jag endast midsommardagen fri, men då 
var det också något till storartat. Jag fick näniligen följa med 
till kyrkan och se på läsbarnen. Eljest var det att varenda dag i 
allt slags väder traska i skogen. Boet var stort, nämligen 16 nöt, 
28 får och 31 getter. Vartenda ett av alla dessa 75 djur skulle 
jag ha med mig hem till kvällarna. Det var två ägare, och de 
höll mig med kost var sin vecka. Mat fanns det mycket gott om 
i båda gårdarna, men det var tidens sed, att man skulle vara 
snål och hjärtlös mot fattigmans barn. Frukosten i den ena går-
den bestod regelbundet av antingen välling eller surmjölksbryta 
och inte ett dyft annat. Men tro inte, att jag fick bälga i mig huru 
mycket som helst av den där supanmaten! Ingalunda! Jag fick 
mig mitt tilldelat i en träkopp, och den var inte s tor heller. Dags- 
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kosten i skogen utgjordes av en kaka tunnbröd, en bit mesost 
och en halvstopsflaska (6 112  dl) med mager och sur tjockmjölk. 
Om man fått ordentligt med smör och något pålägg till brödet, 
skulle det ha varit en utmärkt matsäck, men det var aldrig annat 
sovel än den där mjölkskvätten. Lyckligtvis var det betydligt 
bättre med maten i den andra gården. Den snålare matmodern 
hade den metoden, att hon knappade in på kosten, om jag på 
något sätt råkat förarga henne. En gång i skogen, då jag satt 
och åt, kom där en get och försökte bita korken ur min mjölk-
flaska. Jag skulle smälla till henne på nosen med en käpp men 
träffade i stället flaskan. Den riktigt exploderade, ty mjölken 
hade jäst i »sommarhettan. Det var inte nog med att jag blev av 
med min mjölk och fick en massa ovett av matmor, då jag kom 
hem. Till ytterligare straff måste jag lägga mig utan mat den 
kvällen. Nästa dag tog matmor en ny flaska och fyllde den ur 
det kar, i vilket de sparade ihop överbliven skummjölk, som fick 
stå och jäsa både länge och väl, varpå de gjorde kumminost av 
den. Det där var starka saker. Genom värmen och det myckna 
ruskandet, då jag sprang, kom mjölken i så häftig jäsning, att 
flaskan flög sönder av sig själv i säcken. Den kvällen höll jag 
på att få stryk. Matmor sa, att jag ljög. Med vett och vilja hade 
jag haft sönder flaskan, påstod hon. Till straff blev jag inte bara 
utan kvällsmat, utan frukosten drogs också in, och sen fick jag 
traska åstad till skogs utan matsäck. Frampå dagen mötte jag 
prästens piga, som gick i vall med deras boskap. Då hon såg, att 
jag var utan getarsäck, tog hon till att fråga ut mig. Nu blev 
det annat utav! Först och främst delade hon sin matsäck med 
mig, och på aftonsidan tog hon mig med till deras säter och gav 
mig ett riktigt filtråg, och så på kvällen kom hon över till oss och 
tog ihop med matmor på skarpen. Fick hon höra något sådant 
en gång till, sa hon, så skulle hon anmäla det för prästen och 
fjärdingsmannen, och då skulle matmor få se på annat. Det blev 
också betydligt båttre på alla sätt efter den dagen. Den där, som 
jag kallar matmor, var egentligen bara piga i gården. Rätta mat-
mor var barnmorska i socknen, och hon kunde förstås inte vara 
i sätern själv utan hade överlåtit alltsammans där åt pigan, men 
hon hade alldeles säkert inte bestämt, att jag skulle svältas eller 
eljest bli illa behandlad. Pigan hade själv ingen fördel av att 
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78. Två getarflickor i Ankarvattnet med s.k. »ringadestavar» i händerna. 
Den äldre bär ett regnskydd av näver. — Foto: Förf. 1913. 

jag fick för lite mat, utan det var av pur illvilja hon drev sig 
på detta sätt. 

Då sommarn var slut, vände jag åter hem till far och mor, 
och då syntes det verkligen, att jag hade varit borta och tjänat. 
Jag hade med mig 30 kronor i kontanta pengar, två par »löpar-
skor» (näbbpjäxor), en ny, riktigt vacker halvylleklänning, ett 
linne och en underkjol. Det var min sommarlön enligt avtalet 
med far. Den fick jag utan knussel men inte heller något »om-
framt» (extra) därutöver. Om det inte varit den där leda pigan, 
skulle det här ha varit en alldeles utmärkt plats att vara på. 

Sedan jag varit hemma över vintern, blev jag skickad till en 
»ensätesgård» här i socknen att geta och vara lillpiga. Där blev 
jag stannandes i fem hela år. Huru många gånger under den 
tiden fick jag inte anledning att längta tillbaka till min första 
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79. En getarpojke i Blåsjön 1946. —  Foto: D. Strömbäck. 

plats! I det stora hela hade där varit ett riktigt himmelrike, och 
då kan man förstå. Här som över allt eljest i trakten var det 
smått om mjölmat under dessa svagårstider. Brödet bestod till 
största delen av bark, men av all annan mat fanns det överflöd 
i huset, och riktig mat var det. Det var bara det felet, att det 
föll så lite därav på min lott. 

Innan jag på morgnarna sommartiden skulle fara till skogs 
med boskapen, fick jag en liten kopp dålig mjölk eller välling 
eller också »syrgröt» (gröt av Rumex-blad) med skummjölk men 
aldrig någon som helst fast eller fet föda. Min mat för dagen 
lindades in i en smutsig trasa, som jag måste bära instucken i 
barmen. Jag fick icke ens ha en liten påse av säckväv att bära 
på ryggen, som det eljest var brukligt. Ena dagen utgjordes 
» nåstu» (matsäcken) av en liten stekt fisk och en klick surt 
komessmör, och nästa dag var det en mager, seg ostskiva med 
samma sorts messmör till. Så var det varannan dag hela som- 
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maren alla fem åren. Aldrig en brödbit eller smörgnutta och 
aldrig en mjölkskvätt i.  skogen! På denna kost skulle jag reda 
mig från 7-tiden på morgonen till klockan 8 å 9 på kvällen. Mat-
mor mötte alltid med mjölkkärlen vid sommarfjöset på kväl-
larna, och då var det för mig att jämte henne sätta mig till 
mjölknings. Det tog minst en timma, innan vi var färdiga där-
med. Då vi äntligen kom in i stugan, fick jag skrapa vällinggry-
tan eller rättare sagt slicka den, för så tunn som den vällingen 
var, blev det just inga skovor. Fast det var överflöd på mjölk 
om sommaren, kokades det även då vattvälling, undantagandes 
någon enda lördagskväll, då det blev mjölkvälling eller kanske 
rent utav gröt, men de gångerna var inte många under de fem 
åren. Kvällsvarden utgjordes av en kopp vattvälling med lite 
skummjölk islagen. Det var lika för alla, men de vuxna hade 
stora koppar, så att de fick äta sig ordentligt mätta. Min mat-
kopp var alldeles för liten för mina tunga sysslor och min växande 
kropp. 

Hemmafolket var det alls inte synd om. De hade ätit tre 
ordentliga mål, medan jag var i skogen, och kvällsvarden blev 
det fjärde. Fast det var gott om plats vid bordet, fick jag aldrig 
sitta där och äta tillsammans med de andra. I »grbva» (den 
öppna spisen) var min matplats utom på julkväll och juldag. Då 
förunnades det mig också att sitta till bords som en riktig män-
niska och i likhet med de andra den gången äta »obytta» (oran-
sonerat). All den mat jag fick för dagen om sommaren, skulle 
jag ledigt ha ätit upp i ett enda mål och ändock inte blivit mer 
än lagom mätt. Om jag inte lärt mig att äta gräs av olika slag, 
hade jag inte klarat mig igenom med livet i behåll under dessa år. 
Medan toltan (Mulgedium) på försommaren hade mjuka och saf-
tiga stjälkar, skalade jag sådana och åt i massor. Senare på som-
maren gjorde jag likadant med skogsstuten (Angelica silvestris), 
och syran (Rumex), den räckte ju hela sommaren. På höstsidan, 
då bären blev färdiga, hade jag ljuvliga dagar. Jag gjorde mig 
enkla näverrivor att plocka bären i, och då jag fått ihop till en 
ordentlig portion, mjölkade jag något får över bären men bara 
så pass, att det blev lite vitt och smakade en aning annorlunda 
än råa bär. Jag fick lov att ta så försiktigt, att det inte märktes, 
för de mjölkade fåren. Söndagsmorgnarna längtade jag alltid 
efter, för då fick jag »tjes-fil» (löpost) av fårmjölk, och det är 
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verkligen mycket gott, men det blev aldrig så stor portion, att 
jag fick äta mig mätt. Det var ungefär som i tre vanliga kaffe-
koppar, och det förslog inte långt, så tom och ihålig som jag var. 

På morgnarna vintertiden kokade de somliga gånger en sorts 
kaffe, som till största delen bestod av rostat islandslav. Andra 
gånger kokade de upp mjölk. En av sönerna brukade stiga upp 
och göra eld, varefter husmor om en stund gick upp och kokade 
kaffet eller mjölken och gav de andra på sängen, men jag — 
jag fick ingenting alls med av det goda. Jag brukade låtsas sova 
sådana gånger, för det var så nöjsamt att lägga märke till hur 
de då riktigt smög sig fram, så att jag inte skulle vakna, förrän 
de rustat undan alltihopa, men sen dröjde det väl inte länge, 
innan de satte mig på fötter och i arbete. 

Vi steg alltid upp i 6-tiden. Någon mat blev det inte på flera 
timmar, men ändock åt man fyra gånger om dagen. Till frukost 
var det vanligen salt fisk och potatis, en bit bröd med en gnutta 
smör och lite mjölk att dricka: Ena morgonen var det gravfisk, 
nästa morgon stektes den och den tredje blev den kokad. Till 
middag var det antingen vattvälling eller tjockmjölksbryta, till 
aftonvard, »noviA», torrskaffning bestående av »pärr-kavvring» 
jämte torrkött eller också salt rom (av röding) med potatis. Kav-
ringen utgjordes av små glödstekta kakor av kokt potatis och en 
smula mjöl. Att dricka fick man varmt vatten med ikarvad mes-
ost. Kvällsmålet bestod av antingen tjockmjölk med mesost eller 
ock vattvälling. Det var alltsammans riktig och god mat, och jag 
fick ungefär detsamma som de andra, utom då det vankades 
någon extra godbit. Men min matlott var alltid för nätt tilltagen, 
så att jag aldrig blev mätt. Därför brukade jag smyga mig till 
att äta upp fiskbenen, som de andra lämnat, och då kunde det 
nog också hända, att en del potatisskal råkade följa med. Jag 
minns än, hur gott de där benen smakade. Somliga gånger kräk-
tes jag gröna gallan av att jag var så hemskt hungrig. 

Fast jag var bara på tolvte året, då jag kom till gårds, fick 
jag utföra alla den tidens tunga pigsysslor. Allra först på mor-
gonen var det att göra upp eld under storgrytan i fjöset och 
fylla den med vatten, som sedan skulle användas till värmning 
eller sörpa åt mjölkkorna. Medan vattnet kokade upp, hade jag 
att »måkkå å fli», d.v.s. skotta ut gödseln och sopa. Om det var 
kallt, måste jag ögonblickligen ge mig iväg ut och »lägga av 
21 
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kasen» (jämna ut gödselhögen), ty om gödseln hann frysa, gick 
man alldeles bet med den, eftersom man hade bara träredskap 
att arbeta med. Därefter blev det att ösa upp värmningen i små 
såar, för att den skulle stå och dra och svalna, tills korna skulle 
ha sitt middagsmål. Sen fick jag sätta mig att mjölka, och under 
tiden verkställde mor stillningen själv. Vanligen blev jag färdig 
med mitt först, och då var det att genast sätta i gång med att 
forsla in vatten för dagen. Av den varan ville det till mycket, för 
de hade 16 nöt och bortåt 40 småfän. Till vattenstället var det 
omkring 50 meter, och vattnet måste jag bära i två ämbar på 
en 10 å 12 liter. Jag hade visserligen ok att bära med, men än-
dock var det mycket tungt. Innan jag på fastande mage burit in 
10 till 15 vattenforor och gjort allt det övriga morgonarbetet i 
ladugården, var jag ganska belåten, men då hade jag ändock 
inte »flitt in» mer än hälften av det vatten, som behövdes för 
dagen. Värst var det, innan jag trampat mig väg de morgnar, 
då det snöat mycket eller varit yrväder under natten. Mången 
gång gick snön mig långt ovan knäna, och jag hade förstås inga 
byxor. På gården fanns det två karlar i sina bästa år och därtill 
en arbetsför goffa, men inte flidde de upp vattenvägen åt mig 
en enda gång. En dag, då det var ovanligt styggt väder och dåligt 
före, hörde jag gammelgubben säga, att nog torde det väl ha 
varit rätt att hjälpa mig med vattnet en sådan dag, men då sa 
ena sonen, att det var väl detsamma, vad jag gjorde, och så fick 
jag vada med alla mina vattenforor genom drivorna. Åt hästarna 
bar karlarna för det mesta vatten själva, men de morgnar, då de 
körde till forskogs, sa de alltid till mig, att jag skulle fli vatten 
till stallet också. Under de s.k. småstunderna inne i stugan var 
det inte för mig att sitta med händerna i kors. Då fick jag karda 
och spinna och hålla på med allt upptänkligt annat innegöra. På 
kvällarna hade jag åter att mocka, sopa och mjölka i ladugården 
och allra sist lägga av kasen. Jag fick ligga i och arbeta så väl 
varenda stund hela dagen till sena kvällen. 

Under de där fem åren inträffade det bara två gånger, att far 
kom på besök hos oss. Mor träffade jag inte på hela tiden. Jag 
fick aldrig fara hem och hälsa på, och ändock var det inte mera 
än fyra mil. Åt far skröt husbondfolket av mig, så att jag blev 
rent ut lite »börg» (högfärdig). Äta tillsammans med far vid bor-
det fick jag visserligen inte, men det dugde bra att äta vid spisen 
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också de gångerna. Det vankades både filtråg och klining. De 
skulle kantänka visa far, huru snälla de var mot mig och huru 
bra jag hade det. Utom dessa gånger inträffade det dock aldrig, 
att jag fick smörja mig med filtråg — inte en endaste gång. 
Klining lagades till åtskilliga gånger under årets lopp, men det 
var bara under jularna jag fick smaka den. 

