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FÖRORD. 

Som redan framgått av förordet till första delen av detta 
arbete, grundar sig föreliggande framställning på uppteckningar, 
vilka jag under en följd av år har gjort för Landsmåls- och Folk-
minnesarkivet i Uppsala. Att resultatet blivit så pass omfattande, 
att det kunnat läggas till grund för en kulturhistorisk skildring, 
tillskriver jag den omständigheten, att jag alltid haft ett gott stöd 
från, Arkivets sida. 

Då bokens andra del härmed utgives i tryck, är det för mig 
en kär plikt att i första hand framföra ett vördsamt tack till Lands-
måls- och Folkminnesarkivets chef professor Dag Strömblick, 
som även denna gång har rekommenderat mitt arbete till erhål-
lande av tryckningsbidrag och som berett mig förmånen att få 
publicera det i Arkivets skriftserie. Jag ber vidare få betyga docent 
Åke Campbell min stora tacksamhet för mångårigt och aldrig 
sviktande intresse. Ett särskilt tack är jag skyldig fil. dr J. E jde-

stam, som i detalj har granskat såväl manuskript som korrektur 
och som därjämte i många andra avseenden har främjat detta verks 
tillblivelse. Rektor Samuel Lan dtmanson har granskat dialekt-
orden samt utarbetat en ordlista jämväl för denna del. För det 
intresse han därigenom visat mig och mitt arbete tackar jag varmt 
och uppriktigt. Till Humanistiska fonden, som beviljat trycknings-

anslag, frambär jag ett vördsamt tack. 
Jag ber även att få tacka dem, som stått mig till tjänst med 

bildmaterial. Redaktör Gustaf Ewald, Alingsås, har bidragit med 
ett stort antal bilder, belysande äldre arbetsliv m.m. Landsan- 
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tikvarierna Gunnar Ullenius, Skara, och fröken Ingegärd Wallin, 
Borås, har likaså ställt ett flertal bilder ur respektive museers 
arkiv till mitt förfogande. Ingenjör V. Rehnberg, Herrljunga, och 
fotograf Erland Hast, Vedum, har för min räkning fotograferat 
äldre byggnader och minnesmärken, och ordföranden i Norra 
Vånga Excelsiorsförening Folke Andersson har ådagalagt beröm-
ligt nit i att spåra upp fotografier av personer, som haft sin verk-
samhet i den gamla intressanta kulturbygden söder om Skara och 
som levat i folkminnet. 

Sist men därför inte minst tackar jag alla mina sagesmän. 
Det är deras minnen, som jag har försökt att återgiva. På berättar-
sidan griper minneslänkarna in i varandra sedan flera släktled 
tillbaka. »Bygd, by och gård» är en bok av idel minnen. 

Alingsås i mars 1950. 

Linnar Linnarsson. 



Kap. I. 

FOLKMINNEN RÖRANDE BYGDER, ORTER 
OCH MÄNNISKOR. 

DEN ÄLDSTA BEBYGGELSEN. 

De första bebyggarna. 

Om Gimraneis berättas att dess förste bebyggare hette Gim-
mer. Han kom med båt söder ifrån. Det var han som röjde och 
odlade de åkrar, som ligger uppe på själva höjden öster om byn. 
Där har man hittat stenyxor och flinta, och där ligger en forn-
grav. Det är efter Gimmer, som Gimranäs (några mindre gårdar 
i norra delen av Hudene socken) fått sitt namn. 

Gimmer var av jättesläkt. För endast några få årtionden 
sedan fanns det ättlingar av Gimmer här på orten. Alla var de 
omänskligt starka. (Hudene, Källunga.) 

En annan sägen, som är lokaliserad till Nossans dalgång, 
lyder som följer: 

Det var en kung, som hette Pjuke. Han kom med många 
båtar och manskap norr ifrån och landsteg på ett berg, som än 
i dag kallas Pjukeberg och som ligger inte långt från gården 
Klastorp i Södra Björke. Härifrån tågade Pjuke med sina män 
söder ut för att låta hylla sig som kung över Gäsene. Men gäsene-
borna gillade honom inte, utan de grep till vapen. Då fann Pjuke 
rådligast att ge sig av. Han tog vägen väster ut mot Kullings och 
Ale härader, men gäseneborna följde efter och hann upp honom, 
där Pjukesten nu står. Här blev han ihjälslagen. Då flydde Pjukes 
män tillbaka till båtarna vid Pjukeberg, men nu var återvägen 
spärrad, och därför sökte de sig över till sjöns motsatta sida. 
Deras mening var att rädda sig över gränsen till Vilske härad, 
öster ut, men det lyckades lika litet, ty gäseneborna var dem 
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till mötes också här och slog ihjäl varenda man. Över deras 
döda kroppar uppkastade man sedan de rör, som gått och fort-
farande går under namnet Pjukerör. (Skölvene.) 

Så långt berättaren. Härtill kan fogas, att den s.k. Pjuke-
sten står utmed vägen, som från Ljung leder väster ut genom 
Grude socken. Att Pjukeberg ligger i Södra Björke är redan 
omnämnt. Pjukerör ligger på dalsänkans motsatta sida i Sköl-
vene socken. 

Rätt antagligt är att gäsenebygdens första inbyggare in-
vandrat längs Nossans dalgång. I den mån bygden befolkades, 
togs även ytterområdena i anspråk. Ortens fasta fornminnen 
tyder på att så varit fallet. I Nossans dalgång finns förhållandevis 
gott om hällkistor och fasta fornminnen, under det att sådana 
saknas i de högre belägna skogsområdena. Visserligen anträffas 
forngravar också här, men dessa är i regel av yngre datum. 

Den skog, som i våra dagar omgiver Solaberget i norra 
Hudene, består huvudsakligen av tall och gran, men en gång har 
eken varit det förhärskande trädet, och fortfarande höjer en och 
annan ek sin krona över de andra träden. I den jorden har 
alltså ingen hackat eller plöjt på många hundra år, men icke 
förty finner man här och var mossbelupna och djupt liggande 
stenrösen, vilka tvivelsutan blivit hoplagda av människohänder. 
Så är även fallet på flera andra ställen i norra Gäsene. Om dessa 
stenrösen berättas: 

Det var en gång en drottning, som var så angelägen om 
att folk skulle hacka upp jorden till åker och odla säd. Vem 
helst, som inte hade något särskilt för sig, måste ge sig av till 
skogen för att hacka och röja. På så sätt skapade drottningen 
allmänt välstånd i sitt rike. Man har kallat henne drottning 
Hacka, något annat namn är ingen, som känner. (Hällestad.) 

Folksägnen har emellertid ytterligare en förklaring, näm-
ligen den, att rösena härleder sig från digerdödens dagar, ty då 
dog folket ut, och hela socknar vart öde för långliga tider framåt. 

I Hudene socken dog folket ut så när som på en dräng och 
en piga. Ingen av dem visste om den andra. Men så en dag gick 
drängpn upp på den höga Kullelida ås, och då fick han se en 
rök, som steg upp från ett ställe söder ut i socknen. Han gick 
dit och fann den överblivna pigan. Så flyttade de samman, dessa 
två, och med tiden befolkade de socknen på nytt. Men vad som 
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en gång varit odlad bygd, hade då blivit vilda skogen. (Hudene.) 
Denna sägen är mycket vanlig och lokaliseras än till den 

ena, än den andra socknen, som bland annat framgår av namn-
sägner. Här följer emellertid ytterligare en sägen om digerdödens 
framfart: 

I Grude socken, långt ut i markerna på gränsen till Asklanda 
och Vesene, finns en gammal boplats, som går under namnet 
Körkeplan (Kyrkoplan), ty här har Grude kyrka och by legat 
från första början. Men under digerdödens dagar dog folket ut, 
så att både byn och hela socknen blev öde. När den befolkades 
på nytt, byggdes Grude by, där den nu ligger, eller — kanske 
rättare — där den legat intill dess att den blev skiftad och 
sprängd. (Grude.) 

Om socknen verkligen har haft en kyrka före den nuvarande 
är väl ovisst, ty Grude kyrka är mycket gammal. Enligt Wenner-
blad, Skara stifts kyrkor (Norrköping 1902), är den från 1100-
talet, men den är tillbyggd och ändrad flera gånger, och följakt-
ligen är det inte så lätt att avgöra från vilken tid den härleder 
sig. Däremot kan man hålla för troligt, att platsen omkring den 
gamla kyrkoplanen varit befolkad i förkristen tid, ty här finns 
ett stort antal forngravar och stenkummel. Och ändå har man 
plockat bort ganska många sådana vid nyodling och stenmurs-
läggning, berättas det. Även på flera andra platser i såväl Grude 
som angränsande socknar kan man träffa på forngravar och 
resta stenar i våra dagars ödemarker. 

Det var emellertid inte bara byar och socknar, som av en 
eller annan orsak kunde läggas helt öde. Enahanda berättas om 
forntida städer: 

Boråsa sta (Borås stad) har från första början legat på 
Remma (Remmene) skjutfält, påstås det. Men så brann staden, 
och då måste stadsborna flytta dit, där Borås nu ligger. Brinner 
staden en gång till, måste den flyttas nya tre mil, innan den får 
byggas upp för tredje gången. 

Det finns så många stora rör och högar i närheten av Rem- 
mene skjutfält. Det är ruiner efter Borås stad, den första vill 
säga. Så har gammalt folk berättat. (Tarsled.) 
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Högar och resta stenar. 

Ett stycke norr om Larvs kyrka och utmed vägen till Läng-
jum och Tråvad står en av bygdens allra ståtligaste minnes-
stenar, nämligen den s.k. Lutesten. Den är 3,5 meter i höjd och 
omkring 1,5 meter, där den är som bredast. Vad namnet beträf-
far, gives flera.förklaringar, men närmast till hands ligger väl det 
antagandet, att stenen stått lutande. Enligt sägnen stod den 
lutande redan på Gustav Vasas tid, ty det berättas, att en av de 
upproriska herrarna, Ture Jönsson eller vem det nu var, skall 
ha liknat kung Göstas tron vid denna sten. Men han gycklade 
något för tidigt. Lutesten stod väl lutande, men den föll ej, och 
vad Gustav Vasas kungatron angår, stod den snart fastare än 
tillförne tack vare den manhaftige Matts Kafle på Hallanda och 
västgötaböndernas eniga beslut att stödja densamma. Upprors-
männen åter fick brått att fly ur riket, och de som det inte gjorde 
i tid, fick sätta livet till. Det var alltså upprorsmännens anslag, 
som föll platt till marken. 

Nu står Lutesten emellertid upprätt. En för ortens forn-
minnen intresserad kyrkoherde i Larv, nämligen Anders Fredrik 
Cederin, lät på 1870-talet resa upp den. Det berättas, att han 
gjorde det i glädjen över att omsider ha blivit en skuldfri man, 
och med hänsyftning härpå kallas stenen någon gång även för 
Skuldfri. 

Till vems minne är denna sten ursprungligen rest? Ingen 
runinskrift förtäljer något härom, och i dylika fall har man 
endast mer eller mindre knapphändiga sägner att hålla sig till, 
om ens det. Om stenen berättas följande: 

Lutesten är rest till minne av kämpen Grimborg. Han fick 
banesår i en strid på Larvs hed och föll, där stenen nu står. 
(Larv.) 

Måntro, på Larvs och Edsvära hedar har stått hemska slag, 
men det är långt tillbaka i tiden. Det var på Odens tid, som 
striderna rasade som värst här. (Edsvära.) 

Om Lutesten säges vidare, att den i äldre tid varit om-
given av en hel lune (lund) jättestora ekar och andra träd. När 
Grimborg fått banesår, lutade han sig mot ett träd och dog., 
Då reste man upp stenen där invid. (Larv.) 

Andra åter menar, att stenen fanns till redan före Grimborgs 



15 

 

Lutesten är en au Laske härads 
största och ståtligaste minnes-
stenar, och ett flertal sägner 
lokaliseras till platsen för den-
samma. Foto Erland Hast 1949. 

tid, ty det var mot stenen, han lutade sig i sin sista stund, därav 
namnet. 

Slutligen kan anföras en sägen, enligt vilken Lutesten är rest 
till minne av en dansk överste, som stupade på denna plats i 
1611-1613 års krig. 

Lutesten omnämnes även i en sägen om förborgade skatter, 
som tros ligga i den stora högen på kyrkbacken i Larv, nämligen 
Larva Bäsing eller Bäsinga hög, som den också kallas. 

Larva Bäsing är uppkastad över en kung, som hette Bäse. 
Han föll i ett slag på Larvs hed. Även alla Bäses män, vilka 
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likaså stupade i striden, blev lagda i samma hög. Och ofantliga 
skatter lär ha lagts in i den högen. Nyckeln till skattkammaren 
är av rent guld, den ligger under Lutesten. 

Men, tillägger berättaren, det är inte den sten, som de nu för 
tiden kallar Lutesten. Nej, den stenen är rest till Grimborgs minne 
och borde rätteligen heta Grimborgs sten, utan den sten, som det 
här är fråga om, lär ha stått i Onsjö hage, men de har förstås 
vinglat bort (slarvat bort) den vid något bygge, den liksom så 
många andra minnesstenar, så nu vet ingen var guldnyckeln 
ligger. (Tråvad.) 

Så långt sagesmannen. Han gör, som synes, gällande, att 
det funnits ännu en lutande sten. Och så rik på fornminnen, som 
bygden ifråga är, är det ingalunda uteslutet att så varit fallet. 
»Hela trakten, synnerligast kring kyrkan och Onsjö, är upp-
fylld av s.k. domarringar och bautastenar», säger Rich. Hjort i 
sin beskrivning av Laske härad. Helt visst har stenarnas antal 
varit långt större förr. Även berättelsen om Ture Jönsson, som 
liknade Gustav Vasas tron vid en lutande stenhäll, tyder på att 
en sådan funnits på närmare håll än den nuvarande Lutesten. 
Mötet hölls nämligen i Onsjö hage, strax öster om prästgården 
— detta enligt ortstraditionen. Följaktligen kan man förmoda, 
att en lutande stenhäll stått så pass nära, att den skulle ha 
varit synlig för såväl talare som den församlade menigheten. 

Följer man vägen ytterligare en halv fjärdingsväg mot norr, 
har man på höger hand en trädbevuxen hög, som kallas Grims-
högen. Den är ej särskilt hög, men tack vare dungen eller lunen 
syns den vida omkring. På vägens motsatta sida finns en mindre 
hög, eller — rättare — har funnits, ty för en del år sedan tog 
sig dåvarande ägaren det orådet före att odla upp högen. Om-
sider ingrep emellertid vederbörande myndigheter, och jordäga-
ren blev förständigad att lämna högen i fred för vidare åverkan. 
Vad som en gång varit en hög, är numera blott en obetydlig 
upphöjning i terrängen. 

En sägen är att en kämpe med namnet Grim vilar i den 
stora högen; den mindre högen har man kastat upp över hans 
häst och hund. (Larv.) 

En del av ortens sägenberättare sätter även Grimshögen i 
samband med Grimborgs minne. 

På kullarna en bit söder om Fölene bro finns ett stort antal 
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Grimshögen, Läng jum, sedd från norr. Enligt sägnen vilar en kämpe vid namn 
Grim i denna hög. Foto Erland Hast 1949. 

resta stenar och forngravar. Platsen går under namnet Nöckla-

backa. Enligt sägnen har tvenne kungar drabbat samman här. 
En av dessa hette Fole, och den andra Nöckel (Nyckel). Den 
senare stupade i striden tillika med sina bästa män. Det är till 
kung Nyckels och hans mäns minne, man rest de många stenarna, 
därav namnet. (Fölene.) • 

Enligt en annan sägen var det en kung med namnet ()kel, 
som drabbade samman med en inkräktare på kullarna söder om 
Fölene bro, ty i visan heter det: 

Ett annat rumor 
var vid Fölene bro, 
när som kung ()kel regera. (S. Härene.) 

På gården Bockarps ägor i Hällestad, inte långt från Snipe-
bro, finns en mycket stor stenhäll, under vilken en kung med 
namnet Rabbe säges ligga begraven, och jämte honom stora 
skatter. Stenen kallas Rabbeshall. 

I närheten av denna sten fanns förr i tiden en liten stuga, 

2 
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i vilken en gammal man bodde ensam och allena. Han gick 
allmänt under namnet Rabbegubben, eftersom han bodde så 
nära stenen. En natt låg han länge vaken. Som han låg där och 
funderade på saker och ting, allt eftersom tankarna kom och 
for, fick han se en högrest man stå på golvet. Men långt ifrån 
att bli rädd, frågade han: 

Vem är du? 
Den främmande svarade: 

Känner du inte igen mig, som är din närmaste granne? 
Jag är kung Rabbe, som ligger begraven här ute vid stenen. Nu 
kommer de och vill förstöra min grav, men du skall se till, att 
de lämnar den i fred. 

Efter detta höll gubben ett vakande öga på graven, och väl 
var det, ty en natt kort därpå kom tre män och begynte gräva 
invid stenen. Det var ändå så mycket som Höskagubben och 
hans bror Anders, fula gubbar båda två. Den tredje mannen i 
laget gick under namnet Istermunken. Hösken var emellertid 
den ledande. Rabbegubben gick ut till männen och berättade, 
att kung Rabbe själv visat sig för honom och bett honom freda 
graven. Tack vare Rabbegubbens ingripande slutade männen 
med grävningen, men den grop, som de redan hunnit gräva, är 
fortfarande synlig. För övrigt är högen orörd, och kung Rabbe 
vilar ostörd i sin grav den dag som i dag är. (Hällestad.) 

En annan sägen från samma ort är denna: . 
Kung Rabbe hade en son, som stupade i en strid på östra 

sidan om ån (Lidan). Han blev begraven i kullen mitt emot 
faderns, och över honom restes ock en sten. (Hällestad.) 

Någon rest sten, som kan utvisa kullen, . finns ej numera. 
Äldre personer håller emellertid före, att det har funnits en 
sådan även här, men den har försvunnit, antagligen i samband 
med något bro- eller kvarnbygge. (Hällestad.) 

Ortnamn. 

Det var två systrar, som var så rika, att de makta (mäk-
tade) bygga egen kyrka; de bodde på Bol i Barne härad. Men 
när allt kom därtill, blev de inte sams om platsen för kyrkan, 
och då byggde de var sin. Den äldre systern byggde sin kyrka 
i närhqten av Bol, och den fick heta Eli (Elin), för så hette hon 
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själv. Den andra systern flyttade öster ut till Laske-Vedum. 
Där byggde hon och de, som följt med henne hit, sin kyrka. 
Men det förtröt den äldre systern, att de byggde en mycket 
större och vackrare kyrka, än den som hön byggt. — Ve dum! 
sade hon. Och så fick både socknen och kyrkan heta Vedum. 
Socknen med Elins kyrka heter Eling. (Larv.) 

Liknande sägner finnes från flera andra bygder. Så be-
rättas det t.ex. att det var tvenne systrar på Hede i Grude socken, 
Gäsene härad, som lät bygga var sin kyrka. Systrarna hette 
Gruda och Siri. Grude kyrka har fått sitt namn efter Gruda 
och Siene efter Siri. Vidare säges att det var två systrar på 
Sällerhög i Asklanda, som var så mäktiga att de lät bygga var 
sin kyrka, nämligen Asklanda och Ornunga. (Siene.) 

Ganska många sockennamn sättes i samband med diger-
dödens härjningar. Av sägnerna att döma gick denna farsot sko-
ningslöst fram i västgötabygderna. 

I Bitterna var det en enda tös, som överlevde den svåra 
farsoten, och det var Bettera tårna. Det är därför socknen fått 
namnet Betterna (enligt äldre mål Bettarna). 

Fyrunga har fått sitt namn därav, att det var endast fyra 
ungar (barn), som överlevde digerdöden i den socknen. Och i 
Bådene var det bara två barn, en pojke och en flicka, som levde 
över. De båda gifte sig med tiden och befolkade bygden på nytt. 
Bådene var under medeltiden egen socken. En större gård i 
Kvänum bär nu detta namn. — I öttum vart bygden öde och tom 
genom samma farsot, och därför fick socknen heta Ö-tom, vilket 
med tiden blev till öttum. (Tråvad.) 

Om anledningen till namnet Tråvad berättas följande: 
De körde fram timmer till en kyrka, som de ämnade bygga 

på Ogglebacken (Ugglebacken; på denna står flera resta stenar). 
Där lade de virket, men nästa dag låg det nere vid vadet över ån. 
Då sade de: 

— Dä trår te vad! 
Och så fick socknen och kyrkan heta Tråvad. (Tråvad.) 
En variant av samma sägen lyder så här: 
De hade utsett plats för kyrkan på västra sidan om ån, 

men varenda stock, som kördes fram, låg på den östra sidan, 
när nästa dag kom. Och de kunde inte utgrunda hur eller vem 
det var, som flyttade på stockarna. Men alltnog, man beslutade 
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att bygga kyrkan, där stockarna låg. Som männen stod där och 
överlade om bygget, hörde de en röst i ån som sade: 

— Trå vann. 
Därav namnet Tråva'. Ordet trd är i detta sammanhang lik- 

tydigt med den trägnaste. Alltså: den trägnaste vann. (Larv.) 
Kyrkan i Kyrkås är så gammal, att den fanns till redan före 

syndaflodens dagar. Var den stått från första början, är ingen 
som vet, men när floden drog sig tillbaka, blev kyrkan stående 
på en ås i Kullings härad. Åsen fick heta Kyrkås, och det är efter 
den, som socknen fått sitt namn. (Södra Härene.) 

Namnet Lekåsa syftar därpå, att ungdomarna i forna tider 
kom samman till vapenövningar och lekar på den torra grusås, 
där kyrkan nu ligger. (Södra Härene.) 

Edsvära socken har fått sitt namn av att de, som skulle 
träda i konungens eller rikets tjänst, här fick avlägga eller svära 
ed. Det skedde vid Brumanne stena; det var fyra stora stenar, 
som stod i en fyrkant inte långt från den plats, där Algutstorps 
gästgivargård nu är belägen. De, som skulle begå eden, fick stå 
inom fyrkanten, och folket stod utanför som vittnen. Vid Bru-
manne stena vigdes även brud och brudgum samman. Det var 
på den tiden det inte fanns några kyrkor. Men nu har de vånglat 
bort stenarna. De försvann antagligen vid kyrkbygget på 1860-
talet. (Tråvad.) 

I Edsvära finns en gård med namnet Disarås. Detta namn 
erinrar om drottning Disa, som bott på denna gård. På gårdens 
ägor lär stora skatter ligga förborgade. (Edsvära.) 

B jörnabro var på sin tid ej blott en av de äldsta broarna 
inom provinsen utan tillika en av de största. Möjligt är att nam-
net ifråga syftar just på brons storlek, men ordet björn kan 
även hänsyfta på något, som är starkt och hållbart, t.ex. björn= 
stark järnlänk, björn= en stenvagn etc. Helt visst var B jörnabro 
en solitt och väl byggd bro, som stått gott ända fram till våra dagar. 

Enligt folksägnen skall bron emellertid ha fått sitt namn av 
att en björn störtat i ån och fått sin död på denna plats. Detta 
hände på den tiden, då det endast fanns en spång av stockar 
över ån. Björnen hade slagit en häst och skulle bära den till 
skogs på södra sidan om ån, därifrån han var kommen. Men 
då han kom ut på spången, råkade han snärja in sig i ett remtyg, 
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Stensättningar av detta slag förekommer i Bitterna, Jällby, Hudene m.fl. 
socknar och går vanligen under namnet »Högastena». De här avbildade ste-
narna står i närheten av platsen för Hudene by och omnämnes i en pastorats-
beskrivning från 1770-talet av dåvarande kyrkoherden i Södra Björke, Herman 
Möller, som skriver: »De kallas pur- eller skarstenar, förmodligen av skaura; 
helga; ty det säges att vid dessa stenar fordom blivit hållet gudstjänst». Skrif-
ten ingår i den s.k. Sundholmska samlingen i Skara stiftsbibliotek. Foto 

A. Winbo 1928. 

som hästen bar. Och så föll björnen med sitt. byte i ån och drunk-
nade. (Larv.) 

I Laske-Vedum finns ett f.d. torpställe under Häggatorp, 
vilket enligt ortsmålet heter Ensäna (Ensäden). Namnet syftar på 
mager jord med ensädesbruk och tarvar alltså ingen närmare för-
klaring. Samma namn förekommer i Larv, Larva Ensäna, men 
här är det ett skogsområde utmed Af san på Hubo ägor, som om-
nämnes med detta namn. Flera av ortens sägner om skogsrå, 
gastar och troll lokaliseras till Larva Ensäna. Vilken är då anled-
ningen till att ett namn, som ursprungligen måste ha gällt odlad 
jord, kommit att gälla ett skogsområde? Möjligt är att namnet 
från första början syftat på skogen invid åkern med ensädesbruket. 
Mera antagligt är dock att man här har ett namn, som dikterats 
av folkhumorn. 

Om Arvid Afzelius, som var kyrkoherde i Larv åren 1749— 
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1789, berättas, att han var ofantligt rik. Det närbelägna Hubo 
var en av hans många gårdar. Han levde lika högt som om han 
förfogat över ett adelsgods. I hans spisar eldades med ekved, en 
förmån som i övrigt endast tillkom den tidens adlige, och för att 
kommande ägare till Hubo inte skulle sakna samma förmån, lät 
han plantera ett helt åkerfält med ekskog. Detta fält låg i gräns 
med en äldre ekskog, vadan densamma utökades rätt betydligt. 
Tilltaget väckte stor förvåning bland, ortens bönder, även harm, 
ty den odlade jorden hade kostat gångna släktled mycken svett 
och möda. Ja, många betraktade det rent av som synd att låta 
sådan jord ligga obrukad. Man kallade området Ensäna eller Larva 
Ensäna, d.v.s. ensädesbruket, ty här hade prosten besått sin åker 
med ett säde, som skulle bestå i århundraden. 

BYGDEN OCH FOLKET. 
Rim, ramsor, härm och annat. 

Den trakt av Edsvära socken, som ligger mellan Borga by 
och kyrkan, har fått namnet Essvara ner (Edsvära lider). Jorden 
är av bästa beskaffenhet, och trakten har sedan gammalt varit 
känd för sin bördighet. De båda närmast följande rimmen talar 
emellertid om backar, men det är sak samma. 

Når Essvara backa inte sä (säd) bära, 
då ä då inte gott i Svärje å vära. (Edsvära.) 

En annan socken, som inte stod Edsvära långt efter beträf-
fande bördighet, var Lundby, särskilt den del av socknen som 
gick under namnet Lunnbu hula (Lundby håla). 

Når Essvara backa å Lunnbu hula ingenting bära, 
då ä då inte gott i Svärje å vära. (Tråvad.) 

Även Stenunga (by och rote i Hudene) ansågs höra till de 
goda bygderna enligt följande: 

Når Stenonga backa å Essvara Her ingenting bära, 
då ä dä inte rolit i Svärje å vära. (Hudene.) 

Om de fem socknarna i Södra Björke pastorat har man haft 
ett rim av följande lydelse: 
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Bilden visar en sten, som kallas Rådes eller Rädes sten. Man tror att stenen 
använts vid forntida offer, och ett flertal sägner år knutna till densamma. 
Gården i bakgrunden heter Stubbagården och ligger inte långt från Vdngaby. 

Foto S. Welin 1923. Excelsiorföreningen, Norra Vånga. 

Te Björke te körke, 
te Huda te kvarn, 
te Vese te smee, 
te Gröe te jarn, 
å så te Jällbu ätter kam. (Hudene.) 

Socknarnas namn är enligt nutida skrivsätt följande: Södra 
Björke, Hudene, Vesene, Grude och Jällby. Rimmet syftar på vad 
som var mest utmärkande för varje socken. Kyrkoherden bodde 
i Södra Björke, Hudene hade många kvarnar, i Vesene idkade 
man hemsmide, och järnet köpte man antagligen i Ljung, som 
ligger i Grude socken. Ljung har nämligen sedan gammalt varit 
gäsenebygdens tings- och handelsplats. Vad Jällby beträffar, hade 
man inget särskilt att erinra om, men där fanns ett arbetsamt och 
duktigt folk. En karl från Jällby kunde man lita på, vad arbete 
det än var fråga om. 
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Om gårdarna i byn hade man vanligtvis en ramsa av det slag 
som följer. Varianter förekom men i stort sett var den ena by-
ramsan den andra lik. Gårdarna omnämndes i den ordning, de låg, 
med början på den östligaste. 

I Svartekärr börjar dä dagas, 
i Glimås sover di än, 
i Hansagåln ä di så tidia, 
i Månsgåln dar går dä i fläng, 
på Snipen går di å strävar, 
i Marbogåln spinner di te vävar, 
i Frälsegåln har di sån tur, 
i Kaggåln blåser di i lur, 
i Knutsgåln väntar di friare, 
å inte har di kommet än. (Larv.) 

En ramsa om gubbarna i byn var denna: 

Dä lå en onge ve Nolgåls port, 
dän sa di du hade jort. 
Så kåm smen å feck se'n, 
så kåm Pinnen å bar in'en, 
så kåm Häger å fråkte va han väjer. 
Han väjer ett märk, sa Lärk. 
Han väjer ett punn, sa Lunn. 
Dä va huen, sa Ola i Luen. 
Tar han långa hopp? sa Stopp. 
Har han nå ister? fråkte Bister. 
Dä va snällt, sa Fält. 
Trä'n i hanken, sa Panken. 
Kasta'n te vana, sa Ingri i Hobarja. 

(Södra Härene.) 

Vackra flickor var en ära för såväl den ena bygden som den 
andra. Ej sällan tillvällde man sig äran av att ha de flesta på 
grannbygdens bekostnad, som framgår av följande: 

Uti Utböjda, uti Utböjda 
ä korstena gröna. 
Dar finns friare, dar finns fästmör, 
dar finns fästmör så sköna. 
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Uppi Falböjda, uppi Falböjda 
ä korstena gula. 
Dar finns friare, dar finns fästmör, 
dar finns fästmör så fula. (Larv.) 

I Vånga 
ä di granne tösera rätt så många. 

I grannsocknen ändrade man på rimmet sålunda: 

I Vånga 
ä di granne tösera inte många, 
men i öttum, 
dar finns dä göttum (gott om). (Edsvära.) 

Till gamla rim, vilka uteslutande är att betrakta som lek 
med ord, hör även följande: 

I Falköping och Hjo, 
dar alla skälmare bo. 

Härtill kunde berörda stadsbor svara: 
I Skövde och Skara 
brukar di också vara. (Edsvära.) 

Gubben, som friade och fick nej gång efter annan, tröstade 
sig med: 

Dä ä långt härimälla å Skara, 
vell inte dän ena, så vell la dän ara (andra). 

(Södra Härene.) 

På resa till Vara brukade gubbarna skämta med varandra 
och säga: 

Nu sa vi ta oss te vara. 
Men ankomna till ort och ställe, hette det: 

Seså, nu ä vi i Vara å behöver inte ta oss te vara. 
En variant av samma skämt lyder så här: 

Nu sa vi fara te Skara, 
å så får vi ta oss te vara. 

I stället för »vi» kunde man sätta in »jag», »du» eller »han». 
Man kunde även sätta in personens namn, t.ex.: 
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Nu sa Pelle fara te Skara, 
å så får han ta säk te vara. 

Att »ta sig till vara» har här en dubbel betydelse. För det 
första kan det betyda, att den resande ämnar fortsätta resan till 
Vara köping. För det andra kan de anförda orden betyda, att den 
resande bör vara på sin vakt, så att han inte överlastar sig med 
dryckjom eller ger sig i dåligt sällskap, en varning som var väl 
motiverad, ty i staden »fanns det skälmare många». 

Frågade man en nolbo (slättbo), då han kom till marknaden 
eller torget i staden: 

Va har du i dina påsa? så svarade han i dryg och myn-
dig ton: 

Råg å korn, puuh! 
Men frågade man en utbo (bonde från skogsbygden) : 

Va har du i dina påsa? så kom svaret i klagande och 
gnällig ton: 

Litte aska, gunås. Och därvid gjorde han ett supande med 
näsan, alldeles som om han skulle varit rädd för att mista snoren. 
(Saleby.) 

Och vassbulinga, sen då. När de kom till marknaden på 
hösten, var de så stinna (morska) påt. Frågade man då en vass-
buling: 

Va har du i dina påsa? gjorde han sig så bred, han kunde, 
och svarade: 

Arter å buner, puuh! 
Var det någon, som ville köpa en skäppa, fick han till svar: 

Säljer inte skäpper utan tunnvis. 
Men när våren kom, lät det annorlunda. Frågade man då en 

bonde från samma bygd: 
Va har du i dina påsa? så blev svaret: 

-- En skäppa havre, min goa harre. 
Då var gubbarna så mjuka och beskedliga, för då hade de 

gjort slut på det mesta och bästa av förrådet. (Södra Härene.) 
Den rike bonden härmade man med morsk och myndig röst 

så här: 
Knapparåcken å rågsäcken, 
knapparåcken å rågsäcken. 
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Den fattige härmade man däremot med gäll och pipig röst: 

Hakaråcken å havrasäcken, 
hakaråcken å havrasäcken. 

På våren, när smålänningarna kom och hörde sig om efter 
arbete, var de så beskedliga. Frågade man då en smålänning, var 
han var hemma, blev svaret: 

Håhå, ja ä frå dä fattia Smaulann, gunås. 
Men när hösten kom, var det annat ljud i skällan, för då 

hade de förtjänat pengar. Träffade man då samman med samma 
smålänning och frågade denne, var han var hemma, stramade han 
upp sig och sa: 

Ifrå Stora Kronebärs län. Va då? (Herrljunga.) 
Även beträffande språket rådde en del skiljaktigheter mel-

lan slättbygd och skogsbygd. Slättbon gjorde sig lustig över skogs-
bons starkt framträdande u- och ä-ljud liksom boråsbygdens 
bain och stam. Skogsbon å sin sida lade nogsamt märke till slätt-
bons breda uttal. 

Här följer några härm, varmed man skämtat över språket i 
Laske och Skånings härader, bl.a. för dess öppna a i st.f. ä. 

På Nordbygden säger de sjara, bara å jara (skära, bära och 
göra), till exempel: 

Dä kåm ena kjaring å hade ena sjara å bara. Ja unnrar 
ja vart dän kjaringa sulle gå å sjara. (Hudene.) 

I Larv i Laske hara ä dä en bu (by), sum heter Falebarja. 
(Essunga.) 

Kjare kara (karlar), hålla mina marra (märrar), mäna ja 
sputtar i mina bäljhanska. (Södra Härene.) 

Hade man ett par ystra hästar för vagnen, var det inte råd-
ligt att släppa tömmarna ens för ett ögonblick, men i det här 
fallet är det naturligtvis fråga om skämt, ty även om man hade 
för sed att spotta i händerna, när det gällde att hålla säkert tag, 
båtade det dock föga att spotta i hårda och styva skinnhandskar. 

När pojken skulle gå över spången, uppmanade modern 
honom att se sig väl före, vilket skedde med följande ord: 

Trå på tråa å håll i hårmvetta. (Trd= trampa, tråa= 
trampan, t.ex. på en spinnrock eller vävstol, i detta sammanhang 
stocken över strömmen. Alltså: 'Trampa på stocken och håll dig 
i ledstången'.) (Larv.) 
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Bland säregna ord i språket på slättbygden, vilka numera till-
höra det förflutna, är sa'ke och ä'ke. Orden utgör en samman-
dragning av »skall icke» •och »är icke». När modern bad sin späde 
son om en liten tjänst, formade sig orden ej sällan så här: 

Sa'ke du jara dä, ä'ke du en snäller gosse. (Edsvära.) 
Jo, som sagt, sådant var det äldre nordbomålet. Och nu till 

Utbygden. 
I Gäsene talar de på u. Där säger de hu d ku, sun å bun, Huda 

å Jällbu (hon och kon, syn och byn, Hudene och Jällby) t.ex. 
Se, dar går darramor (grannasmor) mä si ku; tro, hu sa 

le ner te bun mä kua? (Larv.) 
Kullingsmålet härmade man med följande ord: sa, tu, gruta 

d lustöcke (sy, tyg, gryta och livstycke) t.ex. 
Kjara du, här har du tu, lat nu s1.1 däk ett nutt lustöcke. 

(Södra Härene.) 
I stället för par och para hette det pär och pära enligt äldre 

mål i Gäsene och Kulling, t.ex. 
Dän du, dän du, dän har tu pär i knäppet! sade fadern till 

sin dotter, när han fick se att fästmannen bestod sig med lyxen 
av två par byxor. Det var med andra ord en välbärgad ung man, 
och följaktligen dugde han som måg. (Vilske härad.) 

Modern, som gång efter annan uppmanat sin oföretagsamme 
son att gifta sig, fick en dag till svar: 

Dä ä la inte gått å pära säk, når en inte har nå'n å pära 
säk mä. ('Det är väl inte gott att para sig, när man inte har någon 
att para sig med', d.v.s. som är villig att ingå hjonelag.) (Tor-
björntorp.) 

Hur det kunde gå, om man inte höll sig till ortens gängse 
språkbruk, framgår av följande: 

En ung man från en socken i Laske härad köpte sig gård och 
bosatte sig söder ut i Kullings härad. Han hette Karl, vad mer 
förmäler inte historien, men på den nya hemorten fick han till-
namnet Ho, alltså Kalle Ho. Varför just detta tillnamn? Jo, han 
sade ho (hon) i stället för hu, som hans grannar och andra socken-
bor i Kulling ansåg vara det enda riktiga uttalet av detta ord. 
(Södra Hä.rene.) 

Varje ort höll på sin egen dialekt och sina säregna ord, men 
kom en person från en annan bygd, gjorde man sig lustig övet 
denne och härmade hans egenheter och uttal. 
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Det var emellertid inte heller värt att gemene man använde 
riksspråket ty eljest sade man att han var högmodig och stor-
talig och att han inte kunde tala som folk. Riksspråket var präs-
ternas och tjänstemännens språk, inte böndernas. Det gällde alltså 
att ta seden, dit man kom, i såväl det ena som det andra. 

Dumt folk. 
Varje ort har sina historier om dumt folk. I södra Väster-

götland är det vanligtvis smålänningarna, som figurerar i dessa 
historier. Orsaken torde närmast vara den, att smålänningarna 
liksom västgötarna ägnade sig åt handel och forande, och följakt-
ligen var de konkurrenter. Kommer man ut på Västgötaslätten eller 
till Falbygden, är det knallar och utbor, som representerar det 
enfaldiga folket. Ännu vanligare blir den sortens historier, när 
man kommer utanför landskapets gränser, men det gives även 
historier om sluga och slagfärdiga knallar. 

Nu först några historier om smålänningar. 
Det var ett lag smålänningar, som skulle fara till skogen 

efter ved, men så råkade den förste i foran att tappa sin yxa. 
När de andra fick se yxan, sade de: 

— Se, här har bror lagt sin yxa. Då lägger vi väl våra yxor 
här, vi med. Och så kastade de sina yxor i en hög utmed vägen. 

Men när de kom till skogen, hade de ingenting att hugga 
med. Då var det en gubbe som föreslog, att man skulle väga ned 
träden, och det tyckte de andra var ett bra förslag. 

Så klättrade en av dem upp i ett träd och fattade om toppen. 
Näste man fattade i hans ben, och så undan för undan, hela 
raden. Men som de skulle till att väga, tyckte den förste, att han 
behövde fatta bättre tag. 

— Vänta lite, sade han, mens ja sputtar i näva! 
Men som han släppte taget, damp de i backen hela raden. 
När det inte gick att väga ned träden, var det en i laget som 

föreslog, att man skulle slå eld och bränna ned dem, för det var 
ett gammalt och beprövat bruk. Då skulle en av dem vara stål 
och en annan flinta. Stål gav Flinta ett slag på näsan, men han 
råkade slå väl hårt, ty just som slaget träffade, skrek Flinta: 

-- Nu ä dä ell i hele skogen. 
När de andra hörde det, blev de rädda och sprang ifrån både 

• 
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ök och fordon, de sprang så många de var, så det kom inte hem 
någon ved vare sig den dagen eller nästa. (Södra Härene.) 

I närheten av Eklanda, Kullings härad, finns ett bergstup, 
som under de många forornas tid gick under namnet Smålän-
ningetrappa. Namnet kommer sig därav, att det var liksom trapp-
steg i berget, fast de var små och illa slitna. Det var smålänning-
arna, som slitit dem så hårt, sade västgötarna, ty var gång små-
länningarna var på väg till Göteborg med sina smörlass, sprang 
de baklänges upp för alla trappstegen med en smörbytta i vardera 
näven. Lyckades de inte med det, fick de ingen tur till affärerna, 
trodde de, och därför sprang de om och om igen, tills de lycka-
des ta sig upp. (Södra Härene.) 

I Skaraborgs län, där knallarna representerar det dumma 
folket, berättas följande: 

Det var ett lag knallar, som ämnade sig till den stora höst-
marknaden i Falköping. De kom dagen före och slog läger på 
östra sidan om Mösseberg. Stadens egna affärsmän var naturligt-
vis allt annat än glada över knallarnas ankomst, ty de var svåra 
konkurrenter. Men så fann man på råd. När kvällen kom, tog ett 
par påhittiga unga män en bakvagn och drog upp på berget med 
den. Därpå skaffade man sig ett par långhalmskärvar och band 
fast dessa på vagnen. Fram på kvällen, när det blivit lagom mörkt, 
tände männen eld på halmkärvarna, varefter de lät vagnen rulla 
utför branten rakt mot den plats, där knallarna hade sitt läger. 
Dessa trodde sig se själve den onde komma och stämde upp 
psalmen: »Vår Gud är oss en väldig borg». Den gnistrande elds-
lågan kom emellertid allt närmare och närmare. Då var det en 
knalle, som utbrast: 

— Han får vara så väldir han vell, män nu springer ja! 
Och så sprang de allihop. (Torbjörntorp.) 
En annan historia om dumma knallar lyder så här: 
Två knallar fick en gång lust att försöka, hur det kändes 

att hänga sig. Det var ingen svår död, mente de. Men, som sagt, 
de skulle bara försöka. Så satte de upp en snara, och så kom de 
överens om, att när den, som hängde i snaran, visslade, skulle 
den andre skära ner honom. Den ivrigaste kröp in i snaran och 
drog till. Den andre stod med kniven i hand, beredd att skära 
ner kamraten, så snart han gav det överenskomna tecknet, men 
någon vissling hördes inte av. Om en stund sade han: 
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— Vissla, broder, vissla! annars tror jag sannerligen att du 
stryker med. 

Och det var just vad han gjorde. När knallen tog till kniven, 
var kamraten redan död. 

Då tänkte han, som var ensam kvar i livet, att går det så fort 
och lätt att förflytta sig till en bättre värld, ville han också ta 
tillfället i akt, och så hängde han sig, han med. (Edsvära.) 

FRÄMMANDE LÄNDER OCH FOLK. 

Ryssarna. 

Om främmande länder och folk hade gemene man rätt dunkla 
begrepp för att ej säga felaktiga och missvisande. Man utgick från 
att det egna landet var det i alla avseenden bästa och lyckligast 
lottade. Ju längre bort ett land låg från det egna, desto längre 
bort låg det från all ära och redlighet, en uppfattning, som bibe-
hållit sig förvånansvärt långt fram i tiden. Det heliga landet, 
bibelns land, utgjorde dock ett undantag. Den lilla kunskap man 
hade om främmande länder och folk, innan böcker och tidningar 
kom i allmänt bruk, härledde sig huvudsakligen från soldater, som 
deltagit i krigen utomlands. Men som regel skarvade dessa och 
ljög åtskilligt; de hade först och främst sig själva och sina egna 
bedrifter i tankarna och ville imponera på de hemmavarande. 

På den tiden Sverige låg i krig med Ryssland, fick man en 
rysk fånge till Rensvist i Kullings-Skövde. Meningen var ju att 
han skulle hjälpa till med arbetena på gården, som han väl också 
gjorde. Det berättas att han åt både ormar och hoppetåsser (gro-
dor). Ormarna kallade han för buskåla och grodorna för lann-
kröveker (landkräftor). Se, ryssarna, det är ett folk för sig. (Södra 
Härene.) 

Fick Nils i Hökaskogen se en orm, då han gick och slog i 
ängarna, brukade han säga: 

— Sånna här kalla russa för lannåla. Dä går la an för .dum 
te å vara ute i krij, för di äter lannåla å hoppetåsser å va di 
kommer över, så di ä omöjelia å svälta ut. Män dä ä inte så mä 
uss, vi svenske, för vi ä vana ve räktir mat, vi. (Trävattna.) 
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Turkarna. 

Turkarna var omänskligt grymma, om en ska sätta tro till 
vad som berättas från den tid, då svenskarna låg ute i de många 
krigen. Att råka i turkarnas händer, ja, det var värre än döden 
på slagfältet. 

Bland dem som föll i turkarnas händer i slaget vid Bender, 
var en ung officer från Edsvära. Under sin fångenskapstid fick 
han dra både plog och harv. Men så en dag lyckades han fly, 
och selen, som turkarna spände på honom under arbetet, tog 
han med sig hem till Sverige. Så nog kunde man se, att det var 
sant, det han berättade. (Larv.) 

När fångarna inte orkade arbeta längre, satte turkarna dem 
på gödkur, och lagom feta slaktade man dem. En och annan 
lyckades fly ur fångenskapen, men många var det inte, för tur-
karna hade stora blodhundar, som bevakade fångarna. En blod-
hund var till hälften hund och till hälften människa. Han hade en 
människas förstånd och en stövares fina väderkorn och snabba 
lopp. Dessa hundar var mycket farliga. (Edsvära.) 

De svenska fångarna i Turkiet fördelades i mindre grupper 
och fördes än hit och än dit, så som skedde med de ryska fångarna 
i Sverige, dock med den skillnaden att de senare blev aktade och 
behandlade som människor, vilket ingalunda var fallet med tur-
karnas fångar. 