Ett verkligt ljust och vackert minne bevarar jag från dessa 
svåra år, men i detta hade mitt gårdsfolk ingen del. Inte långt 
från gården bodde ett par lappfamiljer i sina vadmalstält till 
utöver julhelgen ena året. På julkväll blev lapparna bjudna till 
gårds, och då de gick hem till sitt, sa de till dottern i gården 
och mig att följa med dem, och det gjorde vi förstås. I deras 
tält var det så ljust, varmt och gott. De hade lagt in nytt golv 
av friskt granbarr och gjort fint eljest också. Strax vi kom dit, 
blev vi bjudna på äkta bönkaffe med renost i. Vid 12-tiden på 
natten läste en av lappgubbarna julevangeliet, och sedan sjöng 
vi flera julpsalmer. Sen blev det mat i långa banor. Det var både 
kokat och torkat renkött och torkad fisk och renost och ren-
mjölk och rensmör, så mycket vi orkade få i oss. I den andra 
kåtan dukade de längre fram på natten upp åt oss på samma 
sätt, men av den trakteringen orkade vi inte ta för oss något att 
tala om. För en gångs skull fick jag äta mig riktigt sprängmätt. 
Vi stannade hos lapparna till 4-tiden på morgonen. Det är inte 
många gånger i livet jag känt mig så lycklig som den natten, 
men — det kom surt efter. Jag blev liggande sjuk båda jul-
dagarna — kräktes och hade diarré. För mig, som var så svält-
född och hoptorkad invärtes, var det där alldeles för kraftig och 
mycken mat. _Den andra flickan åter klarade sig fint. Hon var 
20 år och tjock och fet samt hade aldrig behövt gå i några tung-
sysslor utan fått vara inne och i godan ro pyssla med lättare 
göromål och därtill äta sig ordentligt mätt alla målen. För övrigt 
var hon den hyggligaste av dem allihopa i gården. 

Kärkomna avbrott i slitet, släpandet och svälten var det de 
gångerna, då jag fick fara på skolan, men det var så korta tider, 
bara sammanlagt 36 veckor fördelade på tre år. Under 28 veckor 
»bytte. de bort» mig, d.v.s. de tog barn från de familjer. i Jorm 
och Gäddede, som där höll mig med kost och husrum under 
skoltiden. Då hade jag det bra. Under resten av vistelsen i Gädd-
ede rustade de mig med matsäck. Det var tjockmjölk, ost och 
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mesost, salt fisk, en påse mjöl och en torkad fårbog. Då de frak-
tade mig till skolan, hade de med sig mat åt mig för halva tiden, 
och efter fem veckor kom de med resten. Förråden var i knap-
paste laget, men det var i alla fall ymnigt mot vad jag var van 
vid. Då vi skulle gå och läsa, fick jag inte som de andra barnen 
nya kläder, utan jag måste använda matmors svartklänning. Den 
var alldeles för vid åt mig, varför de lade in midjan med ett par 
stora veck, som bara fästes ihop nödtorftigt med knappnålar. 
En kamrat lånade mig sina vardagspjäxor, för jag hade ingen-
ting annat i den vägen än »löparskor», och de var till på köpet 
gamla och lappade. Det var sed, att varje läsbarn skulle ge en 
slant till prästen och en till de fattige. Som jag inte ägde ett 
endaste öre, bad jag husbonden om ett par 12-skillingar, men 
han avspisade mig med den upplysningen, att jag hade ingenting 
att ge bort. Sedan jag lipat en vers, gick jag till far, och han 
råkade verkligen ha så pass, att jag inte behövde vara sämre än 
de andra, och glad var jag. Jag var då på femtonde året. 

Ett år till ansågs jag vara skyldig att stanna kvar i den där 
gården och tjäna igen skolan, som det hette. Då det året hade 
gått, ville de behålla mig ett år till mot lön. Jag skulle få en 
»storsö», d.v.s. en fullvuxen tacka. Det gick jag ;ned på. Då året 
var tillända, begärde jag att få min sö, för jag tänkte söka mig 
en annan plats. Husbonden bjöd mig en storsö till, om jag stan-
nade ännu ett år, men jag var så illa nöjd med denna tjänst, att 
jag sade nej. Jag ville flytta. Det kunde husbonden inte hindra 
mig från, men — den utlovade sön nekade han att giva mig. 
Detta tyckte dock hans mor, »gommo» i gården, gick för långt, 
varför hon gav mig ett lamm av sina egna, men det var ju inte 
alls likvärdigt med det avtalade fåret. Detta lamm jämte en gam-
mal vardagsdräkt, en nästan urväxt klänning till helgdags, två 
nötta särkar, två par strumpor, ett par lappade »löparskor» och 
ett par nya lappskor var allt jag hade i behåll av de fem tjänste-
åren. Fåret undantaget bar jag all min egendom i ett knyte på 
armen, då jag 1873 gav mig ut att ta ny plats. I kontanter hade 
jag inte uppburit ett kungens öre på hela tiden. 

Det går emellertid underligt till här i världen. De där män-
niskorna blev med tiden så utfattiga, som någon gärna kan bli, 
och matmor lär det ha varit rysligt synd om på slutet. Hon måste 
visst svälta sin del och känna sig vara i vägen mer än tillräckligt, 
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innan hon fick slippa ifrån jordelivet, och vanvårdnaden och 
ovänligheten blev nog inte lättare för henne att bära, för att den 
kom från hennes egna barn, som än så länge hade det ganska 
bra ekonomiskt. 

Så ungefär slutade den gamla gumman sin dystra tidsskild-
ring, som helt säkert är till punkt och pricka sann. Den stäm-
mer nämligen så väl samman med mina egna erfarenheter från 
barnaåren och med vad andra åldringar berättat för mig om 
sina upplevelser i den s.k. »gamla goda tiden». 



Kap. XV 

Nybyggarna och lapparna 

Då Frostviken i mitten av 1700-talet började koloniseras av 
inflyttade norrmän, fanns där redan en nomadiserande lapsk 
befolkning, spridd över ett vida större område än i våra dagar. 
Så t.ex. funnos lappar i Björkvattnet, där de hade rengärden 
eller »kriii» inom det nuvarande uppodlade området, varom 
gårdsnamnet »Kriiinn» än i dag påminner. De hade också gär-
den å Portfjället på ömse sidor om riksgränsen. Det området 
heter alltjämt »Finnkru-h6ugan» =lappgärdeshögarna. På själva 
stranden vid väständan av sjön Björkvattnet reser sig en några 
meter hög toppformig klippa, som kallas »Finnstabben», emedan 
lapparna där i närheten lära ha haft sina visten. Å en backkulle 
strax intill synes än i dag mycket tydligt en grift, som inte gärna 
kan vara något annat än en s.k. mjölkgrubba, en primitiv käl-
lare där lapparna om höstarna satt ned sina fyllda mjölkkaggar 
till kommande vår. Det är inte en fångstgrop. Därtill är den 
för liten, har rektangulär form och olämpligt läge. Å Bränna-
skogen norr om Kvarnbergsvattnet nedanför det s.k. Storfjället 
ha vi »Bursmyra» =häbbersmyren. Här har tvivelsutan funnits 
ett lappviste med tillhörande bur eller häbbre. De nu nämnda 
lapparna voro helt säkert norska undersåtar, som här hade sina 
vår- och höstbetesland, ända tills området genom gränsregle-
ringen 1758-1760 definitivt blev svenskt, då de utan vidare måste 
förfoga sig dädan. De försvunno så tidigt, att inga berättelser 
om dem fortlevat till våra dagar. Av gamla handlingar vet man, 
att norska lappar suttit också vid Jormsjön med stöd av »böxel-
brev» eller fästesedlar, utfärdade av norska fogdar så sent som 
1699 — alltså 54 år efter Brömsebrofreden, då Jämtland kom 
under Sverige. Samtidigt »böxlade» svenska myndigheter bort 
fiskerätten i traktens sjöar. De nuvarande renbeteslanden, om- 
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nämnda i den orienterande inledningen till detta arbete, voro 
redan vid denna tid åtminstone ungefärligen gränsbestämda och 
renbetesrätten genom resolutioner av Konungens befallnings-
havande mot fastställd avrad bortarrenderad till vissa renägare. 
Det har inte lyckats författaren att komma över officiella folk-
längder angående lapparna vid denna tid, men med ledning av 
räkenskapsboken över kapellbygget i Viken torde man kunna 
bilda sig en ganska god föreställning om lappstammens storlek 
vid det tillfället. I räkenskapsboken äro antecknade alla frivilliga 
penningbidrag till bygget med givarnas namn och nationalitet 
utsatta. Under tiden 1793-99 förekomma 36 olika lappnamn, 
alla manliga, därav icke mindre än 32 enbart under sista året. 
Dessa personer få samtliga förutsättas höra trakten till, ty det 
är alltid anmärkt, om en givare varit från Norge. Man kan nog 
också tämligen tryggt utgå ifrån, att vederbörande varit hus-
fäder eller i varje fall vuxna personer, ävensom att ingen i trak-
ten hemmahörande sådan sluppit undan att ge sitt större eller 
mindre bidrag. Frivilligheten därvidlag inskränkte sig nog till 
beloppets storlek. Om detta är riktigt resonerat, skulle lapphus-
hållens antal i trakten vid denna tid ha varit omkring 30 eller 
35 stycken. Detta antagande rimmar rätt bra med uppgifterna 
i lantmätare Rennerfeldts anteckningar från 1849, där det redo-
visas 38 skattelapphushåll och därtill 7 »sprinterlappar», d.v.s. 
renägande lappar utan skatteland, ett sorts inhysesfolk, vanligen 
gammelpojkar, som skötte sig och sitt alldeles på egen hand. 

Då nybyggen anlades inom de områden, som disponerades av 
lapparna, ansågo sig dessa bli kränkta i sin rätt, vilket ju var 
helt naturligt. Genom hotfullt uppträdande, varpå en del exem-
pel givits i dessa skildringar, försökte de emellanåt skrämma 
bort inkräktarna, vilket dock icke lyckades. Sammanstötningarna 
mellan lapparna och nybyggarna inskränkte sig i regel till en 
smula gräl och ett och annat oblodigt litet slagsmål, i vilket de 
småväxta lapparna alltid kommo till korta. Blott en enda verk-
lig tragedi vet man säkert hava förekommit i sådant samman-
hang, nämligen mordet på nybyggarna vid Sjouten 1812, varom 
kan läsas i kapitlet om pionjärerna vid Sjouten och Norrsjön. 

Att lapparna ledo intrång i sin näring av de allt talrikare 
nybyggarna är självfallet, och då de till sist å vissa platser funno 
sig allt för hårt trängda, vädjade de till myndigheternas hjälp. 
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80. översiktskarta över Frostviken, 
som visar gränserna mellan lappskattefjällen och äganderättsförhållandena 
till socknens jord: 
1 = skattelöst bonde- och bolagsjord; 
2 = kronojord, som aldrig varit i enskild ägo; 
3 = skattelösta, av kronan i slutet av 1880-talet återköpta fjällhemman; 
4 = kronojord, som insynats till nybygge men ej skattelösts; 
5 = oskiftad jord i vilken kronan är delägare, emedan en del bönder ha väg-

rat kronan återköp. 
Renritning av Gun Björklund efter kartskiss utarbetad av distriktslantmätare 

Heimer Wikström. 
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Det har lyckats författaren att i Blåsjön komma över ett par 
rättshandlingar angående dessa tvister. Den ena är ett utdrag av 
Hammerdals häradsrätts dombok för år 1812 och den andra 
länsstyrelsens i Östersund utslag i en hel del tvistemål mellan 
Frostvikens lappar och nybyggare av den 20 okt. 1820. Av dessa 
handlingar inhämtas följande: 

Lapmannen Jon Pålsson från Blåsjöfjäll hade till det ting, som hölls 
i Mo gästgivaregård d: 24 nov. 1812, instämt nybyggaren Fredrik Arons-
son i Blåsjön med påstående, att honom måtte förbjudas göra Jon 
Pålsson vidare intrång uti dennes rätt till renbete på trakterna vid 
Blåsjön. Kärandens ombud var skolmästaren Nils Gärdström och sva-
randens nämndemannen Johan Olofsson i Hallen.' 

Kärandeombudet anförde, att sedan nybyggarne Enar Persson och 
Fredrik Aronsson erhållit Kon:s befallningshavandes resolution att an-
lägga nybyggen vid de ställen, för vilka Jon Pålsson skattade, hade 
de å den s.k. Storvallen, belägen vid den nordersta älven om Blåsjön, 
förut anlagt tvenne fäbodasäten (sätrar) och ville nu därstädes anlägga 
det tredje, varigenom Jon Pålsson skulle utestängas från betets begag-
nande, så att han ej finge nyttja mer än blotta Blåsjöfjället, ehuru 
han årligen betalade skatt till kronan för erhållet lov att beta sina 
kreatur vid Blåsjön. För att styrka sin huvudmans rätt uppvisade om-
budet åtskilliga handlingar i bevittnade avskrifter, av vilka inhäm-
tades bl.a.: 

Enligt häradsrättens utslag den 29 mars 1763 och den 2 april 1764 
hade lapplänsmannen Johan Gröndahl bort vid en resa till Gäddede 
hålla syn å en fjälltrakt vid sydvästra och nordvästra sidan av Blå-
sjön, för vilken trakt lappmännen Torkel Jonsson och Lars Klements-
son ville åtaga sig årlig avrad å 4 daler silvermynt till kronan. För 
uppkomna hinder hade Gröndahl ej kunnat under samma resa hålla 
synen, men han hade av andras berättelser gjort sig underrättad om 
beskaffenheten vid Blåsjön, varvid han inhämtat, att platsen låg vid 
pass 4 mil från Gäddede, var 3 mil lång och 1/2  mil bred och beväxt 
med gran på stenigt land med någon gräsväxt. Om lapparna finge den 
nyttja, borde de förbjudas att med sina renkreatur komma längre från 
fjällen än till sundet, som är mitt i Blåsjön, emedan där skulle vara 
tillfälle till slåtters uppodlande, ifall nybyggen med tiden i den nejden 
Upparbetas. Gröndahl hade tillstyrkt, att Blåsjön med kringliggande 
trakter kunde dessa lappar för erbjuden avrad upplåtas, och Kon:s 
befallningshavande i Västernorrlands län hade den 3 nov. 1764 åteck-
nat handlingen resolution av innehåll, att bemälde lappar finge nyttja 

1  Vad kärandeombudet beträffar tyckes ett fel ha insmugit sig i protokol-
let. För lapparna i Strömsfjällen fanns vid denna tid anställd en kateket 
vid namn Nils Göransson Gerdstedt. Förmodligen är det den skolmästaren, 
som här avses. 
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fjälltrakten vid Blåsjön — dock att icke ofreda någons slåtter, som 
vid sundet kunde upparbetas. 