Av tre svenskar, som hölls fångna på en större gård i Turkiet, 
var en äldre officer, en yngre soldat och en yngre kvinna, som 
följt den svenska hären. Den äldre mannen, som var ovan vid 
kroppsarbete, spärrades in i ett vindsrum och sattes på gödkur 
för att slaktas. De båda unga fick gå i tungt arbete så lång dagen 
var, hon som piga och han som dräng, men när natten kom, låstes 
de in i vindsrummet tillsammans med den gamle officeren. En 
dag lyckades pigan smussla in ett rep i rummet, och även på flera 
andra sätt förberedde hon sin och den yngre mannens flykt. På 
kvällen till den natt, man beslutat att sätta planen i verket, hade 
pigan även lyckats oskadliggöra hundarna. Så snart allt blev tyst 
och lugnt i huset, öppnade man ett fönster och gjorde fast repet, 
som man skulle hala sig ned på. När den äldre mannen märkte, 
att de båda unga ämnade fly, hotade han att röja dem, därest 
de inte tog honom med sig. Men detta var lättare sagt än gjort, 
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Denna runsten, som står på Larvs hed, är av ganska stora mått. Gemene man 
har sedan gammalt betraktat stenen som ett äreminne över en tapper kämpe. 
Det berättas, att på den tiden, då heden var samlingsplatsen för unga män 
från Laske härad, vilka kallats ut till krigstjänst, var det sed att dessa besökte 

stenen, ty det betraktades som lyckosamt. Foto Erland Hast 1949. 

så fet och tung som han blivit. Med förenade ansträngningar 
lyckades man emellertid sänka ned honom, och sedan de unga 
själva nått marken, tog de mannen mellan sig och släpade med 
sig honom så pass långt från gården, att han inte kunde röja dem 
med sina rop. Där lämnade de båda flyktingarna honom för att 
om möjligt rädda sina egna liv. Mot morgonen kom de till en å. 
Här följde de stranden ett stycke, varefter de vadade tillbaka och 
ställde sig bland de stora näckrosbladen under en bro. 

När morgonen kom och turkarna fann att deras fångar flytt, 
3 
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släppte de loss hundarna, och flera män satte sig till häst. Den 
gamle officeren fann man snart. Han fördes tillbaka till gården 
och slaktades redan samma dag. Beträffande de båda unga följde 
man deras väg, ända tills man kom till ån. Här sprang hundarna 
bort och fram utmed åstranden och rev däremellan i brobelägg-
ningen. Ryttarna tittade under bron, men där såg de ingenting 
mer än en •massa stora näckrosblad, ty flyktingarna hade lagt 
sådana över sina huvuden. Så snart natten kom, fortsatte de sin 
flykt. Efter tre dygn gick de in på ett ställe och bad om litet mat, 
ty de var alldeles förbi av hunger. Då fick de en halv kaka bröd 
var och en barnhand på den som sovel. Barnhänderna slängde de 
bort, så snart de kom utom synhåll, men brödet åt de upp, hung-
riga som de var. Sedan fortsatte de sin flykt och omsider kom de 
tillbaka till Sverige båda två. (Edsvära.) 

Det var en soldat, som råkade bli fånge hos turkarna under 
den stora ofredens dagar. Men pigan på stället, där han hölls 
fången, tyckte att det var synd om honom, och tack vare hennes 
medverkan lyckades han att fly. Värsta hindret var en stor hund, 
som bevakade porten både natt och dag. Men pigan bredde sitt 
förkläde över hundens huvud, medan fången smög sig förbi. Hun-
den gjorde tre rytanden, men sedan tystnade han. 

Nästa morgon, när man fann att fången flytt, satte flera ryt-
tare efter honom. Men han räddade sig genom att gå ned i en 
sjö och lägga några näckabla (näckrosblad) över sitt huvud. Sedan 
stod han där, tills faran var över. Därpå fortsatte han sin flykt 
och kom lyckligt och väl åter till sin hembygd. 

Så berättade en sonson till soldaten. (Södra Härene.) 

Frimurarna. 

Förr i tiden var det så många som kom bort i Stockholm, 
både äldre och yngre men mest barn. Ingen kunde förstå hur 
eller vart de tog vägen, men det var frimurarna, som snappade 
bort dem. Se, de slaktade stulna barn och sålde blodet till tur-
karna, som använde kristet människoblod i stället för vin, då de 
firade nattvard. Och frimurarna — ja, de vart ju rika som troll på 
den affären. 

Så berättade min mors morfar, säger en sagesman. Han 
tjänade när en rik grosshandlare i Stockholm i sina unga dar — 
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det var i slutet av 1700-talet. En dag fick han ett brev, som han 
skulle gå till en annan grosshandlare med. Ja, drängen tog brevet 
och gick till anvisad gata och hus. Där träffade han en betjänt, 
som erbjöd sig att visa vägen till det rum, där grosshandlaren 
uppehöll sig. Han förde honom genom det ena rummet efter det 
andra, men någon grosshandlare sågs inte till; däremot råkade 
drängen få se, vad han inte skulle se — ett rum, där de slaktade 
dem, som frimurarna lockat till sig. Men då var det drängen, som 
vände och sprang i bråda rappet. 

— Vänta, vänta! ropade betjänten efter honom. Han skall 
ha svar på brevet 

Men det var just vad drängen aktade sig för, ty då hade han 
varit såld. Han sprang och kom lyckligt och väl ut i det fria igen. 
Och aldrig gick han med brev för herrarna i Stockholm, mer 
än han hade gjort. Han sade upp sin tjänst och flyttade till-
baka till sin hembygd. 

Den tiden var det farligt att komma i tjänst när höga herrar, 
ty antingen var de frimurare eller också stod de i förbund med 
dem. Nej, ville man leva i trygghet och ro, var bäst att stanna i 
sin socken och by. En tjänares lön var liten och levebrödet ofta 
knappt, men det var något värt att få leva bland goda vänner och 
trogna grannar. (Edsvära.) 

Kringstrykande folk. 

Det fanns gott om kringstrykande folk, det var jesäller, för-
tennare, vallackare, judar, sigenare och tater. 

Gesällen kände man lätt igen på hans ränsel. Han vandrade 
från stad till stad och från bygd till bygd och hörde sig om efter 
arbete. Stadd på långväga färder och utan pengar vädjade han 
till människors godhet beträffande mat och logi. Och han väd-
jade sällan förgäves, ty gesällen var i allmänhet väl sedd. Med 
kännedom härom gav många yrkestiggare sig ut för att vara gesäl-
ler och profiterade alltså på gesällens popularitet. Följden vart 
emellertid den, att gesällerna med tiden kom att betraktas som 
yrkestiggare, även de. 

Förtennaren var i regel en man av tattarsläkt. Även zigenarna 
utövade rätt allmänt samma yrke. Vallackarnas specialitet var att 
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kastrera unghästar. Den ersättning, de uppbar härför in natura, 
benämndes vallackarstöcke (-stycke). 

Judarna drev affärer med tyger, schalar och schaletter m.m. 
i den vägen. De brukade även sälja eller byta klockor, och fanns 
en gammal tenn- eller silverbägare eller annat föremål av värde 
i bondhemmen, gav de sig sällan till freds med mindre än att de 
fick köpa eller byta till sig föremålet ifråga. 

Zigenare och tattare färdades för det mesta omkring i stora 
sällskap med hästar och vagnar. Kvinnor och barn satt på åken, 
vilka för övrigt var lastade med stora bylten av täcken och kud-
dar. Tattarna hade vissa ställen på socknarnas utkanter eller bland 
de fattiga på sockenallmänningarna, där de brukade ta in. Dylika 
ställen benämndes taterhul (tattarhål) av de besuttna bönderna. 
Zigenarna åter föredrog att bo i tält, som de forslade med sig från 
ort till ort. Bygdens egna tiggare kom i regel en och en. 

SPELMÄN. 
Spelmannens skicklighet och repertoar. 

Spelmannens yrke gick vanligtvis i arv från far till son. 
En förutsättning för att musiken skulle gå vidare var naturligtvis 
att det fanns anlag och intresse. I så fall satte fadern en ära i 
att lära upp den eller dem av sina söner, som hade de bästa förut-
sättningarna. Att undervisa oskylda förekom mera sällan, ty man 
lärde inte upp konkurrenter i onödan. Detta förklarar, att spel-
mannens yrke kunde följa en och samma släkt i många led. 

Någon gång kunde spelmannen vara en välbärgad bonde 
eller yrkesman, men i de flesta fall var han en fattig backstugu-
sittare. Om han inte var det från början, blev han det med tiden, 
ty musiken tog för mycken tid från det produktiva arbetet. Vidare 
är att märka att den, som var spelman av liv och själ, sällan hade 
lust för något annat. Det var ingenting ovanligt att en spelman 
spela ut, d.v.s. att han gjorde konkurs. 

Gäsenebygdens skickligaste spelman vid 1800-talets mitt och 
senare hälft hette Johannes Karlsson, men detta namn känner 
ingen till den dag som i dag är. Däremot har man åtskilligt att 
berätta om en spelman, som man kallar Orren, Spel-Orren eller 
Johannes Orre. Namnet »Orren» syftar på Johannes Karlssons 
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fädernehem Orrholmen i Hudene, vilken gård han övertog efter 
sina föräldrar. Intresset för musiken gjorde emellertid att han för-
summade gårdens skötsel, och redan i helt unga år måste han gå 
från gård och grund för att bosätta sig i en liten backstuga. Såsom 
spelman var han densamme, men icke förty undvek de rika bön-
derna honom efter den dagen, när de ställde till med sina gillen. 
Spelmannens sociala anseende var beroende av hans samhälls-
ställning i övrigt. Såsom välbeställd bonde hade han säte och 
stämma bland bönder, men såsom backstugusittare fick han vac-
kert hålla sig på sin kant. 

Att man ej sällan föredrog en bonde framför en fattig back-
stugusittare som spelman, även om denne senare var skickligare, 
sammanhängde givetvis därmed, att vid större bröllop med vigsel 
i kyrkan spelmannen borde kunna uppträda till häst. Tvenne 
spelmän red då i spetsen för brudföljet till och från kyrkan. Man 
lade också vikt vid att spelmännen hade präktiga hästar och dito 
munderingar. Allt som allt, en bröllopsspelman skulle ej blott 
kunna spela, utan han borde därjämte kunna förhöja festens glans 
med ett imponerande yttre. 

Under 1800-talets förra hälft fanns en spelman i Larv, vilken 
tillika var självägande bonde. Han gick under namnet Platten i 
Ryd. Om denne spelman berättas, att han hade en häst, som var 
så väl dresserad, att han kunde trampa takten till sin husbondes 
musik. Visserligen kunde han inte trampa takten under själva 
ritten, men när gästerna anlände till bröllopsgården och när brud 
och brudgum med följe återvände från kyrkan, satt Platten till 
häst och spelade in dem. Det var då hästen medverkade genom 
att med hovarna markera takten. Om Plattens häst berättas vidare, 
att han kunde dansa till sin husbondes musik. (Larv.) 

Men även om spelmannen nödgades tigga sitt bröd, åtnjöt 
han dock ett visst anseende. Om en fattig spelman vid namn 
Spel-Johan berättas, att han på äldre dagar gick på socknen och 
tiggde, men trots fattigdomen höll han sig alltid ren och snygg. 
Redan av det yttre kunde man se, att det inte var någon vanlig 
tiggare, ty vinter som sommar gick han klädd i cylinderhatt. Och 
vart han kom, spelade han i stugorna. Barnen fick aldrig höra 
musik oftare än när Spel-Johan kom, men då vart det glädje. 
(Källunga.) 

Om den ovannämnde Johannes Orre berättas, att han i sina 
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unga år var självskriven spelman på alla bröllop. Han hade en 
egen bröllopsmarsch Orrens bruaremarsch. Även en polska och 
en vals bär Orrens namn, alltså Orrens polska och Orrens vals. 
Den tiden var det sed att alla rätter skulle spelas fram på bröl-
lopen, och i det fallet var det ingen, som överträffade Orren. Han 
hade en låt för varje rätt, även om de var aldrig så många. 

Särskilt skickliga och allmänt anlitade spelmän hade en med-
spelare, då de spelade på bröllop och liknande tillställningar. Det 
betraktades som en stor heder för en yngre spelman att få spela 
i lag med någon, som vunnit ära och anseende. På så sätt blev 
den yngre känd och erkänd som skicklig spelman, även han, och 
under samspelet lärde han sig den äldres stycken. 

Johannes Orre hade en broder, som hette Gustaf och som 
var några år yngre. Även denne ägnade sig åt musiken, och i 
yngre år spelade bröderna tillsammans. Johannes spelade fiol 
och Gustaf blåste klarinett. De två instrumenten lämpade sig sär-
skilt väl för samspel. Men så utjätna (vida berömda) som Orrarna 
var, spelade de vanligtvis på var sitt håll. Var det fråga om bröl-
lop, fick någon annan spelman rycka in som andre man. En sådan 
medspelare var Jonas i Hägnen (Bråttensby socken), vilken med 
åren utbildade sig till en mycket god klarinettblåsare. Även Fred-
rik i Gurmesgården (Hudene socken) spelade i yngre år ofta i 
lag med Johannes eller Gustaf Orre. 

Viktigast av allt var att spelmannen kunde sätta liv och fart 
i dansen, och i det fallet fanns ingen, som kunde mäta sig med 
Johannes Orre. Den tiden spelades huvudsakligen polska, kadrilj, 
masurka och så den engelska treppen däremellan. En särskilt 
omtyckt polska gick under namnet trinnepolska (triolpolska), 
vidare talas om slängepolska. Ingen kunde förbli likgiltig, när 
Orren spelade upp till dans, till och med döda ting livades av hans 
musik, påstås det. När han hållit på en natt, så spelade varenda 
stock i stugan. Ibland kunde det hända att en sträng brast, kanske 
två eller tre, men det betydde inget, ty så länge Orren hade en 
enda sträng kvar på sin fiol, spelade han lika obehindrat. De 
dansande märkte ingen skillnad, det var samma liv och fart i 
musiken. Ja, han kunde, han. 

En god spelman måste alltså ha ett ganska stort förråd av 
dansmusik i sin repertoar. Han måste kunna fylla ut program-
met en hel natt, om det gällde, ty när ungdomen kom samman, 
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gav den sig inte i första taget. Mången gång skildes man åt först 
när nästa dag grydde. Vidare är att märka, att spelmannen hade 
hela sin repertoar i minnet. Musik efter skrivna noter förekom inte 
bland allmogespelmän. 

En spelman med namnet Snygga-Jonas berömde sig av att 
han kunde tre och tjugo polskor, och ändå hade han inte .lärt av 
näcken. Han hade varit i stor frestelse i sina unga dar, ty han 
hade sådan lust för musiken, men han ville inte riskera sin själs 
salighet. Han nöjde sig hellre med ett mindre mått av kunnande. 

Om en helt obetydlig spelman kunde över tjoget polskor, 
kan man förstå att de främsta bland spelmännen kunde betydligt 
fler. En och annan, såsom t.ex. Orren, kunde till och med improvi-
sera nya melodier. Ifråga om musik stod han aldrig rådlös. 

Spelmannens repertoar omnämnes vanligtvis med orden: 
polskor, valser och låtar, eller: marscher, polskor och låtar. Med 
låtar tycks man åsyfta ett musikstycke i allmänhet, vilket emel-
lertid ej hindrar att även detta kunde gå i marsch- eller danstakt. 

Bland mängden av låtar märkes gånglåtar, steklåtar och 
skänklåtar, för vilka man hade flitigt bruk på de stora bröllopen. 
Gånglåtarna livade färden till och från kyrkan. Steklåtarna var, 
skulle man kunna säga, tonbilder, ty så snart spelmannen stämde 
upp sin låt, kunde man höra vad slags stek som vankades. Spel-
mannen började sin låt i köket eller ute i förstugan, gick så i 
spetsen för stekbärarna in i salen eller storstugan, där gästerna 
satt bänkade omkring det stora hästskobordet. Ingen stek var så 
omtyckt som grissteken, och ingen låt så muntrande som gris-

låten. Stundom beledsagades låten med en sång, t.ex. »Och nu 
så kommer steken, och sen så tar vi besken». När besken, d.v.s. 
det kryddade brännvinet, dracks, spelades en skänklåt. 

— Ja, de kunde allt möjligt, de som var skickliga spelmän, 
sade en gång en gammal allmogekvinna, som hade den framfarna 
tiden i kärt minne. Vad är musiken nu för tiden? Svaret gav hon 
själv: — Rakt ingenting. 

Låtar fanns i det oändliga. Till dessa hörde göklåten eller 
gökpolskan, i vilken spelmannen då och då härmade gökens lock-
rop. Han kunde även härma andra ljud från naturen och arbets-
livet, såsom kvarnens gång och vattnets brus, spinnrockens sur-
rande och spinnerskans längtan efter vännen, dansen på logen 
och den nya dagens inbrott, vilken bebådades genom tuppens 
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galande. Det finns musik i allting, sade en gång en gammal all-
mogespelman, till och med i det framilande tåget. 

Vidare förekom ett slags låtar, i vilka man målade någon 
mångomtalad och för de svenska vapnen ärofull strid. Härom 
berättas: 

Fredrik i Gurmesgården kunde en låt, som han kallade Sten-
bocken. När han spelade den gick fingrarna, så man kunde inte 
ögna dem. Rätt som han arbetade med stråken, låg han nere på 
stallet och tapplade. Det skulle föreställa skotten, kanveta, när 
Magnus Stenbock slog de danske. Stenbocken var en av de svå-
raste låtar, som fanns. Kunde de spela den, var de inte dåliga. 
(Hudene.) 

När det gällde dylika tonmålningar var fiolen rätta instru-
mentet, men i allmänhet var låtarna av långt enklare slag, små 
stämningsbitar vilka man helst blåste på flöjt eller klarinett. Till 
och med vallherdens enkla vall- eller bockhorn användes för 
musik av detta slag. 

En spelman måste även vara förtrogen med ungdomens många 
lekar, ty närhelst man kom samman, var det först och främst 
lekarna, man intresserade sig för. Detta framgår bl.a. av sådana 
ord som lekekvälla, lekestuver, dansa d leka, leka d roa säk. 
Ordet »lek» syftar alltså på danslek. Spelmannen svarade för 
musiken, och de dansande sjöng den till leken hörande texten. 

Även vid slåtter- och skördegillen skulle spelmannen vara 
med, ty till dessa hörde alltid dans på logen. På orter, där man 
hade stora naturliga ängar och mycket att slå, brukade man ställa 
till med slåtterhjälp, och då gick det festligt till. 

Under 1800-talets förra hälft fanns en spelman i Larv, vilken 
omnämnes än som Johannes i Slättås, än som Johannes i Ryd. 
Han har tydligen växlat boplats, av vilken orsak är ej känt och 
betyder mindre i detta sammanhang. 

Om Johannes i Slättås berättas att han lärt av näcken. Han 
var alltså en ursprunglig och mycket god spelman, ty att ha lärt 
av näcken betecknade höjdpunkten av kunnande. Den äran till-
skrev man minsann inte vem som helst. Men å andra sidan kom 
denna folkuppfattning att medverka till den gamla folkmusikens 
undergång, ty när »väckelserna» började gå, dömdes all världslig 
musik som synd. Till och med fiolen betraktades som ett syndigt 
instrument, därför att det var den, som musikanten använde, då 
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han spelade på lekstugorna. En och annan spelman stålsatte sig, 
såsom t.ex. Johannes Orre. När bönderna en efter en stängde sina 
dörrar för ungdomen, spelade han för denna i sin egen stuga. 
Andra spelmän åter föll till föga, och den vägen gick det med 
Johannes i Slättås. 

En gång, då han spelade på en lekstuga, stod en ung man 
och beundrade hans spel. 

Om du såge vad jag ser, sade spelmannen då, så hade 
du nog ingen lust att lära dig näckaspelet. 

Vad ser du då? frågade den andre. 
Ställ dig bakom mig och titta under min arm, uppmanade 

spelmannen. Den unge mannen gjorde så, och då såg han små 
svarta hundar, som deltog i dansen. Efter den dagen förlorade 
han lusten till musiken, och kort därpå slutade även spelmannen 
upp. För att inte den inneboende lusten skulle bli honom över-
mäktig, krossade han sin fiol. (Larv, 1840-talet.) 

De väckta prästerna fördömde all världslig musik. Att spela 
på lekstugor var att tjäna synden och satan — ingenting mindre. 
De avvisade till och med den i och för sig oskyldiga bröllops-
marschen. Det var ingenting annat än världslig fåfänga. 

Om en av Hallands väckta präster vid namn Törnblom be-
rättas, att då han en gång stod vid en grav för att jordfästa en 
spelman, yttrade han dessa ord: 

När den ogudaktige dör får han veta hur han levat haver. 
Och den ogudaktige spelmannen, som lockat så mången ung man 
och kvinna in på helvetets väg, får också veta hur han levat haver. 
(Rolfstorp.) 

Ortens spelmän. 

Det var en spelman, som hette Ivar och som var bosatt i 
Möne; det gängse namnet var alltså Ivar i Möne. Han hade lärt 
av näcken, sades det. Och fiolen hade han likaså fått av denne 
läromästare. Hur det förhöll sig med den saken, känner ju ingen, 
men säkert är, att ingen kunde frambringa sådana toner som 
Ivar. Det stod inte i mänsklig makt. Och konstigt såg det allt ut 
beträffande fiolen, ty den fick ingen annan än han själv ta i hand, 
vara vem det vara månde. Med kännedom härom var det ej heller 
någon, som gick nära Ivars instrument. 
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Men så en gång var det en av de manliga gästerna på ett 
bröllop, som inte kunde styra sig, utan just som Ivar lagt ifrån 
sig fiolen för att gå ut i ett ärende, passade gästen på att taga 
fiolen i hand. Han ville förstås pröva den, men han hann aldrig 
så långt. Det såg mest ut som om Ivar skulle haft känning av 
mannens tilltag, ty just som denne satte fiolen till hakan, kom 
Ivar in och :ryckte till sig fiolen, varpå han strök den i golvet, 
så att den gick i kras. Men i samma stund föll spelmannen själv 
död till golvet. Han fick gå samma väg som fiolen. Det var på 
Rosdala herrgård detta hände. (Skölvene.) 

Av spelmän, vilkas namn levat i minne fram till våra dagar, 
torde Petter Lagergren vara den förnämste inom Larvs socken. 
Han var son till en inspektor på Sjötorp och född 1772. Redan 
som pojke lät han tala om sig på grund av sina musikaliska 
anlag. Han kunde spela upp till dans med en mässingskam och 
trumma takten på en gammal kopparbunke, berättas det. Och så 
många andra konster, han kunde! Han kunde ställa sig på huvu-
det på en grindstolpe och stå där, medan han åt upp en fjärding 
bröd. 

Om Petter Lagergren berättas vidare: 
Han satt i spisen två vintrar å rad och övade sig på fiolen, 

men sedan kunde han spela vad som helst, valser, polskor och 
låtar av alla slag. På alla bröllop var han självskriven, och var 
det fråga om att ställa till med lekstuga, så nog försäkrade man 
sig om Lagergren, om möjligt var. 

Det praktiska arbetet intresserade han sig tydligen inte för. 
Såsom äldre hade han sitt hemvist i Slättås. Förmodligen hade 
han endast en liten stuga, ty sitt levebröd fick han åtminstone 
delvis av att dagsverka (arbeta för dag) hos bönderna. Visser-
ligen var han spelman av liv och själ, men ingen spelman, hur 
skicklig han än var, kunde försörja sig med sitt spel. Spelmannen 
var dömd att leva fattig eller bli det, om han inte var det från 
första början. Om vintrarna brukade Lagergren hjälpa till med 
trösken på Marbogården men när det led fram på veckan, kom 
vanligtvis någon och tingade på, att han skulle spela kommande 
lördag, ty då ämnade man ställa till med en lekstuga. Än kom 
de från den ena, än från den andra socknen. Då blev Petter så 
i tagen, att han ställde sig att vissla dansmelodier mitt under 
arbetet, nya melodier, som han kom på. Sedan gällde det att hålla 
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fast dessa. Notskrift kom ju aldrig ifråga, utan en verklig spel-
man hade allt sitt kunnande i minnet. Mången gång glömde Petter 
totalt bort, vad han hade för händer, just för musikens skull. 
Denne spelman avled år 1849. 

Magnus Korndal var född i Korndala by i Skarstads socken. 
Det var alltså efter hemorten han erhöll eller antog namnet Korn-
dal. Meningen var att han skulle läsa till präst, men musiken 
lekte honom i hågen, allt ifrån det han var nävastor (liten parvel), 
den liksom mångt och mycket annat. Och så gick det som det 
gick: han försummade boken, och i stället för präst blev han 
aldrig annat än en fattig spelman. Nog för att han var både ansedd 
och anlitad som sådan, men när har man hört, att spelmannens 
yrke inbringar sin utövare mer än äran? Och Korndal utgjorde 
intet undantag. 

Men det var en som kunde spela, jestanes, fanns inte hans 
make, men så hade han också lärt av en som kunde: av honom 
som höll till i Prästaströmmen — strömgubben. 

Vare sig det var fråga om lekstugor eller bröllop, hörde man 
sig om efter Korndal, men upptagen, som han var, måste man 
tinga honom långt i förväg. Var det fråga om bröllop, brukade 
man hämta honom med skjuts dagen förut. När man då reste 
förbi gårdarna i den by, där bröllopet skulle stå, spelade Korndal 
en låt på sin flöjt. 

— Nu kommer speleman sade man då. Och strax blev det 
liksom litet högtidligare. 

Att spela på bröllop var minsann inget latmansgöra i den 
gamla tiden, då man firade bröllop i dagatal. Spelmannen skulle 
stå tillreds både först och sist; han skulle spela in gästerna, då 
dessa anlände till bröllopsgården, och han skulle spela dem ut. 
Var det kyrkbröllop, skulle han rida i spetsen för bröllopståget 
såväl till som hem från kyrkan. Det fordrades mycken skicklighet 
att sitta till häst och spela, men det kunde Korndal. Och under 
den festmåltid, som följde efter vigseln, skulle alla rätter spelas 
fram. Då måste spelmannen stå tillreds med en låt för varje rätt 
som bars fram. Vidare måste han kunna sätta liv och fart i 
dansen, som följde efter middagen såväl första som andra bröllops-
dagen. Då fick han vanligtvis stå i och spela till långt över midnatt, 
kanske fram mot morgonsidan. Om Korndal berätfas, att han 
hade en stor fiol med åtta strängar, vilka han stämde två och två. 
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På så sätt fick han starkare och fylligare musik till dansen. På 
större bröllop hade han i regel en medhjälpare, som spelade klari- 
nett eller flöjt. 

En sommar var det bröllop på Ingagården, ett storståtligt 
bröllop, som länge lät tala om sig i bygden, och Korndal svarade 
för musiken också här. Fram på kvällen, när dansen redan pågått 
en god stund, var det en av de yngre gästerna som klagade på 
musiken. 

Spela, så vi får dansa ut! sade han. 
Är det så att I vill dansa, så nog ska I få dansa er 

nöjda, svarade Korndal. 
Men innan han spelade upp till nästa dans, kallade han till 

sig Anders på Berga och växlade några ord med denne, varefter 
Anders gick ut och förblev ute. Sedan följde en polska, som ingen 
hört maken till förr, och med den blev det också liv och fart i 
dansen. Repris följde på repris, men när spelmannen hunnit in 
på den nionde reprisen, kom Anders in och skar av alla strängarna 
på fiolen, och därmed stannade dansen äntligen av. Då hade de 
danslystna fått dansa nog. De föll ihop en här och en där, alldeles 
utmattade. Det var niennepolsken, som Korndal spelade den 
gången, och den var farlig, ty det var ju Skams egen polska. 
Kom ingen utifrån och avbröt spelet medan tid var, dansade de 
sig till döds, ty varken spelmannen eller de dansande kunde hålla 
upp, när de kom in på den polskan. Efter den dagen var Korndal 
sig inte lik mera. 

Korndal var alltså en allmänt anlitad spelman i såväl hem-
som grannsocknarna. Men så fick man en ny präst i församlingen, 
och denne ville inte veta av några lekstugor eller liknande till-
ställningar. Korndal fäste sig emellertid inte vid vad prästen sade 
eller tyckte, utan han fortsatte med sin musik som tidigare, och 
de unga flockade sig dit, där han var. På så sätt kom prästen att 
betrakta Korndal som sin motståndare, den där som förledde 
ungdomen till synd. 

Men trots fiendskap och skilda intressen var prästen med på 
Korndals begravning, och enligt gammal sed var det prästen, som 
skar för steken. Som han stod där och skar och lade för, gjorde 
han ett uppehåll. 

— Mina vänner, sade han, jag ser att vi har fått en gäst, en 
som inte är bjuden. 
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Begravningsgästerna vart förvånade och tittade sig omkring. 
— Ja, han syns inte med de lekamliga ögonen, sade prästen 

då, men han syns med de andliga. Ge mig en syl! 
Prästen fick sig en syl, och med den borrade han ett litet 

hål i fönsterblyet. Sedan drev han ut den objudne gästen genom 
detta. Det skedde med följande ord: 

Du lede Satan, kryp genom hålet 
och drag till avgrundens heta glöd. 
Du får ej smaka begravningsmålet, 
fast syndig speleman är död. 

WITTENBERGARE. 
Prosten Tranheim. 

När äldre personer berättar om präster, som kunde mer än 
andra, följer vanligtvis som förklaring: Se, han var wittenbergare. 
Förklaringen innebär att prästen ifråga hade studerat och avlagt 
sin examen i Wittenberg, som var den förnämsta av alla präst-
skolor. Förklaringen innebär vidare, att prästen besatt en del 
magiska kunskaper, vilka han likaså förvärvat sig under vistel-
sen i Wittenberg. 

Prästen hade i gången tid en helt annan ställning än nu. 
När människorna råkade i betryck och trångmål, ej blott and-
ligen utan ofta även lekamligen, vände man sig till prästen. Han 
fick aldrig stå rådlös. Djävulstron var en levande verklighet, och 
mången gång hade prästen att kämpa en hård kamp med denne 
själafiende. Det fordrades då, att prästen kunde sätta makt bakom 
orden, och det var just vad wittenbergaren kunde. För honom 
måste Satan och allt hans anhang vika fjärran. 

Ej sällan likställdes emellertid wittenbergaren med en troll-
kunnig person i allmänhet. Skolan i Wittenberg var en trolldoms-
skola, sägs det, ehuru vida förnämligare än någon annan, och 
liksom andra trollkunniga troddes wittenbergaren ha en svart-
konstbok, vilken alltså härledde sig från samma skola. Av denna 
orsak undviker en del äldre och kyrkligt sinnade personer ordet 
wittenbergare. De föredrar att berätta om prästen, som var en 
»andens man». 

Alla präster, som utgått från Wittenberg, besatt större and- 
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lig kraft än andra. En gång var det en sådan präst, som såg en 
av sina allra bästa vänner i en ytterst svår belägenhet, men han 
kunde inte göra något för honom utan att först förhjälpa honom 
till samma kraft, som han själv besatt. Det tillgick på så sätt att 
vännen fick fatta i prästens händer och ställa sig på hans fötter. 
Då genomströmmades han av samma kraft som prästen. Från den 
dagen kunde han lika mycket som sin hjälpare. (Längjum.) 

Stundom tillskriver man prästens övernaturliga kunnande 
den omständigheten, att han var född med segerhuva. 

Bland präster, vilkas namn lever i sägen och folkminne och 
som torde få räknas till wittenbergare, märkes Johan Tranheim, 
som var kyrkoherde och prost i Larvs pastorat åren 1791-1831. 
Om denne prästman berättas bl.a. följande: 

Prosten Tranheim var en andens man. I yngre år var han 
regementspastor, och som sådan deltog han i ett fältslag i Livland. 
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I en drabbning råkade svenskarna få vinden emot sig, och krut-
röken var så tjock, att de såg rakt ingenting. Svenskarna befann 
sig i yttersta fara, de fruktade att bli kringrända och tillintetgjorda 
i vilken stund som helst. Då föll Tranheim ned på sina knän och 
anropade Herren om hjälp. Och han blev bönhörd. Vinden vände 
på sig i samma stund, och nu kom fienden i samma belägenhet, 
som Herren så nådigt frälst de svenske ut ur. Den gången vann 
dessa en stor seger. (Tråvad.) 

Det fälttåg, som sagesmannen här ovan åsyftar, var förmod-
ligen finska kriget åren 1788-90. Detta antagande stämmer även 
med följande berättelse: 

Det var en präst på Gustav III :s tid, som hette Tranheim. 
Han var med i finska kriget. I ett av slagen råkade svenskarna 
att få vinden rätt emot sig. Och snöglopp därtill. De fruktade det 
värsta. Men då föll Tranheim ned på sina knän och bad, och 
Herren hörde hans bön. Vinden vände på sig, och nu var det 
ryssarna, som fick snögloppet rätt emot sig. Svenskarna tog till-
fället i akt och vann en stor seger. 

När slaget var överståndet, sände kungen bud på Tranheim 
och tackade honom för hans förbön. Och så frågade han, om 
Tranheim hade någon särskild önskan. 

Om jag kunde få ett pastorat, sade Tranheim. 
Det skall du få, sade kungen. Första bästa pastorat, som 

blir ledigt, skall du få. 
Det blev Larv. Det var regalt, så det kunde kungen ge till 

vem han helst ville. 
Under fälttåget i Finland blev Tranheim bekant med en ung 

finska, och det vart väl dem emellan. 
Efter krigets slut och återkommen till Sverige gjorde Tran-

heim en ny bekantskap, denna gång med en dam av adlig börd, 
rik och förnäm, och så trolovade han sig med henne. Men när 
finskan fick veta, att Tranheim svikit henne, gick hon till en troll-
kunnig kvinna och bad henne hjälpa sig, så att prästen åter vände 
sin håg till henne. 

Det kan jag inte, svarade trollkvinnan, men det kan jag 
lova dig, att han skall aldrig få någon glädje i sitt äktenskap. 

Det fick han ej heller. Hur det tillgick, förstår ingen, men 
finnarna kunde sådant; de var farliga, de, om man inte passade sig. 
(Tråvad.) 
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Johan Ternstedt. 

En prästman, vilken fortfarande lever i folkminne ganska 
vida omkring, var Johan Ternstedt. Han föddes år 1800, blev 
komminister i Skarstads pastorat 1829 och tjänstgjorde sedan inom 
denna församling intill sin död 1884, alltså i ej mindre än 55 år. 

Ternstedt beskrives som en stor och kraftigt byggd man, vil-
ken besatt en ofantlig kroppsstyrka. Han var därjämte så vig, 
att han överträffade vem det vara månde. Han omtalas även som 
»den starke prästen». Som komminister innehade han önums 
Stom, en av socknens största och bästa gårdar. Denna gård skötte 
han så väl, att den blev till ett verkligt mönsterlantbruk. Därför 
saknades ingalunda samtalsämne, när prästen träffade samman 
med sina församlingsbor. Han gav råd och tog råd och var i allt 
som en av socknens egna. Men icke förty var han prästen, som 
man såg upp till. 

Kring Ternstedts namn har hopat sig en mångfald sägner. 
Många av dessa berättas också om andra präster eller märkligare 
män. Och i såväl det ena som det andra fallet har syftet tydligen 
varit att hedra och ära mannen ifråga. 

Vad som mer än något annat bidrog till att Ternstedts namn 
redan i helt unga år blev vida känt, var hans modiga uppträdande 
under koleraepidemien på 1830-talet. Härom berättas: 

År 1834 härjade koleran särskilt svårt i Fyrunga och Skar-
stad liksom i många andra socknar på slättbygden. Kyrkoherde 
Bruno i Skarstad var så rädd för pesten att ingen fick komma in 
till honom. Var det någon, som nödvändigt ville tala med honom, 
fick det ske genom fönstret. Då fick han ställa sig utanför detta 
och tala så högt att det hördes in genom rutan. Och prästen gav 
besked på samma sätt. Alla kyrkliga förrättningar inställdes. De 
sjuka åstundade sakramentet, men de väntade förgäves, de fick 
dö utan ett enda Skriftens ord till tröst. Någon jordfästning kom 
ej heller ifråga. De döda grävdes ned i jord, som ej var vigd, lik-
som oskäliga djur. Det var en sorgens och bedrövelsens tid så 
stor, att ingen visste sig ha upplevt något värre. De, som föll i 
krig, blev ändock jordfästa; detta var värre. 

Men just samma år kom en ung komminister till önum; han 
var inte rädd och han räckte till för hela församlingen. Han be-
sökte de sjuka, han gav goda råd och anskaffade medicin. Och 
4 
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de sjuka, som inte hade hopp om att överleva sjukdomen, tröstade 
han med Guds ord och sakramentet. Han var ej heller rädd för 
att möta upp på kolerakyrkogårdarna och jordfästa de döda i 
vanlig ordning. En sådan präst, som varken pesten eller något 
annat ont bet på, måste vara en ovanlig präst, hur det än 
skulle förklaras. Han blev känd och omtalad både vitt och brett. 
(Längjum.) 

Antagligen är det denna händelse som gjort, att Johan Tern-
stedt blivit bärare av ett stort antal sägner. 

När spannmålen salufördes, var Ternstedt alltid med själv. 
Den tiden måste man vara på sin vakt, särskilt under hemresan, 
ty vägarna var långt ifrån säkra, och det var kontanterna, som 
tjuvarna i första hand ville åt. När det var fråga om dylika resor, 
hörde man sig alltid för, så man fick sällskap. Ju fler man var i 
foran, desto bättre. Men var Ternstedt med, kunde man känna sig 
fullkomligt trygg, antingen man var fler eller färre. Då var det 
inte lönt att någon försökte sig på överfall; vem det än var, så 
behöll Ternstedt övertaget. Han var vig och stark som en jätte, 
för övrigt var han sådan till humöret, att han hellre gav än tog 
emot, om det var fråga om stryk. Bråkmakare och banditer, som 
en gång varit i delo med den starke skarstadprästen, aktade sig 
efter den betan att komma honom för nära. 

Enkel och anspråkslös gjorde prästen bönderna sällskap ej 
blott på färdvägarna utan även rasteställena. Han deltog i och 
intresserade sig för deras samtal, tog en sup, när det bjöds, och 
bjöd själv, när han hade. 

Stundom hände att man blev försenad på färdvägarna, men 
såsom präst måste Ternstedt ovillkorligen hem till söndagen. Led 
det fram på lördagseftermiddagen, gav han sig av före de andra. 

— Ja, adjö med er, gubbar! sade han då. Jag måste skynda 
på, för jag skall predika i morgon. 

Ingen av de andra skulle vågat resa ensam genom Edsveden-
skogarna med plånboken full med pengar, men Ternstedt var 
aldrig rädd. Det troddes, att han rent av kunde förlama sina mot-
ståndare, om det gällde Se, han var wittenbergare, och sådana 
kunde åtskilligt. 

Det var emellertid inte bara på färdvägarna, som Ternstedt 
hade bruk för sina kraftiga armar, utan kom han på en marknad, 
en auktion eller vad folksamling som helst och de ställde till med 
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Gården Hubo, belägen strax norr om kyrkan i Larv, är ett gott exempel på den 
äldre och burgnare bebyggelsen. Foto Erland Hast 1949. 

bråk, fick de med prästen att göra. Till och med på bröllop kunde 
det hända, att gästerna ställde till med slagsmål, ty de söp ju 
så ohejdat i de tiderna. Då var Ternstedt emellertid inte sen till 
att kasta av sig prästrocken. 

— Där ligger prästen! sade han och pekade på rocken, och 
här är karin. Därvid gjorde han en rörelse med armen mot sig 
själv. Sedan gav han på, så de både kände och mindes det. 
(Tråvad.) 

Åsaka-prästen. 

Alla, som studerat i Wittenberg och var utlärda, måste gå på 
trollhjulet, innan de kom ut. Men var tolfte kom bort, det var 
ingen, som visste vart den tog vägen, men det var förstås själve 
den dålige, som tog hand om den. Och ingen visste i vilken 
nummerordning, han kom. (Edsvära.) 

Det var en präst i Väne-Åsaka, som var wittenbergare; han 
hade makt över allt som ont var. När andra präster inte rådde med 
att fördriva den lede, sände man bud på Åsaka-prästen. 
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Om denne präst berättas vidare att han hade två söner. När 
den äldste kom till de åren, att han skulle välja levnadsbana, 
sade han: 

— Jag skall bli präst, och jag skall studera lika högt som far. 
Han reste alltså till Wittenberg i Tyskland, som var den för-

nämsta av alla prästskolor, men när det blev hans tur att gå 
genom hjulet, försvann han. 

Den yngre sonen hade också för avsikt att läsa till präst, och 
enligt sina föräldrars önskan studerade han i hemlandet, men 
han omkom genom olyckshändelse. 

Man trodde att prästen klarat sig genom hjulet på ett eller 
annat sätt, fast han var nummer tolv. När det sedan blev sonens 
tur, fick han ge sitt liv i faderns ställe. Den högre lärdomen var 
dyrköpt för såväl den ene som den andre. (Essunga.) 

Alla wittenbergare hade en bok med röda och svarta tryck-
bokstäver, det var svartkonstboken. Men det var en konstig bok 
att läsa i, ty den var indelad i paragrafer och punkter, som hän-
visade till andra paragrafer och andra punkter. Läste de inte rätt, 
kunde de läsa sig till skada i stället för gagn. Utan lärdom var 
det inte värt att gå nära den boken. (Tråvad.) 

Den största av alla svartkonstböcker ligger fastlåst vid väggen 
bakom altaret i Skara domkyrka. Den har två järnstänger i kors 
över pärmen och en järnnagel i vardera hörnet. Så nu är den 
förseglad för alla tider. Nu får prästerna reda sig bäst de kan utan 
svartkonstboken. (Edsvära.) 

OM KLOKA, LÄKE- OCH TROLLKUNNIGA. 
De kloka och deras anseende. 

— Det fanns personer förr i tiden, som kunde mer och visste 
mer än andra, inte tu tal om den saken. Och sådana finns det allt 
än, men inte vill de och inte får de ge sig tillkänna, för då blir de 
förföljda och förlöjligade och i många fall även straffade. Folk, 
som ingenting förstår, kallar deras kunnande för häx och kvack-
salveri och gu' vet vad namn de har på't allt. Humbugsmakare 
finns, det får en inte neka till, och sådana finns på alla områden, 
men ingen förmenar väl ärligt folk att utöva sin praktik och sitt 
yrke för det. Om de kloke finge ställa sig till sina medmän- 
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niskors förfogande, skulle det lända både dem och många fler 
till gagn. Detta är min fulla övertygelse, och sedan må andra 
ha vad mening, de behagar. 

Dessa ord härleder sig från en berättare, som fullt och fast 
trodde på de klokes förmåga att ingripa och hjälpa, där hjälp var 
av nöden. De kloke var, enligt denne berättare, sin tids verkliga 
läkare. Ja, de var mer än så, de var människovänner och väl-
görare. Många av dessa kloka förvärvade sig under sin levnad 
folkets förtroende så helt och fullt, att deras namn fortfarande 
lever ej blott i friskt utan även tacksamt minne. 

Den klokes förmåga att se och veta mer än andra människor 
förklaras i en del fall med att han eller hon varit i beröring med 
den vita ormen. Om Britta i Sparlösa berättas, att hon en dag 
under arbetet på en äng lade sig ned för att dricka ur en källa. 
Då hon reste sig upp, uppmärksammade hon en vit orm i källan. 
Hon hade alltså, ehuru ovetande, druckit av det vatten, i vilket 
ormen låg. Efter den dagen visste hon mer än andra. 

En variant av samma sägen berättar om en kvinna, som 
lyckats fånga en vit orm, vilken hon kokade för att äta upp. 
Elon hoppades nämligen att på så sätt undfå de klokes vetande. 
Men under det att kvinnan var ute i ett ärende, kom en flicka in 
i stugan. Hon undrade vad moster hade kokat för gott i grytan, 
som stod på spishällen för att svalna av, och så stoppade hon 
spm hastigast ned ett finger i grytan och slickade av detta. Efter 
den dagen ägde flickan just de egenskaper, den äldre eftersträvade. 
Gumman åt upp hela ormen, men det båtade till inget, ty kraften 
gick endast till en, nämligen den, som först smakade anrättningen, 
även om det ej var mer än vad som följde med ett i grytan dop- 
pat finger. 

Många underverk, som tillskrives den eller den kloke, har 
naturligtvis sin förklaring i folks övertro, men å andra sidan kan 
man ej bortse från att kloka gubbar och gummor verkligen kunde 
en hel del, hur det än skall förklaras. En god del av deras kun-
nande grundade sig givetvis på gångna släktleds rön och erfaren-
heter. Men i ordet kunnande inlägger berättarna även den klokes 
medfödda eller på annat sätt förvärvade förmåga att se och 
förstå mer än andra. 

Mer än en gång fick de, som sökte städernas läkare för fal- 
landesot, skivert (engelska sjukan) och många andra svåra sjuk- 
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domar, det rådet: — Vänd er till någon klok gumma eller gubbe. 
Sådant kan de bota, men inte jag. Det hände till och med att 
läkarna själva nödgades söka de kloka för sina barn, då dessa led 
av skiverten. Kungsbackagumman var ofantligt skicklig, och hon 
var lika högt hållen av läkare som av gemene man. Hon kunde 
vad ingen annan kunde, även om han var aldrig så högt lärd. 

Sådana kloka, vilka först och främst ägnade sig åt att bota 
sjukdomar och som därvid använde mediciner, har man hedrat 
med namnet daterskunnia (doktorskunniga) eller hemmaddktara. 

Vilken vikt man lade vid bruket av mediciner, framgår av 
följande: 

— Göta-Lena, ja det var en led trollkäring. — Nej, hon kunde 
väl inget, men se hon hade den, som hjälpte sig, själve den lede, 
som en förstår. Hennes dotter Johanna, som var en förfaren och 
kunnig kvinna, när det gällde att bota sjukdomar, använde ute-
slutande mediciner; utan sådana kunde hon ingenting uträtta, 
det sade hon. 

Enahanda berättas om Kommavalla-gubben. Han gav medi-
ciner, som hjälpte. Bruket av sådana betraktades som en garanti 
för att hjälpen förmedlades på naturlig väg. Skillnaden mellan 
den klokes och den verklige läkarens mediciner var emellertid 
den, att den förres hjälpte ofelbart. I en del fall är berättaren 
något tveksam. Om Vässinga-Kristin utlät sig en berättare så här: 

— Hon använde mediciner, så någon vanlig trollkäring var 
hon inte, fast nog kunde hon en hel del, som en annan inte kan 
fatta eller förstå. Första gången, jag sökte henne, gick jag fel, 
för jag hade aldrig varit på ort och ställe förr, men det kunde 
hon säga mig, när jag kom fram. Hur kunde hon veta att jag 
gått fel? (Hällestad.) 

De »doktorskunniga» . 

Bland doktorskunniga kloka, vilka var verksamma under 
1800-talets senare hälft, märkes Ingrid i Kommavalla, Göteve 
socken, och hennes son Anders. Ingrid använde ungefär samma 
ordinationer som Sven i Bragnum, Floby socken, på sin tid an-
vände. En berättare menade att Ingrid genom arv och släktskap 
kommit i besittning av Svens kunskaper. Ingrid lärde i sin tur 
upp sonen Anders. 1 yngre år gick denne under namnet Ingria- 
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Anders eller Lell-Anders. Det förra namnet syftade på modern, 
Ingrid, det senare på hans växt, han var nämligen liten och satt. 
På äldre dagar var Kommavallagubben eller Kommavalladdktarn 
de gängse namnen. 

Kommavallagubben söktes i all synnerhet av personer, som 
led av fallandesjuka, ty sådana kunde han ge ofelbar bot, blott 
de ej fallit i eld eller vatten. Då kunde han ingenting uträtta, 
det visste han, och det gav han besked om, innan han gick nära 
någon. (Hällestad.) 

Berättaren av följande, Karl Fredriksson, hade en kvinnlig 
släkting i Alingsås, vilken led av fallandesjuka, och efter att ha 
sökt råd och hjälp på skilda håll, beslutade denna sig för att 
söka Anders i Kommavalla. Det var år 1877 eller möjligen 1878, 
och alldenstund alingsåstösen var obekant på orten, mötte berät-
taren med skjuts på Floby station och skjutsade till Kommavalla. 
Anders gjorde sig först noga underrättad om hur sjukdomen för-
höll sig. Därpå slog han upp ett spetsglas medicin och ställde det 
på ett runt bord, som stod mitt i rummet. 

— Nu ska du gå runt omkring bordet här! sade han till 
tösen. Och det skall du hålla på med utan att stanna, ända till 
dess att du blir så varm att du svettas. 

Tösen gjorde som Anders föreskrev, men hon fick gå både 
länge och väl utan att det märktes något på henne. Omsider bröt 
de första svettpärlorna fram, men hon fick fortsätta ännu en 
stund, så att hon var genomsvett. Då först tog Anders glaset från 
bordet och räckte tösen det. 

— Töm nu det här, sade han, men stanna inte! 
Tösen tog glaset och tömde det enligt föreskrift, alltså utan 

att stanna. Efter detta fick hon fortsätta gåendet i ytterligare 
tio eller femton minuter. 

Därpå följde råd och föreskrifter angående dieten. 
Under sex månaders tid skulle hon äta endast grovt rågbröd, 

smör och mjölk samt några andra födoämnen, vilka berättaren 
dock ej kunde erinra sig, men sovel och all mat, som härledde 
sig från slaktat djur, måste hon sorgfälligt undvika; inte ens 
lukten av sådan mat var tillåten. Vad brödet beträffar är att 
märka, att rågen skulle handplockas, d.v.s. rensas för hand — 
ej sållas — före malningen, så att den var fullkomligt ren. Vidare 
måste alla ärter frånskiljas. 
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Tösen följde gubbens råd och föreskrifter, och efter den dagen 
hade hon aldrig ont av sin fallandesjuka mer. (Hällestad.) 

Kommavallagubben var skicklig, om någon, så den sökte de 
inte förgäves. Men han kunde nog mer än så, han kunde ge både 
sot och bot. Han kunde göra så, att till och med lärda doktorer 
fick söka honom, om de inte passade sig. 

En gång, då doktor Grenander i Naum 1  varit på sjukbesök 
i Vara, mötte han Kommavallagubben, som också var ute på 
sjukbesök, och det kunde Grenander inte lida, utan han höll med 
häst och vagn tvärs över vägen, så att den andre inte kom förbi. 
Sedan skällde han på Kommavallagubben allt vad han orkade, 
emedan han förstörde förtjänsterna för de riktiga läkarna. När 
han gormat och skällt länge nog, sa han: 

Far nu, din skitdokter! 
Skitdokter, det kan du vara själv, om nån ska vara det, 

svarade Kommavallarn, men inte blir det jag. 
Därmed fortsatte han sin färd liksom Grenander, men denne 

senare hade inte åkt långt, innan han måste ge sig av, för han 
var nödig. Han uträttade sina behov och satte sig därefter upp 
igen, men rätt som det var fick han en ny ri, så han måste ge sig 
av huvudstupa. Det slutade emellertid inte med det, utan han fick 
ri på ri. När han varit av en tre—fyra gånger, tog han hästtäcket 
och kastade det över bakstammen på vagnen, och så satte han 
sig över den. 

Kör nu! sade han till drängen, nu får det rinna så mycket 
det vill. 

Väl hemkommen sökte Grenander kurera sig, men det lycka-
des inte. Då skickade han bud på en läkare i Skara, men den för-
mådde ingenting uträtta. Sedan skickade han bud på en annan 
läkare, men inte heller den förmådde häva åkomman. Med allt 
anlitade Grenander tre läkare. Till slut låg han där fullkomligt 
utmattad, och i sin yttersta nöd visste han sig ingen annan råd 
än att skicka bud på Kommavallarn. 

När Kommavallarn kom in i rummet, där Grenander låg, 
tittade han endast på honom under några ögonblick, och med 
detta upphörde plågorna. Grenander tackade för hjälpen — så 
pass karl var han ju — och så frågade han, vad han blev skyldig. 

1  Naums, numera Vara provinsialläkardistrikt, tillkom 1858. Doktor 
A. V. Grenander var provinsialläkare där åren 1868-97. 
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— Du är mig ingenting skyldig, svarade Kommavallagubben, 
men du skall låta mig vara i fred efter denna dag. 

Och han fick vara i fred. 

Under det att ortens kloka i allmänhet var äldre män och 
kvinnor, var Anders i Alehagen en helt ung man, då han började 
sin praktik. Det väckte ock många sökandes stora förvåning, att 
en så ung man satt inne med så stora kunskaper i läkekonsten. 
Han skilde sig även från de flesta därigenom att han klädde sig 
som fin herreman. 

Anders i Alehagen går även under namnet »Den kloke 
drängen», ett namn som på avlägsna orter är vida vanligare än 
det ovan nämnda. Med dräng åsyftar man en ung ogift man, någon 
drängtjänst i detta ords allmänna bemärkelse innehade han aldrig. 

Anders i Alehagen var läskunnig och efterlämnade vid sin 
död flera läkarböcker. Man kan därför antaga att han förvär-
vat sig åtskillig kunskap genom dessa. Folksägnen har emellertid 
en annan förklaring. 

En gång rodde Anders ut till en liten holme i Sämsjön för 
att fånga kräftor, och för att få tur till fisket följde han gängse 
sed att offra något. Denna gång kastade han en blank silverslant 
i sjön, vilket tydligen inte skedde obemärkt, ty fram på natten 
kom sjöjungfrun upp till honom. 

— Jag vet varåt din håg står, sade hon. Du vill lära dig att 
förstå hemlighetsfulla ting och konsten att bota sjukdomar. Se, 
här skall du få en bok att läsa i. 

Anders tog emot boken, och med den fick han också makta 
(kraften och förmågan). Efter den dagen kunde han både det 
ena och det andra. Han hade så möcke sökne (många sökande), 
berättas det, att det kunde stå tjogtals med åk utanför stugan, där 
han bodde. De flesta sökte honom för att få bot för sina sjukdomar 
och många kom mycket långt ifrån. 

Min far sökte honom en gång, berättade en sagesman, född 
i Norra Vånga. Han sökte honom dels för mor, som låg sjuk, dels 
för en grannkvinna. Han hade med sig ett lintyg från var och en 
av dem. När Anders fått lintygen, lade han dem på ett bord, var-
efter han drog av sig en fingerring, och med den gjorde han 
några ritanden härs och tvärs över plaggen, varefter han åter- 
lämnade dessa. 
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Er hustru blir snart bra, sade han, men er grannkvinna 
kan jag inte hjälpa. Det har gått för långt med hennes sjukdom. 

Sedan gjorde han i ordning en flaska medicin, som mor skulle 
ta in. Och den hjälpte. Mor kom snart på benen igen, men mor 
i granngården dog. (Norra Vånga.) 

Det var en bonde i Mjäldrunga, som hade en så svår värk i 
sitt ena ben. När den inte ville ge med sig, gick han till Anders 
i Alehagen. På vägen dit mötte han en albogabo, som han kände, 
och då frågade han sig för angående Anders. 

Ah, den begriper la inget! sade den andre. 
Men alldenstund mjåldrungabon var ut kommen, fortsatte han 

vägen till Alehagen, När han väl kommit införe, sade Anders. 
Du mötte en på vägen hit. 
Ja, det gjorde jag, medgav bonden. 
Och han sade att jag ingenting begriper. 

Ja, det kunde bonden inte neka till. 
Men du fortsatte hit likafullt, tyckte Anders, och det gjorde 

du rätt i. 
Sedan gick Anders efter en bok, han hade, för att se vad 

botemedel han skulle tillgripa. Medan han letade i den, passade 
bonden på att kika lite i den, han ock. Men han begrep ju inget, 
för bokstäverna såg ut alldeles som hakar och hyskor. När Anders 
läst färdigt, tog han en styver och lade den på den sjukes knä, 
just på den värsta svullnaden, varefter han tryckte på den med 
ett par fingrar, och då försvann styvern utan att bonden kunde 
förstå hur eller vart. Efter detta gav sig emellertid värken, och 
knäet blev snart bra. (Od.) 

Anders i Alehagen kunde förutsäga både det ena och det 
andra. Min mor hade åtta barn, omtalade en berättare, en son 
och sju döttrar. 

Ja, du Britta, sade Anders en gång, du har fått så många, 
så du slipper att göra dockor. Du får dina döttrar gifta allesam-
mans, men de blir också änkor 

Det slog jämnt in. Den yngsta dottern blev först änka, sedan 
vart de änkor den ena efter den andra. Och sonen blev änke-
man. (Od.) 

Om Anders i Alehagen berättas vidare, att han kunde visa 
tjuvar i vatten, och han kunde visa dem, som blivit bestulna, var 
godset fanns. Han kunde till och med tvinga tjuvar att gå hem med 
det stulna. (Källunga.) 
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Dörren till Mosslandastugan i Skölvene. Man ser tre borrhål i tröskeln, i vilka 
lagts in skyddsmedel mot trolldom och förgörelse. Foto V. Rehnberg 1946. 

Av västgötabygdens många kloka i gången tid torde få om 
ens någon gjort sig så allmänt känd och värderad som Kristina 
Mårtensson. Hon var född Erska socken 1835. Modern var en 
kvinna av folket, men beträffande fadern vet man ej med visshet, 
vem han var. Enligt en del berättare tillhörde han en av bygdens 
adliga ätter. Detta förklarar åtminstone delvis, varför modern 
lämnats ensam med sitt barn, ty en så nära förbindelse som ett 
äktenskap med en borgerlig kunde en man av börd inte ingå på 
den tiden. Modern dog i helt unga år, och flickan fick sitt hem 
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hos en familj på Grävsnäs. Det arv, som modern efterlämnade, 
sägs ha varit tillräckligt stort för att flickan skulle ha kunnat få 
en vårdad uppfostran, men det förskingrades av en oärlig för-
myndare. 

Med tiden ingick Kristina Mårtensson äktenskap med en lant-
brukare vid namn Karl Andersson och bosatte sig med denne på 
en mindre gård i Södra Härene, och det var här hon öppnade sin 
praktik. Gården hette Vässingen, och efter denna fick Kristina 
sitt speciella namn, Vässinga-Kristin eller Vässingesa. Sitt flick-
namn, Mårtensson, behöll Kristina även som gift. År 1880 in-
köpte makarna en något större gård i Essunga, nämligen Lassa-
gården, och som följd av att Kristina bytte hemvist, tillkom flera 
nya namn, såsom den kloka i E.ssunga, Essungagumma eller 
Essungakjaringa. Det sist anförda namnet kan förefalla något 
vanvördigt, men käring var som beteckning på gift kvinna vida 
allmännare den tiden än nu. De, som lärt känna den kloka i 
yngre år, behöll namnet Vässinga-Kristin, vilket torde få anses 
som det vanligaste och vidast kända. 

Kristina Mårtensson beskrives som en begåvad och framsynt 
kvinna, därtill god och hjälpsam. Såsom förklaring till hennes 
förtrogenhet med sjukdomars botande och förmågan att ordinera 
rätt medicin berättas, att hon i yngre år tjänstgjort som biträde 
hos en läkare i Göteborg; det berättas även att hon haft plats på 
ett apotek. Möjligt är att det var fadern, som rekommenderat 
Kristina och på detta sätt hjälpt henne till en förhållandevis god 
plats som läkarbiträde e.d. 

Kunde hon något, måntro? 
Ja, det kunde hon allt. Folk pratar både si och så, men jag 

har själv sökt henne och fått bot, säger berättaren, så jag vet 
att henne sökte en inte förgäves. 

Hon var liten till växten, verkade butter och tvär. Hon sade 
inte många ord, det var knappt att hon gav svar på tal många 
gånger. Men hon hade en ofantligt skarp blick. Det var, som om 
hon skulle kunnat se rakt igenom en. Vem som kom, så tittade 
hon först på honom eller henne, innan hon sade något. Men sedan 
visste hon både det ena och det andra. Hon visste i vad ärende 
man kom och vad tankar man hade om henne. Var det någon, 
som tvivlade på hennes förmåga, så frågade hon, varför han 
gjorde sig besvär med att söka henne. Hon kunde till och med 
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säga den besökande, om han mött någon på vägen, och vad den 
eller den sagt, för det var många som menade som så, att den 
där, hon begriper la inget. 

Men det var en hygglig människa. Hon brukade inga häx 
eller konster, utan hon gav mediciner, och de mediciner, hon en 
gång ordinerat, de hjälpte ofelbart. Det hände emellertid mer än 
en gång, att folk sökte henne för inre tärande sjukdomar, där 
det inte stod i mänsklig makt att uträtta något, men då sade hon 
dem det rent ut, och i dylika fall ordinerade hon heller inget. 
Men kom den sjuke blott i tid, fick han bot ofelbart. 

. Vad sjukdom de än sökte den kloka för, fick de en sup att 
börja med. Den fick de ta in på stället. Sedan fick de mediciner 
och salvor att ta med sig hem. Det fanns doktorer och andra, som 
sökte komma åt hennes mediciner för att utforska innehållet i 
desamma. Särskilt den där supen var de intresserade av. De låt-
sade sig vara sjuka och ville ha bot, de ock, men det var inte 
lönt att de försökte. Var de inte sjuka, när de kom, så var de det, 
när de gick, om de inte passade sig. (Laske-Vedum.) 

Vässinga-Kristin var en mästare i att behandla sår. Härtill 
kom att hennes behandling var fullkomligt smärtfri; blodför-
giftning eller andra komplikationer kom aldrig ifråga. Hon kunde 
det ingen annan kunde, och hon gjorde det ingen annan gjorde, 
hur det sedan skall förklaras. (Södra Härene.) 

Gamle patron på Vägatorp fick blodstörtning. 
Nu är det nog slut med kära far, tänkte hans anhöriga då. 

Men drängen på gården visste vad Vässinga-Kristin kunde. 
Han sprang till Lassagården så fort han kunde. När han kom 
fram, kunde han knappt tala, så ansträngd var han. Men Kristina 
tog allting så lugnt. 

Sitt ned, sade hon. Jag vet i vad ärende du kommer. Säg 
mig nu bara vad dopnamn din husbonde har. 

När hon fått besked om det, sade hon: 
Gå nu hem i lugn och ro. Blodflödet är allt överståndet. 

Husbonden din är utom all fara för den här gången. 
Och det stämde allt. Blodflödet upphörde just vid den tid-

punkten, då drängen anlände till Lassagården. (Larv.) 
Vässinga-Kristin kunde även uppenbara dolda ting och ge 

besked om stulet gods, men hon sade aldrig vem som stulit. När 
de frågade henne om det, svarade hon: 
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Nu har jag sagt er, hur ni ska få igen, vad som tillhör er, 
och nu får det vara nog med det. 

Möjligt är att hon i yngre år uppenbarade vem tjuven var, 
men på äldre dagar ville hon inte att det skulle vara strid och 
osämja mellan folk för hennes skull. Såsom exempel på hur hon 
kunde ge besked om både ett och annat berättas: 

Det var en dräng, som mistat sin klocka. Då gick han till 
Vässinga-Kristin för att få råd. 

Klockan ligger där och där, sade hon, där kan du ta 
igen den. 

En annan gång var det en bonde, som blivit bestulen på ett 
sto. Då red han raka vägen till Essunga. 

Du har ridit om ditt sto på vägen hit, sade hon då. Om du 
inte haft så bråttom, skulle du lagt märke till färska spår av två 
hästar på vägen framför dig. En häst har sprungit löske vid 
sidan om den häst, som varit spänd för kärran. Det är din häst, 
som sprungit löske. Om du varit uppmärksam skulle du likaså 
kunnat se, att spåren förde fram till en gård på vänster sida 
om vägen. 

Hon beskrev därefter gårdens utseende så pass tydligt, att 
mannen visste vilken gård hon åsyftade. Därpå tillade hon: 

Om du skyndar dig, så kanske du kan få igen ditt sto, 
innan tjuvarna reser vidare. 

Mannen begav sig genast åstad till gården ifråga och lycka-
des verkligen att få igen sitt sto i oskadat skick, tack vare Vässinga-
Kristins anvisning. (Laske-Vedum.) 

Vässinga-Kristin hade en dotter, som inte stod sin moder 
långt efter i kunnande just. Åtskilligt var förstås gott påbrå, och 
åtskilligt fick hon lära av modern. När hon vuxit upp, reste hon 
liksom så många andra ungdomar i de åren (1880-talet) över till 
Nordamerika, ty för den, som var så manhaftig och företagsam 
som hon, fanns större möjligheter där än här, det förstod hon ju. 
Först praktiserade hon ett par år på ett amerikanskt sjukhus, där 
hon fick vara med om operationer och det ena med det andra. 
Sedan tog hon doktorsgraden, den lärda vill säga. Ja, så berät-
tade hon själv, men hur det förhöll sig med den saken är väl 
ovisst, ty hon hade alltid gott om ord, så i det fallet var hon 
olik modern. Att hon praktiserade som läkare bland emigran-
terna och förtjänade stora pengar har emellertid sin riktighet. 
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Kristina Mårtensson, född 1835, död 1913. Av västgötabygdens många »doktors-
kunniga» har säkert ingen annan gjort sig så allmänt känd och värderad som 

denna kvinna. 

När den gamla låg på sitt yttersta, ville hon träffa sin dotter. 
— Jag vet att hon skall komma, sade hon. Och ändå hade 

ingen vare sig skrivit eller på annat sätt bådat henne. 
Och dottern kom verkligen, så den gamla fick tala med henne 

om det, som låg henne om hjärtat. Hon var vid full sans in i det 
sista. Men blott några få timmar efter dotterns ankomst var hon 
färdig med detta livet. (1913.) 

Det var ett ofantligt medikamentförråd, som Kristina Mår-
tensson efterlämnade, ty med den praktik, hon hade, måste hon 
vara försedd med både det ena och det andra. All medicin inköptes 
i Göteborg och kom inpackad i stora lådor. Men när hon var 
död, så stod ju flaskorna där. Folk skulle velat betala stora 
pengar för att få övertaga dem, om de bara vetat vilka mediciner 
som hjälpte för det eller det eller hur de skulle sammansättas. 
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Men det visste ingen, och därför lät man gräva ned dem, sedan 
man först krossat alla flaskorna, det var för att ingen skulle fres-
tas till att gå åstad och gräva upp dem. Litet var beklagade emel-
lertid, att de inte passat på och köpt, innan det var försent. Och 
de, som hade något kvar av hennes droppar eller andra medika-
menter, gömde på dem som om de varit förmer än guld. 

Vässinga-Kristins dotter var liten till växten, alldeles som 
modern, men undersätsig och ofantligt stark för att vara en kvinna. 

På den tiden fanns en gubbe i en grannsocken till Essunga, 
vilken hade en stor oxel (växt) på nacken. Den växte och växte, 
och till sist var den så stor som ett helt huvud, men ingen läkare 
varken i Lidköping eller Skara tordes operera bort den, ty det 
gällde livet, sade de. Så en dag kom gubben till Lassagården i 
Essunga. Ja, den gamla var allt död då, men dottern uppehöll 
hennes praktik till en tid, och nu kom gubben för att få bot för 
en mindre åkomma. 

Men vad är det här då? frågade dottern, när hon fick 
se den stora oxeln, som hängde ned över rockkragen. 

Gubben berättade hur som han sökt bot för sin oxel, ehuru 
förgäves. 

Låt mig operera bort den, för det kan jag, sade jäntan. 
Nej, se det törs jag inte, sade gubben, för det gäller livet, 

har doktorerna sagt mig. 
Törs ni ta en sup då? frågade jäntan. 

Ja, det tordes han. Han tog gladeligen så många som bjöds, 
och värdinnan tog själv lika många. Men gubben vart snart redlös 
och somnade, så antagligen fick han något särskilt i brännvinet. 
Alltnog, så snart gubben somnat, tog jäntan och kastade upp 
honom på en soffa och skar bort oxeln. När gubben vaknade upp 
ur slummern och fann att oxeln var borta, trodde han inte på 
livet längre. Då begynte han sjunga psalmer. När han kom hem 
fram på eftermiddagen, hörde essungaboma honom sjunga: 

»Beklaga och begrunda jag må mitt överdåd.» Men det 
var allt, han mindes, och därför sjöng han orden om och om igen. 

Gubben levde emellertid över och vart som en annan män-
niska efter den dagen. Så vad det beträffar, var Vässinga-Kri-
stins dotter inte bortkommen, hon heller. Fast inte kunde hon 
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mäta sig med den gamla, inte. Efter en tid reste hon tillbaka till 
Amerika, där hon hade långt större och mera lönande praktik. 

I motsats till många andra kvinnor, som ägnat sig åt lik-
nande verksamhet som Vässinga-Kristins, var Kristin värderad 
och väl hållen även på sin hemort. 

— Vi får lov att rådfråga Kristin, hette det, så snart någon 
blev sjuk. Eller: gott att vi har Kristin så pass nära. Att detta 
ej var tomma ord framgår därav att tacksamma sockenbor rest 
en minnessten på hennes grav. Inskriften är av följande lydelse: 

Doktorn 
Kristina Mårtensson 

* 1835 t 1913 
Lassagården 

De trollkunniga och deras konst. 

Som av det föregående redan framgått, brukar folkliga berät-
tare skilja på doktorskunniga kloka och trollkunniga. De först-
nämnda använde sina kunskaper till att hjälpa och bistå sina 
medmänniskor, de senare åter använde sin förmåga till både ont 
och gott. De anlitades ofta av folk, som ville ta hämnd på någon, 
och ställde sig alltså villigt i det ondas tjänst. Följaktligen var de 
allmänt fruktade. Så var även fallet med folk, som drog omkring 
på landsvägarna. När dylika personer kom och anhöll om mat 
eller husrum för natten, villfor man nästan alltid deras begäran, 
ty man fruktade för hämnd, därest man nekade dem. Det vand-
rande folket kunde sådant, som var fördolt för andra, troddes det. 
Särskilt fruktade man finnarna; det är dock ej alltid namnet 
finngubbe eller finnkäring gäller nationaliteten. Rätt ofta åsyftar 
berättaren en främling, som var trollkunnig. 

Bygdens egna trollkunniga gick vanligtvis under namnet 
kusmare, detta namn användes om såväl män som kvinnor. Man 
talade alltså om kusmegubba och kusmekjaringer. Andra namn 
är trollgubbe och trollkjaring. 1 samband med trolldom i påsk-
veckan nämnes häxa och paskakjaring. 

Själva handlingen eller verksamheten benämndes trolldom, 
kusma eller tete. I Gäsene uttalas det sistnämnda ordet även tajte. 

5 
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En gubbe, som kunde åtskilligt, var Johannes i Slättås i Larv. 
Han kunde stilla blodflöde, bota tandvärk, ställa tjuvar och åter-
ställa stulet gods. Och blev det fråga om det, kunde han förlösa 
barnsängskvinnor utan värkar. Det kunde även Göta-Lena; för 
övrigt var det få, som besatt den konsten. 

Det var en hustru, som låg i svår barnsnöd. När man inte 
visste sig någon annan råd, skickade man bud på Johannes. Så 
snart han kom tillstädes, upphörde värkarna, och om en stund var 
kvinnan förlöst. 

Värkarna måste emellertid ställas på någon eller något. Gub-
ben i Slättås kunde ställa dem på vem han ville och vad han ville. 
Rätt vanligt var att han ställde dem på gamla gärdesgårdar. Då 
gnall det i gärdslet, alldeles som när det blåser om höstarna, och 
hankarna hoppade upp och ned. Den här gången ställde Johannes 
värkarna på en gammal bultvagn, som stod ute på ladugårds-
backen. Ifrån den stund, då Johannes kom till gården och intill 
dess hustrun var förlöst, kunde drängarna, som hade sitt arbete 
utomhus, se hur vagnen rullade bort och fram under ideligt knar-
kande. Se, det var den, som fick kännas vid plågorna. 

Det var en piga, som vart med barn, men fästmannen — 
det var sonen på stället, där pigan tjänade — ville inte kännas vid 
henne, sedan hon kom i omständigheter. Då gick hon till Johan-
nes i Slättås och berättade för denne, hur hon hade det ställt och 
att fästmannen övergivit henne. När den dagen kom, att hon skulle 
föda, gjorde hon det fullkomligt smärtfritt. Plågorna fick barna-
fadern kännas vid. När de begynte ansätta honom, sprang han 
in i slöjdboden och famnade om den stora huggkubben, som 
stod där. Och där fick han ligga hela kvällen, fick ri på ri. När 
barnet var fött, låg han där fullkomligt utmattad. (Längjum.) 

August på Brännet hade en ko, som led av benröta. En vår 
var kon så dålig, att hon inte förmådde resa sig upp själv, utan 
man måste häva och lyfta henne allt emellanåt, för att hon inte 
skulle stelna till helt och hållet. Och inte blev det bättre, bara 
sämre. Så en dag ville kon inte ens smaka hårdvallshöet. Då 
visste August sig ingen annan råd än att skicka bud på Johannes. 
Han hade konsten att bota sjuka djur, men han använde medel, 
som en annan inte förstår sig på. 

Johannes kom, han gick in i fähuset och tittade på kon ett 
slag, och så sade han: 
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Hör, du August, gå upp ätter spervaneka (sparvneken), 
som du har på fähusgaveln, så sa vi ge koa dän. 

Ja, sade August, män dän ä ju tommer å mer än halv- 
råten. Koa vell ju inte smaka hårdvallshöt, som du ser. 

Gå upp ätter neka bara! befallde Johannes. Och då gick 
August. 

Ja, här ser du, sade han, när han kom med neken, dä 
här ä inte mö å bju ena sjuker ko på. 

Men nu inträffade det besynnerliga, att när kon fick se neken, 
så sprang hon upp själv, och det hade hon inte kunnat göra på 
flera veckor dessförinnan. Och inte nog med det, utan hon vände 
sig dubbel i båset och räckte ut tungan så långt hon kunde för 
att få fatt på neken. Hon fick den allt, och var viss om det, att 
hon åt upp vartenda strå. 

Ser du, sade Johannes då, dä jeck allt i'na. Ä nu sa du få se 
att koa di blir bra. 

Och verkligen, efter den dagen kunde ingen märka det ringaste 
sjukdomstecken på kon. 

Men det var väl för besynnerligt! (Larv.) 
Det var en bonde där på bygden, som hade en sjuk häst. Då 

skickade han bud på Johannes i Slättås. När denne kom, gjorde 
han en lov omkring hästen, det var allt. 

Seså, gå upp nu! sade han till hästen. Du är bra nu! 
Då sprang hästen upp på stunden. Förut hade han legat där 

med benen utsträckta och huvudet bakåt, som de brukar ligga, 
när de ger upp (dör). Ja, som sagt, sådant kunde den här Johan- 
nes. (Larv.) 

En finne kom en kväll in på ett ställe och bad om något att 
dricka, ty han var törstig. Hustrun, som stod vid spisen och 
kokade mat, svarade ovänligt. 

Gå er väg! sade hon, jag har minsann annat att göra än 
att befatta mig med strykare. 

Anmärkas bör att kvinnan ifråga var känd för sitt stolta och 
högmodiga sinnelag och att det ingalunda var första gången, som 
hon med hårda ord avvisade en stackars vandrare. Vid detta 
tillfälle var hon dessutom i grossess. 

Finnen öppnade dörren för att gå men vände sig om än en 
gång, och så sade han: 

— Det barn, du bär under ditt hjärta, skall aldrig bli otörstigt. 
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I sinom tid födde hustrun sitt barn, en gosse, och märkvärdigt 
nog var han alltid törstig. Jämt och ständigt bönföll han sin mor 
om något att dricka. Som äldre slog han sig på dryckenskap och 
förföll. 

Så hämnade sig obarmhärtigheten den gången. (Larv.) 
En finne kom en kväll till en gård i skogsbygden och bad att 

få ligga där över natt, och det fick han. 
Senare på kvällen gick husbonden ut till sina sysslor i ladu-

gården. Åter inne, sade han: 
Det var rysligt vad odjuren tjuter i denne kväll. 
Vad säger de då? frågade finnen. 
Det kan väl ingen höra vad de säger, invände bonden. 
Jo, sade finnen, det kan en, och då ska jag gå ut och höra 

efter. När han kom in igen, sade han: 
De säger att de ska ha ryttarmärren till frukost i morgon. 
Hå, det ska de slippa, mente husbonden. Märren kan jag 

allt freda. 
Jaja, jaja, tyckte finnen, men så säger de emellertid. 

Följande morgon ledde bonden som vanligt ut märren för att 
vattna henne. Men just som han kom fram till brunnen, rusade 
ett par vargar fram från ett bakhåll. Märren, som blev rädd, 
ryckte sig loss och sprang. Vargarna följde naturligtvis efter 
hack i häl. De lyckades ej döda henne men de slet loss stora 
stycken ur bakparten. Så sin frukost tog de allt från märren, som 
finngubben förutsagt. (Hällestad.) 

Om en trollkunnig person kom över hår eller avklippta nagel-
kanter, kunde han sätta ner den personen, som håret eller nag-
larna tillhört. Det tillgick vanligtvis så, att den trollkunnige stack 
håret eller naglarna i en stubbe. Att en person var nedsatt visade 
sig däri att han förlorade livsmodet. Liksom stubben multnade i 
skogen, tärdes han bort så småningom. Det var alltså .ej utan 
orsak, som äldre personer var så rädda för att avkammat hår eller 
avklippta naglar skulle komma med ut på sophögen, ty då visste 
ingen var det hamnade. Allt sådant kastade man på elden med 
detsamma. 

Kom någon ut för svår diarré, trodde man att den var på-
skickad. Det kunde ske på flera sätt. Ett sätt var att ta av den per-
sonens avföring, som man ville åt, och lägga in den i en klut, 



69 

Denna dosa har tillhört en klok gubbe, »Gösta i Sjöli», och ingår i Ornunga 
hembygdsmuseums samlingar. Dosan innehåller bl.a. några sammankopplade 
metallknappar, rovdjursklor och en träbit, förmodligen av rönn. Foto 

G. Ewald 1920-talet. 

varefter den sattes ned i en bäck eller annat rinnande vatten. Så 
länge det fanns något kvar av avföringen i kluten, var personen 
ifråga besvärad av utsot. För att den skulle räcka en tid, valde 
den trollkunnige en tät och stark klut. Likaså var det en given 
sak att han knöt till ordentligt. (Larv.) 

Det var en tös, som gjorde slut med sin fästman, ty när det 
kom allt därtill hade hon en annan, som hon tyckte bättre om. 
Och det gick den förre fästmannen hårt till sinnes. En gång, då 
folket trängdes på gången i kyrkan efter gudstjänstens slut, så 
som ofta hände, passade han på och drog till sig en nål och ett 
hårstrå från tösen. Sedan gick han ned till ån, och där stack han 
in nålen med håret virat omkring den i ena sävj (säv). Efter 
detta blev tösen svårt sjuk, hon tyckte att hon låg i forsen. 

— Vattnet tar mig! skrek hon. Jag drunknar, jag drunknar! 



70 

Då förstod föräldrarna att det var någon, som satt ner henne 
i vatten. Och när de lade det ena till det andra, så förstod de likaså, 
att det inte kunde vara någon annan än tösens förre fästman. 
De sökte upp honom för att ställa det väl mellan honom och dot-
tern, men det var försent, ty då hade han allt bundit sig för en 
annan. När han hörde hur sjuk tösen varit och fortfarande var, 
ångrade han sig. Han försökte nog, men han kunde inte göra om 
sin onda gärning, ty han kunde inte finna säven, där han satt in 
nålen. Den hade förstås sjunkit ned på åbottnen, och där stod det 
inte i mänsklig makt att finna den. 

Efter detta blev tösen litet bättre, och om något år kunde 
hon gifta sig, hon också, men riktigt bra blev hon aldrig. Sjuk-
domen kom tillbaka, och hon dog en förtidig död. (Siene.) 

Det var farligt för en fästekvinna att svika sitt löfte, och det-
samma gällde naturligtvis även fästmannen. Den, som det gjorde, 
kunde bli nedsatt, om så var att den bedragne ville hämnas. 

Min far hade en manlig släkting i Asklanda, berättade en 
äldre kvinna, född år 1846. Han hade en fästmö, och de hade 
redan bestämt sig för gifte, men hur det var gick han och tog en 
annan. Då ställde den försmådda fästmön om, att den otrogne 
fästmannen blev nedsatt. Under en lång tid låg han svårt sjuk, 
sedan blev han visserligen något bättre, men han blev aldrig fullt 
bra, och han fick aldrig någon lust för världen mer än han 
hade haft. 

En man som var nedsatt, kunde aldrig få någon fästmö, den 
ville ingen ha. Detsamma gällde kvinna. (Hudene.) 

Det fanns trollkunniga personer, som kunde skjuta trollskott; 
de kunde skjuta ut ögonen på sådana, som de ville hämnas på av 
en eller annan anledning. Råkade någon ut för trollskott, vart 
han blind. 

På den tiden slättbönderna forade sin spannmål till Borås, 
fanns ett ställe i Molla socken, där en del av dem brukade över-
natta. Så en gång, då ett lag forbönder bänkat sig i stugan, ställde 
gubben på stället till med ett fasa 0/6 (bråk). Saken var den att 
han haft en daler som gått isär, en pappersdaler vill säga, och 
därför hade han klistrat ihop den och lagt den i ugnen, medan 
den torkade, men när han en stund senare skulle ta vara på sin 
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daler, var den försvunnen. Gubben misstänkte att någon av for-
bönderna hade tagit den och frågade: 

Vem av er har tagit dalern? 
Alla nekade. 

Jo, någon av er måste ha tagit den, mente gubben. Säg 
nu ifrån bara, för eljest går ögat på den, som har'n. 

Men alla nekade på nytt till stölden. 
Ja, då får den, som har'n, skylla sig själv, avgjorde gubben. 

I detsamma kom katten ut ur ugnen med det ena ögat häng-
ande långt ned på näsan och gav sig så eländigt så. 

Gubben hade klistrat ihop sin daler med gröt, och katten, som 
var hungrig, hade slickat i sig både gröten och dalern. (Edsvära.) 

En marknadsafton kom några utbor till Onsjö gästgivargård 
och anhöll om kvarter över natten, men upptaget som det var intill 
sista plats, måste de ge sig av till Knutsgården, där en del av mark-
nadsbesökarna brukade övernatta. Knutsgården var nämligen 
kronogård. Här var det inte värre upptaget än att de resande kunde 
få rum för sig själva, men hästar och lass kunde de inte få in 
under tak. 

Ja, vart ska vi då ta vägen, sade de, för lassen med våra 
handelsvaror kan vi inte lämna utan tillsyn på öppen gata. 

Då sade Sven, som innehade Knutsgården på den tiden: 
Bind I hästarna här vid väggen och täck över dem väl, så 

de begår (klarar) sig för kölden. Vad lassen beträffar svarar jag 
för att ingenting skall komma bort. 

Handelsmännen tog för givet, att Sven ämnade hålla vakt 
under natten. De tackade alltså för tillbudet, spände ifrån och 
band sina hästar vid ladugårdsväggen. Trötta som de var, gick 
de in och lade sig att sova. 

När de kom upp och ut nästa dag på morgonen, fick de se 
en karl stå invid ett av åken med fånget fullt av tygstycken och 
andra saluvaror. I detsamma kom också Sven tillstädes -- se det 
var han, som ställt mannen. 

— Jaså, sade han, I hälsar på 
I allt gjort er besvär förgäves. Lägg 
och gör inte om'et. 

Då först blev mannen fri, så 
bördan och gå sin väg. 

här, men den här gången har 
nu ifrån er det I har i fånget, 

han kunde lägga ifrån sig 
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Efter den dagen vågade sig aldrig någon på att stjäla från de 
handelsmän, som tog logi i Knutsgården. (Larv.) 

En gång stal de en häst för Johannes i Kvarnåsen i Valberg. 
När Johannes kom upp och ut på morgonen, stod spiltan tom. 
Själv gav han allt förlorat, ty det var marknad i Lidköping samma 
dag, och han visste, att innan han hann dit, skulle hästen vara 
såld och tillvägs. Men hustrun visste råd. 

— Hit med selen och det fort ändå! sade hon. Och så stop-
pade hon in selen i bakugnen och murade för ugnsöppningen. 

I samma stund blev hästen stående på Lidköpings torg. Man 
fick honom inte ur fläcken vare sig med lock eller pock, utan 
där han stod, där blev han stående. Men tjuven hade allt hunnit 
sälja honom, så han lagade sig naturligtvis ur vägen fortast möj-
ligt, men han, som köpt hästen, fick stå där, till dess rätte ägaren 
kom. (Larv.) 

Ett år på 1830-talet hade de så hissnesana med råttor vid 
kvarnen i Brotorp, så de visste sig ingen levandes råd för dem. 
Men så fick mjölnaren höra talas om en gubbe, som de kallade 
Halvaen fot och som bodde i Balstorp i Edsvära. Då skickade han 
bud på denne. Gubben kom, och när han tittat sig omkring litet, 
sade han: 

Vill du bli av med råttorna, så skall du slå ut tre halv-
skäppor säd här på berget i åkanten, råg eller korn. 

Jo men, vill jag så, sade mjölnaren, och kosta vad det 
kosta vill, bara jag blir av med packet. 

Och så gick han efter tre halvskäppor korn och slog ut på 
berget i ån. När han det gjort, kom råttorna kilandes från alla 
håll och kanter för att kalasa på säden. 

Gamle Säll — se det är han som berättat det här — var till-
städes vid tillfället, fast han var helt ung då, bara pojken. Och 
så hade mjölnaren en egen pojke, som var ungefär lika gammal. 
Pojkarna undrade allt, om gubben från Balstorp verkligen var den, 
han gav sig ut för. Som de satt där i stugan, kom en råtta fram 
ur ett hål, och då passade pojkarna på och stjälpte en malmgryta 
över henne, så hon vart fången. Och för säkerhets skull sköt de 
in ett spjäll under grytan, ty det var inte annat än jordgolv i 
stugan. Ingen mer än de båda pojkarna hade någon vetskap om 
att råttan hölls fången. 

Det vart en hisklig mängd råttor på berget, när de kom sam- 
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man alla. Mot slutet kom de bara en och en. Det var sådana, 
som haft litet längre väg. När ingen mer syntes till, sade mjölnaren: 

Är de här alla nu då? 
Vi ska se efter, sade gubben och gjorde ett ögonkast på 

högen. Nej, än fattas det en, men den ska fram, den ock. 
I samma stund small det till som ett skott inne i stugan. Det 

var malmgrytan, som flög mitt itu. Och dörren upp. Därmed var 
vägen fri för råttan, så hon kunde kila ut till de andra på berget. 
När säden var slut, och det dröjde inte lång stund, så många som 
råttorna var, frågade gubben, om han skulle vita (trolla) dem till 
någon annan. 

Nej, det vill jag inte, sade mjölnaren då. Jag har haft så 
ont av råttorna i detta år, så jag vet vad det vill säga att hysa 
dem. Och så mycket ont vill jag inte förorsaka någon, vore det 
också min ovän. 

Då får de gå i ån då, avgjorde gubben och befallde råt-
torna att ge sig i. Så skedde, de störtade ned i ån och försvann 

Mjölnaren väntade att råttorna skulle flyta upp, men inte så 
mycket som en enda död råtta syntes till vare sig här eller där. 
De var spårlöst borta, vilket förvånade honom mycket. (Tråvad.) 

Namnet Halvaenfot syftar på ett lyte. Mannens ena fot var 
nämligen missbildad och liten. Namnets innebörd är alltså halv-
annan fot. Berättaren av ovanstående var född i Tråvad 1858. 
Gamle Säll, vilken han anförde som källa, var född 1819. Denna 
sägen lokaliseras vidare till en del större herrgårdar. I stället för 
att samla råttorna på en av vatten nästan helt och hållet kring-
fluten berghäll berättas, att den trollkunnige drog en cirkelformig 
ring, till vilken han dock lämnade fri ingång. Inom denna ring 
församlade han därpå alla gårdens råttor. Sedan gick han till en 
avskild plats i skogen, dit råttorna följde honom som hungriga 
tamdjur. Här drog gubben en liknande ring, vilken han dock slöt 
helt och hållet. Råttorna kunde inte komma över den dragna 
ringen utan måste svälta ihjäl. I närheten av Stora Bjurums gård 
finns en kulle i skogen, vilken kallas Svältkullen, ty här har en 
gång alla gårdens råttor måst svälta ihjäl. 

Nils på Dammen, Essunga socken, kunde stilla blodflöde och 
bota för ormbett m.m. Gällde det att stilla blodflöde, läste han 
följande ramsa: 
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Jag stämmer ditt bio, 
Noe i flo, 
i Herren Zebaots namn 
— — — (namnet på den skadade) 
i Jesu Kristi namn. 

Men hade den skadade svurit vid olyckstillfället, måste han 
åkalla en annan makt. Mot ormbett läste han följande: 

Ringe och Tove 
möttes på tuva. 
Ringe högg Tove, 
du har inge för ditt. 

Ringe var ormen, och Tove var den, som blivit huggen. Denna 
ramsa lästes tre gånger och för varje gång ritade gubben ansöls 
omkring såret. Kuren hjälpte ofelbart, berättas det. (Essunga.) 

I ett litet häfte gamla anteckningar av kronojägaren August 
Lindgren, född i Ornunga år 1840, återfinnes följande »besvär-
jelser, vilka fordom nyttjades». 

Mot trollskott: 
Jag skall göra din värk till men, 
jag skall sätta dig under stock och sten 
i den skog, där ingen bor, 
i den sjö, där ingen ror, 
i det hav, dit alla böljor far. 

Mot blodflöde: 
Statt, statt blod, 
som Herren stillade Noe flod. 
Det är så fullt att det rinner, 
som de kvinnor, 
som baka om månda'n och varpa om lörda'n. 

(Larv.) 
För att få igen stulet gods, skulle man enligt Lindgrens an-

teckningar, hugga in en yxa i norra väggen på boningshuset tre 
torsdagskvällar i följd under det man läste: 

Så hart skall det sitta i ditt bröst 
— — — (Namn?) 
till dess du bär igen den vara, 
som du stulit ifrån N. N. In nomine . 

(Larv.) 



Kap. II. 

KYRKAN. 

KYRKOR OCH KYRKBYGGEN. 

Valet av kgrkplats. 
När man skulle bygga den första kyrkan i Härlunda, söder 

om Skara, blev man inte sams om platsen för den. Då avgjorde 
man saken så här: Man spände ett par helsvarta tvillingstutar för 
en drög (primitiv släde) och lade en grundsten på den. Sedan fick 
stutarna gå så som de själva behagade. Där de stannade, där byggde 
man kyrkan. (Härlunda.) 

Tråvads kyrka ligger alldeles i åkanten, och mer än en har 
frågat sig, varför den fått sitt läge just där. Men det var så, att 
när man skulle bygga den första kyrkan i Tråvad — det var den, 
som var före den nuvarande — fick man ingen tur till bygget på 
den plats, som man från första början bestämt åig för. Då spände 
man ett par oxar för en drög och lade en syllstock på den, var-
efter oxarna fick gå så, som de själva ville. De gick, tills de 
kom ned i åkanten. Där satte de sig fast, och där välte lasset. 
Nu var det emellertid på förhand bestämt, att där oxarna stannade, 
där skulle kyrkan byggas. Det är därför kyrkan ligger, som den 
gör. (Tråvad. Jfr även s. 19.) 

Sägnen om hur man låtit tvenne oxar utse platsen för sock- 
nens första kyrka lokaliseras även till Källunga, Asklanda, Hudene 
m.fl. socknar. 

Satte man igång med att bygga kyrka utan att först utröna 
rätta platsen, kunde det hända att man byggde förgäves. Härom 
berättas: 

När man skulle bygga den första kyrkan i Södra Härene, 
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M jäldrunga kyrka är uppförd i romansk stil och anses tillhöra 1100-talet. 
Den har rektangulärt långhus, lägre och smalare kor med halvrund absid 

samt en år 1922 tillbyggd sakristia. Foto G. Ewald 1926. 

bestämde man sig för Store lunn (Stora lund), men där fick man 
ingen tur till bygget. Man körde fram timmer, men vad som 
forslades fram under dagen, försvann påföljande natt. När man 
såg sig om efter virket, fann man det på en kulle på andra sidan ån. 
Man tog då för givet, att det var de döda, de som låg i Stora lund, 
som flyttade på stockarna, ty de ville ha sina gravar i fred. Man 
rättade sig efter deras önskan och byggde kyrkan på den plats, 
där timret låg. När man byggde den nuvarande kyrkan, flyttades 
den ytterligare en bit. (Södra Härene.) 

I Skölvene hade man beslutat sig för att bygga kyrkan vid 
Fullmarp, men stenar och stockar, som forslades fram, flyttades 
nattetid till den plats, där kyrkan nu står. Vid Fullmarp står 
tre resta stenar från hednatiden, men det har varit många fler 
förr, enligt vad gammalt folk vet att berätta. (Skölvene.) 

1 Trävattna hade man utsett plats för kyrkan på åsen, som 
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Göteve socken tillhör Floby pastorat och har en mycket vacker kyrka, vilken 
anses härleda sig från 1100-talet. Foto G. Ewald 1926. 

är ovanför Stora liden, strax norr om Kvissle 'gård och kvarn, 
men här fick man ingen tur till bygget. Stockarna, som kördes 
fram, försvann natt efter natt, utan att man kunde förstå hur eller 
vart. Omsider fann man virket liggande på en annan ås, belägen 
längre norr ut i socknen. Då förstod man, att här var rätta platsen, 
och så byggde man kyrkan på anvisad plats; där står den än i 
dag ehuru ombyggd. (Trävattna.) 