Så långt käranden. Ehuru det ej nämnes i protokollet, är det uppen-
bart, att Jon Pålsson på ena eller andra sättet fått övertaga den om-
skrivna betesrätten. I varje fall bestrides den honom ej av vare sig 
svaranden eller häradsrätten. 

Mot detta ingav svarandens fullmäktige Konungens befallningshavan-
des i Västernorrlands län utslag den 13 febr. 1799, varigenom Enar 
Persson och Fredrik Aronsson erhållit tillstånd att under åtnjutande 
av 15 frihetsår upparbeta nya hemman å insynad plats vid Blåsjön 
med villkor, att innehavaren av Blåsjöfjäll icke betages renbete i bör-
jan av sommaren. Lapparna finge ej åverka nybyggarnas slåtter. Det 
för nybygget avsedda området gränsbestämmes på ett ungefär i hand-
lingen, och anvisning lämnas på slåtterland vid »tre stora i Blåsjön 
framrinnande elfvar». I väster sägas stora fjäll möta, vilka hindra 
sträckningen ditåt undantagandes Vad mulbete anginge. 

På grund av innehållet i denna handling ansåg svaranden sig äga 
rätt att använda ifrågavarande ställe till »fäbodasäte». Det låg ju vid 
en av de älvar, där han fått sina slåtterland. Alldenstund boskapssköt-
seln jämlikt åberopade utslaget skulle utgöra nybyggarens huvudsak-
liga näring, borde mulbetets utnyttjande honom så mycket mindre 
betagas. 

Sedan rätten gjort sig förvissad om, att inga flera älvar än de tre 
inlöpte i Blåsjön, att säterstället verkligen låg vid den nordligaste av 
dessa, och att vallgången med kreaturen sträckte sig väster och norrut, 
resolverade den efter enskild överläggning, att nybyggaren ej kunde 
betagas rätten att på det sätt, som han ämnade, begagna sig av mul-
betet på det åt honom upplåtna området, där lapparna numera enligt 
nybyggesresolutionen av 1799 endast ägde rätt till vårbete för sina renar. 
»Dock», säger protokollet, »bör jämlikt kongl. resolutionen på allmo-
gens besvär den 29 juni 1772 paragraf 20 denna tvist om kronojord af 
Kon :s respektive Befallningshaf vande i länet afgöras, dit Jon Påhlsson 
äger att ingif va denna ansökan med bifogade handlingar och sluteligt 
utslag af vakta». Ärendet gick alltså till K. B. 

Det tog hela åtta år, innan höga vederbörande i Östersund var fär-
dig med denna sak, ty först den 20 okt. 1820 föll dess utslag, men i 
gengäld redde man nu på en gång upp en hel härva tvister mellan 
nybyggarna och lapparna här uppe. Jon Pålsson hade under den 
långa väntetiden fått med sig sin stamfrände Torkel Andersson j 
Blåsjöfjäll och utvidgat sin klagan att gälla samtliga nybyggare i Blå-
sjön och Ankarvattnet för påstått intrång i renbetet och därtill Mårten 
Bengtsson i Frostviksbränna för att han skulle ha kränkt deras rätt 
beträffande fisket. Att få full klarhet i dessa förhållanden gick givetvis 
inte på annat sätt än genom att å ort och ställe göra undersökning och 
höra samtliga inblandade. Till den ändan hade kronofogden i orten, 
»herr assesoren, ädla och välbetrodda P. V. Granbom», på grund av 
Konungens befallningshavandes remissorialresolution den 13 okt. 1818 
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förordnat lapplänsmannen M. Höglund att undersöka saken och in-
komma med förslag till delning av betesland och fiskevatten mellan 
lapparna och nybyggarna. Detta förslag skulle grunda sig dels på be-
fintliga åtkomsthandlingar och dels på övriga omständigheter och 
»framför allt så jämkat, att lappmännen fingo behålla betet för sina 
renar jämte fiskevattnet Lebbeqvatt (Lejpikvattnet), däres t det 
icke vore på annat sätt disponeradt». Det dröjde nära 
ett helt år eller till den 6 okt. 1819, innan Höglund tog ihop med denna 
sak, men nu befann han sig i Blåsjön, dit han sammankallat dels kla-
gandena .Ton Pålsson och Torkel Andersson från Blåsjöfjäll och dels 
nybyggarna Jöns Olofsson och Fredrik Aronsson från Blåsjön, Jon 
Persson Wassdahl och Daniel Larsson från Ankarvattnet samt slut-
ligen Mårten Bengtsson i Frostviken. Lapparna synas dessförinnan 
med sina klagomål ha varit ända till Kungs, vilket förklarar tidsut-
dräkten. Bevisligen begagnade de sig redan på den tiden av metoden 
att med förbigående av alla instanser framlägga sina bekymmer för 
landsfadern personligen. Om den saken säger lantmätare Rennerfeldt 
i sina förut nämnda anteckningar: 

»Lapparna hafva höga begrepp om sina rättigheter; de anse hvarje 
nybygge, anlagdt i fjelltrakterna, såsom förnyade kränkningar, men 
hysa det oaktadt stort förtroende för öfverheten, synnerligast Konungen, 
den de tro omfatta sig med serdeles ynnest, men tro deremot, att de 
tjenstemän, med hvilka de hafva närmare beröring, äro ogena och med 
föresats förtiga rätta förhållandena. För att motverka sådant, hafva 
lapparna utsett tvänne, som inför Hans Maj:t personligen skulle fram-
föra deras klagomål. Redan 3:ne ggr. hafva de deputerade begifvit sig 
till Stockholm och äfven hvarje gång lyckats vinna företräde hos 
Hans Maj:t. En af dem, Stina Clementsdotter, vanligen Lapp Stina kal-
lad, är likasom ett förestyr för Frostvikslapparne. Hon förenar med 
ett gott hufvud förslagenhet och munnighet, men är öfverdrif ven i sina 
målningar. Under mitt vistande i Frostvikens lappmarker sommaren 
1849, åtföljde hon mig från den ena trakten till den andra, under 
ständiga klagomål öfver nybyggarnes beteende samt de mörkaste mål-
ningar af 'Fjellallmogens' elände. För att förvissa mig om förhållandet 
uppsökte jag lapparne i deras kåtor; men att af deras berättelse sluta 
sig till rätta sammanhanget är nästan en omöjlighet, emedan man i thy 
fall ej kan lita på deras uppgifter. Så t.ex. försökte jag att göra mig 
underrättad om antalet af deras renar, men kunde ej erhålla den 
ringaste upplysning om hjordarne, endera af någon vidskeplig anled-
ning, eller af fruktan för en högre beskattning.» 

De i Blåsjön inför länsmannen församlade, kärande så väl som sva-
rande, fingo nu till länsmannen avlämna sina resolutioner och andra 
handlingar, varpå de sökt grunda sina påståenden. Sedan dokumenten 
blivit upplästa och förklarade och nödiga föreställningar av förrätt-
ningsmannen gjorda, blev »en ömsesidig, vänlig förening» av nedan 
relaterat innehåll tvistande parterna emellan besluten och gillad. 
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1:o. Fjällmännen skulle ha rätt att beta sina renar å hemskogarna i 
Blåsjön och Ankarvattnet från våren och intill dess att sommarvärmen 
nödgade dem att avflytta till kallare fjälltrakter ävensom på hösten, 
då de återkommo från högfjället, d.v.s. från sommarflyttningen in i 
Norge. (Det finns nämligen inga högfjäll på svenska sidan i denna 
trakt. För Blåsjöns vidkommande begränsades lapparnas betningsrätt 
till liderna norr om nordligaste älven. Till Mejsliden och de andra 
liderna norr om själva sjön ägde de alltså inte tillträde.) Vidare för-
bundo sig nybyggarna att ej göra intrång å lapparnas rengärden, vilka 
voro goda växtplatser för det s.k. syrgräset (Rumex acetosa), vilket av 
lapparna användes till föda och var för dem oundgängligt, enär detta var 
det så gott som enda vegetabiliska födoämne, som de själva kunde skaffa 
sig. Under den tid lapparna nyttjade vårbetena, skulle nybyggarna 
se till, att deras hundar icke ofredade renarna. För att lätta lapparnas 
besvärliga vallgång skulle nybyggarna inhägna sina foderstackar eller 
sätta upp lador vid myrarna. Från lapparnas sida gjordes det förbe-
hållet, att dessa hägnader icke borde förstänga deras flyttningsvägar, 
vilket tyder på, att verkliga meningen var, att själva slåtterlanden skulle 
inhägnas, varemot de åtogo sig att icke åverka åboarnas foderbärg-
ningar å sådana slåtter, som lågo så avsides eller skogfattigt till, att 
stängsel eller lador inte gärna kunde åstadkommas. Intill dess att ny-
byggarna hunno ordna denna angelägenhet, skulle lapparna genom vall-
ning freda deras slåtter. Slutligen gjorde nybyggarna det förbehållet, 
att lapparna icke skulle »införlofva obehöriga, vanartade lappersoner», 
vilka med sina renar kunde överfara deras ägor och förorsaka dem 
skada å slåtter och foder. Om några andra fjällmän intogos, skulle 
sådana hava sina renar tillsammans med skattelapparnas, oberoende 
av tid och plats för vistelsen, med vilket förbehåll lapparna även 
åtnöjdes. 

2:0. Rörande anförd klagan över intrång i fiskerättigheten i Lejpik-
vattnet beslutades att, ehuru detta fiskevatten genom höga landshöv-
dingeämbetets i Västernorrland resolution av den 14 febr. 1783 blivit 
mot årligt avrad av 6 pund torr fisk upplåtet åt nybyggarna Bengt 
Jonsson i Frostviken och Enar Persson i Jorm, skulle klagandena 
återbekomma samma fiskevatten jämte Rörsjön och några närliggande 
tjärnar såsom varande lämpligast belägna för lapparna. I stället skulle 
nuvarande räntegivarna för Lejpikvattnet, Mårten Bengtsson i Frost-
viken och Jon Persson Wassdahl i Ankarvattnet, få övertaga lappar-
nas förra husbehovsfiske nämligen sjöarna Lejaren, Grucksjön, Golmy-
sjön samt Grubb- och Särksjön, samtliga belägna österut på Ankar-
vattenskogen. Härvid anmärktes att alla dessa vatten, Lejaren undan-
tagen, där både rör (röding) och öring finnas, blott äro att anse 
såsom tjärnar med ganska obetydligt öringsfiske, varför de tillträdande 
ödmjukast hemställde, om icke dessa vatten, vilka av lapparna bru-
kats under samma ränta som fjället, även kunde av nybyggarna otaxe-
rade nyttjas, varemot de åtogo sig att erlägga det för Lejpikvattnet 
bestämda avradet såsom lindring för lapparna, vilka erlade sitt van- 
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liga avrad för fjället och i betraktande därav tycktes böra äga något 
fiske för sin oundgängliga livsbärgning. 

3:o. Vad jakt och fågelfångst beträffade, medgåvo svarandena, att 
lappmännen skulle vara delaktiga även däri å trakten, och förbundo sig 
parterna att sins emellan därom närmare överenskomma. 

Att förrättningsmännen skulle taga i ögonsikte alla de nu uppgivna 
lägenheterna, ansågs av parterna umbärligt, och tilltrodde man sig nu 
utan vidare tvist kunna åsämjas, och i den händelse någon sådan 
framdeles skulle uppstå, förmodades den vid behov kunna biläggas av 
vederbörande kronobetjänt. Slutligen beslöts ett vite av 2 Rdr banko för 
den, som i ett eller annat avseende överträdde den ingångna föreningpn, 
om vars stadfästande parterna förente sig att hos höga vederbörande 
göra ödmjuk anhållan. 

Handlingen är undertecknad av länsman M. Höglund samt 
Olof Olsson och Per Persson i Jorm som förrättningsmän och 
sedan av samtliga deltagare i överläggningen. Endast länsman-
nen har varit skrivkunnig. Alla de andra ha ritat dit sina bo-
märken. 

Efter drygt ett år eller den 20 okt. 1820 var K. B. äntligen 
färdig med sitt utslag, vilket, med gillande av den gjorda över-
enskommelsen, beviljade var och en att, på sätt som överens-
kommits och emot de avgifter, som vanliga varit eller framdeles 
därå kunde sättas, dessa lägenheter och fiskevatten nyttja och 
begagna, »så länge eller intill dess desamma i en framtid till-
äventyrs mera fördelaktigt af Kongl. Maj:t och kronan kunna 
användas». 

Nybyggarna ledo här ett påtagligt och ytterst kännbart neder-
lag. I själva verket var deras existens hotad. Deras vårbetesplat-
ser, liderna, vilka lapparna fritt kunde översvämma med sina 
hjordar, beta ut och trampa ned, voro alldeles oumbärliga för 
nybyggarna och ej flera och vidsträcktare, än att de behövt få 
ha dem helt för egen del. Värre var dock, att slåtterland och 
foder nästan helt prisgåvos åt renarnas åverkan genom bestäm-
melsen om stängselskyldigheten, vilken var platt omöjlig att i 
någorlunda tillräcklig omfattning fullgöra. Till detta kom den 
olidliga känslan av att hava blivit besegrad av de ringaktade 
»finnan» och utlämnad åt deras godtycke. Att lapparnas upp,  
trädande efter detta blev mera pockande och utmanande, kan 
man vara viss om. Ett livsvillkor för åboarna i de av den vän-
liga förlikningen berörda byarna var att förvärva sig full ägande- 
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rätt till sin jord och därmed möjlighet att avhysa den »troll-
skap» (markohyra) lapparna med deras renar utgjorde för dem. 
Det synes dock ha dröjt i hela 30 år eller till 1850, innan blåsjö-
borna kunde förverkliga önskemålet att skatteköpa sina hem-
man, men i och med att detta var gjort, måste också lapparna 
övergiva sina visteplatser vid Blåsjön och Ankarvattnet. Det 
kvarvarande området av Blåsjöfjäll var för litet att bibehållas 
som särskilt lappskattefjäll, helst som där numera saknades vår-
betesplatser. Enligt Rennerfeldts anteckningar bör det ha varit 
3 lapphushåll med tillhopa 30 personer och 1 000 renar, som 
drabbats av åtgärden. De synas ha blivit evakuerade till Orrnäs-
fjäll, och den dag som i dag är, förfoga orrnäslapparna också 
över det, som är kvar av det gamla Blåsjö lappskattefjäll. 