Vidare kan anföras en liknande sägen från Laske-Vedum. 
Här finns en plats i närheten av Hornborga by, som kallas Kyrk-
hagen, ty från första början var det meningen att kyrkan skulle 
stå här. Men virket, som man körde fram om dagen, flyttades 
under natten till en kulle i närheten av Vedums by, samma kulle 
där kyrkan nu står. Vem eller vilka som flyttade på virket, kunde 
ingen med visshet avgöra, men man trodde att det var goda mak-
ter, som ingrep, och därför rättade man sig efter dem och byggde 
kyrkan på den plats, som de utvisat. (Laske-Vedum.) 
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Kyrkovården. 

Vid rivning av äldre manbyggnader påträffas ej sällan mynt, 
sten- och flintredskap m.m. under grunden. Dessa föremål har 
lagts ned vid husets uppförande för att ge »god tur», som det 
brukar heta. Och var det fråga om att bygga ladugård, var man 
i äldre tid lika angelägen om att försäkra sig om god tur eller, 
kanske rättare sagt, skydd mot oturen, ty att undgå den räknade 
man som god tur. Det skedde genom att gräva ned något mindre• 
djur levande på den plats, som man först och främst ville ha skyd-
dad. Härom skall berättas vidare i samband med tro och sed 
rörande boskapen. 

Stod man i beredskap att uppföra en viktigare byggnad, så-
som kyrka, slott eller befästningsverk, hade man för sed att gräva 
ned ett levande djur under grunden. Var det någon som ville bestå 
en fdle (ung häst) eller oxe, när man lade grunden till kyrkan, var 
det naturligtvis tacknämligt, varom ej fick man nöja sig med ett 
mindre värdefullt husdjur: en tjurkalv, ett får eller en griskulting. 
I tid, som ligger ännu längre bort, lär man i ett och annat fall ha 
grävt ned levande människor — så har det berättats. Då passade 
man på och tog någon, som saknade anförvanter eller som gick 
och tiggde, ty en sådan var det ingen som gjorde anspråk på. 

När en människa grävdes ned levande, menade man sig binda 
hennes ande just vid den platsen. Detsamma var fallet med djuret; 
detta andeväsen kallades ved (vård). Var vården bunden vid kyr-
kan, kallades den körkevål (kyrkovård). Hos en död varelse finns 
ingen ande att binda, detta var alltså orsaken till att man grävde 
ned det djur, som skulle bli vård, levande. 

Kom någon till kyrkan i olovligt ärende, t.ex. för att stjäla, 
visade sig vården. Tjuven blev då vanligtvis så rädd, att han avstod 
från sin onda föresats. Det var för övrigt mera sällan, som någon 
vågade sig in i kyrkorna nattetid, kanske någon gammal förhärdad 
soldat som varit med om att plundra kyrkor i krigen utomlands. 
Den, som mötte vården, blev för det mesta sjuk, ofta underlig till 
sinnes för återstoden av sin levnad. 

Om någon däremot närmade sig kyrkan i redligt syfte, t.ex. 
för att förrätta sin andakt i kyrkogårdsporten eller invid kyrkans 
dörr, kunde han göra det även under nattens timmar utan att 
störas av vården. Då var den i stället till skydd. (Längjum.) 
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När man byggde Källunga kyrka, grävde man ned en levande 
oxe, där som kyrkan skulle stå. Oxens vård skulle skydda kyrkans 
silver och värdesaker för tjuvar, så trodde man. Ibland kunde det 
hända att nattvandrare fick se vården utanför kyrkan, den kal-
lade de för körkejålmen (-hjälmen), för den hade vitt huvud. 
(Källunga.) 

I önums socken har funnits en kyrka, som är nedlagd. Men 
på den tiden, som den fanns till, kunde man se en vit häst springa 
omkring på kyrkogården. Det var kyrkans vård, och den såg de 
på platsen långt efter det att kyrkan var nedriven och borta, ty 
grunden låg dock kvar orubbad. Vården höll till på platsen för 
kyrkan och kyrkogården, aldrig utanför densamma. (Längjum.) 

Härlunda kyrka är byggd på en sugga, som man lät gräva ned 
levande. Den såg de allt ibland, de som hade vägen där förbi. 
Lars i Hogården såg henne en kväll, då han red hem från kvarnen 
i Halla. Då satt son i kyrkogårdsporten. (Härlunda.) 

Längjums socken har haft två kyrkor förr i tiden. Den ena 
kyrkan låg på Dalsbacken i närheten av östbäcka-byn, den andra 
låg i närheten av Vässby. De gamle berättade, att det var en 
sugga, som sprang omkring på Dalsbacken. Den kallade de för 
körkesoa på Dalabacken. Den sprang där med sina griskultingar, 
fast kyrkan var nedriven och borta. (Längjum.) 

Södra Härene kyrka är byggd på en bagge och Barne-Åsaka 
på en kalv. En gång dog en mera bemärkt man i Baltorp, och då 
drabbade baggen och kalven samman, ty båda ville ha mannen 
begravd i sin kyrka. Baggen vann emellertid, tack vare sina kraf-
tiga horn, och så blev mannen begravd i Höra körka (Södra 
Härene). 

Baltorp ligger i södra delen av Barne-Åsaka, men mannen 
hade förmodligen rätt till familjegrav på Södra Härene kyrkogård. 

Enligt sägnen har även människor i tid, som ligger långt till-
baka, måst låta sina liv för att tjäna som vård för någon viktigare 
byggnad. Härom berättade Johan Mood en gång följande: 

När de byggde Karlstens fästning, lades den första grund-
stenen över en kvinna. Det var en helt ung människa, som man 
tog och begrov levande. Det var för att ingen fiende skulle kunna 
ta in fästningen. 

Vad grund den sagen (sägnen) har för sig, känner jag inte 
närmare till, tillade berättaren, men så berättades det för min far, 
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Jonas Modig, då han år 1857 låg i garnison på Karlsten. Fäst-
ningen är ju byggd på glatta berget. De fick förstås mura eller 
holka ut en grav för kvinnan, innan grundstenen lades. (Källunga.) 

Kyrkorna och jättarna. 

Västgötabygderna har gott om stora stenblock, vilka den 
väldiga landisen fört med sig och som blivit liggande än här och 
än där. Men det kände de gamle inte till, utan de menade, att 
det var någon av de hedniska jättar, som höll till i bergen, som 
kastat den eller den stenen mot bygdens första kyrka i avsikt att 
krossa densamma. Först och främst var det kyrkans klockor, som 
jättarna ondgjorde sig över. Så här berättas det: 

När man byggt den första kyrkan i Larv, var det en jätte 
på Mösseberg, som inte kunde tåla den där bjällran — det var 
kyrkklockan, som han kallade så — för den gjorde aldrig annat 
än oroade honom. Och så tog han en sten, stor som ett hus, och 
slungade den mot kyrkan för att slå ned den. Men på så långt håll 
kunde han inte måtta så noga, utan stenen föll ned ett gott stycke 
söder ut i socknen. Den ligger utmed vägen, som går till Blackeryd, 
och kallas Fockesten. 

En annan jättesten ligger i närheten av Damsholm i Bit-
tema. Den har en jätte, som stod på Kinnekulle, kastat mot Edsvära 
kyrka. Men jätten var för stark; stenen flög långt över målet och 
hamnade en god mil söder om kyrkan. Man kan än i dag se 
märken efter jättens hand, och den har minsann inte varit liten, 
den. Enbart tummen har varit minst lika stor som en vanlig 
människas hand. Så nog får man medge att det var en duktig 
gubbe, som svingade åstad med den stenen. (Larv.) 

När Asklanda kyrka stod färdig, var det en jätte i Orshall 
— det är det stora berget, som ligger vid Ornungasjöns ände — 
som inte kunde tåla kyrkan, för de ringde med klockor. Han 
tog en sten, den största som fanns till hands, och slungade den 
mot kyrkan. Men så råkade han att slinta just i detsamma. Berget 
var förstås smult och lent, som alla berg lär ha varit en gång i 
första början. Man kan se hur jätten åkt åstad ett långt stycke, 
innan han satte sig. Där syns en stor fördjupning, likaså kan man 
se märken efter hans armbågar och breda fötter. Vad kastet anbe-
langar, misslyckades jätten just därför att han slant. Stenen nådde 
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En kgrkogårdsport au detta slag kallas med ett äldre namn för stiglucka 
och har ursprungligen uppförts i försvarssyfte. Fotot visar Luttra kyrka, 

som fortfarande har sin stiglucka i behåll. Foto G. Ewald 1924. 

aldrig fram, utan den blev liggande i en hage söder om kyrkan. 
(Ornunga.) 

Sägner av detta slag finns det gott om. Misslyckandet för-
klaras vanligtvis med att jätten slant, såsom i ovan anförda sägen, 
att krafterna svek honom, just som kastet skedde, eller att bältet, 
som han använde till slunga, brast etc. 

I Trästena socken finns ett berg, som kallas Jättaberget, ty 
här har jättar och troll haft sitt hemvist i alla tider, men när trä-
stenaborna byggde sin kyrka, måste de onda makterna ge sig av: 

Trästena bjälle 

sa jättegubben. 
kör mäk ur fjälle, 

Sägnerna berättar även om jättar, som byggt kyrkor. Dock är 
att märka, att det ingalunda var kyrkan, som i dylika fall intres-
serade jätten, utan lönen, han betingade sig. 

Det var en präst i en socken söder ut i Gäsene — eller var 
det kanske i Ås — som inte hade någon kyrka. Men en jättegubbe 
6 
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kom och erbjöd sig att bygga honom en kyrka på vissa villkor. 
Han skulle ha prästens båda ögon i lön, men kunde prästen ut-
fundera, vad jätten hette, innan kyrkan stod färdig, så skulle han 
vara fri. Och det gick prästen med på, för han ville så gärna 
ha en kyrka. 

Jätten grep sig verket an, och kyrkan växte i höjden med 
väldig fart, men prästen kunde inte komma underfund med vem 
jätten var eller vad han hette. Och då började han att ängsla sig 
för sina ögon och tänkte på, hur svårt det skulle bli att leva utan 
dem. Så en dag, då han gick på en liten stig i skogen, försänkt 
i djupa tankar, hände sig att han fick höra en barnunge, som grät 
inne i en bergkulle. Han stannade och hörde då någon, som nyn-
nade och sjöng så här: 

Vyss, vyss, liten kinn, 
rättnu kommer far din, Hinn, 
ned ifrån det höga 
med prästens bägge öga. 

Då vart prästen hjärtans glad, för nu visste han vad jätten 
hette. Han vände om hem, och när han kom så nära kyrkan, att 
jätten kunde höra honom, ropade han: 

— Hinn, Hinn, kom ner! Jag vill tala med dig! 
Men när jätten hörde, att prästen lyckats utlista hans namn, 

vart han rasande och ville riva omkull hela kyrkan, men då vart 
han förvandlad till ett stenbeläte. Prästen fick sig på så sätt en 
präktig kyrka, en sådan som han så ivrigt åstundat, utan att be-
höva uppoffra sina ögon. (Hudene.) 

En variant av samma sägen lyder så här: 

Se, det var så, att de hade inga torn på Skara domkyrka, men 
en dag kom en jätte och erbjöd sig att bygga dem på vissa vill-
kor. Han ville ha prästen, när tornen var färdiga, men kunde 
prästen dessförinnan lista ut, vad jätten hette, så skulle han vara 
fri. Ej heller skulle han behöva ersätta jätten för hans arbete på 
annat sätt. 

Tornen växte i höjden med väldig fart, men då började präs-
ten att bekymra sig för sina ögon, för det var dem, som jätten 
ville åt. 

Så en dag hade prästen sin väg förbi en stor hög, som låg ett 
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stycke utanför staden. Då fick han höra, att jätten hette Hinn, 
för det var någon inne i högen som sjöng: 

Hinn, Hinn, sonen min, 
rättnu kommer pappa din 
ned ifrån det höga 
med prästens bägge öga. 

Då gick prästen upp till jätten, som arbetade i ett av tornen. 
De var nästan färdiga båda två. 

Vad heter jag nu då? frågade jätten. 
Hinn, sade prästen. 

Då vart jätten rasande och kastade det stora järnspettet, han 
höll i händerna. Och det slog rätt igenom taket och vart ståendes 
bakom altaret, och där står det än i dag. Det är allt de, som velat 
ta bort spettet, men det är ljug, det får de inte. Jag har själv sett 
spettet stå där, omtalade berättaren. Stort och grovt som min arm. 
Så måntro, det var ingen dålig gubbe, som kunde handskas med 
ett tocket spett. (Edsvärå.) 

Kyrkklockorna. 
På den tiden de gamla kyrkklockorna i Norra Vånga fanns 

till, kunde man se ett par bruna fläckar på en av dem. Det var 
blodfläckar, sades det, och hur man gned, gick de aldrig bort, 
ty det var oskyldigt blod. 

Om blodfläckarnas uppkomst berättas: 
Det var så, att när kyrkklockan skulle gjutas, fick gesällen 

ge sig av i förväg. Han skulle ställa i ordning gjutformen och det 
ena med det andra. Mästaren skulle komma senare, och då skulle 
allt vara i ordning för själva gjutningen. Men han hördes aldrig 
av, och då resonerade gesällen som så, att det ena var inte värre 
än det andra. Han hade varit med så länge, att han kunde gjuta 
en klocka på eget bevåg. Och så skred han till verket. 

Nu var det sed att man skulle skänka något till klockan, något 
av metall, helst silver, ty ju mera silver, som sattes till, desto 
bättre klang fick klockan. Och vad folket bar fram, kastade ge-
sällen samvetsgrant in i ugnen. Han lyckades också över all för-
väntan väl. När man prövade klockan, hade den en sådan klang, 
att ingen hört dess make. Men när mästaren kom tillstädes — 
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han kom just som man lyckligt och väl fått upp klockan ur gjut-
formen — vart han rasande, för gesällen hade överträffat honom. 

— Har du tagit brödet från mig, så tar jag livet av dig! sade 
han, och därmed strök han till gesällen med sin hammare — 
det var samma hammare, som han prövade ljudet med — så 
gesällen vart död på fläcken. 

Det var, som sagt, gesällens blod som syntes på den gamla 
kyrkklockan, så länge den fanns till. (Norra Vånga.) 

Kyrkklockorna i Edsvära första kyrka var gjutna i en sand-
håla, som än i dag är synlig i backen strax norr om kyrkan och 
som kallas jutasmutta (gjutargropen; smutt, egentligen 'litet och 
trångt rum'). Mästaren, som åtagit sig gjutningen, bodde i Skara. 
Han skickade sin gesäll i förväg, för han skulle mura upp ugnen 
och ställa i ordning gjutformen. Men när gesällen kommit så 
långt, menade han sig också kunna gjuta klockan, alldenstund 
mästaren inte hördes av. Han höll sig emellertid inte till givna 
föreskrifter, utan tog mer silver, än han hade lov till. När man 
provringde, hördes klockorna ända till Skara, fast det är fyra 
mil dit. Så stark var klangen. Då vart mästaren rasande. Han 
kastade sig upp på sin häst och red i sporrsträck till Edsvära. Väl 
framme mötte han gesällen utanför kyrkan, och i ilskan strök 
han till denne, så han föll ned och dog. Se, en gesäll fick inte 
överträffa sin mästare, det var en sådan lag den tiden. Sedan tog 
mästaren ett borr och borrade ett hål i underkanten på klockan 
samt göt bly i det. Därmed dämpades klangen. Gesällen fick sin 
grav under klockstapeln, som stod kvar på sin ursprungliga plats 
intill år 1859, då man byggde ny kyrka med torn. (Edsvära.) 

En variant av samma sägen lyder så här: 
Gesällen gör klockan utan att invänta mästaren. När man 

vindat upp klockan ur gjutformen, tog han sin hammare och 
gjorde ett slag på klockans brädd, för han ville höra, hurudant 
ljud den hade. Då föll det tre droppar blod ur klockans brädd, 
och det betydde, att den skulle bli saker (orsak) till tre människors 
liv. När Mästaren hörde klockan, blev han så rysligt ond, för 
gesällen hade överträffat honom. Så långt hade ingen kyrkklocka 
hörts förr. Mästaren begav sig till Edsvära oförtövat. På vägen dit 
körde han ihjäl en käring, så bråttom hade han. Det var det första 
livet, som gick för klockans skull. Det andra blev gesällen, som 
mästaren slog ihjäl, men det tredje livet är igen. (Edsvära.) 
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I Saleby finns vårt lands äldsta ännu bevarade kyrkklocka, vars ålder med 
visshet kan fastställas. Runt klockan löper en runrad, vilken enligt Brate är 
av följande lydelse: »Då jag gjordes, då var tolvhundratjuguåtta vintrar från 
Guds födelse. A. G. L. A. Var hälsad Maria full av nåd. Dionysius vare väl- 

signad.» Foto G. Ewald 1924. 

Att Edsvära haft och fortfarande, har ovanligt starka och 
välljudande klockor erkännes allmänt. Vad som i hög grad bi-
drager till att Edsvära klockor hörs så vida, är att denna kyrka 
ligger högre än de flesta andra och att inga skogsåsar eller berg 
hindrar ljudvågorna. 

En gammal edsvärabo, född 1854, yttrade en gång följande: 
Det finns bara en kyrka till i Sverige, som har maken till 

Edsvära klockor. Kanveta, de hörs ju ända till Skara, men aldrig 
har det hänt att Skara klockor hörts så långt som hit. (Edsvära.) 
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Storklockan i Trävattna gamla kyrka var gjuten på samma 
gång som Edsvära första klocka. Var det lyhört väder, hördes 
klockan fyra mil. En gång hördes den ända till Borgstena. Man 
kände igen klockan på dess starka och vackra klang. Men när Trä-
vattna kyrka brann år 1849, gick storklockan förlorad. Lillklockan 
däremot förblev oskadad, den hänger i den nuvarande kyrkans 
torn. (Trävattna.) 

I en variant av sägnen, som lokaliseras till Barne-Åsaka, be-
rättas, att när mästaren kom och fick se, att gesällen förbrukat 
allt silvret och förstört vinsten för honom, blev han arg och strök 
till gesällen; det var dock ej hans mening att döda honom, men 
han råkade slå för hårt. När mästaren fann, att han gjort sig 
skyldig till dråp förstod han, att han måste låta sitt eget liv, och 
så tog han det själv. Två liv har alltså gått för klockan, men det 
tredje är igen. (Laske-Vedum.) 

Ods kyrkklockor har så stiver (stark) klang, att det lär vara 
högst få klockor, som överträffar dem. När man provringde, hör-
des klockorna ända till Skara. De överträffade till och med stads-
klockorna (domkyrkans klockor). Då kom skaraborna och bad 
att de skulle få lösa in klockorna för sin egen kyrka, men det fick 
de inte. Då var det någon, vem de i nu var, som ställde om, att 
det kom en blynagel i kanten på vardera klockan — det kunde 
odsborna inte hindra. Se, blyet dämpade klangen, så att klockorna 
inte överträffade Skara stads. Men, som sagt, likafullt är de bland 
de styvaste i klangen, som finns. (Od.) 

Från en annan socken i Gäsene berättas: 
Ornunga första kyrkklocka hade så stiver klang, att den över-

träffade Skara stadsklockor. Men det var en sådan lag den tiden, 
att ingen klocka fick överträffa domkyrkans, och därför slog man 
tre blynaglar genom brädden på klockan. Sedan vart den inte 
riktigt så stiver i klangen, men en grann klocka är det i alla fall. 
(Ornunga.) 

Innan man hängde upp klockan i sin stapel, måste den döpas, 
ty eljest kunde jättarna ta den. Ett allmänt förekommande namn 
var Maria. Andra namn var Magdalena, Susanna och Katarina. 
Edsvära äldsta kyrkklockor hette Maja-Lena (Magdalena) och 
Klara. 

Kyrkklockorna måste hållas i helgd. År 1781 byggde man torn 
på Kullings-Skövde kyrka. Under tiden stod klockorna på backen 
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med ett par stockar som underlag. Det året inträffade en särskilt 
svår torka; under de aderton veckor, man höll på med tornet, 
regnade det inte en enda gång. Då sade folket i socknen: 

— Det är Guds straff för vi har vanhelgat klockorna genom 
att ställa dem på blotta jorden. Bara vi får upp klockorna i tornet, 
blir det nog regn. 

Och underligt nog blev det så. (Södra Härene.) 

Sägner om sänkta kyrkklockor är mycket vanliga och lokali-
seras i de flesta fall till någon hulj, d.v.s. ett lugnvatten, där å 
eller flod får större bredd och djup. I en del fall berättas, att 
det var en jätte eller trollen, som kastade klockan i huljen. Visser-
ligen stod kyrkan liksom kyrkans klockor under en högre makts 
beskydd, en förutsättning var emellertid att klockorna var döpta. 
I andra fall, och dessa är inte så få, är det människorna själva, 
som i ofredstider sänkt ned sina klockor i sjöar och huljer för 
att på så sätt gömma dem undan för en inträngande fiende, van-
ligtvis dansken, ty den dyrbara malmen var ett eftersökt krigs-
byte. Men antingen klockan hamnat i vattnet på det ena eller 
andra sättet, misslyckades alla bärgningsförsök, ty klockan var 
trollbuen (trollbunden) ; därmed menas att trollen eller de mys-
tiska väsen, som enligt folktron höll till i vattnet, behöll vad som 
en gång sänkts ned. 

Eriksbergs första kyrkklocka ligger i ån, öster om kyrkan. 
Den har en jätte, som bodde i Solberga, kastat i. Han tålde inte 
att höra klockan. Så en dag tog han en sten, måttade den mot 
stapeln och träffade. Klockan flög ut och vart liggande i en djup 
hulj i ån, och där ligger den som sagt än i dag. Stället kallas för 
Klå ckehulj. (Eriksberg.) 

Ods första kyrkklocka tog trollen och sutta (kastade) i en sjö-
håla, som ligger bort i Damshagen. På samma sätt gick det i 
Källunga. När man lyckligt och väl fått upp klockan i sin stapel, 
kom bergtrollen och rövade bort klockan. Den ligger i ån vid 
Hårdakvarn. Namnet Klåckehulj erinrar också här om den sänkta 
klockan. (Källunga.) 

Huljer, vilkas namn erinrar om sänkta kyrkklockor före-
kommer även i Trävattna, Larv, Tråvad, Edsvära, Skarstad, Ask-
landa m.fl. socknar. Samtliga socknar har också en sägen om hur 
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man sökt bärga klockan. Smärre varianter förekommer men i det 
stora hela är dessa sägner rätt likartade. 

Från Larv berättas: En gång, då danskarna var i antågande, 
sänkte larvaborna ned sin kyrkklocka i huljen, som är nedanför 
prästgården. Det var för att fienden inte skulle ta den. Men sedan 
var det stört omöjligt att få upp den igen. Den var trollbunden, 
sades det. Man rådgjorde sig med en klok, och enligt dennes råd 
sökte man upp ett par helsvarta tvillingstutar, vilka man utrus-
tade med ok av vildapel och en krok av oxel. Till utrustningen 
hörde vidare ett spö av flogrönn (flygrönn) att driva på stutarna 
med. Tvenne bröder, som var tvillingar, skulle ha hand om arbetet, 
och under detsamma måste de iakttaga fullkomlig tystnad. 

Efter åtskilligt sökande ordnade det sig med både det ena 
och det andra. Och så skred man till verket. Man sänkte ned 
kroken i huljen och lyckades få den om maljan. Klockan låg redan 
i vattenbrynet, då stutarna gav efter. 

— Å, så ta i bara! skrek en av männen till — det var den, 
som höll i udda (tömmen) — och så gav han stutarna ett svirane 
(rapp) var med spöet. Han glömde sig, kantänka. 

I detsamma sjönk klockan ned i huljen igen. Sedan den dagen 
har ingen försökt vidare. (Larv.) 

Enligt en variant skulle stutarna vara helvita och arbetet skulle 
utföras en torsdagsnatt. (Ornunga.) Det berättas vidare, att sänkta 
klockor måste lösas med vissa ord. Om man glömt dem eller inte 
kände rätta lösenordet, var det lönlöst att försöka bärga klockan. 
(Hudene.) 

Klocksägnen från Edsvära är lokaliserad till Borga by, som 
en gång varit kyrkby i egen socken. Kyrkan låg på den plats, 
som numera går under namnet o'körke. Denna sägen avviker i 
någon mån från övriga och lyder som följer: 

Under ett av krigen, vilket det nu var, sänkte borgeborna ned 
sin kyrkklocka i den stora och djupa Neckehulj för att på så sätt 
gömma undan den för fienden. Men när det sedan blev fred i 
landet och man skulle ta upp klockan, var det förgjört. Borge-
borna vände sig då till en klok för att få råd. Denne sade, att om 
de födde upp ett par slutkalvar uteslutande med söt mjölk, skulle 
de lyckas med dem som dragare. Det första par stutar, som där-
efter föddes i byn, fick aldrig smaka annat än nysilad mjölk. 
Men så en dag, då pigan på gården skulle ge kalvarna drycken, 
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Om Jällby lilla träkyrka berättas att den varit en offerkyrka. Dess äldsta 
del härleder sig från medeltiden, men den har blivit tillbyggd flera gånger. 
Det oaktat är den en av de minsta inom Skara stift. En sägen förmäler att 
kyrkan i Jällby fanns till redan före syndaflodens dagar. Foto G. Ewald 1917. 

råkade hon slå ut en del av mjölken, och rädd för bannor, som 
hon väl var, tog hon och spädde ut den återstående mjölken med 
en slatt skate (diskvatten), varefter hon gav kalvarna att dricka. 
När den dagen kom, att borgeborna skulle bärga sin klocka, miss-
lyckades de just därför att pigan inte hållit sig till vad som en gång 
var bestämt. Då var det någon, som gav till ett hånskratt i ån 
och sade: 

— Försök inte med nåka skulekalva 
Så misslyckades även det försöket. (Edsvära.) 

Offerkyrkor och helgonbilder. 

I Skärvum i Grolanda har funnits en kyrka förr i tiden. Där 
brukade de, som var sjuka eller i annan nöd, offra, och det 
hjälpte. Men så blev kyrkan nedlagd, och Skärvums socken för-
enades med Grolanda. 
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Nu är det en gård i Skärvum, som heter Kyrkebol, och den 
gården har sina ägor så belägna, att de omsluter platsen för den 
gamla kyrkan och kyrkogården. En gång hade bonden på Kyrkebol 
en dräng, som var stum. Hände sig så en vår, då drängen arbetade 
på en åker, att han blev rysligt trött, och då satte han sig ned 
på en gräsren. Hans mening var att endast sitta några få minuter, 
men som han satt, föll han i sömn och sov djupt. När han vaknade, 
kunde han tala rent och tydligt. Han hade sovit på en ren, som 
tillhörde den gamla kyrkogården, utan att veta vad det var för 
ett ställe. Han vart botad för livet. (Hällestad.) 

Landa kyrka är en bönhörelsens kyrka. Så sade alltid de 
gamle. Ber man för en sjuk i den kyrkan, blir han snart återställd, 
om så är att sjukdomen kan vändas i hälsa, varom inte så dör han. 
Han slipper att ligga i plågor. (Siene.) 

Ännu i medio av 1800-talet hade de flesta socknar sina medel-
tidskyrkor i gott behåll. Även kyrkans inventarier, såsom altare, 
altarskåp, dopfunt och predikstol liksom målningar och prydnader, 
var åtminstone delvis från samma tid. Kyrkans helgonbilder hade 
visserligen flyttats bort från sina ursprungliga platser, men i de 
flesta fall fanns de likväl i gott behåll, ehuru de stod litet i skym-
undan. Det förhöll sig tydligen med helgonbilderna och krucifixen 
som med sönderlästa biblar och psalmböcker i våra farföräldrars 
tid. Även om boken var obrukbar, ville man inte avsiktligt förstöra 
den, i varje fall fick den inte brännas upp, ty det kunde föra sorg 
och ledsamheter med sig. Hade man ej längre bruk för kyrkans - 
bilder, ville man inte avsiktligt förgripa sig på dem, ty de före-
ställde heliga män ogh kvinnor, och förfädren hade en gång i 
tiden vördat och bett till dem. Man resonerade som så: De kan 
gärna stå, där de står; de står ju inte i vägen för någon; de tär 
ju inte på något kapital o.s.v. 

Under 1800-talets mitt blev emellertid mångt och mycket 
annorlunda. Väckta präster grep in med »Elie anda och kraft» 
mot gamla inrotade fördomar. Deras nit verkade på de övriga präs-
terna, och även allmogen fick vid denna tid en annan syn på 
många ting. När prästerna ivrade för att röja rent i kyrkorna och 
kasta ut den gamla bråten, gav allmogen som regel sitt bifall här-
till, men det kunde också hända att de höll emot. Varför, det kunde 
de väl knappast klargöra, men de var bäst tillfreds med att det 
fick vara, som det var. Om .denna dragkamp mellan präst och 



Två apostlar och ett kvinnligt helgon. Des,su bilder har ursprungligen tillhört 
ett altarskåp från 1400-talets slut. Hudene. Foto A. Winbo 1928. 

konservativ allmoge kunde en del äldre personer berätta ett och 
annat ännu för ett par årtionden tillbaka. 

I Asklanda kyrka fanns bland annat tre träbilder, som före-
ställde tron, hoppet och kärleken. Prosten Åstrand ville ha bort 
tron — det var en gubbe med en stor spann — den led han inte. 
Asklandaborna stretade emot i det längsta. De tyckte om sina 
bilder, fast de var gamla och skröpliga. (Siene.) 

Likadant var det i Algutstorp. Prosten Yllander 2  ville ha 
bort alla gamla bilder och träbeläten; bönderna bad för dem, 
men prosten var obeveklig. En bonde, som gick under namnet 

1  Johan August Åstrand var född 1850, blev kyrkoherde i Nårunga 
pastorat, dit Asklanda hör, år 1886, död 1911. 

2  Yllander var född år 1781, blev kyrkoherde i Algutstorps pastorat 1826, 
död där 1868. 
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Hjälta-Petter, tog sig till och med för att processa med prosten. 
Han processade, så länge han hade något att processa med, sedan 
måste han ge sig, så prosten vann ju omsider. Efter den dagen 
gitte Petter inte att besöka socknens egen kyrka, utan antingen 
gick han utsocknes eller också stannade han helt enkelt hemma. 

En gång, då prosten Yllander var på väg hem från kyrkan i 
Algutstorp, mötte han Hjälta-Petter, som också var på väg hem, 
men han kom från gästgivargården i Hägrunga, där han druckit 
brännvin, så söndagsförmiddag det var. Prosten höll in sin häst, 
hälsade och frågade: 

Se, god dag, fader Petter. Vad har du varit i för kyrka 
i dag? 

I Asklanna (Asklanda), svarade Petter. 
-- Såå, nå vad hade prästen för ingångsord där? återtog 

prästen. 
Baruks bok, sex å nie (sjätte kapitlet och nionde versen), 

blev svaret. 
Prästen, som var obekant med texten, frågade: 

Nå, säg mig, vad står det där? 
Petter läste: 
— Och prästerna stjäla av avgudomen silver och guld och 

förtärat med skökor i horohuset. 
Då hade prosten hört nog. Petter var densamme, bitter och 

oförsonlig, nu som förr. Prästen fortsatte sin väg och Petter sin. 
(Siene.) 

I Norra Vånga kyrka fanns en gammal träbild, som man 
kallade kornguden, ty den troddes främja god årsväxt. När bön-
derna sått färdigt, gick de till kyrkan och hämtade ut kornguden, 
varefter man bar denne omkring de besådda åkrarna. 

En äldre man i Edsvära berättade efter sin farfader, som var 
infödd vångabo, att många bönder höll fast vid seden ännu så 
sent som under 1800-talets första årtionden. Man passade vanligt-
vis på att gå i själva daggryningen, medan folket i byn ännu låg 
i sin goda sömn, ty man skämdes för att gå på dagen, menade 
berättaren. Det kan emellertid också tänkas, att det hörde till 
gammal sed, att man skulle passa på just vid sols uppgång. Att 
de på guden troende ej var så få framgår därav, att de understun-
dom stötte samman i kyrkan eller på kyrkvägen. En gång var det 
en bonde, som gått åstad för att hämta guden, och när han kom 
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Denna bild, som föreställer 
Sankt Olov, är bäst känd under 
namnet »kornguden», ty den 
troddes ha förmågan att främja 
god ärsväxt. Bilden tillhör Väs-
tergötlands museum i Skara. 
Kungl. Vitterhets historie och 
antikvitets akademiens arkiv. 

i tornförstun, mötte han sin granne med guden i fånget. Båda hade 
gått åstad ovetande av varandra. Passade man inte på i tid, fanns 
ingen gud att hämta; då hade någon annan redan gått ut till 
sina åkrar med den. (Edsvära.) 

Inträffade långvarig torka, som äventyrade den växande 
säden, vädjade man till kornguden. 

Se, kornguden, den måste de tillbedja stadigt och allvar-
ligt, om de skulle få regn i torra somrar, sade en berättare på tal 
härom. Vidare berättas: 

Inträffade svår och långvarig torka, brukade vångaborna 
gå samman och gräva upp en damm, som de kallade Kap parsdam-
men (Kapelldammen), och så bar de ut kornguden. (Norra Vånga.) 

En äldre kvinna berättade en gång följande efter sin far- 
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moder, som var född i Norra Vånga ett av de första åren på 1800-
talet, antagligen 1802. 

Kornguden, se den mindes min farmor; den såg hon fler-
faldiga gånger det året, då hon läste för prästen, då stod bilden 
i kyrkans sakristia. Ett år på 1820-talet inträffade särskilt svår 
torka och missväxt. En bonde, som satt sin lit till kornguden, blev 
då så förbittrad, att han vid första bästa tillfälle strök till guda-
bilden, så att näsan lossnade och föll av. När prästen fick se detta, 
ställde han om att guden försvann. Man tog för givet, att den var 
förintad och borta för alltid, men efter en del år sporde man, att 
den fanns i gott förvar i Skara. De gamle, som hade guden i kärt 
minne, gladde sig däröver. 

— Fast det var ju för ledsamt att han skulle mista näsan 
på sista slutet, suckade man, han som var så grann och fin. 
(Edsvära.) 

Enligt Karl Torin, som i Västergötlands Fornminnesförenings 
tidskrift för år 1877 berättat om »Kornguden i Vånga», inträffade 
den ovan relaterade händelsen 1826. Bilden, som numera står i 
Västergötlands museum i Skara, är enligt sakkännares mening ett 
mycket vackert arbete och föreställer Sankt Olov, samme Olov, 
som under medeltiden dyrkades som Norges skyddshelgon. Helige 
Olov var ej heller okänd i Sverige, ty hans bild finns i ett stort 
antal kyrkor i landet. Anmärkningsvärt är att bilden omnämnes 
med ordet »guden» eller »kornguden» och att dess dyrkan av flera 
berättare sammanställes med den redan nämnda Kapparsdammen. 

Kapparsdammen låg i närheten av den s.k. Kapparsbacken 
(Kapellbacken) i byns södra del. Enligt sägnen har ett kapell stått 
på denna plats, därav namnet. 

— I mina barnaår fanns en hel (une (lund) av stora ekar på 
Kapparsbacken, berättade en av byns äldre kännare på sin tid. 
Här fanns också många resta stenar. 

Detta liksom åtskilligt annat kan tyda på att backen varit 
byns urgamla kultplats. Till densamma har alltså hört en damm, 
vilken tid efter annan måste grävas upp, för att den skulle vara 
i fullgott skick. Dammen fick sitt vatten från ett källsprång i back-
sluttningen. Det berättas att man understundom offrade i dammen 
eller källan; den tillhörde dock ej de heliga källor, ur vilka man 
drack och offrade under midsommarnatten. Då höll man sig till 
en källa, som man kallade Jungfru Marie källa och som låg i 
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backsluttningen norr om kyrkan. Till Kapparsdammen knöt sig 
andra traditioner, som framgår av följande: 

Inträffade svår och långvarig torka, gick bönderna samman 
och grävde upp Kapparsdammen. Torkan betraktades nämligen 
som ett straff för någon underlåtenhet eller försummelse, i detta 
fall alltså dammens underhåll. Men det dugde inte att gå åstad 
när som helst. Nej, det skulle ske på söndagen, så snart prästen 
läst bönen för landets gröda. Ja, de kunde väl inte gå, förrän 
gudstjänsten var slut, men grävningen måste ske omedelbart på 
densamma. Om männen gick hem för att byta kläder eller för att 
hämta verktyg, skedde det på villkor, att ingen fick förse sig med 
mat eller dryck; det måste såväl den ene som den andre vänta med, 
tills grävningen var överstånden. 

Sista gången, dammen grävdes upp, var församlingens nyvalde 
klockare med som åskådare. Han hette Liljeberg, och med tiden 
blev han även vald till socknens förste folkskollärare. Som kloc-
karen stod där, fick han se en liten molntapp stiga upp. 

Se, gossar, sel utropade han då. Det mulnar leingena 
(redan). 

Han var så fin på't, den här Liljeberg, anmärkte berät-
taren. Han kallade männen för gossar, det var sådana fasoner, 
han lärt sig i Skara. Präster, som tidigare varit lektorer vid Skara 
läroverk, brukade kalla sina manliga församlingsbor för gossar. 
Det skedde av gammal vana, men när unge Liljeberg tog sig för 
att efterlikna präster och lektorer, fann man honom löjlig. 

Den gången blev det verkligen regn, men , när bönderna ett 
par år senare kom samman för att gräva upp dammen, var det 
många, som höll sig undan. Då resonerade de församlade som så: 

Vill de inte hjälpa till att hålla dammen i skick, så inte 
ska vi gräva för deras räkning. De må stå sitt kast. 

Och så skildes man åt utan att fördjupa dammen. (Norra 
Vånga.) 

Så långt berättaren. Liljeberg var klockarson från Brodde-
torp och född 1816. Om man antager att han var i 20-årsåldern, 
då han blev vald till klockare i Vå'nga, skulle den sista grävningen 
ägt rum i slutet av 1830-talet. 

Så gick ett eller ett par årtionden. De, som önskade värna om 
gammal sed, blev allt färre för varje år som gick, de kunde inte 
längre göra sig gällande. Det var ej heller så lätt att ingripa, ty 
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vad som varit byns gemensamma jordområden, blev efter skiftet 
enskild mans ägor. Kapellplatsens ekar och lindar stod där med 
delvis förtorkade grenar och till ingen nytta, alltså högg man ned 
dem för att kunna utnyttja jorden som åker eller betesmark. 
Stenarna fördes bort en efter annan för att tjäna olika ändamål. 
Dammen dikades ut och fylldes upp. På 1920-talet anlades en 
större trädgård på samma område, där Kapelldammen ursprung-
ligen legat. Av kvarstående stenar märkes en runsten i vägens 
omedelbara närhet samt några kullfallna stenar på vägens mot-
satta sida. Den gamla vångabyn har varit en betydande och i 
många avseenden högeligen intressant by. 

Om kyrkbyggen i senare tid. 

Under 1800-talets mitt förekom ett stort antal kyrkbyggen, 
om vilka äldre personer har ett och annat att berätta. Av dessa 
berättelser får man en god inblick i vilka stora offer den tidens 
människor av kärlek till den fäderneärvda kyrkan villigt under-
kastade sig. Det var ej blott fråga om penningbidrag utan också 
om körslor och dagsverken en hel sommar över. Här framskymtar 
även den svenske bondens starka självkänsla. Det var han, som 
byggde kyrkan, och följaktligen var det inte värt, att någon opå-
kallat lade sig i hans görande och låtande; till och med försam-
lingens präst, hur avhållen och värderad han än var, gjorde klokt 
i att vackert hålla sig på sin kant, enkannerligen då det gällde det 
praktiska arbetet., 

När Trävattna gamla kyrka brunnit ned — det var 1849 som 
den brann — ville prosten Forssblad 1 i Floby, att Trävattna och 
Hällestad skulle bygga kyrka gemensamt, ty den senare socknen 
hade endast en gammal träkyrka, liten och bristfällig. Men det ville 
trävattnaborna inte vara med om. Visserligen var socknen liten 
och föga bärkraftig, men sin egen kyrka ansåg de sig dock kunna 
bygga. Prosten gav sig emellertid inte, ty han var van att driva 
sin vilja igenom. Han reste in till Skara för att övertala biskopen, 
men ett par trävattnabor gav sig också åstad, och de kom fram en 
stund före prosten. När denne anlände, öppnade biskopen ett 
fönster och gav tecken att han skulle stanna. 

1  Anders Fredrik Forssblad var född 1783, han blev kyrkoherde i Floby 
1830, prost där 1833, död 1861. 
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— Jag känner ditt ärende, sade han. Du haver intet där-
för. . . Mina kära trävattnabor vill uppföra Herrens hus på dess 
förra grund. . . Ho är då du, som vill förmena dem detta? Vänd om! 

Och det gjorde prosten. Han hade gjort sig besvär förgäves. 
Ny kyrka byggdes 1854. (Trävattna.) 

Enligt en annan berättare, vilken tydligen kommer verklig-
heten närmare, relateras händelsen så här: 

Prosten Forssblad ville att såväl Trävattna som Hällestad 
skulle förena sig med Floby, som var moderförsamling och där 
man redan uppfört en stor och grann kyrka; den byggdes 1845. 
Men det ville inte trävattnaborna vara med om, utan de vädjade 
till biskopen, alldenstund prosten var omedgörlig. Patron Lind-
gren på Salaholm åtog sig församlingens sak och reste in till Skara 
för att tala med biskopen. Medan han satt där kom Forssblad. 
Biskopen gick emot honom och sade: 

— Jag. känner allaredan ditt ärende, min kära Forssblad, 
men denna gång har du gjort dig besvär förgäves. Trävattnaborna 
vill bygga sig en egen kyrka, och det skall vi inte förmena dem. 

Patron Lindgren understödde kyrkbygget på flera sätt, och 
efter kyrkans fullbordan skänkte han orgelverk samt tvenne ljus-
kronor till densamma. 

Om detta kyrkbygge berättas vidare: 
Den nya kyrkan byggdes av kilad sten. Man höll på en hel 

sommar med att kila sten både här och där i markerna, ty man 
måste ta stenen, där man fann lämplig sådan. När det sedan blev 
vinter och snö, forslade man fram stenen på särskilt byggda slädar, 
och påföljande vår satte man igång med bygget. Så länge man 
murade på de nedre varven, var det ingen svårighet att placera 
stenarna, där de skulle ligga. Det skedde med tillhjälp av vågter 
(hävstänger), spett och villiga armar, och sådana var ingen brist 
på, ty hela socknens arbetsföra befolkning gjorde dagsverken i 
tur och ordning. När man kom ett stycke upp, blev det emellertid 
värre. Då byggde man en stark ställning runt omkring kyrk-
murarna samt en brygga, som förde upp till densamma. Bryggan 
växte i längd, ju högre upp man kom. Till slut var den så lång, 
att den räckte ut till vägen, där kyrkogårdsportarna står. På 
denna brygga bar man upp stenarna med tillhjälp av en bår, som 
var så stor och tung, att enbart den utgjorde flera mans börda. 
Skulle man ha fram en större sten, erfordrades inte mindre än 28 
7 



98 

man under bårarmarna. Värst var det, då man skulle vika om-
kring hörnen, ty ställningen var inte så bred, att bärarna hade 
tillräckligt stort svängrum. Då fick de passa sig, så att de inte 
damp i backen. 

För att bärarna lättare skulle kunna hålla takten, hade de 
Svenna Karl sittande överst på båren. Han var endast en pojke 
på den tiden, därtill liten och klen för sina år, så han tyngde inte 
så värst mycket. Men det var en som kunde sin sak. Han spelade, 
han trummade, han hojtade och sjöng om vartannat, men alltid 
så, att det blev ordentlig takt av det, och det var ju huvudsaken. 
Dessemellan roade han gubbarna med sina befängda historier. 
På så sätt blev Svenna Karl känd både vitt och brett, och med 
tiden vart han den värste historiemakare, som fanns i sju socknar, 
om inte fler. (Trävattna.) 

I medio av 1860-talet byggde man ny kyrka i Larv. Om detta 
kyrkbygge berättas bl.a. följande: 

Det var ett fasa slet, de hade, innan de fått upp all stenen på 
murarna. Och aldrig grunde (förslog) det med varken det ena eller 
det andra, för kyrkan var inte tilltagen måttligt stor. Så många, 
som var arbetsföra, måste de hjälpa till med bygget, men till slut 
tröttnade de litet var. 

En orsak till att man miste intresset för kyrkbygget var, att 
prästen, Cederin, sprang där jämt och ständigt för att ordna med 
det som var, för det mesta sådant, som han inte hade någon an-
ledning att befatta sig med, ty det var böndernas göra att bygga 
kyrka och inte prästens. Han kallade alla för gossar, men det kom 
sig därav, att han hade varit skolmagister i sina mesta och bästa 
år. När han blev utnämnd till kyrkoherde i Larv, var han redan 
en femtio års man. Den tiden var pastoratet regalt och följaktligen 
var det Kungl. Maj:t, som utnämnde kyrkoherde. Vad Cederin 
beträffar, såg ju konungen liksom de män, vilka hade talan hos 
denne, först och främst till sökandens bokliga meriter, men om 
han var lämplig som präst eller ej, var tydligen en underordnad 
fråga.' 

I början av 1870-talet byggdes ny kyrka i Norra Vånga, och 
rörande detta kyrkbygge berättas följande av en man, vilken som 
helt ung deltog i detta bygge. 

I Anders Fredrik Cederin var född år 1809, kyrkoherde i Larv under 
åren 1861-1877. Kyrkan byggdes 1865. 
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Olof Warholm, född 1816, kyrkoherde i Norra Vånga 1860, död 1898. War-
holm var en verklig kraftnatur och höll mönstergill ordning i sitt pastorat. 
Han gjorde slut på alla smygkrogar och lönnbrännarnästen samt bekämpade 
med framgång många andra olater hos sina församlingsbor. Av äldre ortsbor 

omnämnes han med namnet »Stark-011e». 

När de byggde den nya kyrkan här i Vånga, sjöng de så 
förusla visor. Prästen vart alldeles rådlös, men det var hans eget 
fel, för han sprang där jämt och ständigt och ville bestämma om 
det som var, och det led sockenborna inte, för det var de, som 
byggde kyrkan, och inte prästen. Det var därför, som de klämde 
till med de allra fulaste visorna, när som han kom. Prästen talade 
och förmanade, men vad hjälpte det? Då kallade han in bygg-
mästaren och sade honom, att han måste hålla efter folket, men 
då sade denne: 

— Får de inte «sjunga, så får vi inte upp en enda sten på 
kyrkmurarna, mer än vi har fått. 

Prästen gav emellertid inte efter, utan nu skulle det bli slut 
på den ogudliga sången, mente han. Se, det var en så sträng och 
husbondaktig präst, den här Warholm. 

Ja, det gick, som byggmästaren förutsagt, när bärarlagen inte 
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fick sjunga, kom de i olag och orkade inte upp med båren. Bygget 
höll på att stanna av helt och hållet. Då var det någon, som före-
slog, att man skulle tillkalla en spelman. Förslaget vann allas 
gillande, och en spelman, som gick under namnet Krut-August, till-
kallades. Sedan blev det åter fart på bygget. Spelmannen gick 
framför bärarlaget och spelade för var sten, de bar upp. Laget 
bestod som regel av 16 man, och tack vare musiken kunde man 
hålla jämna steg med varandra. I stället för den fula visan, som 
ej kan återgivas, höll man sig i fortsättningen till följande lilla 
nätta strof: 

När solen sjunker neder, 
går månen upp igen. 
Hur sent det blir på aftonen, 
går gossen till sin vän. (Norra Vånga.) 

KYRKLIGA SEDER OCH BRUK. 

Söndagen och söndagens mässa. 

Bönder, som hade häst och vagn och som bodde avlägset, 
brukade åka till kyrkan de stora högtidsdagarna, först och främst 
jul- och midsommardagen. Likaså var det sed att man skulle åka 
till kyrkan den lördag och söndag, då barnen läste fram och gick 
till sin första nattvard. Vid en del kyrkor fanns ett gammalt 
socknastall, men det förslog inte långt, utan när man åkte, hade 
man någon viss gård i kyrkans närhet, där man kunde köra 
fram och ställa in hästen, t.ex. i något skjul. Fanns ingen plats 
att tillgå inomhus, band man hästen vid en vägg utomhus eller 
vid vagnens ena bakhjul, vilket var mycket vanligt. Vagnhäcken 
fick då tjäna som krubba. Fanns någon hemmavarande på gården, 
som var villig att se till hästen allt ibland, kunde man vara utan 
bekymmer. Varom ej fick man se till honom själv en eller ett par 
gånger under gudstjänsten. I allmänhet var det fler kyrkobesökare, 
som hade sina hästar på samma gård, och då turades man om att 
se till dem. Den, som gick ut, såg inte bara till sin häst utan även 
till sina grannars. Gudstjänsten pågick vanligtvis i två till tre tim-
mar, och följaktligen hade man god tid till att både komma och gå. 

Bortsett från dessa kyrkliga bemärkelsedagar gick man för 
det mesta till fots till kyrkan, även om man hade ett stycke väg. 
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På söndagens morgon, när man gjort undan alla sysslor 
såväl ute som inne och stökat undan frukosten, tvättade man sig 
omsorgsfullt samt ömsade kläder. I regel tog man på sig de körke-
bäste, men var det vinter och kallt, var rätt vanligt att männen 
behöll sina fårskinnspälsar på och drog en vadmalsrock utanpå 
den, ty kyrkan var kall, och man måste kläda sig, så man begick 
sig i kylan. 

Särskilt lade man stor vikt vid klädseln på de stora högtids-
dagarna liksom böndagarna och de söndagar, då man gick till 
nattvarden. Männen klädde sig då i livrockar av svart kläde, vit 
skjorta och svart spännhalsduk. Även kvinnorna klädde sig ute-
slutande i svart och vitt. 

Under 1870-talet undergick kvinnodräkten den förändringen, 
att de vita förklädena och de vita huvuddukarna utbyttes mot 
svarta sådana. Äldre kvinnor, som hade svårt för att helt skiljas 
från det vita, brukade bära en vit duk under den svarta, en s.k. 
tresnepp. Den vita duken lades så pass långt framom den svarta, 
att den"bildade en vit bård. Jag minns att min mor brukade kläda 
sig så, tillägger en berättare. (Tråvad.) 

Kristi himmelsfärdsdag och midsommardagen utgjorde dock 
ett undantag. Då klädde man sig i ljusa och färgrika dräkter. 
Kristi himmelsfärdsdagen kallades för första barannatadan, ty 
den dagen var kvinnorna klädda i sommarkläder med vackra 
västar och lintygsärmar, då de gick till kyrkan. 

Så snart husfadern var färdig med sin klädsel, tog han fram 
psalmboken och letade rätt på van jat (Evangeliet) för dagen. Han 
var väl förtrogen med sin bok och visste, var han skulle söka. 
Men icke förty var han angelägen om att ha rätta stället i bered-
skap, ty han var inte särskilt fortfärdig, och han ville inte sitta i 
kyrkan och feppla med bladen. Så lade han knepp för dagens text 
och stoppade psalmboken i sin innerficka. Hustrun var sällan 
färdig lika fort som mannen, men man började dagen i tid och 
behövde följaktligen inte jäkta med vare sig det ena eller det andra. 
När kära mor hunnit så långt, att hon fått psalmboken i hand, 
följde hon fars exempel och letade upp dagens evangelium. Men 
hon hade ett fint märke i sin bok, som hon med varsam hand 
flyttade till rätt ställe. Det var ett broderi i siden och föreställde 
Kristi kors med törnekransen. Märket var lika långt som psalm-
boken samt försett med fransar, som nådde utanför bladen. Dylika 
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märken var på modet under 1870- och 1880-talen. När unga flickor 
skulle läsa fram och fick sin första psalmbok, brukade de även få 
ett fint märke av någon god vän, som kunde brodera sådana, rätt 
ofta var det en snäll fru eller fröken på herrgården, som var 
givaren. 

Var det sommar, gick kära mor därpå ut till sitt blomster-
land vid stugans gavel och bröt av några kvistar åbrodd. Salvians 
friska doft tilltalade henne nästan mer, men dessa blad vissnade 
så fort. Åbrodden däremot höll sig bättre, och den bibehöll sin 
doft, även sedan den vissnat; alltså valde hon den. Så tog hon sin 
psalmbok, lade åbrodden på dess pärm och vek därefter det vita 
hännklät (handklädet) omkring såväl bok som blad, dock ej full-
ständigare än att man kunde se, vad hon bar i händerna. Det hörde 
nämligen till seden, att man skulle hålla omkring bok och hand-
kläde med båda händerna. Hade man lång kyrkväg, var det ej 
sagt att man kunde gå med händerna slutna omkring boken hela 
vägen, men man iakttog dock alltid denna sed, när man kom i 
kyrkans närhet och när man gick fram på gången. 

Under den tid, då det blommade som rikligast, brukade kvin-
norna förse sig med några blommor, då de gick till kyrkan. Man 
valde då sådana blommor, som hade en frisk och upplivande doft, 
helst några träroser (törnrosor). Blomsterkvasten kallades krudde-
käst (kryddkvast). Den fick inte vara stor, inte större än att man 
kunde hålla den i handklädet jämte psalmboken. Nätt och fint 
skulle det vara. 

Man kan fråga sig, varför en gången tids kvinnor särskilt 
intresserade sig för åbrodden m.fl. starkt luktande bladväxter. Ja, 
först och främst var väl orsaken den, att dessa blad hade en upp-
livande doft, och de stod gröna hela sommaren över, under det 
att blommorna endast varade en helt kort tid. Man fäste sig även 
vid att mor och mormor m.fl. i släkten vårdat sig om och brukat 
dessa bladväxter. De hörde s.a.s. samman med kyrkogången och 
bidrog på sitt vis att stämma till andakt och kära minnen. Och så 
ännu en sak; det var så vilsamt att ha något i händerna. 

Sedan satt de där och luktade på sina blad, säger en berät-
tare, medan prästen läste och predikade. Det var för att de inte 
skulle somna, ty trötta som de var efter veckans släp och slit, 
frestade det allt på, och predikan räckte ju i timtal. (Larv.) 

Vidare brukade man förse sig med några nejlikor, en bit inge- 
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A. Liljeberg, född 1816, klockare och organist i Norra Vdnga 1835, folk-
skollärare vid samma sockens nyinrättade skola 1843, död 1881. 

fära och några sockersmulor. Sockret lindrade om en hosteri (host-
anfall) skulle komma på, och ingefäran sved på tungan så pass, 
att man höll sig vaken. Nejlikorna sved även de, fast inte lika 
mycket; det var mest för smakens skull, som de satt och tuggade 
på sådana. Gubbarna hade ju sitt snus, inte så kvinnorna, och de 
behövde något att friska upp sig med, de också. 

Sådana kryddor, som man använde i kyrkan, kallades körke-
krudder och förvarades i en särskild dosa, som benämndes krudde-
ddse; den var helt liten och svarvad av bok eller masurbjörk, som 
regel vackert formad. Vare sig man tog upp sin snus- eller krydd-
dosa, var det sed, att den skulle sändas omkring till samtliga i 
den bänk, i vilken man satt. 

Var det inget, som hindrade, följdes man och hustru åt till 
kyrkan. När barnen blev så pass, att de kunde gå vägen, fick även 
de följa dem. Särskilt under sommaren var det rätt vanligt, att 
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man gick man ur huse. Vanligtvis var det männen, som infann sig 
talrikast, under det att deras hustrur ofta var förhindrade av 
dibarn och hushållsbestyr. Männen var även särskilt intresserade 
av kungörelserna, och detta var en bidragande orsak till att de inte 
gärna försummade någon gudstjänst. Allt som allt: intet hem 
utan att åtminstone någon bevistade söndagens högmässa. 

Det var alltså inte bara en religiös utan också en samhällelig 
plikt att bevista den allmänna gudstjänsten, men ingalunda en 
skyldighet, vilken man kände som en tunga, utan den var förenad 
med verklig glädje. Söndagen och söndagens mässa var livets hög-. 
tidsstunder, och att på kyrkbacken liksom på vägen till och från 
kyrkan få träffa samman med vänner och bekanta var också ett 
stort nöje. Det fattades minsann inte samtalsämnen. När den dagen 
kom, att man på grund av sjukdom och ålderdomskrämpor inte 
längre förmådde följa de andra till kyrkan, var livet med ens åt-
skilligt fattigare. Hur starkt man kände samhörigheten med för-
samlingen och kyrkan framgår därav, att de gamle ofta påminde 
de yngre om att ha dem i åtanke under kyrkobesöket. 

— Glöm inte oss gamle! brukade de säga. Eller: Tag oss med 
till kyrkan i dag! 

Meningen var alltså den, att den eller de, som bevistade guds-
tjänsten, borde ha de hemmavarande i tankarna och bedja för 
dem. Varför just i kyrkan? Jo, den bön man bad i kyrkan, den 
ansågs ha en särskild kraft. Det var därför de gamle alltid var 
så angelägna om att de yngre skulle ha dem i åtanke under guds-
tjänsten och i bönerna. 

En äldre man, född och uppvuxen i Kåryd i Larv, berättade 
en gång, att hans far söndag efter söndag, år ut och år in, så 
länge hälsa och krafter stod honom bi, gick den drygt en mil långa 
vägen till kyrkan i Larv. Vintertiden kunde det väl hända att 
han en och annan gång måste stanna hemma på grund av snö-
hinder, men han gav sig inte i första taget. Så snart barnen blev 
så pass stora, att de kunde gå vägen, fick de göra honom sällskap. 
Berättaren var åtta år, då han första gången gjorde sin far sällskap 
till kyrkan. Det fick inte vara några bortklemade barn, som skulle 
gå hela två mil på söndagen. 

De söndagar, då det var nattvardsgång, gick fadern alltid 
fastande, men eftersom vägen var lång, stoppade han en bit bröd 
i fickan, så han hade att äta på hemvägen. Söndagens eftermiddag 
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tillbringade han i hemmet. Den dag, man anammat nattvarden, 
företog man sig inget världsligt. (Larv.) 

Seden att man skulle gå fastande till nattvarden var allmän. 
Likaså var det allmän sed, att man skulle hålla sig i stillhet under 
återstoden av dagen. Helst borde man ägna sig åt Guds ords 
betraktande. Den gängse benämningen för nattvardsfirandet var 
att gå te skreft eller att gå fram. 1 förra fallet syftade man på 
skriftermålet, vid vilket man lade särskild vikt, i senare fallet 
själva nattvardsfirandet. 

När kyrkobesökaren kom åter, hälsade han de hemmavarande 
med ordet: Mässa! eller: Mässa i Guds namn! Helst borde han 
också ta i hand. På så sätt fick de hemmavarande del av mässans 
välsignelse. Det är att märka, att denna hälsning framfördes, innan 
man sade något annat. 

Men om de gamle inte hade någon anhörig? Ja, då var man 
helt beroende av goda vänner och trogna grannar. En av mina 
sagesmän berättade i anslutning härtill, att när hans far gick hem 
från kyrkan, gick han nästan alltid in till ett par gamla, som bodde 
utmed vägen inte långt från berättarens hem. Det var ett par 
gamla, som inte orkade gå den långa vägen till kyrkan. Han 
tog dem då i hand och hälsade med de ord, jag redan erinrat om, 
nämligen Mässa i Guds namn! Besöket var ju kärkommet i och för 
sig, men hälsningen beredde de gamle en särskilt stor glädje. 
(Hudene.) 

Det var alltså med en viss spänning och undran, man väntade 
kyrkobesökarna åter. Och en stående fråga bland de hemmava- 
rande var denna: 

Vad hade prästen till ingångsord i dag? 
Det fick någon av kyrkobesökarna redogöra för liksom för 

predikan i övrigt. Evangeliet liksom episteln hade man redan läst. 
Nu tog man fram psalmboken för att läsa och begrunda de psal-
mer, man sjungit i kyrkan. Men även om prästens predikan och 
Guds ord kom i första rummet, saknades ingalunda intresse för 
rent världsliga nyheter, som framgår av en annan fråga: 

Nå, vad hade prästen att förkunna i dag mer än Guds ord? 
Så blev det att redogöra för kungörelser och pålysningar m.m. 

Det gällde alltså för kyrkobesökaren att ta väl vara på ej blott 
den andliga förkunnelsen utan även alla tillkännagivanden av rent 
världslig art. 
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I tredje rummet kom så nyheter från kyrkbacken och kyrk-
vägen. Det var kanske den enda dag under veckans lopp, man 
fick höra nyheter. Den som varit i kyrkan hade alltså åtskilligt att 
redogöra för och de hemmavarande lyssnade med spänt intresse. 

Det ovan relaterade sättet att hälsa de hemmavarande före-
kom i Grude, Hudene, Larv och Norra Vånga på 1870-talet, i 
enstaka fall ännu så sent som på 1880-talet. En äldre kvinna, född 
i Hudene 1851, berättade en gång att hennes föräldrar alltid häl-
sade de hemmavarande med de anförda orden. Samma sed erinrar 
sig även en man, född i Norra Vånga 1869. 

Bönringningen. 

Då det bönaringde, lyfte männen på sina huvudbonader, och 
kvinnorna neg. Då upphörde man om möjligt med allt arbete. 
Inget världsligt prat fick förekomma den stunden, sak samma om 
det var morgon eller kväll, söndag eller vardag, och när man i 
söckendagarna åter grep sig an med arbetet, skedde det med ett 
halvhögt uttalat: — I Jesu namn. 

Under den tid slåttern pågick, alltså under juli och augusti, 
bönaringde det redan klockan fyra på lördagseftermiddagen. Hur 
brått man än hade, måste man sluta arbetet i och med att det 
ringde i kyrkan. Då lyfte männen upp sina liar och kvinnorna 
höll in sina räfsor, och när det sista slaget förtonat, gick var och 
en hem till sitt. Höll man t.ex. på med höstäckning och endast 
stäckt den sista stacken halvfärdig, fick den också stå där halv-
stäckt. Rotemästarna brukade gå omkring, var och en på sin rote, 
och se efter att folk hörsammade ringningen och tog helgmål i 
rättan tid. Fann de då någon i arbete, följde böter, men det värsta 
var, att den personen blev hållen för en jeribuk (girigbuk) och 
en okristen människa. (Larv.) 

Låg en by eller grupp av gårdar så avlägset, att man inte 
kunde höra kyrkans klockor, ålåg det rotemästaren att blåsa in 
helgen med sin lur. 

Ringningen i kyrkan gick efter matlag. Efter gudstjänstens 
slut tillkännagav prästen vilken gård som hade att förrätta ring-
ningen kommande söndag. Följaktligen måste minst en person 
från varje gård vara tillstädes, ty eljest kände man inte till kun-
görelserna. Även i detta fall ålåg det de olika rotarnas sexmän att 
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hålla ett vakande öga på sina grannar och närboende. Var det 
någon, som utan orsak försummade den allmänna gudstjänsten, 
blev han anmäld för kyrkorådet och fick stå till svars för sin 
försummelse. (1860- och 1870-talen, Hudene.) 

Folk ville helst bo så, att de kunde höra kyrkklockorna. När 
det närmade sig ringedags, gick äldre personer ofta ut på förstu-
bron för att kunna höra bättre. Då stod de med blottade huvuden 
i stilla bön, så länge klockorna hördes. 

En gammal man yttrade en gång, då sista slaget i kyrkans 
klockor förtonat: 

— Vi har så vackra klockor. Jag tror inte det finns någon 
kyrka, som har maken till våra. Det är så upplyftande att höra 
dem ringa. (Edsvära.) 

Väckelserna. 

1 såväl det ena som det andra avseendet höll man i äldre tid 
troget fast vid ärvda seder och bruk. Vad som varit god sed i 
fädernas tid, var också god sed i ens egen; och i den tro fäderna 
levat och dött, ville man framleva sina egna dagar för att kunna 
skiljas hädan i frid. Kyrkan var i bokstavlig mening »fädernas 
kyrka». Så var det t.ex. en självklar sak, att man skulle gå till 
sin egen församlings kyrka, där man hade sin bestämda bänk-
plats, att man skulle deltaga i sången och bönerna och anamma 
nattvarden, när helst tillfälle erbjöd sig. Texterna, som lästes i 
kyrkan, var »de heliga», andra texter kunde näppeligen komma 
ifråga som uppbyggelse. Och den präst, som man en gång valt, 
höll man sig troget till. Någon jämförelse med andra försam-
lingars präster kom aldrig ifråga, ty man lyssnade inte till någon 
mer än den egne. Den verkligt fromme gick till kyrkan för att 
giva sig själv i bön och andakt. Han ställde de största kraven på 
sig själv. Prästen var genom sitt ämbete den rätte förmedlaren av 
ordet och sakramenten, vare sig han hette så eller så. 

När väckelserna började gå, blev det annorlunda. Mångt och 
mycket, som man tidigare ej kunnat se någon orätt i, dömde man 
nu som synd och ovärdigt kristna människor. Detta blev också 
orsaken till att man bröt med många äldre sedvanor även på det 
kyrkliga området. Det var inte längre fråga om vilken kyrka man 
besökte, om man var välsedd eller inte. Nu kom man för att få 
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höra den eller den prästen, om man också nödgades att stå på 
gången. Väckelsen var från början en rent kyrklig rörelse, men 
det var inte alla präster, som förstod människornas själanöd, och 
så bildade man egna församlingar. 

— Men ack, brukade en gammal frikyrkoman säga, då han 
på äldre dagar möttes av sympati och förståelse från sin försam-
lings präster, det var inte så, då jag i mina unge dar kom till 
insikt om syndafördärvet, och för övrigt inte bara jag utan många 
fler med mig. Då fanns ingen förståelse, utan vi blev begabbade 
och hånade till och med av dem, som borde förstått bättre. 

Man kallade dessa präster, som sympatiserade med de salig-
hetshungrande, för väckta präster. En sådan präst var Lars Nyberg, 
vilken under åren 1869-1876 var komminister i Larvs pastorat, 
men alldenstund komministerbostället låg i Längjum, annexför-
samling till Larv, var det närmast denna socken, som blev centrum 
för Nybergs verksamhet. Här inrättade han en privat samlings-
lokal i prästgårdens närhet, där han kunde tala till sina åhörare 
utan att vara bunden av kyrkans ritual och på andra tider än 
söndagens förmiddag. Genom Nybergs förmedling kom även de 
första lekmannapredikanterna till orten. Bland dessa var en ung 
studerande vid namn August Lindelöv. Hans mening var ursprung-
ligen att läsa till präst, men på grund av hälsoskäl måste han 
avbryta studierna. Han blev sedermera folkskollärare i Bråttensby, 
en socken i Kullings härad. Enligt en berättare hölls det första 
frikyrkomötet i Edsvära år 1874, vilket blev anledningen till att 
hemmansägaren Lars Johan Carlsson och handlanden Wilsson i 
Algutstorp blev kallade att stå till svars inför kyrkorådet. Prosten 
Warholm i Norra Vånga, dit Edsvära i kyrkligt avseende hör, 
var en myndig man och långt ifrån så tolerant som den gode 
prosten i Larv. De inkallade vägrade dock att ställa sig rådets 
beslut till efterrättelse, och man skildes åt utan att kunna komma 
till enighet. För övrigt torde de predikanter, som Lars Nyberg 
rekommenderade, ha tillhört Evangeliska fosterlandsstiftelsen. 

Nybergs efterträdare som komminister i Larvs pastorat, Lud-
vig Johansson (1876-85), tillhörde också de väckta prästerna. 
Larvs kyrka är stor, den är en av de största inom Skara stift och 
har bänkplatser för 626 personer, men de söndagar, då Johans-
son predikade, var varje tänkbart utrymme upptaget. Man satt 
i sakristian, på trappan till predikstolen och runt altarringen. 
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I varje fönsternisch satt det fullt med barn, och på gångarna stod 
andäktiga åhörare så tätt, att man endast med svårighet kunde dra 
upp en näsduk ur fickan. Men alldenstund Larv är moderförsam- 
lingen inom pastoratet, var det kyrkoherden, som tjänstgjorde de 
flesta söndagarna i denna kyrka. Även han var en god talare, oför- 
vitlig i sitt leverne, godhjärtad och förstående, vilket allt man 
gärna och villigt erkände. — Men se, sade man, han är dock inte 
väckt. Och därför ville man helst höra den unge komministern. 
Predikade han i någon av annexkyrkorna, Längjum, Södra Lundby 
eller Tråvad, sökte man sig dit. Ingen av dessa kyrkor kunde dock 
rymma ett så stort antal åhörare som moderkyrkan. 

De väckta prästerna bröt med många äldre seder, vilka man 
dittills betraktat som väl förenliga med ett gudfruktigt leverne, 
såsom musik vid bröllop, lekar och dans. Ludvig Johansson var 
i det hänseendet mycket sträng, strängare än någon annan. Han 
fördömde allt sådant. 

En äldre man berättade en gång, att då han skulle fira bröl-
lop, den blivande svärfadern, en hemmansägare i Larv, hade in-
bjudit en mycket skicklig spelman, ty han ville att hans dotter 
skulle ha ett hederligt bröllop. Men när man ordnat sig för att 
med spelmannen i täten tåga in i storstugan, där vigseln skulle 
äga rum, kom Johansson och förbjöd musiken. 

— I egenskap av präst och vigselförrättare, sade han, är det 
min önskan att vi samlas till den heliga akten utan bröllopsmarsch. 
Det är på tiden att vi lägga bort dylika gamla seder, vilka endast 
äro ägnade att förströ våra jordiska sinnen. Må vi i stället ödmjukt 
och stilla lyfta våra hjärtan till Gud. 

Och därvid fick det bli, men nog tyckte litet var, att det var 
söckent (vardagslikt) att nödgas tåga in till bröllopet utan musik, 
då man hade den bäste spelman, som fanns i flera härader, mitt 
ibland sig. (Larv.) 



Kap. III. 

VARDAGSLIVETS TRO OCH SED. 

TRO OCH FÖRESTÄLLNINGAR RÖRANDE 
NÄRINGSLIVET. 

Jordbruket. 

Tiden för vårbrukets början beräknade man så här: 
Tretton veckor efter trettondags tö får man vår, antingen 

tövädret kommer före eller efter trettondehelgen. 
Men det säkraste vårtecknet var dåggmasken (dågg=dagg). 

Då den sa ifra (sade ifrån), d.v.s. lade mullhögar ovan jord, skulle 
man ut med kroken och vcirbruta. Det var ett drygt göra, och det 
gällde att ta vara på dagarna, så man inte äventyrade sådden i 
rättan tid, ty: 

En dag i vårn gör en vecka i skörden. 
Men å andra sidan ville man inte begynna ett så viktigt arbete 

som vårbruket vilken dag som helst. Måndagen t.ex. ville man inte 
företaga sig något av vikt. Då må en inte, hette det, göra det 
eller det. Tisdagen däremot räknades som en lyckosam dag, och 
detsamma gällde först och främst fredagen. 

Alla viktigare arbeten skulle börja en fredag, och till dessa 
hörde naturligtvis vårbruket liksom slåtter och skörd. Någon gång 
kunde det väl hända, att man begynte ett sådant arbete på en 
tisdag, men helst inväntade man fredagen. Och se, någon annan 
dag än dessa två kunde det inte bli tal om, även om det brådskade 
aldrig så. (Larv.) 

För att inte låta rätta dagen gå sig ur händer, började man 
vårbruket en fredag, även om vädret var ogynnsamt. Då tog man 
spaden och gjorde några kast i kåltäppan, och därmed var 
arbetet påbörjat. Sedan kunde man fortsätta vilken dag 'som helst. 
(Hudene). 
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När man bakade till jul, bakade man en kaka, som var större 
och vackrare än någon annan och som man gömde, tills våren 
kom. Den kallades vårkaka, ty den bröts den dag vårbruket be-
gynte. Alla husdjuren fick en bit var av vårkakan men dragarna 
förhållandevis mest. 

Vårkakan bakades rund och försågs med spetthål. Runt 
kakans ytterkant lade man på utskurna eller för hand formade 
djurbilder av deg, såsom gris, häst, oxe, gås m.fl. Kakan torkades 
och förvarades därefter i spannmålskaret. På första vårdag skulle 
såväl folk som husdjur ha en bit var. (Hällestad.) 

Julens största raritet i brödväg var vörtbrödet. Av samma deg 
bakades även vårkakan. Den naggades i kanten med kakhornet 
och liknade ett kugghjul. Vidare brukade man pryda vårkakan 
med rundlar och krusiduller samt en boros, som bestod av fyra 
sammanhängande rundlar. Den lades på kakans mitt. (Eriksberg, 
sagesmannen född 1851.) 

Från en annan gäsenesocken berättas: 
När de bakade till jul, bakade de alltid två kakor, som de 

torkade och därefter satte ned i någon sädesbinge. Den ena kakan 
gömdes till påsken och kallades påskakaka, den andra kakan, 
såkaka, fick stå i bingen, tills såtiden var inne. Då var den hård 
som ben, men då skulle den fram. Far bröt den i bitar och lade 
dem i såskäppan, och så tog han sig en bit allt ibland, då han 
gick och sådde. De hade den seden, de gamle. Det skulle ge tur 
till god skörd, trodde de. Dragarna fick allt smaka på kakan, 
de med. 

Påskkakan var avlång som en lev eller limpa, men såkakan 
var rund. (Ornunga.) 

Från Skånings härad meddelas: 
Vårkakan formades först som en vanlig hålkaka, ehuru större. 

Därefter skar man av en bit, så att en rak kant uppstod. Runt 
den övriga delen av kakan gjorde man inskärningar mot kakans 
mitt. Dessa degflikar drog man först ut, så att de fick en viss 
längd, varefter de rullades samman. På så sätt fick kakan en krans 
av trullar (rundlar). Vårkakan satte kraft och märg i benen, och 
därför skulle alla ha del av den, även husdjuren. De brukade få 
en liten rundel var. (Härlunda.) 

Vårkakan skulle ha minst lika många rundlar, som det fanns 
oxar på gården. Dessa rundlar liknade spiralvridna horn, varför 
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kakan kallades julabock. Vid vårbrukets början fick oxarna sig 
ett horn var. (Valle härad.) 

Den ene prydde sin kaka så och den andre så, det var olika, 
men alla bakade den mycket stor. Under julhelgen låg vårkakan 
mitt på bordet, och på den lades det bröd, som man för tillfället 
åt av. (Larv.) 

Brödet var i och för sig närande, men vår- eller såkakan 
troddes besitta en särskild kraft, ty den var helgad av julen och 
de brinnande julljusen. Allt vad dessa lyste på, undfick en särskild 
kraft. Vilken stor tro man satte till julljusens undergörande kraft 
framgår av följande: 

Så länge gubben Bengt levde, slog han alltid loss krokbillen, 
när julen kom, och så bar han in den i stugan och lade den så, 
att julljusen fick skina på den under helgen. Det skulle ge tur till 
det kommande årets gröda, trodde man. Likaså brukade man bära 
in skärorna och en del andra mindre redskap i stugan under jul-
helgen. (Larv.) 

Ingen omtänksam bonde lät sina åkerbruksredskap stå ute 
under påsk- och julhelgen. Under påsken var det häxorna, som 
kunde bringa otur till redskapen, och under julnatten Jerusalems 
skomakare. Då var han ute på vandring, och kom han och satte 
sig på kroken eller plogåsen, slog nästa års skörd fel. (Tråvad.) 

Beträffande rätta tiden för sådden hade man likaså en del 
mark (märken). Ett mark var detta: 

När skogen dröjer, skall bonden skynda, men skyndar skogen, 
skall bonden dröja. (Hällestad.) 

Med skogen åsyftas i detta fall lövskogen, och som björken 
är det förhärskande trädet i skogsbrynet, är det närmast detta träd, 
som ger skogen färg i vårbrytningen. När björkens röda färg snart 
övergår i grönt, skyndar skogen. Då kan man vänta ett bakslag 
beträffande väderleken. Men går det sakta med färgskiftningen, 
dröjer skogen. 

Man borde dock inte låta avskräcka sig från att så, om rätta 
tiden var inne, även om det skulle inträffa kyligare väder, ty: 

Bättre att få ett hagelkorn i såskäppan än en brems (broms). 
Kallare väder, sedan vårbruket begynt, kallade man arle-

venter (arla =ärla). 
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Man borde dock undvika att så i nordlig och östlig vind, 
Sydlig eller västlig vind var den rätta vinden för sådd. (Larv.) 

Därjämte hade man flera andra kännetecken på rätta såtiden, 
bland dessa följande: 

När korn borsta (maskrosorna) visade sig på åkerrenarna, 
var rätta tiden inne för kornsådden. Ett annat tillförlitligt tecken 
var eklövet; när det började slå ut, skulle kornet i jorden. 
(Ornunga.) 

Vidare hade man vissa dagar och veckor, som man rättade sig 
efter. Man indelade året i fyra räpper, och alldenstund året har 
52 veckor, fick man 13 veckor i varje räpp. Härpå syftar ett 
annat namn, nämligen tretting. Räppen var alltså en motsvarighet 
till nuvarande kvartal, men man begynte räkningen på andra 
dagar. Vårräppen, som var den viktigaste, började med Vårfru-
dagen och räckte till midsommar (25/3_24/6). 

Ordet räpp kunde även betyda en tidsperiod av obestämd 
längd, t.ex. en venterräpp (=köldperiod). Även kunde ordet räppe 
betyda del eller stund av dagen, t.ex. vi håller la på ett räppe te 
(=- vi håller väl på en stund till). I betydelsen av kvartal är ordet 
för längesedan ur bruk, men däremot har det hållit sig kvar i 
betydelsen av stund eller obestämd tidsperiod ända fram till våra 
dagar. Ordet tretting ingick visserligen i äldre talesätt men tycks 
ej ha varit lika allmänt. 

Ännu på 1880- och 1890-talen rättade många gamla sig efter 
den äldre tidräkningen. De började alltså vårperioden med gamla 
vårfrudagen, som infaller den 6 april. Anmärkningsvärt är att 
man räknade veckorna baklänges, så att man började med den 
trettonde veckan, följde så den tolfte, den elfte o.s.v. Nionde och 
åttonde veckorna var de rätta såveckorna. 

Därjämte hade man vissa dagar, som man räknade som så-
dagar. De rätta sådagarna för vårråg och blandsäd, som först 
skulle i jorden, var Ture och Tyko. Dessa dagar inföll i den nionde 
veckan eller närmare bestämt den 28 och 29 april. (Hällestad.) 

Var väderleken tjänlig de sista dagarna i april, var hela Sten-
unga byalag ute och sådde. Och likadant var det i andra byar. 

— Se får ja inte så Ture å Tucke, Antimus å Klemens, var 
det en gubbe som sa, så skiter ja i't. 

Och detta var ingalunda ett skämt utan rena allvaret. Det 
var många, som helt enkelt underlät att så, om de inte kom i till- 
8 
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fälle att göra det på de rätta sådagarna. Då lönade det sig inte, 
'mente de. (Hudene.) 

Kornet växer och mognar fort, och därför dröjde man med 
det till mot slutet av såtiden. Det borde helst sås på Erik-dagen, 
som infaller den 18 maj. Sammanföll denna dag med de första 
kornborstarna eller eklövet, var det så mycket bättre. Då kunde 
man vara viss om att kornet kom i jorden på rätt dag. 

Linet skulle sås på' Karolina-dagen, som infaller den 20 maj. 
Den sådden befattade mannen sig inte med, utan den fick hustrun 
ombesörja. Var hon förhindrad, fick någon annan kvinna se till 
att linet kom i jorden på rätt dag. Att så, skörda och bearbeta lin 
var ett kvinnogöra från början till slut. (Larv, Tråvad.) 

Linet skulle sås på en dag med kvinnonamn, helst ett långt 
och vackert sådant. Att så lin på Erik eller annan dag med mans-
namn dugde inte, ty då fick man bara tjocka stänglar, som man 
kallade hörkara (hörkarlar), och de var odugliga som spånads-
ämne. (Hudene.) 

Rätta såtiden inföll mellan den 28 april och 25 maj; den 
sistnämnda dagen borde i varje fall havresådden vara avslutad: 

Den som sår havre ve Urbani ti', 
får långa håser på'n män intnå i. 

Håser är ett äldre namn på strumpor och sockar. Meningen 
är tydligen den, att den havre, som sås senare, får för kort växt-
tid för att kärnan skall hinna mata säk ordentligt. 

Urbanus har man kallat latemans krokti (latemans kroktid), 
ty den som inte var färdig dessförinnan, var ute i sena laget. 
Tiburtius åter, som infaller den 14 april, var jerimans krokti 
(den geriges kroktid: geri 'girig'= arbetsam.) 

Bönor, som är en ömtålig växt, satte man först i slutet av 
våren. Beda-dagen, som infaller den 27 maj, ansågs vara den 
rätta bönedan. 

Men det var inte nog med att reda jorden och att så på rätt 
dag, utan härtill kom en mångfald bruk, som bonden måste iakt-
taga för att få god tur till sådden. Han fick t.ex. inte knyta för 
säcken med utsädet, då den bars ut på åkern, och han fick inte så 
med knutna händer. Säden, som skulle användas till utsäde, borde 
tröskas vid dagsljus, inte under ottan. Och när bonden kom till _ 
åkern med utsädet, fick han inte ställa säcken på en åkerren. Det 
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låg ju nära till hands att ställa den på en sådan, men det kunde ha 
sina risker — säcken skulle stå på åkern med den redda jorden. 
Ställde bonden ifrån sig såskäppan, skulle den välvas på åkern. 
Var det så, att han av en eller annan anledning måste ställa den 
på annan plats, skulle han lägga en näve jord på bottnen. 

När bonden sått färdigt, tog han de sista kornen och sutta 
(slängde) dem upp i luften med orden: Så högt! Det var för att 
han skulle få lång och grann säd. 

Råkade någon lämna en remsa osådd mellan såt järja, d.v.s. 
den bredd, som besåddes varje gång såningsmannen gick fram 
över åkern med sin såskäppa, sade man att han satte imälla (satte 
emellan) eller satte gåstabu. Att sätta gästabud betraktades som 
varsel om dödsfall i gården inom år och dag. Satte bonden stort 
gästabud, blev det han själv eller hustrun, som dog, ty då blev 
det naturligtvis stor begravning; satte han litet gästabud, blev det 
kanske något av barnen eller någon anförvant, som dog. (Larv.) 

När hästfiblan (Arnica montana) blommade som bäst, var 
rätta tiden inne att börja slåttern. Den blomman kallade man för 
slcittegubbe 1  (slåttergubbe), för den liksom sade ifrån. 

— Nu ä slåttegubba allt kåmna, brukade man säga, då den 
blomman visade sig, så nu får vi lov å börja slåtta, um vi sa hinna 
unnar mä dän te sköla (skörden) tar ve. Nu har vi säx veker på uss. 

Man räknade alltså med en tid av sex veckor från den dag 
hästfiblan stod i sitt flor och till sädesskördens början. Vidare bru-
kade man ge akt på vårsäden: 

När den första havrerispan visade sig, var det på tiden att 
göra i ordning liarna. När man fick se den andra, skulle man 
bryna, och när man fick se den tredje, skulle man springa åstad 
och slå. 

Man brukade även uttrycka det så här: 
Når havren börjar skria, 
får en ut mä Ha. 

Eller: 
Når havren rispas, 
sa lien vispas. 

1  Andra folkliga namn är horsafibla, horsaros och marablumma. Hors 
= häst. Mar = märr. 
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Vad som sagts om vårbrukets början gäller också slåtter och 
skörd: fredagen var rätta begynnelsedagen. 

Den siste, som höll på gammal sed här i Stenunga, var Karl 
i Hulegården, berättar en sagesman. Så länge han levde, bar han 
sina två liar och brynebyttan till ängen på en fredag, även om 
regnet öste ned. Men då slog han bara så pass, att han nådde fram 
till närmsta buske eller björk. Där hängde han liarna, och så fick 
det vara nog för den dagen. Sedan fortsatte han arbetet första 
vackra dag, som kom. Då var han uppe med solen, alltså redan vid 
tre-fyratiden. (Hudene.) 

Likadant var det i skörden. Det hände aldrig att gubbarna 
började ett så viktigt arbete på annan dag än en tisdag eller fredag. 
Särskilt var de rädda för onsdagen. (Larv.) 

När slåttertiden var inne, tog gubbarna sina liar och brynen 
och gick till ängen på en fredag även om det regnade aldrig så. 

Ja, vi sa bara se um ha biter å hur pass gräset förslår, 
hette det. 

Och så slog de så pass stor bit, att de kunde sätta sig ner och 
bryna på den nästa gång de kom till ängen. Sedan stack de liarna 
i en buske och gick hem. Nu var slåttern emellertid påbörjad, och 
sedan kunde man fortsätta vilken dag som helst. (Källunga.) 

Till Larsmässe (10 aug.) borde slåttern vara avslutad, om 
inte förr, ty: 

Når gräset får olsmässe mössa å larsmässe hatt, 
så tål dä två hogg å en datt. 

Och gott, om det faller för det. (Hudene.) 
Härav framgår att liarna inte ville bita längre, eller kanske 

rättare: gräset blev för hårt och segt. Med »en datt» menas ett 
mindre eller lättare hugg, som följde på ett par kraftigare. Om 
en mindre lock eller enstaka strån gled undan lien, måste man ge 
dem ett extra hugg. 

Efter Brynolf (16 aug.) var det inte ens lönt att bryna lien. 
Då sade gräset: Statt, statt! (Hällestad.) 

Under arbetet i ängen resonerade man om och prövade var- 
andras liar. Men så säger en slåttare: • 

Alla talar om en gor lie, men ingen om en gor kar (karl). 
Därmed kastar han lien och säger: 

Dar legger en gor lie, nu får vi se va han jar! 
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Bilden visar ett nyss skördat dkerfält, där man ställt upp rdgen i »travar». 
Denna bärgningsmetod är visserligen ej lika arbetskrävande som andra före-
kommande, men den förutsätter i högre grad än någon annan ett gynnsamt 

bärgningsväder. Larv. Foto Erland Hast 1949. 

När slåttaren tröttnade, hette det: — Dä slakar bakom orvet. 
Om rakerskan hette det: 

Ena gor rakesa ä go å ha bå i änga å i sänga. 
Men var det si och så med hennes flit, sade man: 

lifter i änga, före i sänga. Eller: 
Nu sa en tro, nu har late Hans lejt henne. 

Därjämte hade man en mångfald andra skämtsamma talesätt, 
ty på sådana var ingen brist. 

Första neken skulle ställas upprätt på åkerhörnet, där man 
började. Om den lades ned, blev de, som gick i arbete, trötta och 
fick ont i ryggen. Inte heller fick man lägga nekerna så, att de 
låg med axen på åkerrenen. Det låg nära till hands att lägga dem 
mot densamma, då man gick den första skåran, men som sagt, 
det var inte bra. 

Om mejaren lade me jet (den skurna säden) särskilt väl, sade 
man att det va väl (kärligt) mellan honom och hans upptagerska. 
Det var alltid hedersamt att få ta upp efter en god mejare. Ställde 
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man en duktig upptagerska efter en svag och dålig mejare, kunde 
det hända att hon underkände honom, vilket tillgick så, att hon 
slog till honom med neken i ändan allt ibland. Det var genant 
att inte kunna ge sin upptagerska full sysselsättning, och den 
skymfen ville ingen fullgod karl utsätta sig för. (Slättbygden.) 

Om en upptagerska lämnade strån och lockar, som var till 
hinders för den mejare som kom efter, kunde det hända, att denne 
band ihop några kvarblivna lockar till en nek och gav upptager-
skan den. En sådan nek kallades horunge eller mördunge (my-
ling), och det ansågs skamligt att få en sådan. Var de några stycken 
i laget, fick de övriga roligt. (Larv.) 

När man kom till slutet på åkern och tog de sista huggen, 
brukade man säga, att nu får vi släppa skölakatten (skördekatten). 
Då fick den ge sig av till nästa åker, som var oskuren. (Hudene 
m.fl. socknar i Gäsene.) 

Men vart tog skördekatten vägen, när man kom till slutet på 
den sista åkern i gärdeslaget? 

Ja, säg det, men det sista hugget tog de sällan, det fick 
stå. De brukade lämna det sista på åkern, några hugg eller så 
pass som en nek. Det minns jag att de gjorde i min hembygd. (Od.) 

Ah, dä här kan få stå, brukade far i gården säga, när 
man kom till slutet av åkern. Kjöna (korna) sa nå ha. (Larv.) 

När de slog i ängarna, brukade de lämna några hugg på slutet. 
Anders i Backgården höll på den seden i det längsta. Ett år hade 
Anders slåtterhjälp. När man slagit i det närmaste färdigt, lyfte 
han på lien och sa: 

Ja, dä här får stå. O'ns (Odens) häst sa la nå ha. (S. 
Härene.) 

Om denna sed berättas vidare: 
Sista hugget, det tog alltid far min, säger en berättare. Det 

skulle vara liksom en ära att få ta det, antar jag. Eljest vet jag 
ju att det fanns de, som lät den sista locken stå; den hade de 
till dralock (draglock). 

Ännu så sent som på 1880-talet fanns det en del äldre, som 
hade för sed att lämna de sista stråna såväl vid slåtter som sädes-
skörd. De sista stråna hade de till drastrdn (dragstrån). (Hudene.) 

De hade den seden, de gamle, att de skulle lämna det sista 
vid skörden. Det var för att de skulle få god skörd ett kommande 
år. (Siene.) Och: 
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1 goda dr kunde de äldre ladugårdarna sällan rymma all säden. Havren, som 
var det minst ömtåliga sädesslaget, lades då upp i en stackliknande hög 
utanför ladugården. En sådan stack kallades »häs». Bilden visar även hur 
det vid denna tid (omkring 1900) fortfarande är gott om folk på landsbygden; 
ej mindre än åtta män och kvinnor är här i arbete. Excelsiorföreningen, 

Norra Vänga. 

Lämnar en ingenting kvar, så får en lite eller inget igen, hette 
det. (Laske-Vedum.) 

En skulle inte ta det sista i ängen eller det sista på höskullen, 
om en ville ha god skörd, inte heller skulle en ta det sista i sädes-
karet. Gjorde en slut på det sista, fick en litet igen. (N. Vånga.) 

Vad seden att lämna dralock eller drastrån beträffar, var det 
endast i enstaka fall den tillämpades så sent som på 1880-talet. 
Den som lämnade drastrån ute på sina ägor, blev lätt föremål 
för yngre och mera fördomsfria personers åtlöje. Hur man hade 
det ställt i spannmålsboden eller på vinden, angick däremot ingen. 
Bakom de slutna luckorna följde man gammal sed betydligt längre. 
Här sparade man det sista i spannmålskaren; de fick aldrig töm-
mas helt och hållet, ty den gamla skörden borde nå den nya. 

Enligt en av de berättare, jag anfört här ovan, var det fadern, 
som tog de sista huggen vid skörden. Han kände nogsamt till 
gammal sed men rättade sig inte efter den. Hade husbonden 
drängar eller för dagen lejda arbetare, kan det ju tänkas, att dessa 
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ville låta husbonden avgöra, om han ville följa gammal sed eller 
ny, ty saken berörde närmast honom. 

Den S 9M tog sista hugget, han skulle få skörda nästa år också, 
brukade man säga i Larv. Var det t.ex. drängen, som tog det, 
sade man• 

— Jaså, du får allt stanna i tjänsten ett år till. 
Denna förklaring förefaller emellertid att vara av yngre 

datum; antagligen är det en tolkning, som man tillgripit i stället 
för en äldre. 

På slättbygden i Skaraborgs län är skördekatten emellertid 
okänd, men här har man haft en skölahare (skördehare). När 
man kom till slutet på åkern och gjorde de sista huggen, tog man 
haern. Det ligger nära till hands att tala om hare på slättbygden, 
ty här höll den med förkärlek till i dikena mellan åkerfälten. Det 
var ingenting ovanligt att se en hare hoppa upp, när man närmade 
sig slutet på tegen. Skördeharen är dock ej att förväxla med den 
levande haren. 

Sista neken fick inte bli mindre än de övriga. Skulle så hända, 
tydde detta på dålig skörd nästkommande år. 

Udda nek kallades änkenek. Den ville ingen kvinna befatta 
sig med, ty den som tog den udda neken skulle få gå ogift eller 
bli änka, om hon var gift. Nej, som sagt, den gick ingen kvinna 
nära. Blev det udda nek vid travsättningen, fick allt någon av 
männen ta hand om den, varom ej fick den ligga där den låg. 
(Härlunda.) 

Innan säden lades in i ladan, lade man en kvist enris, ett 
ben och en bdnerot (Artemisia vulgaris eller gråbo) på ladans 
botten, där stålen, d.v.s. de första nekerna, skulle stå. Och så ram-
sade man: 

En å ben å bånerot 
dä sa musa ha te mat. (Ornunga.) 