Lapparnas framgång i den långvariga rättstvisten berodde helt 
'säkert mindre på skicklig underhandlingsförmåga hos deras re-
presentanter än därpå, att myndigheterna ville värna om den 
lilla nomadstammen, varom ju inte är annat än gott att säga. 
Lapparnas rätt vid Blåsjön var ju också äldre än nybyggarnas. 
Det begicks emellertid ett stort fel från myndigheternas sida, då 
man försökte att på detta skäligen trånga område inrymma två 
så skrymmande och omaka näringsfång som renskötseln och det 
på starrmyrtäkten och sommarbetet baserade gårdsbruket. Man 
skulle ha avvecklat renskötseln från området, innan man upplät 
det till kolonisation. Att en sådan ju förr dess hellre borde komma 
till stånd, hade man på vederbörligt håll i god tid blivit varskodd 
om. Föllinge pastorats förste kyrkoherde, mag. Olof Sebrelius, 
lade vid sina tjänsteresor upp till frostvikslapparna märke till 
dessa trakters stora jordbruksmöjligheter och utvecklade gång 
på gång i skrivelser till myndigheterna sina synpunkter. Till 
landshövdingen i Västernorrlands län, vid den tiden bosatt i 
Gävle, skriver han år 1746 bl.a. följande: 

»Under mina resor här i fjällen har jag ibland annat anmärckt, att 
på nordwästra sidan af Jemteland äro widsträckta ödemarker, hwarest 
i anseende till ymnig gräsmark och tillräckeligit fiskewatn, åtskilliga 
lägenheter wore för folk att bo och bygga samt åker så god, som på 
många ställen i sielfwa bebyggda landet.» Längre fram i samma inlaga 
fortsätter han om sträckan ovanför Bågede: »1 denna ådal är jag säker 
om, att till det minsta 10 å 12 åbor skulle blifwa besutne wid de när-
mast hitåt belägne sjöar. Jag har welat utsätta antalet af de ställen 
för första begynnare i minsta räkning, — emedan sedan jorden blefwen 
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upbrukad, dels genom klyfning, dels annor utwidgning, åboernas antal 
till 2 å 3-dubbelt förökas kan. Dessutom kan jag försäkra efter alt 
utseende, att här i omskrefne ådalar skulle med tiden blifwa ju så goda 
bygder, som Åre och Kall sochnar samt andra så nära intill fiällen 
belägne orter.» Slutligen föreslår han dels att landshövdingen skall gå 
i författning om utsynande av nybyggesplatser, så att dessa sedan utan 
vidare rannsakning kunde upplåtas åt hugade personer, dels ock att 
han skall genom »allmän Publication göra dessa förmoner här i lan-
det kunnoge». Folk var nämligen ohågade att söka sig så långt ut i 
ödemarken, emedan de icke kände till vare sig dessa trakters naturliga 
möjligheter eller de förmåner, som Kungl. Maj:t genom kungörelse 
tillerkänt nybyggare i ödeslanden. 

Ett par år tidigare hade en av de svenska deltagarna i gräns-
regleringsarbetet i dessa trakter i de starkaste ordalag prisat den 
naturens ymnighet han sett vid Jormsjön. I journalen för den 
13 juli 1744 skriver han: 

»Denna ort såsom framför andra mycket wacker och med synner-
liga förmohner i fiellen begåfwad, torde icke wara otienligit med några 
ord omnämna. Den är situerad wid Norra ändan af Giorm-Siön, wid 
en Elfs utlopp ifrån fiellen, som har på bägge sidor om sig owanliga 
höga och tiocka Biörckar; längden mellan 30 och 40 alnar, mycket 
Wälwäxt, samt diametern på dem steg till 1 å 1 1/4  aln; dessutom fanns 
där Hägge- och Sälje-skog, ja, äfwen, som förr alldeles osynligt, Win-
bärs Buskar till nog myckenhet af långa raka stammar med här uppå, 
som ändå icke woro mogna. Till 3 å 400:de Tunnelands widd war en 
bördig gräswäxt, så af Tottelgräs öfwer en manslängd, som af annat 
bladigt gräs, likt Molla, till en än större längd, och så tätt vuxit, att 
man med möda kunde gå derigenom. Syran, som till öfwerflöd der 
växte, war ock stor och hade blad till 11:tums längd och 7 tums bredd. 
Myrarna som uti granskogen på den södra sidan derifrån befunnos, buro 
tätt myrfoder til alns högd och deröfwer. Wåra hästar hade där således 
ett makalöst bete. Och hade många bondehemman här kunnat haft fullt 
foder för Boskap skiötzel, om marken ifrån wid je- och andra löfbuskar, 
med nedfallna gamla trän, want uppröjd.» 

Måtten på syrebladen torde vara tilltagna i överkant, men 
eljest äro nog uppgifterna korrekta. Växtligheten kring Blåsjön 
och Ankarvattnet står ingalunda efter den i Jorm. Att låta så- 
dana odlingsmarker ligga obegagnade bara för att tre lappfamil- 
jer skulle få några få veckors vårbete för sina renar hade natur-
ligtvis varit stort slöseri. Detta framgår tydligt av det faktum 
att icke mindre än 269 personer i våra dagar ha sin huvudsak-
liga utkomst av jordbruket och boskapsskötseln i Blåsjön och 
Ankarvattnet, vilket är 28 personer mera än Frostvikens hela 
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lapska befolkning, då denna var som talrikast, d.v.s. i början 
på 1850-talet. Härtill är att märka, att Ankarvattnet för en 40 år 
sedan tvärstannade i 'Växten, genom att hela byn då kom i bolags-
ägo. Det är t.o.m. en rök mindre nu än då, därför att man icke 
brytt sig om att bygga upp en gård, som brunnit ned. Där är nu 
bara sju gårdar, de två i Lejpikmon inräknade. Sedan seklets 
början har rökarnas antal i Blåsjön stigit från 10 till 32 och be-
folkningen från omkring 50 till 209 mot nuvarande 60 i den 
andra byn. Den odlade arealen i Blåsjön har med säkerhet 
10-dubblats, under det att en del av inägorna i Ankarvattnet 
växt igen med småskog. Om Ankarvattnet fortfarit att vara en 
självägande bondeby, borde där vid det här laget ha funnits 
minst lika mycket folk som i Blåsjön. Den förra byn är inte 
bara större till ytvidden, utan den har också större odlingslägen-
heter. 

Först i och med det att jag blivit i tillfälle att studera dessa 
gamla protokoll, har jag kommit till full klarhet angående grund-
orsaken till den avoga och föraktfulla för att inte säga fientliga 
inställning gent emot »finnan», som i min ungdom alla äldre 
personer inom de gamla, då för länge sedan av lapparna utrymda 
områdena lade i dagen. Hemma i Raukasjön levde vi i allra bästa 
sämja med våra många lappgrannar. Det fanns inte mindre än 
sex lapphäbbren i en enda klunga på själva gårdsområdet. Innan 
nybygget kom till, 1841, hade alla dessa hus legat kringspridda 
ute i markerna runt sjön, men då här blev en åbo, vidtalade 
lapparna denne, att de skulle få flytta häbbrena till gårds för 
att ha dem bättre fredade mot både skadedjur och tjuvar. Då 
lapparna på hösten flyttade ned på landet, lämnade de nyck-
larna till bonden, för att denne då och då skulle se om de kvar-
lämnade ägodelarna, och då de på vårarna kommo uppflyttandes, 
lånade de alltid hus i gården de första dygnen och likaledes på 
höstarna, då de kommo fram till sina häbbren med slaktrenarna. 
Lapparna köpte mjölk, smör och potatis av oss och fingo bröd 
bakat i gården. Lappkvinnorna kommo ofta med sin sömnad för 
att få begagna mors symaskin. Under försommaren, då lapparna 
med sina renar befunno sig i gårdens närhet, samlades deras 
ungdomar allt emellanåt i vår stuga för att få sig en svängom. 
Far spelade nämligen fiol. Lapparna försågo oss med inte bara 
bällingar till skor, renhudar att ligga på, renost och en och annan 
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slaktren, utan de köpte hem åt oss apoteksvaror, ammunition, 
kaffe och tobak m.m. Vartenda barn i fars båda giften ägde 
åtminstone ett lappfadderpar, och själv hade han gudbarn i alla 
lappfamiljerna, vilket gav anledning till massor av små gåvor 
och gengåvor. Hederstiteln »fadder» användes också mycket fli-
tigt i umgänget oss emellan. Kort sagt — gårdsfolket och fjäll-
folket skickade sig mot varandra i allo så, som det ägnar och 
anstår goda vänner och trogna grannar. Detta var fallet inte 
bara i vår lilla by utan över allt inom socknens hela lappmark, 
och i stort sett är det likadant än i dag. Renlappen och fjäll-
bonden samsas i regel bra, ty de behöva varandra. De äldre ny-
byggarna - icke blott förstodo lapska utan kunde också nöd-
torftigt t a 1 a språket. 

När jag elvaårig kom till Blåsjön som getarpojke, skar det 
formligen i mina öron, då jag fick höra en massa nedsättande 
omdömen om lapparna och kränkande benämningar på dem 
själva och förhållanden, som stodo i samband med dem. Någon 
direkt beröring med lapparna hade man där i byn icke numera 
och därför inte heller anledning till personlig motvilja mot någon 
av dem, men i stället hyste man aversion mot folkgruppen i sin 
helhet. Det förelåg helt enkelt rashat. Ordet »finn» hade här 
föga bättre klang än »jude» i nazismens Tyskland. Utslungat 
mot en svensk var det ett skällsord av värsta sorten, men det 
ansågs uppenbarligen inte kraftigt nog att framhäva ens ring-
aktning, då det avsåg lapparna själva. En manlig lapp benämn-
des »finn-farrk» (lapprackare), »finn-lärrv» (lappslarver) eller 
»finn-tuss», och en lappkvinna fick aldrig heta annat än »i tjööt» 
eller för ännu bättre effekt »i finn-tjöt». Att brännmärkas som 
»finn-volin» i sätt och uppträdande eller bli beskylld för att 
fara fram med »finn-foli» (lappfasoner) var nätt opp det värsta 
någon av den förment högre rasen kunde bli utsatt för. 

Följande små episoder, som författaren själv bevittnade något 
av de första åren på 90-talet, äro i det här sammanhanget myc-
ket belysande. Lars Olofsson (f. 1837) och en av de yngre 
karlarna i Blåsjön hade på beställning tillverkat en båt åt en 
av bönderna på norska sidan och överlade nu om vilket pris 
de skulle betinga sig. Den yngre föreslog 30 kr. Detta tyckte 
Lars vara för mycket tilltaget, och med hänsyn till tidens höga 
penningvärde var det inte heller något godpris, men gubbens 
22 
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motivering var överraskande i det han sa: »Nää, hör du! — Dä 
ä väl ingen finn, som ska ha den heller!» Jag tror inte, att den 
genomhederlige Lars av någon skulle ha tagit mera för båten 
än vad den verkligen var värd, men inte hade en lapp fått den 
för det pris, som nu bestämdes, nämligen 20 kronor. — Något 
av de nämnda åren sattes det i gång med laga skifte i Jorm. 
Till det förberedande sammanträdet med alla av företaget be-
rörda parter kallades också blåsjöborna, eftersom de båda byar-
nas marker stöta mot varandra. Då nu gubbarna kommo sam-
man för att utse en representant till sammanträdet, var det någon 
som tyckte, att det var alldeles onödigt att möta upp, eftersom 
ju rågången var rörlagd och inte kunde rubbas, men då blev 
Lars Olofsson eld och lågor. Det var absolut nödvändigt, sade 
han, att de inställde sig vid sammanträdet, för i annat fall kunde 
lantmätaren råka krångla till det så, att det uppkom någon liten 
kronkil där sör på ruet, och sen var det ingen säkerhet för att 
man inte fick tillbaka »finnan». Den upplysningen ändrade i ett 
slag de närvarandes uppfattning. Under sådana förhållanden var 
det bara ett att göra, nämligen att fara på sammanträdet. All-
deles samma avoga inställning till lapparna hade man också i 
Ankarvattnet. Spänningen mellan de båda folkgrupperna torde 
dock icke ha utlöst sig i några större våldshandlingar, eftersom 
traditionen inte förmäler något sådant. I seklets början hade det 
varit en lätt sak att få detaljerade uppgifter om huru det verk-
ligen förhållit sig, ty då levde fortfarande många både bönder 
och lappar, som mindes den där tiden, men då hade jag icke 
ännu fått uppmärksamheten fäst på denna sak. 

Vid genomläsandet av Rennerfeldts anteckningar av år 1849 
bibringas man lätt den uppfattningen, att det på sin tid i Frost-
viken av dess nybyggare utövats en fullkomlig terror mot lap- 
parna. Han skriver ordagrant så här: 

»Lappens naturliga fiende är vargen, hvilken han benämner 'grå-
ben'; näst denne fruktar han mest bonden, som han gifvit namn af 
'Gråbond'. Nekas kan ej, att bönder och nybyggare, såsom varande de 
talrikaste samt hittills de mest omhuldade, ofta behandlat lapparna på 
ett kränkande och grymt sätt. Sådane ofog äro så mycket mera utan 
påföljd, som inom Frostviken, utom presten, ej är boende en enda 
tjensteman, som kan taga de betryckte i försvar. Lapparne äga visser-
ligen en egen Länsman, men denne är boende omkring 18 å 20 mil 
från deras egentliga tillhåll, och besöker dem ej oftare än skatterna 
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skola indrifvas eller andra utlagor utkräfvas. Många exempel kunde 
anföras, hvilka visa den misshandling lapparne äro underkastade af 
dem, hvilka nu tagit i besittning deras jord; men man torde nu kunna 
hoppas, att sådane åtgärder blifva vidtagna, som åtminstone betrygga 
lappens personliga säkerhet, hvarigenom ett nuvarande förnedrande 
nationalhat endast kan försvinna, och den så länge förbisedde och 
styfmoderligt behandlade folkstammen blir mottaglig för bättre mora-
lisk och religiös bildning, hvars frukter komma att utgöra mildhet och 
humanitet. Lapparne erkänna sjelfva den låga ståndpunkt de inne-
hafva på bildningens trappa, och i detta erkännande uppenbarar sig 
redan en inneboende längtan till något bättre: vida ädlare än det 
öfversitteri och den hånande stolthet, som möta dem af en, åtminstone 
i det yttre och i slughet bättre lottad omgifning, hvilken, långt ifrån 
att bibringa dem några af sina förmåner, endast söka tillegna sig deras 
ägodelar, ofta på ett sätt, som tyckes tillkännage, att de ej erkänna dem 
såsom sina medmenniskor.» 