När man kört fram med det första lasset, ställde husbonden 
sig i ladan för att ta emot säden. Han frågade då: 

Va kommer du mä nu? 
Den som stod på lasset svarade då: 

Ett lass må katter. 
Va sa musa ha då? frågade husbonden. 
En å ben å bånerot, blev svaret. (Od.) 
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Den, som stod på logen och kastade upp nekerna i ladan, 
kallades loakatt. Den, som lade nekerna tillrätta i floker (lager), 
kallades laegubbe eller läggarn. Hans närmaste man, eller den 
som räckte honom nekerna, kallades gullkråka. 

Gick någon och körde välte med sädeslasset, skulle han bestå 
vältekanna. Hel kanna förekom dock sällan; ett stop eller halv-
stop var det vanliga. (Larv.) 

Det sista lasset fick inte bli mindre än de föregående, hellre 
minskade man på det näst sista, ty litet sista lass varslade om 
dålig skörd kommande år. I regel höll man så pass noga reda på 
antalet travar, att man kunde beräkna lassets storlek i förväg. 
Sista lasset skulle vara stort och grant. (Allmänt.) 

Vid bärgen brukade man undvika att kasta in något med 
rivan, t.ex. då man rakade upp utanför logen eller den tillfälliga 
gluggen i ladans vägg. Man skulle fånga upp det sista, så blev det 
bättre drygsel med fodret. De gamle hade sin misstro till alla nya 
redskap, såsom högafflar av stål m.m. 

Det som spilldes på vägkanterna, när grödan kördes in, bru-
kade få ligga, även om man var aldrig så rädd om stråna, ty om 
husdjuren fick sådant foder, kunde de få någon åkomma, d.v.s. 
sjukdom av det ena eller andra slaget. (Hudene.) 

Under den tid trösken pågick, började man arbetet i god tid 
på morgonen, vanligtvis redan vid tre-fyratiden. Däremot slutade 
man alltid med mörkrets inbrott, ty: 

En sa inte störa tomta å rå, brukade de gamle säga, för dä 
har inget gott mä säk. 

Under trösken fick man inte slå i lobulka (logbalkarna), för 
då störde man laegubben. Det var heller inte bra. 

Håll däk på tildet å akta lobulka, sade fadern till sin 
son, som skulle lära sig att tröska. 

Var det någon, som inte höll takten eller inte ville göra full 
nytta för sig på logen, visste man råd för det. Då passade man 
på i ett obevakat ögonblick och hanka en prägel över nacken på 
denne. Sedan klämde man till så att den late lät höra ett ojane. 

Ja, vi sa lära däk präglavisa! fick han till svar. 
Eller om någon kom och ställde sig till vid logen och hindrade 

tröskelaget med sitt prat längre än skäligt var, kunde det hända, 
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att han ett tu tre hade ett präglapar om nacken, och när han 
ojade till, fick han samma svar som den late på logen: 

— Jo, vi sa lära däk präglavisal.  
Präglarna skulle gå, kanveta, om det skulle bli något uträt-

tat, och präglavisan, det var den rätta takten och tyngden i slagen, 
det. (Längjum.) 

Till Tummesmässe (Tomasmässan) skulle alla arbeten och 
alla förberedelser för julen vara undanstökade, ty med den dagen 
gick helgen in. Följaktligen var det också slut på trösken. Vad 
som då fanns kvar °tröskat, fick ligga till efter trettondehelgen. 
(Larv.) 

Boskapsskötseln. 

Nyköpt ko skulle ledas in i stugan, så att hon fick se elden 
i spisen, innan hon leddes in i sitt bås. På samma gång skulle 
husmodern undfägna henne med en bit bröd och litet salt, det fick 
på inga villkor försummas. Helst borde husmodern dessförinnan 
vränga på skinntröjan, så att insidan med ullen kom ut. Vanligt-
vis vrängde hon endast ärmen på den arm, med vilken hon över-
räckte brödet. Vidare brukade man klippa några tagelstrån av 
rumpan och knyta fast dem i spjället. Såväl det ena som det 
andra skedde för att man skulle få tur till kon. 

Seså, mi lella ko, nu sa du inte trå. 
Här sa du trivas, å här sa du di föa få, 

sade hustrun och gav kon en vänlig klapp, innan man ledde in 
henne i fähuset. (Hudene.) 

Säljaren däremot fick inte önska lycka till eller klappa kon 
vid avskedet. Gjorde han det, förtog han trevnaden för djuret på 
det nya stället. Han borde hellre ge kon en spark eller ett lätt 
slag till avsked. (Larv, Hudene.) 

När kon kalvat, skulle hon ha kylslaget vatten med rågmjöl 
och olsten i. Olsten var ett slags kalksten, vilken brändes och 
användes för medicinskt bruk. Mjölet var ju närande och stär-
kande, och olstenen skulle kon ha för att bli ren, d.v.s. fri från 
efterbörden, snarast möjligt. Olstenen ansågs även bidraga till god 
mjölkavkastning. Självklart var att man skulle lägga stål i äm-
baret, som kon drack ur. (Od, Hudene.) 
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När kon kalvat, skulle hon ha sig ena värmer kaka, så blev 
hon snart ren. (Larv.) 

Blev kon inte ren, gick man efter någon gumma, som kunde 
konsten att göra kor rena. Det fanns sådana gummor både här 
och där i socknarna. (Norra Vånga, Källunga.) 

För att slippa vaka över kalvfärdig ko borde man följa 
detta råd: 

Suna henne tisda' eller freda', 
så kalvar ho måre eller medda. 

Man borde alltså mjölka kon för sista gången före kalvningen 
på en tisdag eller fredag, ty dessa båda dagar betraktades som 
veckans lyckodagar. Därmed hade man sunt eller ställt kon i sin. 

Första gången kalven fick att dricka, skulle man inte låta 
honom dricka ur all mjölken, utan den sista skvätten skulle man 
stryka ut över hans rygg och säga: 

Stora horn å stång ifrå, 
å lat ingen på däk rå! (Skölvene.) 

Första gången man gett kalven att dricka, skulle man slå till 
honom med byttan eller det kärl, han druckit ur, och säga: 

Bättre i måra, stora långa horn! 
Eller: 

Ät å bär i däk, lägg dar bak, 
å väx högt i tak! (Larv.) 

När man mjölkade nyburen ko, skulle man rikta de första 
strålarna i kors mot varandra, korsrnffilka, och när mjölkningen 
var överstånden, borde man andas på juvret; då sprack spenarna 
inte sönder. (Hudene.) 

När man bakade råmjölkspannkaka, skulle någon av man-
folken ta första skedtaget i bunken, för eljest kunde man riskera, 
att kon inte tog tidd (ej blev dräktig) i vanlig ordning. 

Jag minns som pojke, berättade en äldre man, att en gång 
fick jag börja råmjölkspannkakan, och det väckte min stora för-
våning, för det var ju alltid vanligt, att barnen skulle vänta till 
sist, särskilt om det var främmande. Och det var just vad det var 
den dagen. Mor satte nämligen upp väv och hade ett par grann-
kvinnor till hjälp. Men både far och mina två äldre bröder var 
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borta. Jag var den ende manlige, som för tillfället fanns hemma. 
Det var av den orsaken jag fick ta för mig först. (Larv.) 

Gav husmodern bort en kruka mjölk, korsade hon först med 
en kniv eller en strumpsticka i mjölken. På så sätt mente hon sig 
kunna skydda korna, ifall den, som fick mjölken, hade ont i 
sinnet och ville förgöra dem. Stålet skyddade mot trolldom. En 
annan skyddsåtgärd var att smussla ner ett litet saltkorn i krukan 
eller ett kol från spisen, det hade samma verkan. (Allmänt.) 

Första gången kon gick ut efter kalvningen, skulle man lägga 
eld och stål under tröskeln, t.ex. en ellabrdne (eldbrand) och en 
gammal yxa. Vanligtvis nöjde man sig med endast stål för att 
inte riskera vådeld. 

Enahanda skyddsåtgärder vidtog man, innan boskapen släpp-
tes ut på bete om våren. Då lades en yxa eller annat eggjärn invid 
dörrtröskeln, och i den övre dörrposten sattes en kniv. 

På de stora helgaftnarna, såsom jul- och påskaftonen, fick 
ingen ladugårdsdörr öppnas på vid gavel eller lämnas öppen, om 
än aldrig så litet, sedan man ringt helgmål, alltså efter klockan 
12, ty i och med att helgen bröt in, var också faran för troll och 
andra onda väsen större. Hade man ärende in i fähus och stall, 
som man givetvis hade, fick man endast glänta på dörren så 
mycket, att man nätt och jämnt kom in. Lyktor användes mera 
sällan före 1880, och därför gav man nötkreaturen liksom får 
och andra smådjur deras foder i skymningen, så ock på julaftonen, 
trots den korta dagen. Då fick boskapen emellertid rikligare och 
bättre foder än vanligt, bästa möjliga. Endast hästarna fick natt-
foder. På juldagen fick får och nötkreatur inget foder, förrän man 
kom hem från kyrkan, alltså först vid 11-tiden, och då liksom 
under fortsättningen av dagen endast det allra nödvändigaste. 
Vatten fick de ej förrän på annandagens morgon, men då var 
man uppe redan vid 2-tiden, i varje fall senast klockan 3; ej 
heller förekom någon rengöring i ladugården under juldagen, 
varför man måste ta itu med detta arbete lika tidigt. När man då 
förde ut gödseln, packades den väl samman i gödselstadens mitt, 
vilket skedde med den beräkningen, att nötkreaturen skulle följas 
åt och bilda flock under sommaren; och höll boskapen verkligen 
samman i flock, fanns ingen varg, som vågade sig på den. (Käll-
unga, 1850-talet.) 

Därjämte förekom en mångfald andra magiska handlingar, 
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Varje by hade sin bestämda »sköljeplats» vid rinnande vatten eller sjöstrand, 
där man »sköljde lak» (bykkläder). Vid skiftet förblev dessa platser allmän-
ningar. Bilden visar en grupp kvinnor i arbete vid en dylik sköljplats i när-
heten av Skogsbro kvarn i Tråvad, där Lidan går fram över låga bergtrösklar 
— det är på en sådan kvinnorna håller till. Foto omkr. 1900. Excelsior- 

föreningen, Norra Vånga. 

varigenom man trodde sig kunna skydda boskapen mot faror av 
såväl det ena som andra slaget. 

Olaus i Hyllered smorde alltid in sina kreatur med krut, 
uppblött i vatten, innan han släppte ut dem på bete. Krutet skulle 
skydda mot rovdjuren och gjorde så ock, besynnerligt nog. Det 
fanns ingen varg, som gick nära den gubbens boskap, säger berät-
taren. (Hudene.) 

Enligt en annan berättare smorde man in boskapen med 
hästister och krut, som man knådade samman till en salva, var-
efter man strök ut densamma längs djurens ryggar. Salvan skyd-
dade mot både vargar och trolldom, trodde man. Det ena skyd-
det var lika nödvändigt som det andra, ty det var trollen och 
trollkunniga människor, som skickade vargarna på boskapen, men 
var djuren smorda med hästister, hade trollen ingen makt över 
dem. (Källunga.) 

Innan man ledde kon till tjur, skulle hon ha en bit bröd 
med en peng i; då tog hon sig säkert med kalv. (Larv.) 
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Var det bjällekon, som skulle ledas åstad, stoppade man 
mossa i bjällran; den fick inte höras under den turen. (Norra 
Vånga.) 

Om en ko inte ville ta tidd, ledde man henne tre gånger 
ansöls (motsols) kring en jordfast sten. Eller man skäfta isär 
en vagn, så att fram- och bakvagn skildes åt. Sedan ledde man kon 
tre gånger ansöls mellan de båda vagnshalvorna, varefter dessa 
omedelbart skäftades samman. Då tog kon säkert tidd. (Hällestad.) 

Rätt vanligt var att man lät tjuren betäcka kon tre gånger 
i följd, ty, sade man, tre gånger, då är det säkert. Repet, som man 
lett kon med, skulle sitta kvar omkring hornen till nästa dag. 
(Källunga, Hudene.) 

Då man byggde ny ladugård, brukade man naura (borra) ur 
ett bra nog stort hål i tröskeln till fähuset. Sedan stoppade man 
in en levande orm i hålet och pluggade till samt strök över plug-
gen, så att ingen kunde märka den. Det skedde för att boskapen 
skulle vara skyddad mot trolldom och onda makter. Vid rivning 
av gamla ekladugårdar har man på flera ställen i norra Gäsene 
funnit dylika borrhål med inneliggande ormskelett. Samma sed 
omtalas även från LaSke, Skånings och Valle härader. 

Vad för slags orm, som stoppades in i trösklarna, framgår 
ej med full tydlighet av berättelserna, men enligt de flestas för-
menande höll man sig till huggormar. Dessa fångades på föl-
jande sätt: 

Man klöv en hassel- eller videkäpp i den ena ändan och satte 
sedan en spetsad pinne i klykans övre del, varigenom denna hölls 
öppen. När man funnit ormen, placerades klykan strax bakom 
dennes huvud, den spetsade pinnen drogs fort ur, och ormen satt 
fast i klykan. Den kunde sedan bäras vart som helst. (Larv.) 

Det förekom även att man grävde ned en levande hund eller 
hundvalp under tildet, innan man tog det nybyggda fähuset i bruk. 
Man menade sig på detta sätt kunna binda djurets andeväsen eller 
väl (vård) vid platsen, och det var den, som skulle skydda bo-
skapen. Och innan man tog den nyuppförda ladan i bruk, grävde 
man ned en levande katt i ladans botten. Här var det kattens 
vård, laekatten, som skulle skydda säden mot råttor och i//tu 
(illtyg = skadedjur). Även i åkrarna grävde man stundom ned en 
levande katt eller kattungar för att råda bot mot otur av det ena 
eller andra slaget, t.ex. påkommet ogräs, ty sådant kunde illasin- 
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nade personer skicka över på andras åkrar. (Hudene, Källunga.) 
Samma sed omnämnes även från Laske härad. En äldre man 

berättade en gång följande: 
Jag har hört att det fanns de, som grävde ner en levande 

hund eller kalv under tildet i ladugården. Och under tröskeln 
stoppade de in en levande orm. Det skulle ge tur till kräken 
(kreaturen), trodde de. (Laske-Vedum.) 

Tomtormen (snoken) fick inte ofredas. Slog man ihjäl en 
tomtorm, var det slut med turen till husdjuren. I Svarvarebo hade 
de så fullt med tomtormar på den tiden gamle Johannes levde, 
att de fanns överallt. De låg på flon, i båsarna och till och med 
på korna. Men så länge gammelfolket levde, rörde de inte en orm 
på den gården. Det tordes de inte, för då fruktade de för otur till 
husdjuren. (Larv.) 

Inte heller fick man ofreda skatorna eller deras bon. Om ett 
skatpar flyttade, varslade detta om otur och motgångar. Där 
skatan inte trivs, där finns inte heller trevne för någon annan, 
sade man. (Larv.) 

Ävenså borde man handskas varligt med katten. Om gubben 
Slodal berättas, att han aldrig hade tur till någon ko. Han hann 
knappast att få korna i bås, innan de dog, eller också °turade det 
sig på annat sätt. Och det kom sig därav att gubben gick i bygden 
och gällade hundar och katter. 

Den som hatar kloa, 
får inte tur till koa, 

heter det. 

Jakten. 
I gången tid, då jakten var ett levebröd för många, var det 

ingalunda ovanligt, att jägare övernattade i skogen. Det fanns de, 
som kunde ligga ute natt efter natt, men då måste de iakttaga 
fullkomlig tystnad efter sols nedgång. De fick inte bösta eller 
hugga, t.ex. för att skaffa bränsle, utan allt som kunde störa tyst-
naden, måste vara undangjort medan det var dag. Det dugde inte 
heller att gorma och svärja, sedan man slagit läger, ty efter sols 
nedgång har de vilda djuren sin tid. Då kommer de fram ur sina 
gömslen för att skaffa sig föda. Och den har alla djur lika rätt 
till, alla utan åtskillnad. Det var någon i skogen, som vakade 
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över dem och deras rätt, ett kvinnligt väsen, som man kallade 
skogsrda, skogsfrua eller skogsmamsälla. Det var hon, som straf-
fade jägaren, om han inte respekterade tystnaden. Hon kunde 
förvilla honom, så han gick rätt emot rätt, när han nästa dag 
ämnade fortsätta sin jakt, och hon kunde straffa honom med 
skälva, så att han inte kunde ta sikte på villebrådet, när det kom 
i hans väg. 

Även sjörået kunde straffa jägaren med skälva, om han hade 
sin jaktplats i närheten av någon sjö, såsom t.ex. vid vakskytte, 
d.v.s. vid jakt på fågel med bulvan. 

Den jägare åter, som hade skogsfruns gunst, fick alltid skjuta, 
hon kunde till och med skicka honom villebrådet till mötes. Men 
han fick inte skjuta mer, än han hade bruk för, inte rovskjuta. 

Jägaren måste tänka på det vildas bestånd; följaktligen fick 
han ej jaga under den tid, då hondjuren gick med foster eller 
hade sina ungar att dra försorg om. Den, som det gjorde, jagade 
sig till otur. Ej heller fick man ofreda fågel, som låg på ägg. 
Om någon t.ex. tog sig för att plundra orrarnas bon på ägg — 
de var ju lätt åtkomliga — fick han motgångar. (Källunga.) 

Man kan även finna ett och annat moralbud rörande jakten, 
vilket är av kyrkligt ursprung, såsom följande: 

En skulle inte jaga under högmässotid och inte alls vissa 
högtidsdagar. Tur-Oden jagade en juldag, och så blev han dömd 
till att jaga i rymden i all världs framtid. 

Den, som hade snaror och giller i skogen, skulle lägga igen 
dem under högmässotid, för eljest miste han turen till dem. (Käll-
unga.) 

En jägare kunde alltså jaga med mer eller mindre god tur. 
Det var så mycket, han måste ta hänsyn till, och det var ej 
alltid han erinrade sig det eller det. Men så åter fanns det jägare, 
som hade en enastående tur, hur de än bar sig åt, men det var 
sådana, som gjort kontrakt med Hin och förskrevet sig. Ett sådant 
kontrakt skrevs och undertecknades med tre droppar av jägarens 
eget blod, varefter det doldes i någon vägg- eller golvspringa i 
kyrkan, t.ex. under en bänkfot utmed stora gången. Om detta 
ej lät sig göra, kunde kontraktet stickas in i något nyckelhål, i 
någon dörrspringa eller under trappan, ty kontraktet skulle ligga 
där kyrkobesökarna gick in och ut. Kunde skytten placera sitt 
kontrakt i närheten av sakristidörren, där prästen och kyrko- 
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betjäningen gick, var det så mycket bättre. Om kontraktet upp-
täcktes, gjorde ingenting, blott det legat en viss tid, minst tre sön-
dagar, och helst över någon större helg, såsom påsk eller jul. 

Ett dylikt kontrakt fann man en gång instucket i nyckelhålet 
till Hudene gamla kyrka. Klockaren fann det, då han skulle låsa 
upp på juldagens morgon. Den gången kom kontraktet för snart 
i dagen, och det blev utan verkan. De gamla kyrkdörrarna hade 
stora nyckelhål, så där var inte svårt att smussla in en pappersbit, 
och stocklåsen hade goda utrymmen. Lyckades skytten få in sitt 
kontrakt ordentligt, kom det sällan eller aldrig i dagen. För övrigt 
hörde detta Hin till. Skulle han få något med av skytten, när den 
överenskomna tiden var ute, fick han förstås ta vara på sitt kon-
trakt. Det berättas också att dessa försvann, när de legat sin tid. 

Ett annat sätt, varigenom skytten kunde förskriva sig till 
nämnde potentat, var att ta ut avlaten (oblaten) vid nattvarden, 
helst den första, och så skjuta till måls på den. Den gången var 
det inte svårt att träffa prick, ty då var den lede med och riktade 
bössan, visserligen osynlig men likafullt. I det avgörande ögon-
blicket fick skytten kanske se Frälsaren hänga på korset i kamp 
och vånda. Avhöll han sig då från att skjuta, var han räddad till 
sin själ. Men sköt han likafullt, var han såld. Då tillhörde han Hin 
med både hull och hår, när hans tid var tillända. (Edsvära.) 

När skytten sköt till måls på oblaten, kom det ut tre drop-
par blod ur den. Dem skulle han ta och smörja geväret med. Sedan 
var det träffsäkert. (Norra Vånga.) 

En jägare, som försäkrat sig om jaktlycka genom att för-
skriva sig, gick aldrig lottlös. Han kunde få villebrådet att komma 
emot sig eller att stanna inom visst håll, medan han t.ex. laddade. 
Det var inte gjort i en handvändning under flintlåsbössornas tid, 
men hade jägaren makt över det vilda, gjorde det detsamma, vad 
tid det tog: villebrådet kunde inte komma ur skotthåll. Om en 
del jägare berättas, att de inte behövde gå stort mer än bortom 
knuten, innan de fick skjuta. De mana (tog fram) det vilda, sade 
man. (Källunga.) 

Det var en soldat vid namn Qvick, han gjorde sig aldrig 
besvär med att uppsöka skogen, så som andra fångstmän måste 
göra, utan han tog fram det vilda. Om det behagade honom, 
satte han sig på tröskeln till sin stuga, och där satt han tills ville-
brådet kom i skotthåll. Och hur han sköt, sköt han dock aldrig bom. 
9 
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Qvick hade deltagit i ett av de stora krigen utomlands, och 
det var där han lärt sig sådana konster. På äldre dagar bodde han 
på ett torpställe under Staffanshagen i Norra Vånga. 

Det fanns vissa personer, som hade en sådan makt över de 
vilda djuren, att om det var aldrig så många skickliga skyttar i 
skogen, gick villebrådet ändå till den, som besatt makten. 

Genom trolldom kunde jägaren även försäkra sig om skydd 
mot rovdjuren, såsom björn, varg och lo. Särskilt skickliga björn-
och vargjägare har haft ett sådant skydd. (Källunga.) 

På den tiden svenskarna låg ute i de många krigen, fanns en 
soldat i Grude, som hade en bössa, den där aldrig förfelade målet. 
Det gjorde ,detsamma, vartåt han pekade med pipan, kulan träf-
fade mål likafullt. Det var en trollkunnig finne, som hamrat ut 
stålet till den bössan, och det hade han gjort under särskilt starka 
besvärjelser. Alla, som låtit smida sina bössor av finngubbens stål, 
gick fria från kulor och hugg i striderna. 

En höstdag under 1880-talet var några jaktherrar samlade på 
jägmästarbostället Starrholmen i Källunga, och då kom saken 
på tal. 

— Om vi skulle försöka få fatt på den bössan, sade en av 
herrarna. Gubben var ju hemma inte långt härifrån, och då bör 
det väl vara någon, som vet var den bössan finns. Eller vad säger 
Sven? Kanske du har den, när allt kommer därtill? 

Sven var en gammal erfaren jägare från Grude, alltså från 
samma socken, i vilken soldaten på sin tid hörde hemma. Hans 
fullständiga namn var Sven Bengtsson. 

-- Nej, min bössa är inget skamslån, svarte Sven. Och vad 
Grudegubbens bössa beträffar, kan jag upplysa er om, att det inte 
lönar sig att söka efter den, ty när gubben var död, så var bössan 
också borta. Den försvann utan att man visste hur eller vart. Se, 
den hörde Skam till, och när tiden var ute, tog den lede hem 
sitt lån. (Källunga.) 

Men jägaren kunde försäkra sig om jaktlycka till en viss grad 
utan att inlåta sig i affärer med Skam. Ville han ha god tur till 
hare, skulle han ta ut hjärtat på den första hare, han sköt, och 
doppa det i krut samt äta upp det rått och utan annan tillsats. På 
samma sätt kunde han förvärva sig jaktlycka även på annat ville- 
bråd. (Källunga.) 

Rätt vanligt var att man med en syl gjorde ett hål i kolven, 
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Gammalt brännvinshorn från Härlingstorp, Edsvära socken. Västergötlands 
Fornminnesförenings arkiv, Skara, 

helst så nära låset som möjligt, och fyllde detta hål med kvick-
silver, lite skrap från ett döingaben d.v.s. ett ben, som man hämtat 
hem från kyrkogården, samt skrap från någon kyrkklocka. Man 
skrapade av den gröna beläggningen, ärgen, som blir på gamla 
kyrkklockor. Silver, som skrapats från ett kronans mynt, var också 
bra. Man blandade vanligtvis samman tre slags skav. Sedan man 
fått ned satsen i hålet, pluggade man till och strök över pluggen 
med ett färgämne, så att den inte märktes. En sådan plugg fick 
inte röras, ty då blev bössan oduglig; den blev aldrig brukbar mer. 

Samme sagesman berättar vidare: 
Min far satte upp en orrhytta för att skjuta orre på bulvan, 

men det var ju inget nöje att sitta i en sådan. Så en dag lät far 
en dagsverksgubbe, som gick under namnet Klejs, ta hand om 
bössan. Klejs fick en ovanligt god tur till skyttet, långt bättre 
än far, fast denne var jägare till yrket. Då far berömde gubben 
för hans lyckade skytte, sa han: 

— Å se ja båra här tätt unner låsen, å så plogga ja bössa, 
å dä slo inte fel, utan ja träffa mä varteveli skott. (Källunga.) 

Man brukade även smörja bösspipan för att få god tur. Flä- 



132 

dermusens tre droppar blod var särskilt verksamma och användes 
på olika sätt. 1 de flesta fall strök man ut dem längs bösspipan. 
Vidare brukade man smörja pipan med axelbeck från någon kyrk-
klocka. Den ene trodde på ett, den andre på något annat. En 
gång var det en skytt, som tog sig det orådet före att gälla (kast-
rera) en pojkstackare för att få god tur till sin bössa. Han tog 
kodda (testiklarna) och smorde bösspipan med dem. Pojken 
levde visserligen över, men inte blev det någon riktig karl av 
den, inte. (Bitterna.) 

Bössan var man mera rädd om än om något annat; den fick 
inte vem som helst ta i hand. Om en illvillig person tittade i 
pipan, blev bössan skämd. Vidare borde man akta sig för att skjuta 
vissa djur, såsom katter, skator och ugglor. Ej heller var det råd-
ligt att skjuta på trolltyg utan att först vidtaga vissa mått och 
steg. Om skytten sköt på en trollhare eller trolltjäder med ett 
vanligt skott, blev bössan skämd, men bara han laddade på rätta 
sättet, d.v.s. med ett skott, som bet på trolltyget, gjorde det inget. 

Vid laddningen brukade man likaså en del häx. Först gjorde 
man ett schuanne, d.v.s. en häftig och hörbar utandning i böss-
pipan, och sedan likaså ett schuanne på blyladdningen, innan man 
släppte ned den i pipan. 

Schua på't, så tar dä! brukade de säga. 
Och så skulle man akta sig, så man inte släppte något hagel. 

Jaså, släppte du hagel, brukade de säga, om någon tappade 
ett hagel vid laddningen. Då ska du inte bu (bjuda) te å skjuta, 
för du träffar ändå inte. Dä va träffhaglet, du tappa. 

En kula, som dödade villebrådet med detsamma, såsom älg 
eller annat högvilt, kallade man för en löckekula. Den tog man 
vara på och gömde, om man kunde finna den vid slakten. (Käll-
unga.) 

Skyttarna kunde förgöra bössorna för varandra. Om Green i 
Norra Vånga berättas, att han var alla jägares fasa. Han var 
kronoskytt och särskilt nitisk som sådan. När helst han träffade 
någon med bössa, så bet han i den, och så var den bössan för-
brukad. Men det värsta var att han kunde skämma bössan, bara 
han hörde skottet. Då slog han till med den högra handen över 
vänstra överarmen och sa: 

Seså, nu skjuter du inte mer med den bössan, min gosse! 
Och det slog jämt‘in. (Norra Vånga.) 
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Ett annat sätt, varigenom en illvillig person kunde skämma 
bössan för en annan, var, att när han hörde skottet smälla, han 
tog tre steg tillbaka och vid det tredje steget ryckte upp en gräs-
torva. Därmed var bössan ohjälpligt fördärvad. (Larv.) 

Att bössan var förgjord, visade sig på så sätt, att skottet inte 
gick eller också inte nådde fram. Visste man säkert, vem som 
förgjort bössan, skulle man skjuta över stugutaket, där denne 
bodde. Först skulle man skjuta från en sida, t.ex. bakifrån. Hjälpte 
inte det, skulle man skjuta motköls, d.v.s. från motsatt håll. Då 
hjälpte det säkert. 

Man kunde även bota förgjord bössa genom att ladda med 
silver eller en kula, som gått genom en syring, helst en som pas-
sade till ens eget finger. 

Ett annat sätt var att jorddraga bössan; då fördes den ett 
visst antal gånger under en trädrot. Eller man rengjorde bössan 
med en trasa, vilken därefter pluggades in i ett växande träd. 
Pluggen skulle vara av ett annat träslag. Pluggades trasan in i en 
björk, slog man in en plugg av sälg eller vide i hålet. 

Det fattades ingalunda goda råd och anvisningar, när det 
gällde en så viktig sak som bössan. Förutom här nämnda bote-
medel fanns flera andra. Ett sätt var att tvinga in en levande 
huggorm i bösspipan, varefter man sköt ut den mot norr. Fick 
ormen lite pisk, kröp han vanligtvis in självmant. Många skyttar 
hade ett ormhuvud inristat på bösskolven. Det var till skydd mot 
trolldom. Det fanns t.o.m. de, som hade hela framkolven formad 
som ett ormhuvud. 

Var inte den årstiden inne, att man kunde få fatt på orm, 
kunde man ta ut hjärtat på en skata och skjuta ut det mot norr. 
På så sätt återfick bössan sin förmåga att träffa. (Larv, Ornunga, 
Källunga.) 

Även jakthundarna kunde bli skämda genom att någon ill-
villig person siktade på dem med bössan på ett visst sätt, och 
blev en hund en gång skämd, dugde han ingenting till. Hunden 
kunde även råka ut för troll och illvilliga väsen i skogen, och för 
att förebygga detta brukade jägaren smörja honom med en salva 
av hästister och krut, alldeles som i det föregående är berättat 
om boskapen. Man strök ut salvan längs ryggraden från pann-
benet till svansroten. Själva nosen fick ej smörjas, ty då förlorade 
hunden väderkornet. 
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När man gick ut på jakt, borde man ta fatt på skogen med 
detsamma, i varje fall så snart som möjligt, för att undvika möten. 
Käringmöte var inte bra, inte heller kattmöte. Visserligen kunde 
man förta oturen genom att spotta tre gånger, men det var inte 
alltid det hjälpte. Mansmöte räknades i allmänhet som turit, men 
när det var fråga om jakt, ställde sig saken annorlunda. Det var 
kanske någon, som var missunnsam, och då kunde han förta 
turen. Uteblev bytet, var det ingalunda ovanligt att man skyllde 
på någon, t.ex.: 

Det var nog för att vi råkade komma i möte med A., och 
jag tror att han är missunnsam. Eller: 

Jag tror att B. såg oss gå åstad, och se det är en miss-
unnsam fan, den där. Så det var nog därför vi ingenting fick. 

Kom någon och frågade, varåt man ämnade sig, fick man 
passa sig. Ämnade man sig väster ut, sade man: — Jo, jag går 
öster ut. Eljest oturade det sig för en. Ifråga om jakt kan man 
ljuga hur mycket som helst, det ger bara god tur. 

Råkade tvenne skyttar oavsiktligt slå ihop med bösspiporna, 
som ju kunde hända, då man var några stycken i laget, brukade 
man säga: 

Jaså, nu ska vi åtminstone få skjuta. 
Men råkade man slå samman med bösskolvarna, betydde det 

otur. 
Ekorrmöte var inte bra. Fick man ekorren inom skotthåll, 

brukade man skjuta honom. 
Jaså, nu har jag ändå fått skjuta, sade skytten då. Därmed 

hade han förtagit oturen. 
Och fick man se en kattskråe, där man var litet ur vägen, 

sköt man den också. Även i detta fall skedde det för att förtaga 
oturen. För övrigt gör katterna endast skada i skogen. 

Fick man höra korpen skria, när man begav sig ut på jakt, 
kunde man lika gärna vända om hem med detsamma, ty då fick 
man ändå ingen jaktlycka. Förr fanns det gott om.  korpar i 
skogarna på och omkring Mösseberg, och det finns kanske en och 
annan än i dag. De hade sitt struk (stråk) över vångaskogarna höst 
och vår. 
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Fisket. 

Gäddan leker i tre omgångar. Första leken inträffar så snart 
isen lossar ifrån land. De gäddor, som då fångas, kallas isgädder. 
Den andra leken inträffar, när starren börjar sticka upp, starr-
gädder. Dessa gäddor är i allmänhet de största. Den tredje leken 
inträffar i slutet av maj. Dessa gäddor är i allmänhet mindre än 
t.ex. starrgäddorna men anses som de finaste och kallas blumster-
gädder (blomstergäddor). 

Kristi himmelsfärdsdag är första metardag. 
För övrigt hade man till mark, att när enen rök, då var rätta 

tiden inne att börja fiska med metspö. Ett annat märke var 
allövet; när det var så pass stort som musöron, hade man utsikt att 
få napp. (Källunga.) 

Gäddan nappar bäst så där en åtta dar efter nutänne (ny-
måne). På näannet (nedan) har hon svallkött kring tänderna. Då 
hugger hon inte. 

— Ja, nu är det inte lönt att lägga ut för gädda, för nu är 
hon inte i tagen, brukade de säga, när månen var i nedan. Men 
en åtta dar efter nymåne hette det: — Ja, nu är hon allt i tagen. 
(Larv.) 

Även väder och vind ansågs inverka på fisket. 
Solaregn höll man för att vara det finaste vädret att meta i, 

förutsatt att det inte låg åska i luften, ty då var det lönlöst. 
Då nappade ingen fisk, hur man än bar sig åt. Och likadant var 
det med kräftorna. Men däremot gick ålen till i åskväder. Då 
kunde den till och med ge sig upp på land. Så snart det värsta 
regnet var över, kunde de, som hade fiskevatten i närheten, gå ut 
och leta efter ål. Om de inte fick ål oftare, så brukade de få då. 
(Källunga.) 

Vilken vind som var bäst framgår av följande: 
Sydvästanvinn 
för mycken fisk i båten in. 

Men 
Nordanvinn 
kör fisken bort, 
för ej något i båten in. (Källunga.) 

När pojkarna satt utmed sjö- eller åstranden och dinglade 
med sina metspön, brukade de ramsa: 
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Kom abborre brok 
och sluk min krok. 
Mört eller löja 
låter jag mig nöja. (Edsvära.) 

Innan man började fisket, skulle man spotta tre gånger i vatt-
net. Sedan skulle man likaså spotta tre gånger på masken och 
säga: — Tvi napp, tvi napp, tvi napp! 

En del gubbar, som ägnade sig åt fiske i Sämsjön, hade för 
sed att muta (offra), när de gav sig ut på fiske. Då kastade de 
vanligtvis en peng i sjön, och så brukade de röxa ena bön, men 
hur den löd, är nog ingen som minns numera. (Hov, Källunga.) 

När Bastö- och Långö-borna gick ned till Rösjön för att fiska, 
hade de alltid ett ägg i håven. Det skulle läggas på ett visst ställe 
invid sjölandet. Sedan kunde de stå på land och håva upp sitt 
behov av fisk, men de måste nöja sig med detta, inte mer. Men 
gav de inte sjöråa hennes ägg, var det inte lönt att de bjöd till 
ens. (Norra Vånga.) 

Det var en gammal gubbe i Hov, som ägnade sig åt fiske i 
Sämsjön. När bönderna hade mältat, kom gubben och bad att 
få sopa upp spillmaltet i kölnan. Detta strödde han sedan ut i 
den del av sjön, där han hade sitt fiskevatten. Folk trodde, att 
gubben hade sina trollkonster för sig, men det var den söta malt-
lukten, som drog fisken till denna del av sjön, menar berättaren. 
(Källunga.) 

De brukade knyta in lite malt i en duk och kasta ned den i 
vattnet, där de tänkte fiska. Det var för att de skulle få god tur. 
Kastet skulle ske kvällen förut. Då drog sig fisken dit, där maltet 
låg. (Längjum.) 

När man fått upp den första kräftan, såg man efter om det 
var en hanne eller hona. Var det en hanne, kunde man vara för-
vissad om god tur i fortsättningen, ty: 

En hann 
drar alla te lann. 

Var den första kräftan en hona, hade man ingen tur att räkna 
med ty: En hona 

vell alla skona. 
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Brännvinsflaskan avsåg även att 
vara en prydnad för bordet och 
var därför försedd med gravyrer. 
Denna flaska har förmodligen 
varit en bröllopsgåva, ty den är 
graverad med såväl mannens 
som hustruns initialer. Larv. 
Foto Sven Torin 1949. 

En hona 
drar alla te bona. 

Om första kräftan var en hona, kunde man åtminstone delvis 
förta oturen genom att kasta tillbaka henne. Och så skulle man 
säga något. Det var en gammal ramsa, det ock. Var nästa kräfta 
en hanne, kunde man räkna med förhållandevis god tur. Och 
lyckades man få upp både hanne och hona samtidigt, tredje 
gången man vittjade, kunde man vara säker om skrdvtur. (Käll-
unga.) 

Väderleksmärken. 

Jordbruket sköttes primitivt i gången tid, och följaktligen var 
man långt mer beroende av väder och vind än nu. Kom det inte 
regn i rättan tid, var skörden snart spolierad på den torra och lätta 
sandjorden. Den var visserligen lättbrukad men ägde ingen mot- 

Eller: 
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ståndskraft; detsamma gällde moränbackarna. Den bästa jorden, 
den som skulle ha haft de största förutsättningarna att bära i 
torra år, låg vanligtvis obruten, därför att marken var vattensjuk 
eller därför att den var för styv och hårdbrukad med den tidens 
svaga redskap. Och ändock var man uteslutande beroende av den 
egna skörden. God och välbärgad gröda förde mat och välstånd till 
gården, under det att missväxt hade sorg och svält i släptåg. Inte 
att undra på att man redan långt i förväg sökte utforska det 
kommande årets väderlek för att om möjligt rätta sig därefter. 

Här följer några gamla väderleksmärken rörande växtlig-
heten och grödan, så som de levat i minne fram till vår egen tid. 
En del mark (märken) ansluter sig till kyrkoårets dagar och tider, 
andra till det borgerliga året. Dessutom tog man märke av åskans 
gång, trädens hängen, flyttfåglarnas ankomst, insekternas ut-
seende m.m. 

Advent kallade de gamle för drvänta. Rikligt med rimfrost 
i årvänta är ett gott tecken, det bådar ett ärigt och gott år. 

Om Annadagen (9 dec.) är kall, blir Klet kommande året ett 
ärigt och gott år. 

Lugnt väder under julnatten bådar ett lyckosamt och gott år, 
men blåser det under julnatten, blir det mycken död under det 
kommande året. 

Våt nyårsdag, våt midsommar. Våt nyårsdag är alltså ett gott 
tecken, ty man får aldrig för mycket regn före midsommar. 

Bed Gud om regn före midsommar, heter det enligt ett gam-
malt talesätt, efter midsommar kommer det ändå. 

Nyårsnyet är ett viktigt mark. Går aftonstjärnan före nyårs-
nyet, tyder det på ett gott skördeår, ty då vill bonden ha dräng. 
Men går stjärnan efter nyet, tyder det på svagår; då söker drängen 
tjänst. 

Beträffande nyårsnyet är dock att märka, att ny, som infaller 
mellan jul och trettondagen inte räknas. Ett sådant ny kallas 
trängeng, ty det tränger sig in mellan årets tolv ordinarie. År med 
trängeny har alltså tretton ny. 

Trängeny är inget gott mark. Det bådar sen vår. 
Regn och tö i januari är ej heller något gott tecken, ty 

När Torre är våter, 
mången man gråter, 
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heter det. Våt januari tyder enligt detta märke på torr sommar och 
dåligt år. (Torre= januari.) 

På! eller Paulus (25 jan.) är en märkesdag beträffande det 
kommande årets gröda, ty om solen bara tittar fram en så pass 
lång stund på På!, att bonden hinner sadla sin häst, kan man 
hoppas på ett gott skördeår.. 

Om Göja tar på sig den varme kjorteln, när hon går in, så 
blir det ett ärigt och gott år, men kommer hon i den kålle kjorteln, 
blir det tvärt om. (Göja=februari.) 

Sådan väderleken var under Göja, sådan skulle sommaren 
bli. Fick man mycket snö under denna månad, kunde man hop-
pas på rikligt med regn under sommaren och följaktligen även 
ett gott år. 

Om kyndelsmässan sjunger lärkan för första gången på året, 
om allt är som det skall vara. Då sjunger hon till Jungfru Marias 
ära. Lärksång på kyndelsmässodagen är ett gott tecken med avse-
ende på det kommande årets gröda. (Larv.) 

I detta fall rättade man sig vanligtvis efter gamla kjönnes-
mässe, som infaller ungefär två veckor senare. Det är mera sällan, 
som lärkan låter höra sig dessförinnan. (Gäsene.) 

Äldre personer, som fortfarande intresserar sig för väderleks-
märken av detta slag, brukar skilja på den gamla och nya Göja. 
Den gamla Göja ansågs börja med Sigfrid-dagen, alltså den 15 
februari och varade intill medio av mars. Den nya Göja åter sam-
manfaller med nuvarande februari. I det förra fallet håller man 
alltså fast vid den julianska kalendern eller gamla stilen, vilken 
gällde intill 1753. 

Att Sigfrid-dagen tillhört märkesdagarna framgår även av 
följande rim 

När Sigfrid är vacker och blid, 
blir det gott år och god tid. 

Påsk- eller dymmelveckan är utslagsgivande för sommaren: 
Sådan som dummern (dymmeln), sådan blir summern (som-
maren). 

En dag, som många äldre fortfarande lägger stor vikt vid, är 
påskdagen, ty sådan denna dag är, blir sommaren. Är påskdagen 
torr och klar, får man en torr och varm sommar. Är denna dag 



140 

däremot regnig eller åtminstone mulen, kan man hoppas på neder-
börd och god skörd. 

Regn på bönsöndagen är inget gott tecken; detsamma gäller 
pingstdagen: Pingstaregn är skälia (föga) gott. 

Tidig vår, dåligt år. 
En blåsig och kall vår gör ett gott år. 
Fryser det gamla Vaffenatta (natten till gamla Vårfrudagen, 

6 april), följer 40 frostnätter före midsommar. 
När det led fram på våren och hängeväxterna blommade, gav 

man noga akt på dessa: 
När asp och hassel palmar (blommar) rikligt, kan man hop-

pas på ett gott skördeår. 
— Se, hur hassla palmar! sade man, när hasselbuskarna stod 

fulla av hanhängen. Vi får ett ärigt och gott år i år. Och då vart 
det glädje. 

Även rikligt med asphängen ansågs båda ett gott år, ty 
När aspa bär palm, 
blir det både hö och halm. 

Rikligt med hanhängen på alarna bedömdes också gynnsamt, 
men bar alarna övervägande honhängen, var det ett dåligt tecken, 
ty dessa varslade om missväxt och nödbröd. Alkottarna gick där-
för under namnet hongerknopp. 

Är det vårflod, blir det höflod. De år, då man hade stor 
vårflod, måste man alltså passa på att bärga höet i tid, så att detta 
inte flöt bort. 

Hetta och värme under sommarsolståndet är inget gott tecken. 
Var det litet svalare under dessa dagar, brukade de gamle säga: 

Gu' ske lov att dä inte ä så hett i själva solvännedara. 
Regnar det på Jakob (25 juli), har man ingen utsikt till 

hötork i fortsättningen. 
Regnar det på Marta-dagen (26 juli), får man ingen humle, 

som det är någon kraft i. 
Ä dä va lessamt, brukade gubbarna säga, om det regnade 

den dagen, nu pessar Marta i humlen, nu blir dä förstås skit 
mä dän i år. 

Regnar det sjusovare (Sjusovardagen, den 27 juli), regnar det 
i sju veckor. Och regnar det dagen därpå, som kallas sjusovar- 
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onge, vet ingen, när regnet tar slut. Regn under dessa båda dagar 
varslar alltså om dålig bärgen. 

Men även om väderleken är kinkig, kan man lugna sig med, 
att Olov (29 juli) kommer med tork, olsmässetorken. Det är dock 
inte sagt att den kommer på Olov-dagen; ibland kommer den 
före, ibland efter den dagen, men, som sagt, den kommer. 

Olsmässetorken betraktades ursprungligen som den rätta råg-
torken, vilket stämmer med det gängse talesättet: 

När Erik ger ax, ger Olav kaka. 
Men i och med att man övergick från den gamla till den nya 

stilen, kom såväl den ena som den andra dagen att infalla 11 dagar 
tidigare. Det är mycket sällan som Erik ger ax, följaktligen kan 
Olov inte heller ge kaka, men på den tiden talesättet utformades, 
stämde det förmodligen rätt väl. Vidare är att märka, att äldre 
sädessorter växte och mognade fortare än de nutida. Olsmässe-
torken, som från början gällde säden, kom med tiden att bli en 
torkperiod för det senslagna höet. 

En annan torkperiod inställer sig vid Bartelsmässe (Bartolo-
mens, 24 aug.). Är väderleken kinkig, brukar slättbönderna trösta 
sig med: 

Vi får la tork te Bartelsmässe, om inte förr. 
På södra slättbygden går samma torkperiod under namnet 

falebotorken, ty de torra och östliga vindar, som utmärker den-
samma, kommer närmast från Falbygden. 

Håja, vi får la barjat, når som falebotorken kommer, 
säger man, om sädesbärgen är försenad. 

Om Bartelsmässe skulle linet upp, om inte förr. 
Regn på Sankt Gallus dag (16 okt.) är ett gott tecken beträf- 

fande det kommande årets gröda, ty: 
När det regnar på Galle, 
växer det korn på knalle. 

Med »knalle» åsyftas i detta sammanhang högländ, torr och 
mager jord. 

Många av dessa väderleksmärken torde ej vara så allvarligt 
menade. Man torde gott kunna utgå från att flera av dem, såsom 
t.ex. det sist anförda, tillkommit mest för rimmets skull. Men 
å andra sidan är det tack vare rimmet, som en stor del av gamla 
märken hållit sig så bra i minne. 
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Den första åskan för året är ett viktigt väderleksmärke. 
Går åskan på fulla kar, d.v.s. innan vårsådden begynt, kan 

man vänta sig ett ärigt och gott år. Och går åskan, innan man 
släppt ut boskapen på bete, kan man vänta sig ett gott år med 
avseende på gräsväxten och betet. 

Sätter den första åskan värme, blir det värme också i fort-
sättningen. Men sätter den första åskan kyla, blir det kyligt hela 
försommaren. Får man del av det första åskregnet, får man regn 
undan för undan. Men går det första åskregnet förbi, blir man i 
regel utan under hela försommaren. Och vidare: 

Försvinner den första åskan söder eller väster ut, är det goda 
tecken. Då kommer den snart tillbaka med mera regn, men för-
svinner åskan norr eller öster ut, är det fara värt att man blir utan 
regn i fortsättningen. 

Efter längre torkperioder kommer sällan regn, förrän åskan 
slår loss det. 

Även skottåret är ett viktigt märke. 
Om skott-art är torrt, blir de tre följande åren också torra. 

Men om skottars onge — det är det år, som följer närmast på 
skottåret — är torrare, blir de två följande åren ändå torrare. Då 
stegras torkan år för år perioden ut. 

Bygger skatorna högt, blir det våtår, men bygger de lågt, blir 
det ett torrt år. 

Förklaringen är väl den, att skatorna under regniga somrar 
föredrar att ha sitt bo så högt, att de undgår dropp från grenarna. 
Under torra och varma somrar föredrar de däremot att ha sitt bo 
ett stycke ned, så att grenarna skänker skugga. 

Om göken gal på bar kvist, får man ett dåligt år. 
I många fall vädjade man till rent slumpartade tecken. Det 

gängse talesättet var ock att spd väder. Ej sällan motsade det ena 
tecknet det andra, och så stod man där lika klok. Men å andra 
sidan var det alltid något tecken, som slog in. Gammal sed och 
gammalt talesätt levde i minne, och även om man inte satte så 
stor tro till dessa, tyckte man det var roligt att se, om det eller 
det slog in. 

En fråga, som ofta inställde sig för bonden, var denna: 
Vilket sädesslag kommer att gå bäst till? Och vilken säd blir 

bäst, den tidigt sådda eller den sensådda? 
Svaret på dessa frågor kunde han söka på följande sätt: 
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Om nyår skulle man kasta för hunden tre bitar bröd på en 
och samma gång, en bit av råg, en av blandsäd och en av havre. 
Den bit, som hunden först tog i munnen, innehöll det slags säd, 
som skulle gå bäst till. (Hudene.) 

Den första torbagge (tordyvel), man fick se om våren, skulle 
man ta fatt på och granska. Satt de flesta lössen under det främre 
benparet, skulle den förstsådda säden gå bäst till. Satt lössen 
talrikast under det andra benparet, skulle den medeltidigt sådda 
säden bli bäst. Men om krypen satt tätast under det tredje och 
sista benparet, var det bäst att dröja med sådden, ty då skulle 
den sensådda säden gå bäst till. (Fölene.) 

011onborrens larv gick under skilda namn, såsom plogoxe, 
vdroxe, spåmask och pölsemask. 

Den första våroxe, man fick se om våren, skulle man granska. 
Var det främre benparet längst, skulle den förstsådda säden bli bäst, 
men var de bakre benen längst, gjorde man klokt i att dröja något, 
ty då skulle den sensådda säden gå bäst till. (Ornunga.) 

När plogoxarna är ljusa på hösten, blir det torka och grant 
väder nästa år. Är de däremot mörka, blir det våtår. 

Man brukade även sluta sig till hurudan vintern skulle bli 
genom att ge akt på den första plogoxe, man fann på hösten. Var 
framdelen vit, skulle det bli snö och kyla under förvintern, men 
var bakdelen vit, skulle det bli snö och kyla under eftervintern. 
Var plogoxen helt och hållet vit, fick man snö och kyla från början 
till slut. Var den däremot helt mörk, hade man att emotse en mild 
vinter. (Bitterna.) 

Under det att ovan anförda väderleksmärken närmast utgjorde 
tydor för skörden följer här några väderleksmärken, enligt vilka 
man sökte förutsäga väderleken i allmänhet. 

Med november månad var vintertiden inne. Det var dock ej 
sagt att kölden gjorde sig märkbar omedelbart men i så fall satte 
den in så mycket häftigare vid månadens slut, ty: 

Om inte vintern kommer vid Helgamäss skridande, 
kommer den vid Andersmäss ridande. 

Helgamäss är ett äldre namn på Allhelgonadag, som infaller 
den 1 november. Andersmäss inföll på samma dag som nuvarande 
Anders, alltså den 30 november. 
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Så många solskensdagar det är i advent, så många yrväders-
dagar blir det i Göja (februari). 

Mårten och Anna följs åt beträffande väderleken. Om Mårten 
rider, rider också Anna, men åker Mårten, åker även Anna. 
Dagarna ifråga infaller den 11 nov. och 9 dec. Ridandet beteck-
nar blidväder under det åkandet syftar på köld och snö. 

Mårten är vidare en märkesdag beträffande julvädret, ty:.  
Går Mårtens gås på isen, 
trampar julabocken i fisen. 

Julvädret står alltså i motsatsförhållande till vädret på Mår-
tens dag. Enahanda är fallet med Anders: 

Om Anders braskar, 
ska julen slaska. 

Men slaskar Anders, kan man hoppas på grant julväder, ty 
då skall julen braska. 

Anders är vidare en märkesdag för den stundande vintern: 
Om stubben bär hatt (snö) 
Andersmässe natt, 
är vintern satt 
och står sig till Vaffenatt (Vårfrunatt). 

Rimmets mening är alltså den, att om marken och stubbarna 
är snötäckta den 30 november, kan man räkna med en köldperiod, 
som varar intill slutet av mars. Samma sak har även formulerats 
så här: 

Om Andersmässe natt bär hatt, 
ska Vaffenatt bära luva. 

Julvädret står i motsatsförhållande till påskvädret enligt 
följande: 

Jula sommar, påska vinter. Och tvärt om. 
Ger man akt på vädret under de tre juldagarna, vet man hur 

väderleken kommer att arta sig under årets tre första månader. 
Sådan juldagen är, blir januari, sådan annandagen är, blir febru-
ari, och sådan tredjedagen är, blir mars. 

Nyårsnyet är ett annat märke, som äldre personer fortfarande 
lägger stor vikt vid. Sådant årets första ny är, sådant blir också 
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Drickskanna av porslin med motiv ur Gustav Vasas historia. Hade man till-
gång på nybryggt och gott dricka, såsom vid högtiderna, stod en fylld kanna 
på bordet i dagligstugan även mellan måltiderna. Kom någon på besök, bjöd 
man honom stiga fram och förse sig med dricka, och därmed var fägnaden 
undanstökad. Alla drack direkt ur kanndn. 1870- och 1880-talen. Foto Sven 

Torin 1949. 

de tre följande nyen. Är nyårsnyet gott, blir de närmaste nyen 
också goda, men är det t.ex. kallt och blåsigt, blir de närmast 
följande nyen också kalla och blåsiga. 

Trängeny räknades dock inte, som redan nämnts. Det rätta 
nyårsnyet är det, som följer närmast efter trettondagen. 

Mild väderlek i februari är inte mycket att tacka för enligt 
följande: 

Om Göja skakar tröjan, kommer Mars med kyla och vinter. 
Mera vanligt är dock att man uttrycker saken så här: 

Å, vi får la igen'et fram på måna. Och: 
Dä kålla sa ner, inna dä blir varme å grant vär. 

Efter den 22 februari kan man inte lita på isarna längre, ty: 
Peter Katt 
kastar varmer sten i vatt. 

10 
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Under den tid, som följer, täres isen lika mycket under som 
ovanifrån, den blir skör, och är följaktligen inte att lita på. 

Om väderleken i mars och april har man följande rim: 
Mars med sitt skägg 
lockar barnen utom vägg. 
Men april med sin luva 
kör dem åter in i gruva (till spisen). 

Om väderlekens ombytlighet under denna årstid erinrar även 
följande talesätt: 

Om Mars kommer som ett lamm, går han ut som en varg, 
men kommer han som. en varg, går han ut som ett lamm. 

Sådant påskvädret är, sådant skall vädret förbli intill pingst-
dagen. Även sommaren artar sig i likhet med påsken. Torr och 
klar påsk, torr och varm sommar; kall och mulen påsk, kall och 
regnig sommar. 

När det lider fram mot våren, kanske man undrar, om det 
skall bli mera snö eller om det snöat färdigt. Den, som då ger 
akt på granen, kan få besked. Granen fäller sina barr i tre om-
gångar. Första gången den fäller, har fjärdedelen av snön fallit; 
andra gången den fäller, har hälften fallit, och vid tredje fäll-
ningen, återstår en fjärdedel, innan det snöat färdigt. Detta märke 
lär stämma förvånansvärt bra. 

Vårfrunatten är första vårnatt. 
När det ångar av jordmyllan och den varma luften dallrar i 

solen bort över åkertegarna, säger man, att »nu går våroxen». 
Då kan man vänta sig värme och grant väder i fortsättningen. 

Ryker det från mossar och mader under sommarkvällarna, är 
det ett gott tecken, ty då får man värme och vackert väder. 

Solvite eller solulvar bådar nederbörd inom tredje dagen. 
Visar sig solvite under sommaren och inget regn följer inom tredje 
dagen, får man vara utan, intill dess att åskan kommer och slår 
loss det. (Solvite, solulvar= vita fläckar på ömse sidor om solen.) 

Under vintern bådar solvite omslag i vädret. Då följer vanligt-
vis snö och rusk inom tredje dagen, varom inte sätter kölden i än 
värre. Då får man en köldperiod. 

När gulärlan kommer, får man sommar på allvar. 
När svalorna flyger lågt, blir det snart regn, håller de sig däre-

mot högt uppe, tyder detta på vackert väder även i fortsättningen. 
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När flygmyrorna kommer fram, blir det regn. 
När regnvipa (gröngölingen) skriker, blir det snart regn. Spill- 

kråkan säges också båda regn, när den låter höra sig. 
När kråkorna klär störarna på gärdesgårdarna, blir det rusk, 

regn eller snö. 
När grågässen flyttar söder ut, blir det vinter och snö. 
När vintergatan visade sig fram i slutet av augusti, var de 

gamle intresserade av att betrakta den, ty då kunde de förutse 
hurudan den kommande vintern skulle bli. Då hette det t.ex.: 

Nu blossar vintergatan så starkt i år, så nu får vi nog en 
stiver (sträng och hård) vinter. 

Var vintergatan däremot dunkel, hette det: 
Nu är vintergatan så mjöli (dunkel) i år; vi tycks få en 

billi (blid) vinter. 
Ljusa fläckar i vintergatan tydde på starkare köldperioder. 

Dunkla fläckar åter tydde på tö och blidväder. 
Konsten att tyda vintergatan tycks numera ha kommit helt 

ur bruk. Däremot är det rätt vanligt, att man under vintern drar 
vissa slutsatser beträffande de närmast kommande dagarnas väder-
lek med ledning av stjärnornas utseende. 

Är stjärnorna ljusa och klara, tyder detta på vinter och köld. 
Är stjärnorna däremot va'a (dunkla och matta) förutser man 

nederbörd. 

Vida lättare var att bedöma väderleken dag från dag och från 
morgon till kväll. Av dylika märken kan erinras om följande: 

Rekir det i sols uppgång, d.v.s. om himlen är röd i öster vid 
solens uppgång, blir det regn innan kvällen. 

Råar det vid sols nedgång, blir det vackert väder, varom föl-
jande rim erinrar: 

Afton rö (röd) ger vacker natt, 
morgon rö ger skvätt i hatt. 

Skiner solen på västermoln, blir det regn innan kvällen. 
Går solen ned i säck, d.v.s. i molnbädd, blir det regn. 
När skadda (morgondimman) går upp i stället för att avsätta 

sig som dagg, kommer den snart tillbaka i form av regn, senast 
inom tredje dagen. Detta märke avser särskilt höstdagarna. 

När det bildar sig långsträckta molnstrimmor (fjädermoln) 
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på himlen, brukade man säga: — Noak bögger arka, dä blir 
snart rägn. 

När regnbågen mulnar bort, blir det ihållande regn, men klar- 
nar den bort, blir det vackert väder. 

Om hönsen skyndar sig att söka skydd mot regnet, går detta 
snart över, men om de stannar ute, blir det etrcit (svagt men ihål- 
lande) regn. 

Om det bubblar sig på vattnet, blir det likaså etråt regn. 
Vidare förekom en del talesätt rörande väderleken under 

veckans dagar: 
Måndan blank, gör veckan krank. 
Fredags väder är söndags väder. 
Fredagen är kär, han kommer med sitt vår. 
Lördags regn varar intill söndags mässa. 
Alltid så pass tork på lördagen, att prästen får sin krage torr. 

Eller: Solen måste skina åtminstone så pass lång stund på lördagen, 
att prästen får sin krage torr. 

Regnar det på öppen kyrkodörr, blir det regn veckan ut. 
(öppen kyrkodörr= under söndagens högmässa.) 

TUR OCH OTUR. ÖDE STRO. 

Tur och otur. 

Den, som har tur, behöver inget vett, heter det, och: när tumn 
är med, så gresar ornen (grisar fargalten). 

En mer än vanligt god tur kallas skremtur. 
När något oväntat sker, heter det: Äntligen lammade baggen! 
Trots alla kloka beräkningar händer stundom att man miss-

lyckas — ty Skam kan ladda, säger man. 
En del personer har tur, andra inte. En del har tur i spel, 

de vinner på första lott, de köper; de har speltur. Andra vinner 
aldrig: tur i kärlek men inte i spel, heter det då, men det kan också 
sägas tvärt om. 

Tur eller otur, det beror på i vilken stjärnbild man är född. 
Den, som är född i vågens stjärnbild, har tur till affärer, och den, 
som är född i skyttens stjärnbild, har tur i jakt. 

Turen kunde sitta i en ring, ett föremål, som man bar på sig, 
eller i ett klädesplagg. 
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Det var en ung bonde, som ställde sig att singla på marknaden 
i Mörlanda. Han förlorade gång efter annan. Först spelade han 
bort så mycket han ägde i kontanter, så häst och vagn. När han 
ingenting mer hade att spela om, kastade han av sig rocken, och 
med den som insats vann han tillbaka alla sina föregående insat-
ser och mycket mera därtill. Se, turen satt i rocken. (Ornunga.) 

Det var en stråtrövare och bandit, som man aldrig lyckades 
att fånga in. De hade honom i sina händer gång efter annan, men 
ändå gick han ifrån dem. Men så en gång passade man på, just 
som mannen gick ut ur kyrkan, och då tog de honom. 

— Hade jag anat detta, sade mannen då, så hade jag allt 
behållit skinnbyxorna på. 

Då satt turen i byxorna, det var tack vare dem, som han 
alltid klarat sig intill denna dag. Men alldenstund han klarat sig 
undan rättvisan, sade man att han hade Skam i byxorna. (Larv.) 

En del djur förde tur med sig, andra otur. Man kan alltså 
tala om tunga och oturiga djur. Till de förra hörde hästen, hunden, 
skatan, svalan och spindeln, till de senare räven, ekorren, ugglan 
och i all synnerhet korpen. 

Vad katten beträffar, var den både turig och oturig, men 
turigheten tycks ha varit övervägande. Man talade också om katte-
tur. Om knallen mötte katten i förstudörren, sken han upp, ty 
kattmöte betydde tur till affärer. Men ändå bättre var, om katten 
hoppade upp och satte sig på knallens påse, ty då fick han god 
tur till hela lagret, så långt det räckte. 

Innan man flyttade in i ett hus, som stått obebott, kastade 
man först in katten. Var det så att han behagade stanna kvar i 
stugan, kunde man tryggt flytta in. Och satte katten sig att spinna, 
bådade det lycka och hemtrevnad. 

Hoppade katten upp och satte sig i vagnen, när man skulle 
resa bort, ansågs det båda lyckosam resa. Innan man lade ny 
sele på hästen, skulle katten hoppa genom den, ty då fick man tur 
till såväl häst som sele. 

Det var en bonde i en gäsenesocken, som beställt en ny sele, 
och den ville han ta i bruk för första gången, då man reste till 
julottan, men först skulle katten göra sitt hopp genom selens bog-
trän och orv. På julaftonen stängde man inne katten för att ha 
denne till hands, då man hämtat ned selen från vinden nästa 
morgon. Men hur det var, så råkade katten att smita ut i ett obe- 
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vakat ögonblick. Man lockade och man letade, men ingen katt 
stod att finna. Och inte kunde bonden förmå sig till att lägga 
selen på hästen utan föregående kattehopp. Alle man stod res-
klädda, ungdomarna manade på fadern och sade: 

— Sela på bara och spänn för, så vi kommer till kyrkan, innan 
det blir försent! 

Far och mor hade emellertid sin mening för sig, de lade av 
sig ytterkläderna, och sedan fick ungdomarna göra, som de ville: 
gå till kyrkan eller stanna hemma. Någon slädfärd blev det inte 
den juldagens morgon, bara för att katten behagade försvinna. 
Eljest var det ju meningen, att ottefärden skulle helga donen, 
Men först det ena, så det andra. (Källunga.) 

Däremot betraktades det som oturigt, om katten korsade 
vägen, då man var på resa bort. Och om en katt lade sig att dö 
i ens ladugård, varslade det om stor otur. Var det gårdens egen 
katt, skulle något av kräken (kreaturen) dö, men var det en främ-
mande katt, varslade det om dödsfall i gården. (Hudene.) 

Kom en ekorre fram till gården, varslade det likaså om döds-
fall, och där ekorrarna höll till på vinden, där regerade allt som 
dåligt är. 

Skatorna förde tur med sig till gården. Ingen ville därför 
ofreda skatorna och riva ned deras bon, var de än byggde. De 
förde ett förskräckligt oväsen, särskilt under vårmorgnarna, men 
ingen tog illa vid sig för det, utan snarare gladdes man åt deras 
skreckanne och tog tydor av desamma. Det var goda tecken att 
skatorna trivdes vid gården, fast nog kunde det hända, att de lö-
nade gästfriheten med att hacka sönder äggen i hönornas reden 
och att röva bort kycklingar, vilket mor i gården naturligtvis 
var allt annat än glad åt. Men sådana bagateller fick man inte 
fästa sig vid, menade kära far. Huvudsaken var att boskapen 
ville sig. Tänk om oxen eller bästa kon skulle ligga och ge upp'et 
(dö). Det vore värre det. Det ingick alltså i husfaderns intressen, 
att ingen ofredade skatorna och deras bon, ty där skatan inte 
trivs, där har varken folk eller fä någon trevnad, sades det. 

Svalorna förde också lycka med sig till gården. När man 
byggde ladugård, skar man ut tre hål i vardera gaveln, så att 
svalorna kunde flyga ut och in under åsen. Byggde svalorna sitt 
bo under taket, var huset skyddat för vådeld. 

Spindeln förde tur med sig, vilket framgår av ordet löcke- 
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I närheten av Tranums by i 
Norra Lundby står en sten, som 
fått namnet »fä-sten», ty fåna-
dens liv och välbefinnande trod-
des i viss mån vara beroende 
av denna sten. Rubbade någon 
på stenen eller föll denna om-
kull, dog boskapen i byn. Foto 
G. Ewald 1924. 

spindel (lyckospindel). De gamle var alltid så rädda för att man 
skulle skada eller döda spindlar, som kom in. De bar ut dem helt 
varligt, om så var att man ville avlägsna dem 

När en gård bytte ägare, brukade den bonde, som lämnade 
gården, hålla auktion och sälja av husdjur, redskap och annat 
lösöre. Den nytillträdande ägaren passade då på att göra en del 
inköp, större eller mindre, det berodde på om han var nybörjare 
eller ägt lantbruk tidigare. Men även om gårdens förre ägare flyt-
tade med sig sitt lösöre till en annan gård, var det dock sed att han 
lämnade litet foder i ladan, så att den nytillträdande hade, medan 
han kom i ordning. Dessutom gav det bättre tur till gård och 
husdjur, vilket var en viktig sak. Någon gång kunde det hända 
att snåla och gnidna personer skrapade rent i ladorna, men detta 
bedömdes rent av som ett nidingsdåd. Visserligen förekom att man 
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på grund av missväxt måste förbruka allt, men att skrapa rent 
i ladorna utan tvingande skäl var ungefär detsamma som att 
medvetet vilja stjälpa den, som kom efter. 

Liknande förhållanden gällde även manbyggnaden med vind 
och spannmålsbod. Flyttade man ut ur ett hus och ville att den, 
som kom efter, skulle få lycka och trevnad, undvek man att riva 
med sig rubb och stubb. I bondehemmen var det kanske någon 
gammal ekkista, som fick stå kvar. Sädeskaren på vinden eller i 
boden brukade också få stå kvar, ty de var för det mesta så stora, 
att de ej kunde föras från det rum, där de bandats. Och den bonde, 
som hade hjärtat på rätta stället, lät den nytillträdande övertaga 
åtminstone någon skäppa spannmål. I vilket fall som helst sopade 
han inte karen. Oberoende av vem som flyttade eller vem som kom 
låg som regel så pass många korn på karets botten, att man kunde 
se vad för slags spannmål som förvarats i det eller det karet. 
Dessutom var det kanske några mer eller mindre brukbara hus-
geråd, som fick ligga kvar på vinden. Det skedde med den moti-
veringen, att om de kan vara till någon nytta för dem, som kom-
mer efter, är det dem väl unnat, varom inte kan de ligga, där de 
ligger. De är inte i vägen för någon. 

På herrgårdarna var det vanligtvis någon tavla, t.ex. ett målat 
porträtt av gårdens grundare och byggherre, som fick hänga kvar 
på sin ursprungliga plats. Vidare brukade man låta någon gammal 
möbel följa gården, kanske en klocka. Förde någon med sig ett 
inventarium, som följt gården sedan gammalt, fick han ingen tur 
till varken det ena eller det andra i det nya hemmet. Dylika före-
mål var vigda vid sitt ursprungliga hem. 

Klockan betraktades tydligen som ett tungt föremål, eftersom 
den rätt ofta fick följa gården. Spegeln däremot var farlig. Råkade 
någon slå sönder en spegel, förföljdes han av olyckor i sju år. 
Spinnrocken var ett oumbärligt redskap i varje hem, men den 
förde otur med sig på sjön. Under 1800-talets mitt och senare hälft, 
då så många svenskar utvandrade till Amerika, var det en och 
annan hustru, som ville ha sin spinnrock med sig, men det var 
fåfängt att försöka, ty det fanns ingen kapten, som tordes eller 
som än i dag törs ta en spinnrock ombord. (Tråvad.) 

Ville bonden ha tur till den gård, han fått övertaga i arv, 
skulle han nöja sig med de åbyggnader, som fanns och som varit 
goda nog åt förfädren, inte bygga om utom i trängande fall. 
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Och i de fall han byggde om, borde han helst bygga enligt hävd-
vunnen sed. När någon byggde större och förnämligare än sina 
grannar, skakade dessa betänksamt sina huvuden och menade 
som så: — Vi får väl se hur länge han står rycken. Att bygga 
stora och granna hus vittnade om världslig fåfänga, och Gud står 
emot de högmodiga. 

Vad som sagts om gårdens åbyggnader, gällde även åkrar och 
ängar. Man skulle väl vårda sig om det arv, man fått emottaga 
från fäderna, inte klandra och inte ändra allt för mycket på vad 
föregående släkten funnit gott och ändamålsenligt. Det hade ingen 
välsignelse med sig. 

När en och annan ung bonde började att bryta sten och 
rödja bort stenrören, skakade de gamla misstroget på huvudet 
och sade: 

Nu ä dä la snart slut mä dän! (Ornunga.) 
Om bönderna råkade köra upp en sten, då de redde jorden, 

så tordes de inte bära stenen eller forsla den med särskilda red-
skap till ett stenröse, utan då lade de ned kroken på sidan, så 
att stenen släpade med i kroksbåget till närmsta åkerren. Det 
var knappt att de tordes gå nära stenen så mycket, att de rullade 
upp den på renen. 

När någon avsiktligt bröt sten, sade man: 
Nu går den bonden snart från gården! (Hudene.) 

Under året fanns vissa dagar, som man kallade förkastelse-
daer, och på dessa undvek man att företaga sig något av vikt. 

Det var ett par förlovade, som kom till prästen och anhöll 
om att bli vigda en viss dag, men prästen var förhindrad just den 
dagen, varför han föreslog en annan dag. Då sade fästmön, att på 
den dagen ville hon på inga villkor vigas, ty det var en förkas-
telsedag. 

Prästen, som tillhörde den stränga och allvarliga riktningen, 
svarade då: 

Gud förkastar inga dagar. Och därvid fick det bli. (Larv, 
1870-talet.) 

Den, som får sista skvätten i vin- eller brännvinsflaskan, får 
sonalöcka (lycka till son). 

Du sa la ha pojken! brukar det heta. Eller: nu sa du få 
pojken! Slår värden de sista dropparna i sitt eget glas, brukar det 
ske med den motiveringen: — Nu tar'a pojken! 
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I en del fall får man önska lycka, i andra inte. När allt är 
klappat och klart, är det inget som hindrar att man lyckönskar, 
men i sådana fall, där utgången är oviss, bör man helst inte säga 
något. Man bör alltså inte önska lycka till, när någon ger sig ut 
på jakt eller fiske eller till sjöss. 

Gravhögar, gravstenar och värdeföremål, som följt den döde 
i jorden, skall man aldrig befatta sig med, ty då följer olyckor 
och ledsamheter. 

Det var en dräng på Stubbagården i Norra Vånga, som var 
sysselsatt med att gräva fram sand ur en grusgrop på Leds-
berget. Då träffade han helt oförmodat på en gravurna, men i 
sitt oförstånd sparkade han till urnan, och skör, som den var, 
föll den i idel småsmulor. Efter den dagen var drängen lam i sitt 
högra ben, samma ben som han sparkat till urnan med. Och lam 
förblev han för återstoden av sitt liv. (Edsvära.) 

Det var en bonde, som byggde sig en ny ladugård av sten. 
En del sten tog han på en gammal ödekyrkogård, som låg på 
hans ägor. Han lät kila isär gamla gravhällar och andra stenar, 
som lämpade sig till byggnadsmaterial. Men han fick aldrig någon 
tur till djuren i sin nya ladugård; de förolyckades och de dog, 
och det kom sig därav, att han förgripit sig på de dödas gravar. 
(Hällestad.) 

En gång hjälpte min far till med att ta upp en grav på Siene 
kyrkogård, omtalar en berättare. Det var han och en till. Då fann 
de en så stor och grann ring, rena guldet. Här fanns ju ingen ägare. 
Om männen velat, kunde de ju ha tagit ringen, men det gjorde 
de inte, ty det var någon död, som fått den med sig i graven. Den 
var vigd till jord, och därför stoppade de ned den igen. Att ta 
sådant, som var vigt till jord och följaktligen hörde jorden till, 
var farligt — det förde bara sorg och olyckor med sig. 

Ej heller fanns någon lycka att vinna med det, som man• 
förvärvade sig på orättfärdigt sätt, ty det orätt fås, med sorg förgås. 
Det går ut i tredje led, om inte förr. 

Ödestro. 

Livstiden är tillmätt för varje människa, enligt en äldre tids 
uppfattning. Det man skall uträtta här i världen, det får man tid 
till. När någon brådskade och inte gav sig nödig ro, sade man: 
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Han har mycket ogjort, tycks det. Eller: han har kanske 
inte så lång tid kvar att leva. 

Efter inträffat dödsfall kunde man få höra följande: 
Se, detta anade jag, att hans tid snart var ute. Han arbetade 

och stod i både sent och tidigt, hade ingen ro. Men se, han hade 
mycket ogjort. 

Det man skall gå igenom i livet, det sker. 
Se, det var förutbestämt att vi två skulle komma samman, 

sade en äldre man, då han förde sitt giftermål på tal. Och det har 
gått, fast nog har man fått slita och stå i, för vi har haft inte 
mindre än åtta barn att fostra upp. Men, ödets lotter faller olika. 
En del får arbete, slit och släp på sin lott, andra får det lättare 
och bekvämare. Pengar och ägodelar faller dem till utan att de 
behöver röra ett finger. Men — inte sagt att de är så mycket lyck-
ligare för det. 

Om någon led av en sjukdom, för vilken ingen bot fanns, 
såsom till exempel bröstsot (lungsot), sade man att den mannen 
eller kvinnan var feg, d.v.s. dödsmärkt eller vigd till döden. 

Det är förutbestämt på vilket sätt varje människa skall få 
sin död. Härom berättas: 

Det hände sig på en gästgivargård, att en person kom in-
rusande och promt ville ha fatt på gästgivaren. Några personer, 
som satt i skänkrummet, förstod att mannen kom i ond avsikt, 
och tog fast honom. Sedan sände man bud på gästgivaren. När 
denne kom, vart mannen alldeles vild, han ryckte och slet för att 
komma loss och slå gästgivaren. Varför, det visste han inte själv. 
Då var det någon, som räckte honom ett halmstrå och sade: 

Där har du, om du nödvändigt skall slåss. 
Ett halmstrå är ju fullkomligt ofarligt, kan det tyckas, och 

så menade även den, som räckte mannen strået. Det var alltså 
uteslutande på skämt, det skedde. Mannen tog halmstrået och slog 
till gästgivaren med det, och, besynnerligt nog, gästgivaren föll 
ned död av det slaget. 

Se, det var förutbestämt att gästgivaren skulle få sin död 
genom ett slag av den mannen, och då var det nog med ett slag av 
ett halmstrå. (Längjum.) 

I detta sammanhang kan erinras om, att många sjöar och 
floder påstås ta så eller så många människors liv varje år, van-
ligtvis tre eller sju. Om Nossan heter det: 
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Denne lelle bäck sa heta Nossa, 
dän sa många liv förlossa. 
Sju liv vart år. 

Och det tar Nossan, säger sagesmannen, den tar sju liv för 
varje år, som går. 

Om Tidan, Nissan och Lagan berättas, att dessa floder rinner 
upp på ett och samma ställe, och där har en oskyldigt dömd och 
avrättad kvinna fått sin grav. Till bevis på hennes oskuld förut-
sade hon flodernas uppkomst enligt följande: 

Mälla mina täner (tår) 
sa renna upp tre äner (åar). 
Nia, Tia å Laga. 

I själva verket ligger Ätrans källa närmare Tidans och Nis-
sans källor än Lagans, men denna senare flod passar tydligen bäst 
samman med rimmet, som följer: 

Nia, Tia å Laga 
ta många män avdaga. 

Även ifråga om Lidan är en liknande föreställning bekant. 
Det året, då koleran härjade så svårt i Fyrunga och socknarna 
däromkring, höll man vakt på Tråvads bro, så att ingen fick 
komma från de pestsmittade socknarna. En dag, då männen stod 
där, hörde de en röst i ån, som sade: 

— Timmen är inne, men mannen är inte här än. 
Kort därpå kom en man ridande i skarpt trav. När han kom 

i närheten av bron, kastade han sig av hästen och rusade ned i ån. 
Männen på bron sökte hindra honom, men det lyckades inte. Detta 
var den tredje, som Lidan tog det året. Det går inte ett år utan 
att ån tar sina tre människoliv. (Edsvära, Tråvad.) 

Samma sägen lokaliseras till ett vad över Säveån i Nårunga 
socken, nämligen Heirsva (Häradsvad). Strax nedom vadet finns 
en hulj (fördjupning i vattendraget), som fått namnet Jongs grav, 
ty en soldat med namnet Jong (Ljung) har fått sin död här. Han 
kom ridande sent en kväll, och främling, som han var, råkade 
han ta miste på vägen med följd att han red ned i huljen, och där 
fick han, som sagt, sin död. Man har även kallat huljen Jongs 
grav i Mo, emedan mannen var från Mo härad i Småland. Kort 
före Jongs ankomst hörde man en röst, som sade: 
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Byhäkte. På den tiden ting hölls i Vdnga by, använde man denna byggnad 
till förvaring av de häktade. Det äldre namnet var »haraskista» (härads-
kistan). Byggnaden hade mycket tjocka väggar av sten och var invändigt 
c:a tre meter i fyrkant. På byggnadens motsatta sida fanns ett litet galler- 

försett fönster. Foto S. Welin 1923. Excelsiorföreningen, Norra Vånga. 

— Stunden är inne, men mannen är inte här än. 
Det var alltså av ödet bestämt, att Jong skulle få sin död 

här. (Siene.) 
Pesten, det var en man, klädd i svart kappa, som red omkring 

på en svart häst. I de byar, där den svarte ryttaren visade sig, 
där bröt pesten ut. (Larv.) 

I de åren, då digerdöden härjade så svårt, såg man en pojke, 
som gick omkring med en sopkvast. Lyfte han upp kvasten mot 
någon, gjorde denne tre nysanden, och så dog han. Folk hann 
inte säga mer än: Gud hjälp, innan de var döda. 

Allt Sedan digerdödens dagar har folk brukat säga »Gud 
hjälp», då de nyser. 

När digerdöden kom till Uppsala, skickade man en tupp emot 
honom, och då vände digerdöden om. (Tråvad.) 

Stora träd, som växte på eller invid mangården, skonade man 
i det längsta. Även om en och annan gren torkade bort, fick 
trädet stå i hopp om att det skulle förnya sig. 
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Alla äldre gårdar har ett större träd på gårdsplanen, vanligt-
vis en ask eller en lind. Detta träd är gårdens Vålträ (vårdträd). 
Den numera så vanliga hästkastanjen tillhör en senare tid. Slog 
åskan ned i gårdens vårdträd eller om stormen knäckte det, vars-
lade det om dödsfall eller annan ledsam händelse i gården. 

Rätt vanligt var att aplarna i trädgårdstäppan hade namn efter 
den, som ammat upp trädet, d.v.s. som dragit upp och vårdat sig 
om det. Man trodde på ett visst samband mellan trädet och den, 
som vårdat detsamma. Trädets hälsa och kraft var också personens. 

Om antalet barn i äktenskapet sade man: Det blir så många 
Gud vill. Att förhålla barnen, d.v.s. att på ett eller annat sätt för-
hindra befruktning och havandeskap, betraktades som en svår 
synd. 

Det var en kvinna, som förhöll det ena barnet efter det andra, 
men när hon låg på sin dödsbädd, kunde hon inte dö, förrän hon 
bekänt. Man skickade efter prästen, och så fick hon bekänna för 
denne. Det var fyra barn, som hon förhållit. De satt vid sängens 
fotända alla fyra, sade hon. (Edsvära.) 

Olyckan betraktades av äldre personer som en personifikation. 
Olyckan kan ingen värja sig för, sade man, och den är framme, 
när man minst anar det. Den drabbar mången oförskyllt o.s.v. 

Hade någon på kort tid råkat ut för två olyckor av samma 
art, var man också beredd på en tredje. 

— Ja, det är inte slut med detta, det kan I vara förvissade om, 
var ett vanligt talesätt i dylika fall. Vad skall nu hända härnäst? 

Hade man till exempel mistat två husdjur i följd, var man 
också beredd att mista ett tredje, och när det tredje olycksfallet 
eller tillbudet var överståndet, tröstade man sig med: — Ja, nu 
skall det väl vara nog för den här gången. 

Kom olyckan in i familjen, räknade man även där med tre 
fall: sjukdomsfall, olyckstillbud eller kanske dödsfall. I det senare 
fallet inberäknades också släktkretsen. Därför att olyckorna kom 
tre i följd eller tre i kastet, brukade äldre personer tala om tre-
kastet. Ett gammalt visdomsord lyder ock: En olycka kommer 
sällan ensam. (Edsvära.) 

Numera har väl tron på det oundvikliga ödet vikit för en mera 
realistisk livsuppfattning, men man behöver inte gå särskilt långt 
tillbaka i tiden för att finna belägg för vad som här har anförts, 
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och blir det fråga om husdjuren, kan man än i dag få höra sådana 
talesätt som: Bara det vill sig, eller: bara det turar sig. Såsom 
motsats härtill står oturen, ty: Är oturen framme, ja, då hjälper 
det inte, hur man än bär sig åt. 

Inom den egna socknen följde man med uppmärksamhet 
händelsernas gång. Inträffade ett par dödsfall i följd, uppstod 
undran och oro. 

Ja, nu är två döda i socknen på helt kort tid, sade man 
då. Vem skall nu bli den tredje? (Edsvära.) 

Nu har två lik gått över bron. Nu kommer snart det tredje. 
Över bron syftar på vägen fram till kyrkan, den gick nämligen 

över en liten bäck med bro. över den måste alla kyrkobesökare 
fram. (Kvinnestad.) 

Guds rådslut. 

Ödestron uteslöt emellertid ej den personliga gudsförtröstan. 
Ödet kunde endast ingripa i händelsernas gång här i tiden. Den 
fromme anbefallde sin själ i Guds hand och förlitade sig på, att 
Han skulle styra allt till det bästa, även om man här i tiden fick 
kännas vid svårigheter och motgångar. Herren tillstadde sådana 
den ogudaktige till straff och varning, den gudfruktige till pröv-
ning. Vilka prövningar den fromme än fick genomgå, kunde de 
dock ej jämföras med dem, vilka den rättfärdige Job fick genomgå. 
Berättelsen om den mannen blev mångas tröst i motgångens dagar, 
ty den visade att Herren kunde både taga och giva mångdubbelt 
igen. Bäst att befalla sitt liv i Herrens hand, ty endast han vet 
vad som är bäst och nyttigast för oss människor. 

Varje människa har ett följeväsen. Den, som befaller sin själ 
i Guds hand, har ett gott följeväsen. En del människor• har så 
stark känning av detta skyddsväsen, att de förnimmer detsamma 
som en person, ehuru osynlig. En äldre man yttrade en gång, att 
om han ej haft en skyddsande i sitt sällskap, skulle han, mänskligt 
sett, redan varit död. Han berättade så om flera olyckstillbud, 
där han varit nära att förolyckas, om ej liksom en osynlig hand 
hållit honom tillbaka. 

En allvarligt och religiöst sinnad man hade en gång råkat 
bli osams med en granne. En kväll, då mannen återvände från ett 
bönmöte, förnam han plötsligt, att det var förenat med fara att 
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fortsätta vägen fram. Han vände och gick en annan väg, vilken 
dock var betydligt längre. Då ovännen med tiden kom på andra 
tankar, omtalade han själv, att han kvällen ifråga i berusat till-
stånd lagt sig i försåt för att slå sin granne. Han väntade emellertid 
förgäves, vilket han själv var glad över, sedan han nyktrat till. 
(Edsvära.) 

Det märks, när goda människor kommer i ens närhet. De har 
något gott med sig; de gamle kallade detta följeväsen för vålångel 
(vårdängel). En äldre man sov dåligt en natt. På morgonen yttrade 
han dessa ord: 

— Min vålängel har inte unnat mig att sova i natt. Jag förstår 
inte varför. (Källunga.) 

Mången gång blir de små barnen räddade på ett underbart 
sätt. Det är deras skyddsänglar, som vakar över dem. 

Vårn (vården) går understundom före människan. Får man 
t.ex. höra någon ta i dörren utan att någon kommer in, är det 
vården; då kommer snart den person, som vården tillhör. 

Varje människa har en stjärna på himlavalvet. När en stjärna 
faller, dör någon. Detta var allmänt talesätt ännu på 1890-talet, 
särskilt bland religiöst folk. Till denna uppfattning medverkade 
måhända även en sång av engelskt ursprung, vilken under 1800-
talets senare hälft ofta sjöngs i hemmen och de första söndags-
skolorna. Sången var en berättelse om två moderlösa barn, Axel 
och Ester, vilka en supig och försumlig fader lämnat ensamma i 
den kalla stugan, där ingenting fanns att äta, och började med 
följande ord: »Gråt icke, Ester, min syster snäll». I väntan på att 
fadern skall komma hem från krogen, sätter sig Axel med sin 
syster vid fönstret. Han tröstar henne med att de nog skall få mat, 
blott pappa kommer. Om en stund får Axel se en stjärna falla, 
och när han ger akt på sin syster, har livet flytt. Det var hennes 
stjärna, han sett falla. 

Åskan är ett Guds redskap; det är fåfängt att söka gömma 
sig undan för åskan. Det är ej heller rådligt att trotsa, håna eller 
utmana åskan, ty den, som det gör, kan få sitt straff på stunden. 

Matts Kafle på Hallanda, som i historien fått namn om sig 
att ha varit en ärans man, klok och framsynt, emedan han i mötet 
på Larvs hed tog böndernas parti, framstår enligt folksägnen som 
en rå och hänsynslös man. Under ett vredesutbrott slog han ihjäl 
en av sina pigor, men på grund av sin höga ställning och många 
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förtjänster om riket, översåg den världsliga myndigheten med hans 
brott — men icke Gud. En gång, då Kafle råkat ut i ett svårt åsk-
väder, greps han av raseri över detta. Han lyfte sin knutna hand 
mot himlen, förbannade och sade: 

— Ja, dundra du, men här nere dundrar jag! 
Då kom en blixt och slog ihjäl honom. En rest sten utmed 

vägen söder om Hallanda erinrar än i dag om denna händelse. 
Kafle fick sin grav i Broddarps kyrka, där en kalkstenshäll 

med Kafles bild legat över graven, intill dess att kyrkan för en 
del år sedan undergick renovering. Då flyttades hällen ut och 
murades in i väggen på östra gaveln. Själva hällen är hel, men 
bilden är sönderflagad och illa medfaren, och det kommer sig 
därav, säger man, att Guds förbannelse fortfarande vilar över 
mannen. (Larv.) 

MAGISKA GESTER, TECKEN, TAL OCH FÄRGER. 

Gester. 

Kvinnomöte var dåligt förebud, vem det än var, men särskilt 
var man rädd för sådana kvinnor, som befattade sig med trolldom 
i en eller annan form, kusmekjaringer. Vid käringmöte skulle man 
spotta tre gånger för att om möjligt förta oturen. Häst- och karl-
Möte ansågs däremot som tungt. 

Att man skulle spotta tre gånger för katt och ekorre, som 
korsade vägen, har redan omnämnts i samband med skrock och 
tro rörande jakten. 

Ekorren var ett särskilt dåligt förebud. Sprang en ekorre över 
vägen, då man befann sig på resa bort i ett viktigare ärende, gjorde 
man klokast i att vända om hem, ty då oturade det sig på 
något sätt. 

Man skulle spotta i tvättvattnet, innan man tvättade sig, ty 
eljest kunde man få elakartade utslag och andra sjukdomar. 

Tvättvattnet borde, om möjligt, hämtas in vid dagsljus. Detta 
var av särskild vikt, om det skulle användas för späda barn. Orsa-
ken var nämligen den, att man fruktade för det lea i vattnet, sär-
skilt om vattnet kom från å eller bäck, som det i allmänhet gjorde. 

Man skulle spotta, där man slog ut tvättvattnet. 
Man skulle spotta, när man gick över å eller bäck. Orsaken 

11 
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var densamma, som nämnts här ovan, nämligen en skyddsåtgärd 
mot det leda eller farliga, som höll till i vattnet. 

Man skulle spotta, innan man gick i sjön för att bada, och 
när man kom upp igen, skulle man kasta en peng i vattnet. I brist 
på peng tog man en knapp av metall. 

Bröt man något i två delar, t.ex. en käpp, skulle man spotta 
i de båda nyblivna ändarna, ty eljest kunde något av husdjuren 
gå och bryta benen av sig. 

Fann man ett föremål på en väg, t.ex. en fällkniv, skulle man 
spotta, innan man tog upp den. Sedan man spottat, var det inte 
farligt att ta den i hand. Det man spottat eller blåst på, det var ens 
tillhörighet. 

Knallarna brukade spotta på den första peng, de fick in för 
dagen. Det gav god tur till kommersen för återstoden av dagen. 
På marknader och offentliga platser, där många såg på, när man 
handskades med pengar, brukade den, som var mottagare, spotta 
eller andas på pengarna, innan han stoppade ner dem i pungen. 
Därmed var pengarna nämligen oåtkomliga för sådana personer, 
som tillägnade sig andras pengar genom trolldom. 

En gammal sed, som levat kvar längre än de flesta andra, var 
att spotta på tränsen, då man betslade hästen. Detta skedde för att 
ingen skulle kunna maktta hästen, d.v.s. beröva honom den rätta 
kraften. 

Kom man in på en håstatumla, d.v.s. en plats där en häst 
tumlat sig, måste man spotta tre gånger, ty eljest blev man makt-
löser (kraftlös). Man kunde bli så matt i benen, att man inte för-
mådde stå upprätt. 

Till ovanstående lämnade berättaren följande förklaring: 
Hästen blev lättare, när han tumlat sig, tröttheten blev kvar 

i jorden. Det var den, som kom i benen på folk, om de inte såg 
sig för. Men bara de skyndade att spotta framför sig, innan de 
trampade i tumlan, var det inte farligt. 

Det fanns folk, omtalade samme berättare, som lade sig på 
rygg och rullade sig alldeles som en häst, då de var trötta. Det 
lättade upp så bra, påstod de. 

I detta sammanhang kan vidare erinras om, att då man under 
slåttern tog sig en middagslur, männen i de flesta fall föredrog att 
ligga ute på bara marken, helst på en lugn och skuggig plats i 
ängen, ty, sade man, en ble så vel (utvilad) te å legga ute. 
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När hästen sprang upp och skakade av sig jord och damm 
efter tumlandet, skulle man spotta, om man befann sig i närheten. 

Om man råkade in i en vervel (virvelvind), skulle man skynda 
sig att spotta tre gånger; varom inte blev man sjuk. 

En gång råkade jag och min hustru ut för en virvelvind, då 
vi var på väg bort, omtalade en berättare. När virveln var över, 
så var vi tre på vägen. Den tredje var Skam själv, kanveta, fast 
han var klädd som en fin herreman. Han försvann vid första av-
tagsväg, vi kom till. Den vägen förde till ett ställe, där en tosing 
just i dagarna gått och hängt sig. Skam hade förstås ärende dit. 

Jo, som sagt, det är bara det som dåligt är, som far omkring 
i virvelvindarna, troll och sattu (sattyg). 

Råkade man komma mot ett mot eller dagstånn (gengångare), 
fick man frossa och blev sjuk. Enda hjälpen var att ta ena ellglo 
(ett glödande kol) från spisen och släppa ned det tre gånger mellan 
kroppen och skjortan — eller lintyget, om det var en kvinna — 
och så skulle man spotta tre gånger därefter. Det gjorde alltid min 
far, tillägger berättaren, och det hjälpte. 