Det hade varit högeligen önskvärt, att Rennerfeldt genom fram-
dragandet av konkreta exempel givit bevis för sina påståenden, 
att nybyggarna skulle ha misshandlat lapparna och hotat deras 
personliga säkerhet. Nu får man nog ta hans uppgifter i det styc-
ket med en viss försiktighet. Traditionen förmäler visserligen, 
att det mellan lapp och nybyggare någon enstaka gång före-
kommit gräl, som urartat till handgemäng, men slikt har inträf-
fat också rasfränder emellan på båda hållen. Exempel på dylika 
betydelselösa episoder finnas anförda på ett par ställen i annat 
sammanhang i dessa skildringar. Vad han däremot säger om 
översitteriet, den hånande stoltheten och underkännandet av 
lappens likvärdighet som medmänniska är nog dessvärre all-
deles riktigt och har varit ett genomgående och envist isittande 
drag hos befolkningen i socknens hela b ondeb y g d. Inom 
dess lapp ma rk s del åter har förhållandet, som jag redan 
givit exempel på, varit gott mellan de båda folkgrupperna, och 
detta emedan bägge två fort nog insett, att de behövt varandras 
bistånd, och att de haft mera gagn än ohägn av varandra. I trak-
ten kring Sjouten skall enligt sägnerna (se ovan s. 272) några 
lappar ha blivit mördade av svenskar, men det säges ha skett 
mycket långt tillbaka i tiden, och gärningsmännen ha varit fiskare 
från Ström. Detta är alltså en helt annan historia. 
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Sak-, namn- och ordregister 

Ackja 232. 
advokatyr 253. 
aloe 280. 
amerikasjuka 260. 
Amundsson, Per, nyb. i Inviken, 

sedan postförare, 285. 
ammunition 181. 
andemakter, uråldrigt hedniska, 

279, 282. 
Andersdotter, Lisa, dotter till An- 

ders Persson i Inviken, hustru 
åt Lars Olofsson i Norrsjön, 306.- 
Märeta, änka, nyb. i Viken år 
1764, 32. 
Märet, fr. Huddingsvand, första 
hustrun t. Per Fredriksson i 
Lejpikvattnet, 190. 

Andersson, Daniel, bonde i Ranka-
sjön, sedan kronoarrendator, 209. 
Fredrik, broder åt föreg., 209. 
Göran, nyb. i Viken, år 1764, 32. 
Jöns, bonde i Jorm, emigrerade 
tidigt t. Amerika, 226. 
Mårten, nämndeman i ön, 
Ströms sn, 13. 
Olof, bonde i Blåsjön, 258. 
Torkel d.ä., skattelapp i Blå-
sjöfjäll, 331. 
Torkel d.y., renlapp i Ranka- 
sjön, sedan lappmissionär, 42. 

Ankarede kapell, 42, 44, 74, 187. 
apoteksvaror 280, 337. 
arbetsmetoder, primitiva, 35, 118. 
arbetstid 105, 146, 292, 308. 
areal, socknens 1, — sjöars 2. 
Aronsdotter, Märet, fr. Kyrkbolan- 

det, hustru i andra giftet t. Karl 
Ersson i L:a Blåsjön, 260.  

Sara fr. Jorm, hustru t. kapell- 
byggm. Enar Persson, 48. 

Aronsson, Anders, bonde i Jorm, 68. 
-- Fredrik (»Stor-Fredrik»), ny-b. i 

Blåsjön, 75. — hans barn 102. 
Olof, d.y., födorådst. i Blåsjön, 
77 (bild). 

arrest (kurra) 299. 
arv 89, 96. 
Arvidsson, A., kyrkoh. i Frostviken, 

40, 55. 
arvode, boupptecknings 89, — för 

förarbetning av »kronull» 297. 
arvsrätt, döttrars, 108. 
askar 85, 94, 130, 131. 
Asplund, Jöns, fr. Äspnäs i Ström, 

målade Vikens kapell 1,799, 48. 
avel (smideshärd) 269. 
avradsfiske 32, 58, 272, 332. 
avsaluartiklar 223, 246, 263. 
avträde (hemlighus) 117. 
avund 283. 
avverkningsrätt, såld, 187. 
avvittring 8, 66. 
axplockning efter skörd 153. 

Bad o. tvagning 177, 183. 
bakning 129. 
bakningsredskap, se: bouppt. 81, 

90, 167, 168. 
bakugn och bakstjärp 96. 
barkmat 196, 226, 297. 
barn, bortkommet, 203, 212. 
barnadödlighet 212. 
barnamord 250. 
barnauppfostran 307, 313. 
barnavård 212, 290, 291, 292, 293, 316. 
barnsbörd i skogen 237. 
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barnrim 120. 
barrhackning 66. 
barkkar 94. 
barkmjöl 144. 
bastu, torkhus för kött o. säd 24, 

273. 
Bastunäset, Bastuviken 272. 
becklappar på bölder 280. 
begravningsplats 44, 57. 
belysning 68, 74, 169, 185. 
Bengtsdotter, Stina, fr. Tåsjö, hust- 

ru till Steffan Mell i Norrsjön, 
275. 

Bengtsson, Element, rik renlapp i 
Mellanskogs skattefjäll, 272. 
Hans, fr. Bränna, förste åbo i 
Jougdaberg, 285. 
Jon, broder t. föreg., nyb. i 
Häggnäset, stor björnjägare, 54. 
Mårten, broder t. föreg., åbo i 
Bränna, 54, 331. 

benmjöl t. människoföda 226. 
berg, Fågel- o. Kalberget 22, Borga- 

hällan 10. 
berggrund 4. 
beskattning, fruktan för, 331. 
bestraffning av getare 317. 
betesförhållanden 331. 
betesgång 141. 
beting 292. 
betäckning, tidig av kor, ej önskad, 

150. 
bikt 256. 
bindslen 126, 144. 
Bjurälvsdalen, Skandinaviens enda 

karstområde av betydenhet, 4. 
björnjakt 54. 
björnjärn 83. 
bladfoder 144. 
blankar (specieriksd.) 130. 
blind 285. 
blod vid slakt 152. 
blodmat 164. 
blodstädning 283, 304. 
bolagsby 201. 
bomullsgarn 310. 
bomärke 50.  

bord av urtypen i trakten 206. 
bordduk 184. 
bords- o. kvällsböner 184, 279. 
bordsknivar o. -gafflar 93. 
bordsskick 115, 184. 
boskap 25, 26, 28, 29, 88, 92, 107, 

126, 144, 193, 207, 223, 224, 234, 
307. 

boskapens julkväll 152, 185. 
boskapsgärde 210. 
boskapsskötsel 150. 
bostadens utveckling 124, 191, 206. 
bouppteckningar 34, 81, 90, 175, 

177, 237. 
brik, spisbänk, 19, 206. 
brits 142. 
Brun, de Frans, lektor 13. 
brygg- o. bykkärl, se bouppteck- 

ningarna sid. 81 o. 90. 
bräder (»sågbräder») 47, 51. 
brännvin 114, 116, 278, 281. 
bröd 129, 130. 
brödhäll 197. 
budning 64. 
busta 146, 291 (bild). 
byar, samtliga i socknen m. data, 

9, 11. 
byggnader, detaljbeskrivningar av 

samtliga gårdshus av traktens 
urtyper, sid. 18-24. 

byteshandel 193, 194, 307, 308. 
båtar 44, 73 (bild), 87, 92. 
båthus 26, 28, 73 (bild). 
bäckmjäl 144. 
bädd, gammaldags, 116. 
bärplockning 63, 107, 168. 
bäver 6. 
böcker 53, 92, 124, 245. 
bölder, bot för, 280. 
bönehus (för lappar) 42. 
böneman 279. 
bönpräst 277. 
böter 33, 53, 251, 254. 

Clementsdotter, Stina, Lapska, »ett 
förestyr för Frostvikslapparne», 
331. 
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Daglönare 189. 
dags- o. veckoavlöning 52. 
dalmasar 121, 183, 280. 
deputerade, lapska, hos kungen 331. 
Danielsson, Jon, Kyrkbolandet, 235. 
— Lars, nyb. Viken, 45. 
dåns 136, 186, 218. 
dialekten i Frostviken 36. 
dibarn 212. 
diken 66. 
dikningsåläggande 32. 
dissa, en sorts vagga, 289, 291, 293. 
djuruppsättning, se: boskap. 
drunknad sökes med tupp 56. 
drunkning 259, 285. 
dryckeskärl, se bouppteckningarna 

sid. 81 o. 90. 
dryckesseder 114, 219. 
dryckesvisor 220. 
dryftning av säd 153. 
dymlingar 118. 
dyngstock 131. 
dyvelsträck 280. 
dödben 282. 
dödsfall, mystiskt, 242. 
dödskamp 245. 
dörrstängsel 143. 

Edfors, 01. Jonsson, skolmästare o. 
kyrkvärd, 54. 

eggsmide 266. 
eka (sö-) 172. 
ekorre, kött ätes, 195. 
ekved, tallrikar av, 121. 
eldben, elddon, eldstål 118, 145. 
elden, magiskt medel, 151, 282. 
eldhus 143, 272. 
eldhästen 107, 217. 
elektricitetsverket i Jorm 74. 
enbark, medicin, 280. 
enklove 144. 
Ersson, Jon, åbo i Härbärgsdalen 

252. 
evakuering av lappar 334. 

Farsot hos boskap 296. 
fattigandel 88. 

fattighjälp 225, 297, 298. 
fattigpenning vid konfirmation 324. 
Festin, Eric, fil, dr, länsant. 6. 
Finnstabben, Finnkruhögarna 326. 
fiskben ätas av svältande barn 321. 
fiskerätt med krok 63. 
fisket 30, 33, 63, 154, 184, 194, 207, 

223, 261, 272, 276, 311, 332. 
fiskeavrad 17, 58, 272, 332. 
fiskevatten, försök till sämjodel- 

ning 63. 
fiskrätter 165. 
fjällformer 6, 10. 
fjällripa, se: skogsfågel. 
fjös som vinterbostad 211. 
flossastickning 174. 
flottmilja, maträtt, 164. 
flygolycka 232. 
fläsk 312. 
foderbod, se: gårdshus. 
foderbrist 27, 127, 308. 
foderbärgning 33, 61, 67, 144, 189, 

212, 289, 308, 332. 
foderkrubbor 126. 
foderkörning 148, 282. 
fodersläde med utrustning (bild) 

203. 
folkmängd år 1764, 1840 och 1945, 

36. 
folkskick 113, 186, 227. 
forkarlar 236. 
forkvinna 236. 
formelläsning 281, 296, 303. 
fornkyrka, antagen, 37. 
forsar, Junster- o. Gäddede-, 3. 
fotogenlampor 68. 
Fredenberg, Elias, kronolänsman, 

13. 
Fredriksdotter, Karin, fr. Blåsjön, 

hustru i andra giftet till Amund 
Jonsson, Inviken, 102, 284. 

— Olava, syster t. föreg., gift med 
A. Larsson, Raukasjön, 102, 210. 

Fredriksson, Per, broder t. föreg., 
nyb. i Lejpikvattnet, 102, 189. 

frieri 130, 190, 279. 
frihetsår 34. 
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friliggande högfjällsområde 7. 
frivilliga gåvor t. kapellbygget i 

Viken 51 o. följ.; till reparation 
av samma 55. 

frostländt 7, 277. 
Frostviken, byn med detta namn, 

17. 
— socknen, huvuddata, 1. 
Frostvikens kyrkoarkiv 299. 
Frostvikens lappmark 10, 328 

(karta). 
Frostvikens nödhjälpskommitté 

297. 
frökorn 311. 
fågel, anrättning av, 224, 288. 
fågelfänge 63. 
fågelmat (bär) 169. 
fågelpris 162, 195. 
fångvaktare 244, 251. 
får, se: boskap. 
fårdonge 150. 
fårfjös 25, 126, 144. 
fårgrindar 131. 
fårklippning 171. 
fårkött 127. 
fårläm 126. 
fårmjölken och dess produkter 151, 

193, 320. 
fäbete 61. 
fähus, se: gårdshus. 
fällar 129. 
fängelsestraff 244, 251, 254. 
färdskrinda 178. 
färskkött 153, 310. 
fälltäcke 129, 184. 
färgtryckstavlor 183. 
födoråd 96, 258, 260. 
fönster, blyinfattade, 51. 
förbindelsedalar, skogbeväxta, med 

Norge, 7. 
förblödning 276. 
förduggursmunnet 295. 
förgöring 242. 
förliksmål, förening, 64, 331. 
förlöpning av make 247. 
förmildrande omständigheter 255.  

första bebyggare, sockens 13, — 
varje bys 9. 

förstuga 23, 318. 
förtidspensionering 255. 
förtroendeman 216. 
förtrollning 37, 206. 
förvandlade böter 254. 

Gallkräkning av hunger 321. 
gammelmjölk 193. 
»Gammelsmen» 263. 
garn 169, 196, 297, 310. 
garvning o. garvningsbark 94, 173, 

257. 
Geijer, H., professor, 48. 
gelbgjutare 264. 
gengångare 45. 
geologiska formationer 4. 
Gerdstedt, Nils Göran, lappkatek. 

329. 
getare 226, 287, 308, 316. 
getning 140. 
getter, se: boskap. 
getarlön 318. 
giftorätt fråndömd 251. 
giftermål med beräkning 235. 
gikt 219. 
glas- o. stenkärl 82, 92. 
glimmerbrytning o. export 4. 
glödtång 118. 
gnagning av visp- o. kvastris 173. 
godbrunnet foder 67. 
gorån 115, 168. 
godsaker 182, 312. 
goffafolk 126, 235, 258, 260. 
golv 51. 
Gothe, Richard, forskare o. skrift- 

ställare, 16. 
Grafström, E. 0., från Säbrå, först 

folkskollärare, sedan länsman i 
Frostviken, 228. 

granater i skiffer 18. 
grannsämja mellan bönder o. lap- 

par 216, 228, 336; mellan olika 
nyb. 276, 278. 

gravrom 165, 321. 
gravöl 260. 
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griftefärd 229, 245. 
grubbf or 67, 148. 
gruva (öppen spis) 107. 
grytkedja 143. 
grytvinda 118. 
grytvrå 119. 
gräddtråg 168. 
gränser, socknens, I. 
gränskommissionen år 1740 16. 
gränsregleringen åren 1758-60 15. 
Gröndal, Johan, lapplänsman, 329. 
gröt 147, 166, 226, 294, — medi- 

cinsk 280. 
grötväta 147, 166, 294. 
gudsbord 187. 
gudslån 129. 
gudstjänstordning 278. 
Gustaf IV Adolf 57. 
Gustafs och Carlbergs kopparverk 

32. 
gångkläder 174. 
gångs- eller lekfiske 33, 58, 63, 154, 

194. 
gårdfarihandel 121, 183. 
gå skåran 292. 
gårdsbruk 144, 150, — kontra ren- 

skötsel 333. 
gårdshus, 18, 118, 192, 210, 222, 

269, 270, 285. 
gårdsplan 117. 
gårdssmedja 94, 164, 196, 269, 270 

(bild). 
gärdestro 21. 
gästfrihet 113, 213. 
gäststuga 116, 125. 
gödsel 66, 149, 321. 
gödselgrepar 93, 322. 
gödselrum 68. 
gödselsläde 240. 
gödsling 131. 

Hackkorv 165. 
halmstål 23. 
halshuggning 272. 
halvlämstuga 18, 20 (bild), 118, 121 

(bild), 122 (ritning), 205. 

Hammerdals häradsrätt 99, 101, 
233, 329. 

handelsbodar 187. 
handelsfärder 178, 194, 213, 236, 

246. 
handelsgödsel 149. 
handelsman 181. 
handgemäng 76, 78, 215, 339. 
handkvarn 224, 311. 
handpenning 308. 
handskära 153. 
Hansdotter, Elin fr. Jorm, gift med 

P. Jonsson, Lejpikmon, 207. 
Märet från Jougdaberg, hustru 
t. P. Amundsson, Inviken, 285, 
305 (bild). 

Hansson, Olof, bonde i Jormlien, 
68. 
Per, bonde i Jormlien, 69. 

Harbäcken, avrättningsplats, 272. 
hare 159, 161, 195. 
harstock 161. 
harvar 66, 82. 
havandeskap -250. 
hedersplats 206. 
Hedin, Olof, komm. i Tåsjö, 256. 
helgamat 166, 167, 168. 
helgamäss 187. 
hembygdsgården i Gäddede 69 

(bild). 
hemdop 102, 179. 
hemman, antal i hela socknen, 8. 
hemmansgrupper i Jorm 60. 
hemmanshandel 98, 100, 200, 209, 

314. 
hemmansklyvning (krono) 32, 98. 
hemmanspriser 81, 100, 200, 209, 

257, 275. 
hemmating 108. 
hemskillnad, fattigvårdande åtgärd, 

298. 
hemslöjd till avsalu 196, 223, 257, 

262, 265, 284. 
hemsmeder 94, 196, 262, 264. 
hemvävnader 129, 169, 196, 310. 
Hjelm, Johan d.ä. från Hillsand, 
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förste nyb. i Svanselet, Ströms 
sn, 275. 

— Johan d.y., torp. i Sjoutnäset, 
275. 

hjortron 168. 
hjärtstyrkande droppar 280. 
horsbrott 246, enfalt 254. 
hotfullt uppträdande 77, 79, 215. 
hovrättsdom 254. 
Huddingsvand, gård på norska si- 

dan vid sjön med samma namn, 
79. 

huggstabbe, sitta på om julkväll, 
182. 

hundar få ej ofreda renar 332. 
hundagaveckorna 145. 
»hundkött» 295. 
hundskinnspäls o. mössa 174. 
hungerhallucinationer 228. 
hungersnöd 224, 226, 297, 317, 321. 
hus, samtliga å en gammal gård, 

117, jfr gårdshus. 
husandakt 279. 
husapotek 280. 
husförhör 104, 255. 
hushåll, svenska o. lapska, 8. 
hushållsfisk 194. 
husgrund, konstruktion för varm- 

hus, 21. 
husmossa 22. 
Huss, Joh. Ax., kyrkoh. i Föllinge, 

49. 
hustomt, visa ut, 280. 
huva o. stycke 131. 
huv- o. klädlöp 94. 
huvuddukar 92, 176, 177, 310. 
huvudvärk, bot för, 282. 
hygien, personlig, 104, 177, 182. 
hyllräcka 19. 
häbbre 127, 204. 
häggbark, medicin, 280. 
hälar (tränaglar) 118. 
hälsfel 258. 
Hällingsåfallet 4. 
hälsingeresa 247. 
härdning 266. 
hässjor 67.  

hästar, se: boskap. 
hästbyte 236. 
hästfoder 144, 180, 181. 
häxbränning, misslyckad, 242. 
Höglund, Hendrik, kyrkoherde i 

Frostviken, 40, 243, 259. 
högsäng 18, 205, 286. 
högsäte 191, 206. 
höstslakt 128, 153, 207, 297, 307, 

310. 
höodling 149. 

Illdåd 273, 283. 
inflyttning 36. 
inskriptioner 48, 49, 57. 
intrång i lapparnas näring 329. 
inäga 144. 
islandslav 321. 
ismete 207, 223. 
iråkt 281. 
isråk, drunkningstillbud, 301. 
Ivarsson, Jon, nyb. i L:a Blåsjön, 

233. 

Jakobsson, Olof, nyb. i Hiirbärgs-
dalen, visman, 37, 224. 

jakt o. gillring 157, 195. 
jakt- o. fångstredskap, se: boupp-

teckningar 81, 122. 
jonge (bordskniv) 179, 287. 
Jonsdotter, Margareta, f. i Jorm, 

hustru t. P. Persson i Dajma, 
237. 

Jonsson, Amund från Jorm, nyb. i 
Inviken o. visman, 277. 
Ivar, d.ä., nyb. i Kyrkbolandet, 
275. 
Ivar från L:a Blåsjön, nyb. i 
Sjoutnäset, 256. 
Jon, far o. son, renlappar från 
Mellanskogsfjäll, mördare, 272. 
Lars, lapp, nyb., 189. 
Per, bonde i Jorm, smed, 265. 
Enar, bonde i Jorm, skräddare 
m.m., 71. 
Ährberg, N. P. från Undersåker, 
mördad, 271. 
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jordagods 296. 
Jordahl, Bengt, åbo i Jorm, lapp- 

kateket, 246. 
jordalösen 98, 103. 
jordbodar 29. 
jordbruk, se: gårdsbruk. 
jordbruksmöjligheter, tidigt iakt- 

tagna, 334. 
jordbruksredskap, se: bouppt. 35. 

81, 93. 
jordsork, ett mystiskt djur, 283. 
Jorm o. jormare 58, 73 (bild). 
jorm.naturen 335. 
jormskällorna 65, 264. 
julfirande, hos bofasta, 182, 228, - 

hos lappar 323. 
jämthuva 176. 
järnpipa 118, 260. 
järnplåt, handsmidd, 264. 
järnsaker, se: bouppt. 82, 90. 
järnskrot, smått, tillvarataget, 268. 
järpe 159. 
jäst 166. 
Jönsson, Jon, åbo i Jorm, 113. 

Olof, skattebonde i Blåsjön, 109. 

Kaffe 113, 181, 311, 321. 
kaggar 85, 223. 
kalksten 4. 
kalkstrykning 125. 
kalvningstid 150. 
kalvpölsa 165. 
kamfer 280. 
kams 164. 
kanjon 4. 
kapell 40, 42, 57. 
kappskjutning 186, 278. 
Karlsdotter, Anna, hustru till Jon 

Danielsson i Sandnäset, 235. 
Malin, hustru t. Jon Ivarsson, 
L:a Blåsjön, 235. 

Karlsson, Aron, födorådst., Blåsjön, 
256. 
Erik, bonde i L:a Blåsjön, gra-
vör, 260. 
Per, bonde i L :a Blåsjön, navar-
smed, 260. 

kask (brännvin o. kaffe) 303. 
kasta ut (magi) 280. 
kastved 149. 
katekesläsning 170. 
kavring 221. 
killingholmar 151. 
kirurgi, primitiv, 283. 
klarkörd 225, 296. 
klimatförbättring 7. 
klimp 166. 
klining 162. 
klippingsfäll 87. 
klocka 106, 234, 292. 
klockarmässa 53. 
klov 23. 
klut-to (lumrgarn) 310. 
kläda (pryda) väggen 183. 
kläder 174. 
klädkista 94, 130. 
klädtvätt 177. 
klövfett 127. 
klövjning 86. 
knappar 176. 
knådost 163. 
knäbyxor 174. 
kokkärl, se: bouppteckningar sid. 

81 o. 90. 
kollekter 52. 
kolning 269. 
kolonisationsfaktorer 149. 
konfirmation 324. 
konsistorie skiljobrev 252. 
konungen, besök hos av klagande 

lappar, 331. 
kopparsaker 81, 90. 
kor, se: boskap. 
korn, rostat, 312. 
kornkaffe 312. 
kornlada (låve) 23, 204 (bild). 
kornskörd 7, 153, 190, 203, 311. 
kornstör 153. 
korstecken 114, 129, 140 (bild), 152, 

295. 
korvskinn 127. 
kosthåll 52. 
kostombyte 182. 
kovel, spillkumliknande träkopp, 91. 
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krabbik 154. 
kraftfoder 67, 309. 
kransåg o. -ning 70, 192. 
kreaturspriser 193. 
kreaturstocken år 1849 8. 
kreaturskor 176. 
kredithandel 181. 
krok i kyrkboken 255. 
kronhjälp 258, 297. 
kronojord 202, 209. 
kronoskatt 88. 
kronotorpare 232. 
kroppsvård 104, 177, 182. 
kru som sommarfjös 210. 
krubbor 126. 
krusaplagg 176, 177, 183. 
kruttyg 122. 
kryddor 166. 
kräfta, död i, 276. 
kummin 166. 
kumminost 317. 
kungen i Jorm 73 (bild), 113. 
kvarn med spardamm 118. 
Kvarnberget, Kvarnbergsvattnet o. 

kvarnhuggning 17. 
kvarnvatten 311. 
kvastar, tvagor o. vispar 172 (bild). 
kvinnoslöjd 309. 
kvinnodräkten 176. 
kvällsbön 279. 
kyndelsmäss 178, 193. 
kyrkan i Gäddede 14, i Viken 41, 

i Ankarede 43 (bilder). 
kyrkbåt 73 (bild). 
kyrkbänkar, reserverade, 48. 
kyrkdräkt, kvinnlig, 176. 
kyrkhatt, manlig, 174. 
kyrkklockor 52, 56. 
kyrkobesök 187. 
kyrkoböter 53, 251, 254. 
kyrkogård, se: begravningsplats. 
kyrkolagen 53. 
kyrkstugor i Gäddede 14, i An- 

karede 43 (bilder), 55. 
kyrksägner 37, 44, 45. 
kyrkvärd 53. 
kåta som vinterbostad 190, 2.11.  

kåve 118. 
kårfolk 261. 
kämma 147, 294 (bild). 
kärilvaskning 138, 293. 
kärilvrå 19, 206, 286. 
kärndall 138. 
kärnmilja, maträtt, 164. 
kärrvägar 74. 
käsf il 320. 
kökning 277. 
köpenskap 178, 193, 216. Se även 

gårdfarihandel. 
köpvaror 181. 
körredskap, se: bouppteckningar 

sid. 81 o. 90. 

Laddor 176. 
ladugårdssysslor 321. 
laga skifte 314. 
lagun 271. 
lakrits 182. 
lamm 151, 263. 
landbroar, geol. 6. 
landletare 270, 273. 
landtagning 61, 274. 
lano (lapskt) 38. 
ladugårdsprodukter 128, 138. 193. 
ladugårdskärl, se: bouppteckningar 

sid. 81 o. 90. 
lappar 8, 10, 12, 37, 38, 42, 50, 53, 

54, 65, 76, 79, 189, 203, 215, 296. 
lappar kontra nybyggare 76, 79, 215, 

223, 271. — lappar å Jormsko- 
gen 17, 65. 

lappar fira jul 323. 
lapparnas påstådda elände 331. 
lappkateketer 54. 
lappmässor i det fria 42. 
lapska befolkningen, antal, hushåll 

o. renar år 1849 8. 
lappskattefjäll 10, 328 (karta). 
Lappholmen 273. 
lappkåta 108. 
lappkällare 326. 
lappmässa 42, 106. 
lappnamn 326. 
lappars förtroendeman 216. 
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Larsdotter, Anna, hustru till nyb. 
Ährberg i Inviken 271. 
Brita från Ankarvattnet, hustru 
t. 0. Jönsson, Blåsjön, 109. 

Larsson, Anders frän Ankarvattnet, 
nyb. i Storjola o. Raukasjön 
210, 245. 
Anders, »Klockar-Ante i Värga-
ren», rik renlapp o. nyb., 230. 
Daniel, nyb. i Ankarvattnet, 331. 
Jonas, lappkateket, 63, 221, 256, 
298. 
Lars från Storjola, fångstman, 
158. 
Per, bonde.  i Härbärgsdalen, 229. 

lass 147, 180, 181. 
lassland 24, 26, 28. 
lavmat 196, 226. 
lavskog 197. 
laxativ 128. 
ledidragning 280. 
lekfiske, se: gångsfiske. 
lek och dans 186, 218, 278, 307. 
lekskär 154. 
lidbyggare 181. 
lidar 61, 69, 131, 332. 
liebruten 145, 289. 
lik, tungt, 245. 
likfärd 227, 245. 
lilljulkväll 186. 
lillsjulsmäss 183. 
Limingen, sjö i Norge, 2. 
limpa 166. 
lin 181. 
Lindeberg, klockgjuterifirma i 

Sundsvall, 52, 56. 
Linnebotten 15. 
Linnäset, Linnälven 16. 
linnevaror 130. 
linntyg (»linsärk») 92. 
livståga 241. 
ljusgluggar 136, 272. 
Lockström, A., ministeriead,j., 49. 
lodbössa 82, 91. 
loft 125. 
Lundh, A. J. T., kyrkoh. i Frost- 

viken, 40.  

lurskav 31. 
lumpgarn. 196. 
lynnesdrag 198, 219, 307, 315. 
lyx 89, 109, 234. 
långstrumpor 177. 
låve (kornlada) 23. 
lädertåg 86. 
lägerplats 237. 
läkekonst, se: natur-. 
lämlar 309. 
läsningar, magiska, 281, 304, 305. 
läsa för prästen 170, 234. 
läxor, givna i hemmet, 279, 

skolan 229. 
löparskor 176, 318, 324. 
lönskaläge, böter för, 53. 
lösöre, se: bouppteckningar sid. 81 

o. 90. 

Manshatt, hemmafiltad, 174. 
magbesvär av osund kost 227. 
»maginflation» 245. 
magiska medel o. metoder 129, 151, 

280, 281, 296, 305. 
»Malin-Tanga», alias Malin Karls- 

dotter, 235. 
malmer (kis- o. krom-) 4. 
manliga slöjder 169, 196, 223, 255, 

262, 263, 284, 287. 
mantal, samtliga byars, 9. 
Marelius, Nils, premiäringenjör, 15. 
marknad 236, 246. 
marktrattar (geol.) 4. 
mask i ost 164. 
mastträd 32. 
mastu (mjölkbod) 211 (bild). 
mataskar 85. 
matbark 196, 226. 
matbord 19, 120, 206. 
matgrubba 194. 
mathyr 292. 
matförråd 127. 
matkammare 124, 205. 
matkärl o.dyl., se: bouppteckningar 

sid. 81 o. 90. — 287. 
matlagning o. -rätter 162, 288. 
matlott 183, 186, 226, 319, 321. 
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matordning på myren 147, 292, 295. 
— getares, 227, 320. — vinter- 
tid 321. 

maträtter 115, 128, 162, 287, 312. 
matskedar 87, 91. 
matspannar 131. 
matsäck, getares, 227, 287, 312, 317, 

319. — på slåttern 147, 195. — 
till skolan 229, 323. 

matlagning, se: matlagning o. nä- 
ringar. 

medicinalväxter 280. 
meddrag av trä 178. 
medicin, verklig, 280. 
Mejsklumpen 6, 76 (bild). 
Mell, Stef fan, från Undersåker, 

förste nyb. i Norrsjön, 275. 
mellandagarna 186. 
mellanmål 226. 
Mellanskogsfjäll 10, 328 (karta). 
»Menniskohjertat», religiös folk- 

skrift, 245. 
messmördricka 321. 
messmörväta till gröt 166. 
mesost 128. 
metkrokar 300. 
metning 63. 
minstjulkväll 187. 
missfall 212. 
mjäl (en sorts avföring) 144. 
mjöl 129. 
mjölonris 280. 
mjölsopar 91. 
mjölk 84, 138, 150, 168, 193, 207, 

224, 310, 320, 321. 
mjölkbod (mastu) 20, 28, 29, 136, 

137 (bild). 
mjölkflaskor 147, 290 (bild). 
mjölkgrubba, lapsk, 326. 
mjölkhälar 19, 119. 
mjölkkärl, se: bouppt. sid. 81 o. 90. 

— 139, 211 (bild). 
mjölkstolar 137 (bild), 138, 205. 
mjölksyra 139, 293. 
mjölktråg 20, 84, 91, 138. 
modstöld 280. 
mollmjöl, mollkams 311.  

mord 271. 
mordbrand 242. 
morgongåva, fråndömd, 251. 
mosaiska lagen 217. 
mullgräv 82. 
mullvarpa 22, 286. 
munkavle å lamm o. killingar 151. 
mur-be, del av skorstensstock, 19, 

69. 
mygg 146. 
myltgröt 63, 168. 
myrbörda 289, 290 (bild). 
myrgröt 294. 
myrslåtter 24, 25, 26, 28, 61, 144. 
målning 53, 87, 94, 125, 179. 
måltid 115, 147, 226, 227, 289, 292, 

293, 294. 
mård 195. 
mäldermjöl 128. 
mässingslod för lödning 47. 
mässor 42, 187. 
möbler 95. 
mörkrä dsla 214. 
mörr (hackkorv) 165. 

Namngivningsanledningar 
namntolkning 209. 

198. 

nativitet 75, 107, 207, 212, 
257, 284, 285, 306. 

nattkvarter 181. 
nattkärl 117. 
nattskydd 237. 

222, 239, 

nattvardsgång 187, 248, 
316, 324. 

253, 255, 

naturahushållning 50, 149, 187, 223, 
307. 

naturbeskrivningar 1, 112, 131, 201, 
221. 

naturläkekonst 280, 303. 
natursvart 174. 
navare 268 (bild). 
navarsmeder 257. 
nederlag, nyb:s i rättstvist, 333. 
nemesis 324. 
Nielsen, Ole, norsk lapp, 17. 
Nilsson, Anders, nämndeman, Grels- 

gård, Ströms sn, 13. 



351 

Nordenström, 0., prost i Offerdal, 
40. 

Nordin, C. G., biskop, 57. 
Nordli, sn i Norge, 13, 42. 
Nordström, Jakob, skogsköpare fr. 

Tåsjö, 307. 
norgesresa 178, 194. 
not och -fiske 33, 92, 95, 154, 262. 
nybyggare, de sex första i socknen 

med fam., kreatur, hus o. odl. 
17-36. 

nybyggare kontra lappar, se: lap- 
par kontra nyb. 

nybyggarlappar 9, 35, 189, 230. 
nybyggarliv 103, 289, 209, 237, 271, 

275, 285. 
nybyggesklyvning 32, 98. 
nybyggesplats markerad 274. 
nybyggesår, samtliga byars, 9. 
nyodling, primitiv, 112. 
nyårskväll 186. 
nät o. not 33, 154, jfr sjöredskap. 
nävertak, detaljbeskrivning, 21. 
näver- o. barktäkt 173. 
nöddop 102, 252. 
nödfoder 126. 
nödhjälp 225. 
nödtid 222. 
nödtorftig spis 224. 
nödår 208, 225, 296. 
nötkreatur, se: 'boskap. 
nöjen 186, 218, 278, 307, 323. 

Odlingslägenheter enl. Sebrelius 58. 
odlingsområdet 2. 
offerpaket 280. 
offer till kyrkan för lycklig björn- 

jakt o. räddning ur fara 54. 
ogräsfrön som föda 129, 196, 311. 
ohyra 117, 120. 
Olofsdotter, Brita från Björkvattnet, 

gift med P. Persson, L:a Blå-
sjön, 257. 

— Sara från Skogen, Norge, hustru 
till P. Fredriksson, Lejpikvatt-
net, 101. 

Olofsson, Aron, åbo i Blåsjön, 98.  

Bengt, lappkateket, 54. 
Johan, nämndeman från Hallen, 
Ströms sn, 329. 
Lars, nyb. i Ankarvattnet, 78. 
Lars, bonde i Blåsjön, 42, 109. 
Lars, skällsmed, Jorm, 265 
(bild). 
Jon, förste nyb. i socknen, år 
1750, 18. — hans fam. 25. 
Jöns, nyb. i Blåsjön, 109. 
Per, son till 0. Jönsson i Blå-
sjön, bonde, 109, 112 (bild). 
P. H., arrendator i Lejpikvatt-
net, 109 (bild). 

olycksfall 218, 282, 284. 
omslag för svullnad 280. 
onde, den, 244. 
orrhag 161 (bild). 
Ornäs, Ingvald, norsk lappfogde, 

158. 
Orrnäsfjäll, 10, kartan sid. 328. 
ost 128, 163, 317. 
osämja 246, 306, 315. 
otrygt (utan trygor) 180. 
otur med boskapen 27, 150, 223, 

296. 
ovanved 22. 
Overhalden, handelsplats i Norge, 

53, 178, 194. 
oväder, oföre 189, 225, 259, 301. 

Palpering 251. 
palt 164. 
pannkaka 166. 
pastorat 40. 
penninghushållning 187. 
Persdotter, Elin, hustru i första 

giftet till Karl Ersson i L:a Blå- 
sjön, 257. 
Karin, hustru t. Jöns Olofsson i 
Blåsjön, 109. 
Karolina, dotter till Per Jonsson 
i Lejpikmon, 207 (bild), 208. 
Maja (Maja Johansson), dotter 
t. P. Amundsson, Inviken, 285. 

--- Malin fr. Jorm, hustru i första 
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giftet t. Amund Jonsson i In- 
viken, 284. 

Persson, Anders fr. Kycklingvattnet, 
åbo i L:a Blåsjön, 256. 
Anders fr. Älvdalen, smed, 263. 
Enar, åbo i Jorm, kapellbyggm., 
smed, 48, 65, 164. 
Erik, nyb. i Inviken, 277. 
Lars, nyb. i Björkvattnet, 237. 
Lars fr. Jorm, kron otorpare i 
Värgaren, 222. 

— Per fr. Kvemon, Norge, nyb. i 
L:a Blåsjön, 257. 
Per, kyrkvärd i Gäddede, 246. 
Olof, bonde i Lejpikvattnet, 199 
(bild). 

piglön, lurad på, 324. 
pigsysslor 321. 
pinnslåar o. pinnåsar 20, 121 206. 
pionjärer 13, 58, 73, 189, 207, 221, 

233, 271. 
pliktpenningar 53. 
plogar 66, 82, 95. 
Portfjället 15, 29, 326. 
porslinskärl 82, 121, 287. 
postförhållanden, allmänna 299, i 

Jorm 72. 
postillor 53, 124, 186, 278. 
postjournal, den äldsta för Gäd- 

dede, 299. 
potatis 95, 167, 194, 223 (frö-), 226 

(frostskadad). -- 311. 
potatismjöl 167. 
potatismos 227. 
potatisskal 321. 
prissättning 81, 196. 
prydnadsföremål 122. 
präster 40, 49, 243, 255, 256. 
puken 152. 
på handen, få matlott, 227. 
på myren, utförlig skildring, 144, 

289. 
Pålsson, Jon, skattelapp från Blå- 

sjöfjäll, 329. 
— Olof o. Per, bröder från Gäd- 
dede, 273. 
pålägg ä smörgås 183.  

påsk 187. 
på turen (beskänkt) 296. 
pälsskärp 174. 
pärkavring 321. 
pärstampa 227. 
pölsa 164, kalv- 165. 

Rackaren skall gräva ned själv- 
spillingen ute i skogen 45. 

raid 232. 
randhöjder 7. 
ransonering av maten 167. 
rapning 116. 
rappning 126. 
ras 36. 
rashat 337. 
redskapshus 29. 
regleringsblod o. underjordiske 282. 
renbetesland, bortarrenderat 326, 

329. -- utvidgning genom köp 
11 o. följ. 

renbetesrätt 329. 
rengärden, olika typer, 38. 
renlighetsförhållanden 120, 121, 

124, 163, 177, • 215. 
renmjölk 198. 
Rennerfeldt, A. F., avvittringslant- 

mätare, 8, 331, 339. 
Renselälven 6. 
renskinn 87, 105, 117, 223, 336. 
renskötsel 38, 230 (kontra gårds- 

bruk), 116, 326. 
rensning av säd 153. 
renstallar 38. 
renvatten 215. 
resolutioner 34, 78, 202, 233, 329, 

330, 333. 
restaurering av kapellet i Viken 55. 
respengar 263. 
reumatism 219. 
revers 181. 
riksgräns 15. 
ring-be, spisens träbeklädnad ned- 

till, 19. 
ringlekar 186, 218, 278. 
ringning 53. 
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rinnande vatten, skydd mot ont, 
296. 

ripa 157, 160, 224. 
ripbröst, torkade, 127, 195. 
ripkött, saltat, 195. 
Risede, by i Ströms sn, 306. 
ristning av jord 66. 
ritt, färdsätt, 55, 238. 
ritta, skjul, 14 (bild), 23. 
Rolandsson, Olof, bonde i Jorm, 70. 
rote (tak-) 21. 
Rothoff, Carl Ax., kyrkoherde i 

Föllinge, 49. 
rovfisk 157. 
Rumex, använd till mat, 167, 198. 
ryggåshus 18, 23, 222, 286. 
råg 153. 
råka för ont 281. 
räddning, offer för, 54. 
räkenskapsbok för Vikens kapell 

49. 
rättegång 246, 253, 329. 
räv 159. 
rävklipa 159. 
röding 155, 332. 
rödkrita 53. 
röjningsålägganden 33. 
rönnskav 30, 309. 

Sabbatsfred åt viltet 159. 
sagor o. sägner 278. 
samhörighet 55, 57, 63, 70, 74, 159, 

180, 262, 263, 278. 
Sandström, Olof, d.ä., nyb. i Sand- 

näset, rotskoll., urmakare o. sil- 
versmed, 297. 

Sara-veckan 145. 
Sebrelius, Olof, första kyrkoh. i 

Föllinge, kolonisationsivrare, 58, 
334. 

se i brännvin 281, 304. 
sele, krypa igenom (magi), 245. 
Selberg, Magn., kapellpredikant, 40. 
seltyg 86, 90, 118, 169, 180. 
separatorer 70. 
sexualitet 255. 
23  

sidenhalsduk 92, 175, 176, 182. 
siekie (lapskt) 38. 
silträ, se: mjölkkärl. 
silversaker 81. 
sinnesslö 107. 
sirap 181. 
sirapsväta 166. 
Sjoutnäsets kapell 57. 
sjukskjuts 240. 
sjukstuga 241. 
sjulsmäss 183. 
självförsörjande barn 225, 299, 316. 
självmord 45. 
självägande 66, 116, 201, 333. 
sjöredskap, se: bouppt. sid. 81 o. 

90. — 311. 
»sjösäd» (sjöskadad säd) 225. 
skafferi 124, 205. 
skaffötters, att ligga, 287. 
skallgång efter barn 203. 
skant (beting) 292. 
skattefisken 17. 
skattefjäll, samtliga inom socknen, 

10, 328 (karta). 
skatteköp 12, 66, 116, 334. 
skattetal, de första nybyggenas, 34. 
skav, skavning, skavskog, se: rönn- 

skav. 
skedhåll 19, 121. 
skidor 87, 169. 
skidlöparterm 178. 
skid- o. kälkbacke, att åka 186, 278. 
skiljedomare 216. 
skinnkuddar 87, 117. 
skinnpriser 195. 
skoband 176. 
skobark 177. 
skogsbär 168. 
skogsfågel 157, 195, 224. 
skogsköp 66. 
skogsrättigheter 30, 60. 
skogsrörelse 187, 312. 
skogsröjning 33, 62, 112. 
Skogsstut (Angelica silvestris) 320. 
skogstäkt 60. 
skohammare 82. 



354 

skohö 177, 189, 190. 
skolgång 54, 229, 323. 
skolmästare 54. 
skor 176. 
skrapa grytan 184, 320. 
skrivkunnighet 50, 80, 96, 100, 218. 
skriv- o. räknekarlar 80, 96, 100, 218. 
skrift o. avlösning, enskild, 251. 
skräck 45, 214, 228. 
skrädderi 171, 239. 
skulder 53, 88, 92, 181, 188. 
skåhylla 19, 118. 
skålknallar o. dalmasar 121. 
skåp 19, 114, 206. 
skåpsäng 18, 120, 205. 
skäfte eller skavgräs 138, 293. 
skällor 266 (bild). 
skämd föda 128, 164, 165, 195, 226. 
skäror 83, 153. 
skällsmide 65. 
skörd av korn 153. 
sköta ut ngn 235. 
sladd (gödsel-) 131. 
slagborr 83. 
slagvatten 280. 
slakt 152, 207, 310. 
slektråg 168. 
slipning 106, 289, 295, 308. 
slipsten 87, 91, 145, 289. 
slumra till 106, 296. 
slåtterarbete 106, 144, 212, 289, 308. 
slåtterkojor 61, 146, 291. 
slåttermyrar 141, 149, 230, 289, 308. 
slåttersätrar 15, 62. 
slåttervall 65, 113, 131, 230. 
slända 85, not 27. 
slöjder, manliga, 169, 263. — kvinn- 

liga 169, 211. 
smedjor, smeder, smide 263, 284. 
småbröd 167. 
småfän, se: boskap. 
smörkärning 138. 
smörpris 181, 193. 
smöröga 184. 
snaror o. snarning 159, 169. 
snickeriverktyg, se: bouppt. sid. 81 

o. 90.  

snus, hemmagjort, 214. 
snödläderskor 176. 
snöstorm 190. 
socker 181. 
soffa 206. 
Sollefteå 226. 
solmärke i st. för klocka 106. 
sommarfjös 126. 
sommarmjöl 294. 
sommarpiga 212. 
sommarslakt 310. 
sommarspar 207. 
sommarspillning 144. 
sommarstallar för renar 38. 
sommarstuga 23. 
sork, mystiskt djur, 183. 
sovelgröt 163. 
spardamm 118, 192. 
specieriksdaler 88, 130, 257. 
spenat 168. 
spik 35, 52, 118. 
spinningslön 258, 297. 
spinnrock 85. 
spinnrocksmakare 196. 
spisar 19, 118, 143, 306. 
spisvrå, äta i, 226. 
spjäll 122. 
springvatten 262. 
sprinterlappar 327. 
spålek (trolldom) 244. 
spånads- o. vävredskap, se bouppt. 

sid. 81 o. 90. 
spånbeslagna hus 70, 234 (bild). 

-spöken 277. 
stackslätt 292. 
stakad färdled 190. 
stall 25, 26, 27, 29, 213 (bild). 
starka karlar 80, 229. 
starr, hemkörning av, 148. 
starrmyrar o. starrslåtter 61, 145, 

212, 289, 308. 
stavalöst 178, 180. 
stenfjös 68 (bild). 
stenfot 21, 286. 
stjärnklart om julkväll 185. 
StoMe, L. C., generalmajor, 17. 
stockfogar 22, 24. 
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stockprov för bestämmandet av 
byggnadsplats 45, 173. 

stockstege 205. 
stocksåg 82, 192. 
storbjudningar 278. 
storbyggningar 68, 69 (bild). 
storhelger 278. 
Storjola 37. 
storskifte 315. 
stortid o. depression 
strige 177. 

187. 

strålfiske 33. 
strö 66, 144. 
stugor 18, 25, 26, 27, 28, 29, 55, 118, 

119 (bild), 136, 142, 191, 205, 
211, 222, 239 (bild), 241, 286. 

stål, magiskt medel, 151, 282. 
ståndkrok 184, 223. 
Ställom, gård i Norge, 191. 
stämsalt 304. 
stängsel mot renar 132. 
stöttingar 83. 
sundsvallsresa 247. 
surskav 31. 
Sutme, gård i Dorotea, 225. 
svagis 259. 
svale 23, 135, 191, 207. 
svart hund, den onde, 244. 
Svea hovrätts utslag 254. 
Sveriges rikes lag 125. 
svält 224, 227. 
syneprotokoll, det första, 13. 
syra, se: Rumex. 
sytare 129. 
syrdricka 198. 
syrgröt 198. 
sysslor, säsongbundna 170. 
sådd, 7, 66, 153. 
sågar 82, 192. Jfr kran-, uppgångs- 

o. vattensågar. 
sågbräder 51. 
sårplåster 280. 
såser 166. 
säckar, skinn-, strig- o. mat- 87. 
säd 7, 122, 129, 153, 190, 194, 203, 

311. — rensas 153. — sjöska- 
da d 226.  

sängar 18, 95, 117, 120, 142, 205, 
218, 286. 

sängfoder 117, 291. 
sängkammare 124, 205. 
säng- o. gångkläder 87, 92. 
sänglag, otidigt, 53, 246, 247. 
säterpigans arbetsdag 139. 
sätrar 15, 131, 135, 144. 
sätta diarré 305. 
Söderholm, J., kyrkoherde i Frost- 

viken, 40. 
söfjös 126. 
sögrindar 131. 
sökru (fårgärde) 126. 
söläm 126. 
sämjoskif ten 60. 
sömjäl 144. 
söndagsbön 278. 
sörning eller rundbarkning av träd 

61. 
sösvart 174. 
sötost 163. 
söäta 150. 

Tacka för mat 185. 
tackoffer 54. 
tagelmetrevar 169. 
tagelsnaror 159, 161 (bild), 169. 
tageltälnar 154, 169. 
tak, inner, 125. — varm- 21. — 

vatten- 22. 
takbrott 173. — taknäver 173. 
takspån 70. 
tallrikar, av trä, 85, 120. — av 

tenn 81, 90, 120, 287. — av 
porslin 82, 120, 287. 

tallrikshylla 19, 120. 
talg, skirad, avsaluartikel, 207. 
talk, brytning av, export, 4. 
tandvärk botas 304. 
Tangahemmanet 234 (bild), 256. 
tarv, göra sådan, 314. 
telefon 70. 
terrorisering av lappar, påstådd, 

338. 
tennsaker 81, 90, 120, 287. 
tidigbärande kor 150. 
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tidningar 300. 
tiggeri 256, 298. 
tillverkning av slåttersredskap 171. 
timmerdrivning 66, 118, 192, 312. 
timmermän 50, 189, 203, 257. 
timmerskog 30. 
tivelbast 280. 
tjockmjölk 19, 84, 119, 145, 168, 

289, 308. 
tjugondag 187. 
Tjädernäset, by i Tåsjö, 307. 
tjänstefolk 26, 29, 108, 139, 187, 

212, 225, 265, 298, 299, 316. 
tjänsteko 108. 
tjära 50, 51. 
tobaksbruk 181, 194, 214. 
tobaksdosa 118. 
tolta (Mulgedium) 134, 335. 
tomtvarv 274. 
toppmössa 112 (bild), 174. 
torkning av mälder i gryta 311. 
torrfisk 181, 332. 
torrkött 127, 128, 129 (bild), 164, 

195, 207, 310, 321. 
tov (Aira montana) 141. 
traditionsbärare 109, 200, 208, 210, 

222, 240, 275, 279. 
traktering 113, 215, 227, 278, 317, 

323. 
trappa 125, 205. 
trastäcke 289. 
trettondag 187. 
trillingar 252. 
trivsel 210. 
tro (tak-) 21. 
trolldom 244, 305. 
trollkatten 152. 
trollmakt 296. 
trollskap 116, 309. 
trollsmör 152. 
trygor 126, 148, 169, 172 (bild), 178, 

179, 196, 244. 
tråg, se: grädd-, mjölk- och slek- 

tråg. 
trädgräns 8. 
träflaska 85, 289, 290 (bild). 
trägångjärn 143.  

trä-hälar (-naglar) 21, 35, 118. 
träsaker 83, 91. 
trävarubolag 66, 187, 201. 
tröskning, rensning o. förmalning 

av säd 153. 
tröttkörning 180, 225. 
tungt lik 245. 
tungsinne 258. 
tunna, norskt mått, 194. 
tunnbröd 128, 130 (bild), 147, 166. 
tupp-prov vid drunkning 46. 
tvagor tillverkas 172. 
Tåsjö, sn i Ångermanland, 256, 275. 
täljsten, föremål av 4, 118. 
tätmjölk 19, 168. 
tätämne 168. 
töväder 7. 

Ugn 19, 124, 126, 206. 
ull spinnes o. väves, nödhjälpsar-

bete, 297, filtas till manshattar 
174. 

umgängesformer fordom 113, 186, 
206. 

underhåll av frånskild 246, 248. 
underjordiska varelser 45, 103, 129, 

151, 212, 214, 279, 282, 283, 284, 
295. 

underjordisk älv 4. 
underkjol 104, 177. 
underplagg 177. 
underslev 297. 
uppbud för hemman 101. 
uppgångssågar 65, 264 (bild). 
uppköpare 181, 193, 307. 
urinstämma 304. 
utfodring 150, 152, 308, 312, 322. 
utfärder 178, 187, 194, 213, 224, 236, 

246, 363. 
utlösen 89, 100. 
utmätningshot 188. 
Utnäsvattnet, sjö i Norge, 17. 
utskott på hus 119, 203 (bild). 
utsäde 153, 311. 

Valkning av vävar 170. — valk-
mangel 203 (bild). 
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valla kreatur, se: getare. 
vallhund 88. 
Vallådalen, övervattningsförsök, 62. 
vanvård 243, 324. 
vantrivsel 210, 214. 
vardagsdräkt, mannens, 174. 
vargar härja 237. 
Wassdahl, Jon, åbo först i Ankar- 

vattnet, sedan i Viken, duktig 
skrivkarl, 80. 

-- Mårten, klockare, 72. 
Olof, åbo i Kycklingvattnet, 
klockare, kateket, sockenskri-
vare, 96. 
Per Jonsson, nyb. i Lejpikmon, 
302. 
Sven Persson, nyb., kateket, 54. 

vaskning av matkärl 121. 
vassla, fågel kokas i, 287. 
vattenbärning 332. 
vatten o. bröd, fängelse med, 251. 
vattensågar 65, jfr uppgångssågar. 
vattvälling 224, 320. 
veckobröd 129. 
vedbacke 183. 
vedskott (vedbod) 119, 203 (bild). 
vedvrå 19, 119, 206. 
vegetabilier 166, 168, 196. 
vegetation, tropisk, 134, 335. 
vidjan, en kulturfaktor, 149. 
vetemjöl 153. 
vidjebindslen 144. 
vidjerep 66, 118. 
vidjor 149, 171, 196. 
vidskepelsen, en naturbetingad före- 

teelse, 280. 
vigheter 186. 
Vikens kapell 40-57. 
Wiklund, K. B., professor, 39. 
vill i skogen 288. 
vilrum 62. 
vindskidor 22. 
Winnberg, A. F., kyrkoherde i 

Frostviken, 40. 
vinterbärgning 295. 
vintersmör 124. 
vismä.n 37, 245, 279, 303.  

vispar o. vita kvastar 172, 173 (bild). 
vittnen saknas (Testibus carentes) 

252. 
vrilskålar 84. 
vråskåp (hörn-) 19, 114, 206. 
vräkning 216. 
vådaskott 283. 
våfflor 166. 
våldsdåd 76, 272. 
vårbetesrätt för renar 332. 
vårsätrar 15, 62. 
väggband 21. 
Värgarbygget, ett vildmarksställe, 

221. 
vävar, vävning 131, 170, 196, 310. 

— vävredskap 86. 
vävskedsmakare 257. 
växtlighet 6, 132, 335. 
våg, norsk vikt, 193. 
vårfrudagstiden 150. 

Ylle 131. 
ytterplagg 174, 177. 
yrvaken 218. 
ystning, primitiv, 163. 
yxor 90, 118, 193. 
yxsmide 267. 

Ährberg, N. P., från Undersåker, 
pionjär vid Sjouten, mördad av 
lapparna, 271. 

åkerbruk 7, 32, 66, 82, 95, 97, 107, 
112, 153, 194, 203, 277, 296, 311. 

åkerbrytning 35, 296. 
»åkerfelt» =odlingsbar inrösnings- 

jord, 33. 
åkergräv, se: mullgräv. 
ångbåtar 239, 303. 
Ängman, Jon, nådårspredikant, 54. 
årstider 2. 
åverkan, renars å slåtter, 332. 

Äktenskapsbrott 241, 246. 
äktenskapsskillnad 251. 
älg 8. 
älvmjäl 144. 
ämbar, se: ladugårdskärl. 
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ämbete (hantverk) 262. Öknamn 198. 
ängslan 212, 214. öl, ölkagge 85. 
ängsröjning 33, 62. ölkovel, dryckeskärl, 91. 
änkesäte 241. öras igen 184. 
äril 143, 217. öripa 158. 
ärlighet 228. Örnsköld, P. A., landshövding, 13. 
äta gräs 320. örtvegetation 6, 335. 
äventyrerska 235. övervattning, försök till, 63. 

Förklaring 
av några i arbetet använda fonetiska tecken. 

= »tjockt» 1 (ex. Frostv. mjälk, mjölk). 
=tonlöst 1 (ex. Frostv. Xlabårr, slagborr). 

fl = »tjockt» n som i uppsvenskt barn. 
1:1 =stavelsebildande n (ex. Frostv. Ost). 
O =slutet o som i bonde. 
S =sch-ljud (ex. Frostv. vinnSian, vindskidorna). 

= »tjockt» t som i uppsvenskt fort. 
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