När gässlingarna släpptes ut för första gången, skedde det med 
iakttagande av en eller annan skyddsåtgärd. Bästa skyddet var att 
hustrun räkna ut dem mellan sina ben. Det tillgick på så sätt att 
hon ställde sig i eller invid dörröppningen med benen så vitt åt-
skilda, att ingen väg fanns ut mer än mellan dem, varefter hon 
räknade ut gässlingarna en och en. 

På slättbygden var det först och främst gässlingarna, som 
räknades ut på detta sätt, i skogsbygden praktiserades samma 
metod även beträffande lammen. 

Att sätta kålplantor var kvinnogöra. För var planta, som 
sätterskan planterade, tog hon sig ett tag där bak och sade: Så stor! 

Att få stor och grann kål var givetvis i allas intresse men först 
och främst i husmoderns, som hade att svara för hushållet. Därför 
satte hon helst ut plantorna själv, ty då visste hon att det blev 
riktigt gjort. 

Om någon råkade gå vilse i skogen, kom han säkert tillrätta 
genom att vränga ett klädesplagg ut och in, t.ex. mössan eller 
huvudklädet. Jägaren kunde gå vilse, fastän han var väl förtrogen 
med skogen; det var skogsrået som förvillade honom, men vrängde 
han ut och in på sin skinnjacka eller annat plagg, hade hon ingen 
makt över honom längre. 
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Hade man kommit överens om något, som skulle vara riktigt 
säkert, brukade man tumma på dö. Det tillgick så att man krokade 
samman tummarna, varefter man drog isär. Tummandet förekom-
mer någon gång än i dag. 

När två personer drack brorsskål och därvid ville betyga 
varandra sin vänskap inte bara för stunden utan jämväl för all 
framtid, skedde det på så sätt att man fattade sina bollar (dryckes-
kärl), varefter man krokade samman armarna och drack ur. Där-
med var vänskapen beseglad. Seden är dock ur bruk för länge 
sedan. 

När barnen smutsat ned sig eller gjort något annat opas-
sande, förekom att någon äldre demonstrerade sitt ogillande genom 
att räcka långt finger. Att räcka långt finger tillgick så, att man 
sträckte ut vänstra handens pekfinger mot barnet, varefter man 
strök över det upprepade gånger med den högra handens pek-
finger. Man började uppifrån och strök nedåt mot spetsen och 
vidare ett stycke ut i riktning mot barnet. Varje strykning åtföljdes 
av orden: Fy dej, fy dej! Eller: Fy skäms, fy skäms! Då skämdes 
barnet och tog sig bättre tillvara en annan gång. 

Att räcka lång näsa har varit en rätt vanlig åtbörd bland barn 
i skolåldern. Därvid höll man båda händerna med vitt utspär-
rade fingrar framför näsan i riktning mot den, man ville visa 
sitt förakt eller göra narr av. Ännu på 1890-talet var seden inga-
lunda sällsynt, men den stämplades då såsom utmärkande för 
elaka och illa uppfostrade barn, vilket givetvis medverkade till att 
oseden försvann. 

En annan ful sed, som ungdomarna understundom tillgrep 
för att håna varandra, var att visa horna (hornen). Seden prakti-
serades på så sätt att man förde båda händernas pekfingrar till 
pannan. Att visa hornen bedömdes ej blott såsom en ful utan även 
syndig sed och har endast förekommit i enstaka fall i mans minne. 

Av förbjudna rörelser märkes först och främst all kringgång 
i påskveckan liksom under vissa helgaftnar. Då inställdes all 
spånad liksom andra arbeten, i vilka något rörde sig runt. Under 
Lucia- och Tomasnatten måste även alla kvarnar stå stilla. 

Under vardagens arbete lade man vikt vid, att alla kring-
gående arbeten utfördes solrätt. En vagn skulle t.ex. smörjas sol-
rätt, d.v.s. att man gick från hjul till hjul i samma riktning som 
solen. Och man skulle röra i grytan solrätt, om man skulle få den 
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rätta välsignelsen av maten. Men var det fråga om att vinna fördel 
genom trolldom, utfördes kringgång och rörelser ansöls (motsols). 

Av förbjudna rörelser kan vidare erinras om följande: 
Man fick inte kliva över någon, som låg. — Legg inte så där 

på gulvet, pajk, kunde det heta, för kåmmer nå'n å kliver över däk, 
så växer du inte mer. 

Vintertiden stod huggkubben vanligtvis inne i stugan, ty den 
hade man användning för, då man slöjdade. Den användes där-
emellan som sittplats, ty man hade inget överflöd på bänkar och 
säten. Det dugde dock ej att barnen satte sig på kubben, ty då 
växte de inte mer. 

Barnen fick inte sätta matbeta (lämna matbitar), t.ex. en 
halväten smörgås. — At upp beten, för annars växer du inte mer, 
hette det, om någon lämnade en bit av smörgåsen. Eller: At upp 
beten, för dä ä den du blir starker av. 

Barnen skulle akta sig för att göra grimaser och fula miner, 
ty då kunde de bli sådana, om det eller det inträffade just i det-
samma, vanligtvis om vinden vände sig. 

Barnen fick inte gå och slå med räcker (spön) i marken, ty 
då blev det regn, och det var inte önskvärt, om man höll på med 
hö- eller sädesbärgen. 

Om himlavalvets stjärnor och stjärnbilder fick man tala, men 
man fick inte peka på dem. — Stå inte å peka på sjarnera, onga, 
sade de gamle, om barnen inte tänkte sig för. 

Man skulle akta sig för att sitta med knäppta händer och rulla 
med tummarna, ty då nystade man åt Skam, hette det. 

Man skulle akta sig för att gå upp med röva (bakändan) före, 
ty då fick man en tråkig dag. 

— Du har la gått upp mä röva före i da, hette det, när någon 
var i dåligt humör. 

Man skulle se sig för, så man inte satte på sig något klädes-
plagg vrångt (avigt), ty eljest blev det vrångt hela dagen. 

Man skulle akta sig för att sätta skodonen på bordet, t.ex. för 
putsning, ty annars följde förtretligheter under dagens lopp. 

Inte vända om efter en glömd sak, då man anträtt resa bort, 
om man ville undgå otur. 

Inte stå och dricka kaffe, då blev man svartsjuk. 
Inte fylla på mer kaffe i koppen, innan gästen druckit ur, 
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m.a.o. inte späda på, ty då spädde man tillika på med bekymren, 
och sådana hade såväl den ene som den andra nog av ändå. 

Pigan skulle undvika att hämta in vatten första dagen hon 
var i tjänst. Sysslade hon med vatten den dagen, blev följden att 
hon fick fälla många tårar under sin tjänstetid på detta ställe. 
Husmodern, som var väl förtrogen med gammal sed, lät henne 
seta frammat (sitta främmande), d.v.s. hon fick vara som gäst 
första dagen. 

Tecken. 

En ska rita kors för det som dåligt är, lyder ett gammalt tale-
sätt. Korstecknet var också det allmännast förekommande. 

Man gjorde kors i degen, då man bakade, kors i smöret, då 
man kärnade, och gav man bort en flaska mjölk, ritade man först 
ett kors med stål i mjölken, t.ex. med en strumpsticka. 

Man ritade kors över dörren till fähus och stall för att så-
medelst skydda sin egendom mot trolldom och skada. Man ritade 
kors över stugudörren, då barn föddes, för att trollen inte skulle 
våga sig in i stugan under nattens timmar och byta barn. Ett 
kors av stål på dörrtröskeln skyddade mot gengångare och spöken. 

Ett annat allmänt förekommande skyddstecken var den fem-
uddiga stjärnan. Den ristades in i vissa stockar i stugan, berättas 
det, först och främst den stång, som skilde fram- och återstugan åt, 
nämligen den s.k. kronestånga. Vidare brukade man skära in en 
femuddig stjärna i barnets vagga liksom i smörkärnan och yst-
karen m.fl. viktigare husgeråd. Någon gång förekom den även på 
skäran. I stället för att rista in tecknet med kniv förekom, att man 
slog in en femudd med mässingsstift. Så är fallet när stjärnan 
anträffas på gamla bösskolvar. 

Tal. 

Skarprättaren fick inte göra mer än ett hugg och högst två 
skäranden med yxan. Högg han mer än en gång, miste han själv 
huvudet. (Hudene.) 

Skarprättaren fick inte göra mer än ett hugg och ett skärande 
med yxan. Högg han mer än en gång, blev han själv avrättad, 
enligt gamla tiders lag. Så sades det, och så trodde man förr. (Larv.) 



167 

Under 1870-talet blev tvenne rånmördare, Hjert och Tector, 
avrättade. Hjerts huvud föll som sig borde för första hugget, men 
beträffande Tector nödgades *skarprättaren göra inte mindre än 
tre hugg, vilket i hög grad upprörde åskådarna. Det var inte därför 
att de ömkade mördaren, utan just därför, att det troddes ha en 
viss betydelse hur många huggen var. (Larv.) 

Vid svinslakten brukade slaktaren göra två skåror tvärs över 
mälta (mjälten) för att se hurudan vintern skulle bli. Seden före- 
kom ännu på 1890-talet. (Larv.) 

Trollbundna kyrkklockor och trollbundet gods kunde under 
vissa villkor bärgas av tvenne bröder med tillhjälp av tvillingoxar 
som dragare. 

Den, som ville lära sig att spela av strömgubben, skulle gå 
till en fors, där denne höll till, tre torsdagskvällar i följd. 

Ville en flicka veta, vem hon skulle få till man, skulle hon 
räkna sjustjärnorna tre torsdagskvällar i följd. 

Då man re Staffan annandag jul på morgonen, var sed att 
man skulle rida över tre rinnande vatten, innan hästarna vatt- 
nades, vilket helst borde ske uthärads eller åtminstone utsocknes. 

Midsommarkvasten — drömkvasten — skulle plockas av nio 
sorters blomster, vilka vuxit på tre renar vid en korsväg. Blomster-
kvasten kunde även plockas i tre hagar eller ängar så belägna, att 
de låg omkring en korsväg. 

Det uppgives även att midsommarkvasten skulle bestå av tolv 
sorters blomster. 

Talet fyra betraktades tydligen som ett heligt tal. Ett av julens 
speciella bröd bestod av fyra rundlar och benämndes firjulingen 
(fyrhjulingen). Ett annat namn var borosa (borosen). Detta bröd 
låg överst på barnens julhögar. Fyrhjulingen fick inte saknas. 

Ett flertal sägner berättar om särskilt goda kyrkklockor, vilka 
vid provringningen hördes fyra mil. Talet fyra återkommer här 
oberoende av det verkliga avståndet. 

Talet nio, som ju är lika med tre gånger tre, omnämnes i 
samband med trolldom och hemligt kunnande. Fick en trollkunnig 
person fatt på en knippa vitlök med nio lökar, kunde han utföra 
en del trollkonster med hjälp av den. 

Fann man en knippa vitlök med nio lökar, tog man vara på 
den, ty den var ett skydd mot spöken och trolldom, om man bar 
den på sig. 
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Julbrasan skulle eldas med tolv vedträn, vilka lades i kors 
med tre eller fyra trän i varje varv. 

Prästskolan i Wittenberg var tillika en trolldomsskola. Alla, 
som gått igenom den skolan, måste gå på trollhjulet, innan de 
slapp ut, men var tolfte kom bort. Den tog Skam hand om med 
detsamma, sade och trodde man. 

Jesu lärjungar var också tolv, men endast elva av dem gick 
ut såsom Kristi förkunnare. Så var även fallet med prästerna från 
Wittenberg, men dessa präster besatt större andlig makt än andra 
präster. Wittenbergssägnen har möjligen rönt inflytande av bibelns 
berättelser. 

Talet tretton betraktas än som tungt, än som oturigt. 
En ligghöna skulle läggas på tretton ägg, om hon var stor 

nog att kunna ruva så många, eljest elva. Att talet tretton i detta 
sammanhang betraktas som tungt framgår av följande ramsa: 

Jag lyfter min fot så högt upp på vägg 
och lägger min höna på tretton ägg, 
tolv hönor och en tupp. 

Är det fråga om tur i lotteri och spel tycks många tro på talet 
13 än i dag. Men i många andra fall är man rädd för detta tal. 
Hellre än att sitta tretton vid ett middagsbord, försvinner någon 
av gästerna, för så vitt man ej kan anskaffa en fjortonde gäst. 
Talet tretton kan orsaka förstämning bland eljest muntra och för-
domsfria människor. 

Färger. 

Vitt var oskuldens färg. Barn, som dog i sina späda år, bru-
kade få en vit kista, vilken symboliserade deras oskuld och renhet 
inför Gud. 

När någon äldre var död, hängde man upp lakan eller vita 
dukar för fönstren. Då visste alla, som färdades den vägen fram, 
att det stod lik i gården. Det förekom även att man snörpte sam-
man förhängena på mitten, så att de liknade ett timglas. Det var 
för att visa, att den dödes timglas runnit ut. (Eriksberg.) 

Svart och vitt var sorgfärger. Männens sorgdräkt var helt 
svart, kvinnornas svart och vit. 

Blått symboliserade trohet. Vitt och blått var oskuldens och 
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trohetens färger. En gammal visa, som ungdomarna brukade 
sjunga, då de kom samman till lekar och dans omkring majstången 
liksom vid andra festliga tillfällen, började så här: 

Låtom oss fröjdas i ungdomens dagar, 
binda oss kransar vita och blå. 

Rött var utmärkande för högmod och världslig fåfänga. Den 
rike mannen klädde sig i purpur; ingen ville väl efterlikna honom. 
Vid begravningar fick inte så mycket som en röd ros (blomma) 
förekomma. 

Rött var kärlekens och hoppets färg. 
Vid den s.k. fästmögången, vilken gällde insamling av bidrag 

till de nygiftas bosättning, bar den kvinna, som gjorde fästmön 
sällskap, en vit påse med granna röda band. Det var för att folk 
inte skulle förväxla fästmön med en vanlig tiggerska. 



Kap. IV. 

FOLKFESTERNA. 

ÅRETS HÖGTIDER. 

Fastan och påsken. 

Fastans första dag var fastelasönda (fastlagssöndagen). Un-
der fastan skulle det vara tyst och lugnt, då fick ingen dans 
eller lek förekomma. Följaktligen undvek man bröllop liksom 
alla • andra familjefester och gillen under denna tid. 

På fastlagssöndagen åt man vetebullar och uppkokt mjölk. 
Sådana bullar bakades större än andra bullar samt kryddades med 
saffran, saffransbulla. På herrgårdarna liksom de större bondgår-
darna, där man hade särskilda ugnar för finbak och vad som i 
övrigt erfordrades, bakades bullarna i hemmen, men småfolket 
köpte sina bullar i Skara. (Härlunda, 1860- och 1870-talen.) 

Enahanda berättas från en socken i sydvästra Gäsene: 
Vetebröd var sällsynt i allmogehemmen före 1870, men man 

köpte hem lite från staden till högtiderna. Jag minns, säger be-
rättaren, att far brukade köpa hem saffransbullar från Alingsås 
på den tiden jag var barn. Karamellkäringarna hade sådana att 
sälja på torget. Priset var en skilling stycket. (Ornunga, 1860- och 
1870-talen.) 

Första tisdagen i fastan kallades fete tisda (fettisdag), ty en-
ligt gammal sed skulle man festa ordentligt, innan man började 
fastan på allvar, och det skedde som sagt på första söndagen i 
fastan. Då vankades både mat och brännvin lika rikligt som på 
ett kalas, och den dagen fick var och en ta för sig efter behag, även 
barn och tjänare, vilket sällan var fallet i vardagslag, då hus-
modern som regel delade ut sovlet. (Skara-trakten, 1870-talet.) 

På fettisdagens morgon skulle var och en ha en fetpatt, d.v.s. 
en palt med inbakat fett, t.ex. en fläsktärning. 
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Under fastan åt man förr mest vitmat, d.v.s. mat av mjölk, 
om man bortser från fettisdagens överdåd. Semlorna, som i äldre 
tid hörde samman med fastlagssöndagen, blev med tiden en stå-
ende tisdagsrätt, varom ett äldre namn, tisdasbulla, erinrar. Sedens 
förändring sammanhänger givetvis med bättre tillgång på fin: 
siktat vetemjöl och bättre bakugnar. Vidare är att märka att stä-
dernas sedvanor i detta liksom så många andra fall påverkat 
landsbygdens. Bortsett från de goda fastlagssemlorna med saffran 
levde man ganska torftigt intill påskafton och påskdag. 

Påskveckan började med palmesönda (palmsöndag). Sälg och 
hassel m.fl. hängeväxter, vilka som regel utvecklar sina hängen 
vid påsktiden, kallade gammalt folk för palmer. 

— Nu står palmera så granna ner i haga, sade de, när sälgen 
blommade. Nu sa vi gå ut å bruta palmer. 

Och när palmsöndagen var inne, gick de till någon närbe-
lägen äng eller hage och bröt sig några palmekvesta (palmkvistar), 
som de tog med sig hem till prydnad i stugan. 

Så berättade min gamla mormor, som var född år 1828, till-
lägger berättaren. (Hudene.) 

Den vecka, som följde på palmsöndagen, kallades dömla 
(dymmeln) eller dörnleveka (dymmelveckan). Folk, som skilde 
sig från allmogens sätt att tala, såsom t.ex. religiösa förkunnare, 
brukade tala om »den tysta veckan». 

Varje dag i påskveckan hade sitt särskilda namn; det var 
fri månda, aske tisda, dörnle onsda, skär torsda, långe freda och 
piske lorda (Längjum). Eller: svarte månda, vite tisda, dömle 
onsda, skär torsda, långe freda och påska lorda (Hudene). I stället 
för »svarte» kunde det heta blå månda; den ene har hört namnen 
så, den andre så. Rätt vanligt var att man förväxlade namnen 
på dagarna i fastlagens början, fettisdag och askonsdag, med mot-
svarande dagar i påskveckan, vilket bidrog till att öka antalet 
varierande namn. 

Berättaren av de först anförda namnen gav därjämte föl-
jande förklaring av desamma: 

På måndagen var Jesus fri, därav namnet fri måndag, men på 
tisdagen vart han infångad, och den dagen brukade man i äldre 
tid beströ sig med aska till tecken på sorg, som framgår av nam-
net aske tisdag. På onsdagen högg krigsmännen samman korset; 
det var därför de gamle var så rädda för att snickra och hugga 
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i påskveckan, ty man fick på inga villkor efterlikna Jesu fiender 
i deras förehavanden, även om arbetet var oskyldigt i och för sig. 
Sedan korsarmarna formats, fästes de samman med dömlinga 
(dymlingar= tränaglar), därav namnet dömle onsdag. Om någon 
ilönda och slog i påskveckan, sade man att han slog in dymlingar 
eller spikar i Jesu kors. På torsdagen skar krigsmännen upp de 
spön, som användes vid korsfästelsen, därav namnet skär torsdag. 
Fredagen var en lång dag för Frälsaren, som hängde på korset 
i svåra plågor. Den dagen levde alla i stor stillhet. (Längjum.) 

Med dömla åsyftas i en del fall hela påskveckan, i andra fall 
endast de tre dagarna: onsdag, torsdag och fredag, alltså dömla 
i trängre bemärkelse. 

I dymmeln fick man inte spinna, inte laka eller baka, inga 
vidlyftigare arbeten fick förekomma, särskilt var man noga med 
att ingenting fick gå runt. Spinnrockar, garnvindor och harveträn 
ställdes undan redan på lördagen före påskveckans ingång. Inte 
ens kardorna fick vara i bruk, ty då man kardar, rullar man upp 
den färdigkardade ullen. Under påskveckans första dagar sysslade 
kvinnorna med stickning och sömnad, men på onsdagens middag 
lade man undan också dessa arbeten, ty klockan 12 gick den egent-
liga dymmeln in. Sedan satt de helt tysta vid sina andaktsböcker. 
Torsdagen firades som helgdag. 

Vad som sagts om kvinnorna och deras arbeten, gällde också 
männen. Under påskveckan fick de inte hamra eller smida, inte 
hugga ved eller snickra. Särskilt var de rädda för att hugga tveta 
(tvärspån), ty när krigsmännen högg samman Jesu kors, uppstod 
tvetar. Dylika tvärspån har en viss benägenhet att hoppa omkring 
och sprida sig över ett större område. Detta var en anledning till 
att man räddes för att snickra i dymmeln: om husdjuren råkade 
trampa på tvetar, fruktade man att de skulle bryta benen, när 
de kom ut på sommarbete. Tveten var skör och gick lätt av, tve-
tens egenskaper troddes övergå på djur, som kom i beröring med 
den. Det var många, som knappt tordes ta i en yxa eller ett egg-
järn i dymmelveckan. (Larv m.fl. socknar.) 

I dymmelveckan fick ingenting bekommas och ingenting lånas 
ut. Alla redskap, såsom skovlar, grepar och kvastar, som användes 
för rengöring i ladugården, ställdes inom dörr. Grepen brukade i 
vanliga fall stå i dynghögen och kvasten hade som regel sin plats 
utmed den yttre ladugårdsväggen, men det dugde inte i påsk- 
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veckan. Även alla åkerbruksredskap och fordon ställdes in under 
tak, ty eljest kunde dessa bli förgjorda (skadade genom trolldom). 
Över stall- och fähusdörrarna strök man ett kors av tjära; det 
skedde för att husdjuren skulle vara skyddade för onda makter, 
som var i rörelse under påsknatten. 

Till äldre seder hörde även att man skulle städa och göra fint 
inte bara inomhus utan även ute, innan påskveckan gick in. Var 
det barmark, sopades gårdsplanen ren från boss och strån med en 
riskvast. Ett arbete, som inte fick försummas, var att se över spis-
muren och skorstenen. Alla springor tätades med lera, varefter man 
strök över såväl spismuren som skorstenen med kalk, som man 
slammat upp i vatten. Det gängse namnet på bränd kalk var lim, 
varför det hette att limma spisen och limma kårsten. 

Dessa med flera arbeten måste vara slutförda, innan påsk-
veckan gick in. Under densamma fick inga andra arbeten före-
komma än sådana, som var alldeles tvungna, såsom husdjurens ut-
fodring och vattning, och knappt det många gånger. (Härlunda.) 

De hade sina seder, de gamle. På långfredagen fick vi barn 
inte trampa på golvet med våra bara fötter, utan den dagen fick 
vi kläda på oss stående i sängen. Trampade man på golvet barfota, 
blev följden den att man slog sönder fötterna, när den tiden kom 
att man fick gå barfota. (Ornunga.) 

Förklaringen till att man ej borde trampa på golvet med bara 
fötter får sättas i samband med den religiösa förkunnelsen, enligt 
vilken Kristi kors var ett »förbannelsens trä». 

På långfredagen fick man inte förtära mjölk eller mat av 
mjölk, ty då skulle den värka ut under året. Detsamma gällde 
grädde, smör och ost. Förekom kaffe, drack man detta utan grädde. 
På långfredagen nöjde sig äldre personer med litet kall potatis, 
som man doppade i saltvatten. (Ornunga, 1870-talet.) 

Vi drängar kunde allt få oss en sovelbit, fast det var lång-
fredag, men någon mjölkmat såg vi aldrig till. Ävenså förekom 
kaffe men utan grädde. Gammalt folk däremot unnade sig rakt 
ingenting, de åt bara lite torrt bröd, lite potatis och sill eller en bit 
grynkorv till. (Skaratrakten, 1870-talet.) 

På långfredagen skulle, om möjligt, allt husets folk gå till 
kyrkan. Kvinnorna klädde sig i svarta klänningar, vita förkläden 
och vita huvuddukar, alliså samma dräkt som brukades vid be-
gravningar. Männen klädde sig i svarta långrockar och höghattar. 
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Man lade mycket stor vikt vid klädseln på långfredagen, mycket 
större än på någon annan helg- eller högtidsdag. (Larv, Tråvad, 
1870-talet.) 

På långfredagen var det dubbla gudstjänster alldeles som på 
juldagen. Folk, som hade ett stycke väg att gå, kom inte hem 
förrän långt fram på eftermiddagen. (Allmänt.) 

Alla rämnor i bergen liksom många friliggande block fick sin 
förklaring av evangeliets berättelse om Jesu död på korset, ty »då 
rämnade hällebergen». 

I och med att långfredagen var till ända, bröts den allvars-
tyngda stämningen. Den följande dagen, påska (orda, kallades 
även piske (orda, ty den dagen började med att man risade var-
andra. Seden har ursprungligen hört samman med långfredagen, 
men med hänsyn till att det skulle vara tyst och lugnt denna dag, 
överflyttade man risandet till nästa dags morgon. Att långfredagen 
varit den ursprungliga piskdagen framgår bl.a. av följande: 

Om långefredag — ja det var ju då barnen skulle ha pisk. 
Då kom far med ett litet ris, och så lyfte han på täcket och gav oss 
ett litet duttande över lag. Värre var det inte den gången, för det 
var inte i ondo det skedde. (Ornunga, ber. född 1859.) 

Alla tjänare och ungdomar skulle ha ris på långfredagen om 
morgonen. Barnen brukade slippa undan med slag på täcket. När 
husbonden gick upp och ut denna dags morgon, sprang ung-
domarna upp fortare än vanligt, därest de var vakna. (Hudene, 
ber. född 1846.) 

Även om riset ej kom till användning förrän på lördagens 
morgon lade man vikt vid att det hämtades hem på fredagen. 

På långfredagen, tidigt om morgonen, brukade darramor gå 
ut efter ris. Då gick hon så tidigt att ingen skulle se henne, men 
min far brukade också vara uppe i tid, säger berättaren, och då såg 
han, när darramor sträckte åstad, ty hon brukade gå genom vår 
hage. Lite ris fanns ju på närmare håll, men det var en sådan 
sed, som både hon och många andra med henne hade, att riset 
skulle tagas på andras ägor. Den som först kom upp på lördagens 
morgon, passade på att risa dem, som ännu låg i sina bäddar. Som 
regel var det far eller mor i huset, som var först uppe, och de visste 
var riset fanns. Det var samma ris, som man hämtat hem på lång-
fredagens morgon. (Larv, 1870-talet.) 

Påskaftonen kallade de för piske lorda, för då fick de smisk, 
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de som inte lagade sig upp i tid, barn, drängar och pigor, alla 
utan åtskillnad, till och med husmodern kunde få sig ett duttande 
i ändan, om hon inte passade sig, men det var bara far i huset 
som fick ge smisk, ingen annan, och det skulle naturligtvis vara 
på bara kroppen, därest det skulle ha någon verkan. Riset, ett 
mjukt och fint björkris, hämtades hem från någon skogsdunge 
långfredagen om kvällen. Om det också fanns aldrig så gott om ris 
på närmare håll, skulle riset hämtas direkt ur skogen. Det var hus-
bonden själv, som hämtade hem det, varefter han satte upp det 
över dörren under natten. 

Många var så rädda för det här riset, att de sprang upp i otid. 
Pigorna gav sig kanske upp redan vid tre-fyratiden, ty de hade 
inga klockor, så de visste ej vad tiden led. I min ungdom, säger 
berättaren, gällde som regel, att man kunde vara fullt trygg till 
inemot sextiden, men då gällde det att komma fort upp ur sängen. 
(Härlunda, 1870- och 1880-talen.) 

Ingen påsk utan påskeld. Elden tändes på påskaftonen efter 
mörkrets inbrott. Sedan man lagt upp bränslet och allt var färdigt 
för brasans antändande, ställde man ut vakt, så att ingen obehörig 
kom och tände på i förtid. Det var den största skam, som kunde 
hända de unga, om någon från ett annat byalag kom och tände på, 
innan rätta tiden var inne. 

Påskelden tändes på den största höjd, som fanns i byns när-
het. Många äldre byar hade traditioner, som förpliktade. Så var 
fallet med Hovs by i socknen med samma namn. Här var Eket 
den givna platsen för påskelden. Enligt sägnen har denna höjd 
varit platsen för de forna vårdkasarna. Hur som helst, den eld, 
som tändes här, syntes vida. När man på Falbygden fixerade 
eldarna söder ut, var elden på Eket i Hov en av de punkter, som 
man ej misstog sig på, ty här brann alltid en stor och kraftig eld. 

En annan by med liknande traditioner var Valeberg i Larvs 
socken. Rätt antagligt är att namnet Vale- eller Vcileberg ursprung-
ligen gällt berget söder om byn, ehuru det med tiden övergått 
att gälla själva byn. Ännu så sent som på 1880- och 1890-talen var 
den påskeld, som tändes här, en av de största inom provinsen. Man 
höll styvt på att den ej fick stå någon annan efter i storlek. Att 
valebergsbornas påskeld var betydande, framgår av följande: 

Varje familj i byn måste svara för ett visst antal lass bränsle. 
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Ju flera ungdomar i familjen, desto flera lass bränsle måste denna 
svara för. Allt som allt brukade man köra fram 20-  till 30 lass, 
medan vinterföret ännu varade. Bränslet bestod huvudsakligen av 
gran- och furugren, som det fanns god tillgång på i den stora 
Sjötorpsskogen, där varje vinter en massa timmer fälldes. Dess-
utom bröt man upp och körde fram några kådiga furustubbar, 
vilka man flisade sönder till småved, och en tjärtunna tingades i 
god tid. När påskaftonen var inne, fylldes tunnan med kådig stubb-
ved, varefter den gjordes fast vid tre granslanor. Efter dessa och 
andra förberedelser avvaktade man mörkrets inbrott. Då tändes 
tjärveden i tunnans övre lager, varefter denna lyftes upp på sin 
ställning. Elden åt sig så småningom ned på djupet, och när den 
nått sin fulla styrka, antändes också den stora rishögen. Den brin-
nande tjärtunnan lyfte lågorna i höjden. Allra ståtligast var brasan, 
så länge tjärtunnan flammade på sin ställning, omsluten av 
lågorna från den undervarande högen. Det var en syn, värd att se, 
och i bygden var den meningen allmän, att valebergsbornas påskeld 
överträffade alla andras. Det var inte heller många byar, som hade 
en så dominerande höjd att elda på som denna. Mot öster var sik-
ten fri ända till Mösseberg, där det också brann en försvarlig påsk-
brasa. Man kunde även skönja en och annan eld på Billingens 
utsprång mot väster, och var vädret klart, kunde man längst i 
norr se elden på Kinnekulles topp. På slätten mellan dessa berg 
och utsprång brann otaliga mindre eldar. Det var ingalunda ovan-
ligt att man kunde räkna 30 till 40 eldar. Det var en syn, som 
stämde till högtid, att i den stilla vårnatten se eldar flamma både 
när och fjärran. Samma sed, samma glädjeämnen besjälade alla. 
Man kände samhörighet med bygder och folk, så långt eldarna 
flammade och lyste. (Larv.) 

Det hörde också till seden, att man skulle skjuta på påsk-
aftonen. Man sköt för att skrämma bort trollen och trollpackorna. 
Om påsken letade man fram gamla bössor och vad skjutvapen som 
fanns att tillgå. Huvudsaken var att man kunde lossa skott, som 
smällde bra, och i det syftet laddade man med svinhår, som man 
mjukat upp i vatten. Det fanns inga skott, som smällde värre än 
dessa. Mången gång var det rent av förenat med livsfara att vara 
med vid påskeldarna just för det här skjutandet. 

Så snart påskelden brunnit ned, gick barn och äldre till sina 
hem. Ungdomarna däremot följdes åt till någon stuga, där man 
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På åsen bortom åkrarna ligger flera gravhögar. En av dessa skönjer man 
under tråden på bildens mitt. Området med gravkullarna kallas Uppsala. 
Något längre till höger ligger det berg, på vilket valebergsborna eldade påsk-

eld. Foto R. Linnarsson 1946. 

fått löfte om att ta in. Pojkarna hade som regel en slatt brännvin 
i sina fickflaskor, och när de ville vara särskilt förekommande, 
köpte de med sig en flaska vin för flickornas räkning. På så sätt 
fick man litet att festa på över lag. 

Vid högtiderna brukade bönderna låta upp sina stugor för de 
unga i tur och ordning. Det mötte alltså inga hinder för dessa att 
komma samman till lekar och dans varken på den ena bygden 
eller den andra. De äldre hade själva varit unga en gång och för-
stod ungdomen. Var det gott väder, föredrog man vanligtvis att 
dansa på någon loge. (Larv, 1870- och 1880-talen.) 

Ett av ungdomens påsknöjen var att skicka påskabrev, en sed 
som kan sägas vara föregångare till våra dagars påskkort. Breven 
hade en mer eller mindre lyckad teckning, som föreställde en 
gammal käring på väg till Blåkulla. Till denna teckning hörde 
därjämte en kvast och ett smörjehorn. Var tecknaren tillräckligt 
duktig, placerade han käringen ridande på kvasten, och därunder 
såg man en stugas tak med en stor och bred skorsten, ty när de 
12 
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trollkunniga kvinnorna gav sig åstad, tog de den vägen, vilket 
understundom angavs med följande rader: 

Här upp och här ut 
till Blåkulla på en minut 

Till brevet hörde därjämte en vers av mera personlig art, vil-
ken i de flesta fall började så här: 

Sopa, raka, smörjehorn 
sänder jag till resedon. 

Eller: 
Sopa, raka jag dig sänder, 
samt ett litet smörjehorn, 
tag det mot med egna händer, 
nyttja det till resedon. 

Versen, som kunde vara ganska lång, slutade understundom 
med följande: 

Om du namnet mitt vill veta, 
får du gå på sopehögen och leta. 

Seden att rita och sända påskbrev fortlevde bland skolbarn 
ännu på 1920- och 1930-talen. Kringsändandet praktiserades så-
lunda: 

Pojkar och flickor förklädde sig på påskaftonen till grömma 
gubba och pdskakäringer, varvid pojkarna ej sällan föreställde 
käringarna. Medan gruppen drog till sig uppmärksamheten, smög 
sig ett pr till käringar förklädda pojkar på bakvägar fram till 
stugan och in i förstugan. En av dessa vakade över att vägen till 
reträtt var fri, under det att den andre placerade breven. Inkom-
men i förstugan öppnade han kvickt på dörren till det rum, där 
husets folk vistades, och kastade in breven, vilket skedde med ut-
ropet: Glad påsk! och så fort ut igen, ty den, som kastade in breven, 
fick på inga villkor låta fånga in sig eller låta någon förstå, vem 
han var. Det förekom även att man lade breven i förstugan eller 
på tröskeln till densamma, därest dörren var låst. 

På påskaftonen kokade man och åt kvällsvard nära nog mitt 
på eftermiddagen, ty den dagen måste man släcka av och skjuta 
spjället, innan sola va gladder (solen var nedgången). Passade 
man sig inte, så man kokat färdigt dessförinnan, kunde påsk-
käringarna komma och förorena gröten. (Härlunda, 1870-talet.) 
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Påskaftonen vankades vit gröt, kokad av korngryn i mjölk. 
Äggen åt man på påskdagens morgon, aldrig på kvällen såsom nu 
är fallet. 

På bondgårdarna, där det fanns god tillgång på både det ena 
och det andra i matväg, fick var och en äta så många ägg, han 
behagade, och där vankades det ägg till frukost både på påsk-
dagen och annandagen. 

Drängar och pigor, som kom från fattiga hem, brukade spara 
en del av sina påskägg. Då åt de bara ett eller högst två på stället, 
där de tjänade. De andra äggen tog de med sig hem. På så sätt 
fick föräldrarna och småsyskonen också ett eller ett par påskägg. 
k Ornunga, 1870-talet.) 

Påskdagen om morgonen fick man inte ge sig ut för tidigt, 
ty då kunde man komma i möte med trollpackor och det som 
dåligt är. 

På den tiden Jällby och Vesene utgjorde ett eget pastorat, 
fanns en präst i gället, som hette Rolla.' En påskdag, då han skulle 
predika i Vesene, råkade han ta miste på tiden, så han kom ut 
väl tidigt. När han kom till Lutebobäcken, fick han se en käring 
stå där och vattna två tassa (vargar). Det var en trollpacka, som 
var på väg hem men som av en eller annan anledning blivit för-
senad. När prästen gav akt på kvinnan litet närmare, kände han 
igen henne, det var en ansedd och välbärgad bondhustru från 
socknen. 

Men kära mor, vem kunde tro er om detta! sade prästen. 
Om du nämner ett ord om vad du sett, sade kvinnan då, 

så är du olycklig. 
Rolla lade emellertid ingen vikt vid kvinnans hot, ty såsom 

präst stod han under en högre makts beskydd, menade han. När 
han kom upp på predikstolen, avslöjade han kvinnan, så försam-
lingsborna fick veta vems anhang hon tillhörde, men efter den 
dagen blev prästen förryckt. Han blev själv till spe och åtlöje för 
sina medmänniskor. (Jällby.) 

Midsommaren. 

Om midsommar lövades både ute och inne. På ömse sidor om 
förstudörren ställdes en lövrik björk, stundom ett par tre, detta 

1  Sven Rolla, kompastor i Jällby 1658-79. 
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i all synnerhet om stugan var försedd med kvest (förstukvist). 
Björkarna omslöt då kvisten helt och hållet med sin grönska. Det 
stora spisvalvet inne i stugan fylldes med ett helt fång doftande 
löv. över dörrar och fönster och varhelst lämpligt fäste fanns, 
sattes en kvist av ek eller rönn. På golvet ströddes löv av lind, ek 
och lönn. Det var alltså lövet, som utgjorde den huvudsakliga 
prydnaden under midsommarhelgen. Visserligen förekom även 
blommor, men dessa var av underordnad betydelse och plockades 
lika mycket med tanke på nyttan som nöjet. Messummerskåsten 
(midsommarkvasten) skulle plockas under midsommaraftonens 
morgon, medan daggen ännu låg kvar, om allt tillgick enligt sed. 
Den fick under inga omständigheter plockas efter klockan 12 på 
midsommaraftonen, ty då gick helgen in. Sedan fick man inte 
plocka så mycket som en enda blomma eller bryta en enda kvist, 
om än aldrig så liten, ty helgfriden gällde allt levande i naturen, 
således även växterna. 

Midsommarkvasten skulle vara sammansatt av alla blomster, 
som fanns att tillgå vid denna årstid. Under helgdagarna stod den 
som prydnad på det stora bordet i stugan, den hängdes därefter 
upp, och de torkade blommorna användes som medicin. 

Ej nog med att man lövade i och utanför stugan, utan till 
midsommarens rätta firande hörde även en lövsal, i vilken man 
tillbringade åtminstone någon del av midsommardagen. En lövsal 
bestod av ett 20-tal lövrika och rakvuxna björkar av ungefär 
dubbel manshöjd, vilka ställdes i en rundel eller fyrkant på den 
gräsbevuxna gårdsplanen eller annan lämplig plats. Topparna 
bands samman, varefter man flätade med mindre kvistar mellan 
stammarna, tills man fått väggar och tak lagom täta. I lövsalen var 
det svalt och skönt, så länge grenar och löv hade sin ursprungliga 
friskhet i behåll. I solen fick man gå dagligdags under arbetet på 
åker och äng. Under helgdagarna njöt man av skuggan och sval-
kan i den enkom för detta tillfälle uppsatta lövhyddan. 

Midsommaraftonens största intresse kretsade dock kring maj-
stången. I varje by eller folkrikare bygd restes en majstång på den 
plats, där man av ålder brukat komma samman till lekar. 

I Valebergs by var den s.k. Trekanten ungdomens allmänna 
samlingsplats och här restes majstången varje midsommarafton. 
Själva stången var en lång och rak granspira, den längsta och 
vackraste, man kunde leta upp i den stora Sjötorpsskogen. Den 
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Midsommaraftonen pryddes kyrkan med löv och blommor, ty den dagen »läste 
barnen fram», d.v.s. då avslutades årets konfirmationsundervisning med ett 
förhör inför barnens föräldrar och andra församlingsbor. På midsommar-
dagen följde barnens första nattvardsgång. Rätt vanligt var att man reste upp 

en äreport vid kyrkan till denna högtid. Murum. Foto G. Ewald 1926. 

sågades inte ned, utan den höggs upp med rötterna, ty på så sätt 
var det lättare att stena fast stången på sin plats. En eller ett par 
veckor efter midsommar togs den ned och lades då väl tillrätta 
utmed ett hag, där den låg skyddad för såväl sol som regn. Mycket 
noga var att stången placerades så, att den höll sig fullkomligt 
rak, varom ej gällde det att före nästa midsommar skaffa fram 
en ny stång, vilket måste ske i så pass god tid, att den hann att 
torka till helgen, ty eljest var den för tung att resa upp. När det 
var fråga om majstång, hade de unga frihet att välja vilket träd, 
de helst behagade, det var sed på såväl den ena orten som den 
andra. 

Att kläda majstången var flickornas göra, men pojkarna 
hjälpte till med att skaffa fram löv och blommor. Ett stycke upp 
på stången var en tvärslå, korset. 1 vardera korsarmen hängdes 
en krans eller krona av smack (mjölon), och omkring själva kor-
set träddes likaså en krans, den största och grannaste av dem alle-
sammans. På stångens halva höjd eller kanske något däröver var 
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fyra halvcirkelformiga bågar insatta i vertikal riktning och på lika 
avstånd från varandra; klädda med blommor och grönt liknade 
de på avstånd ett stort klot omkring stången. Toppen pryddes av 
en i granna färger målad tupp. Hade man god tillgång till blomster 
och andra tillbehör, band man en väldig girland, som virades runt 
stången uppifrån och ända ned. Här och var hängdes en krans av 
urblåsta ägg eller några färgrika band. 

Att resa stången var männens göra, det skedde med tillhjälp 
av långa stänger, som förenades två och två till s.k. saxar samt 
långa rep, nämligen byns starkaste och bästa högjordingar, som 
mätte 18 till 20 famnar i längd. Pojkarna låg på ladugårdstaken 
och drog. När majstången restes, var hela byalaget tillstädes, både 
gamla och unga. Då hejades och ropades på samsa tag, och när 
stången stod upprätt, hurrades. (Larv.) 

I Stenunga by restes majstången på ängen invid Majeröra, 
en samling bronsåldersrösen, som fått namn efter byns allmänna 
lekplats. Majstången bestod även här av en lång och grann gran-
spira med korsarmar och bågar. Även här restes den med kransar, 
blommor och blad smyckade majstången under jubel och glädje-
rop, och så snart man hunnit att göra fast stången, följde lekar 
och dans. 

En midsommardag om morgonen var Stenunga majstång ned-
sågad. Sådant kunde hända, om ungdomen inte höll ut i lek och 
dans omkring majstången tillräckligt länge. Midsommarnatten 
var inte värt att vara trött och sömnig, om man ville hedra sig, 
ty då kunde skälmare passa på och göra åverkan. Att få maj-
stången nedsågad ansågs som en stor skam. (Hudene.) 

Prydnaden i majstångens topp växlade. Den förnämsta pryd-
naden var tydligen tuppen, vaksamhetens symbol. Från Källunga 
berättas att stångens topp pryddes med en vimpel i lysande och 
granna färger. Kronor och kransar virades av smack, d.v.s. mjölon-
ris, som var fogligt och lätt att forma. (Källunga.) 

Midsommaraf tonen slutade allt arbete klockan 12 middag. 
Då fick herrgårdarnas torpare och statare gå var och en till sitt; 
även drängar och pigor fick helgfritt så långt sig göra lät. På kväl-
len samlades man åter vid herrgården, nu för att kläda och resa 
majstången. 

En sagesman, född 1857, som i yngre år tjänade dräng på 
gårdar i Skara-trakten, berättade på sin tid att patron Jönsson på 
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Stora Bjurum år för år lät bjuda alla godsets underlydande på 
smörgåsar, öl och brännvin på midsommaraftonen. Då lät han 
ställa ut ett ankare, som rymde 20 kannor brännvin, och ett helt 
fat öl. Då var det inget knussel på vare sig det ena eller det andra, 
men å andra sidan fick ingen överlasta sig, och därför brukade 
gårdens rättare, inspektor eller bokhållare övervaka utskänkningen. 
När alla ätit och druckit, vidtog midsommardansen. 

Utsocknes ungdomar brukade också hålla sig framme vid 
detta tillfälle, ty den rikliga förplägnaden lockade, och skötte de 
sig bara som folk, fick de sin andel fullt ut lika rikligt som gårdens 
eget folk. 

Seden var densamma på alla större gårdar, ty den ene gods-
ägaren ville inte stå den andre efter. Och vad som en gång blivit 
sed, höll man i det längsta fast vid. (Skara-trakten, 1870- och 
1880-talen.) 

En sed, som hörde samman med midsommarfirandet, var att 
drecka käll (dricka källa). Man uppsökte då någon viss källa, vars 
vatten troddes vara hälso- och kraftbringande. En sådan källa 
var Jungfru Marie källa i Norra Vånga. 

Dit gick de i store sloer (stora flockar) på midsommaraftonen 
på den tiden jag var barn och växte upp, berättade en ortsbo, född 
1859. Och det var klart, att när jag blev så pass, att jag fick vara 
i lag med de unga, gick jag dit, jag ock. De, som var förtänk-
samma, stoppade på sig en bolle (bägare), när de gick ut. Jag hade 
alltid med mig en liten hornbolle, och den brukade gå i lån, för 
hur det var, så kom de flesta tillstädes utan att vara försedda med 
dryckeskärl. De litade förstås på sina kamrater. Ävenså var det 
sed att man skulle kasta pengar i källan, men det var mest enstyv-
rar och rundstycken, ungdomanna tog till, ty de flesta hade nätt 
om pengar den tiden, men man tog vad man hade tillgång på. Jag 
minns att jag kastade allt i några rundstycken, jag ock, tillägger 
berättaren. Sedan vi druckit, gick vi till någon loge och dansade. 
(Norra Vånga, 1870- och 1880-talen.) 

I Kvänums socken, just på gränsen till Jung, fanns en annan 
allmänt besökt källa, nämligen den s.k. Rägna källa. Källan om- 
nämnes också med namnet Råänga källa. Även vid denna sam-
lades de unga under midsommarnatten för att offra och dricka 



184 

för sitt välbefinnande, varefter man förlustade sig med lek och 
dans intill dess att den nya dagen grydde. (Kvänum, Larv.) 

Midsommardagens förmiddag gick man man ur huse till 
kyrkan. Även om de unga hållit ut i dans hela natten, fick det ej 
hindra kyrkobesöket. Den dagen var kvinnorna klädda i vita lin-
tygsärmar och blommiga västar, det blänkte vitt och grant på alla 
vägar och, stigar, som ledde fram till socknens kyrka. Äter hemma 
tog man sig en ordentlig middagslur, och när kvällen kom, gick de 
unga åter samman till lek och dans, men nu dansade man vanligt-
vis på någon loge. Midsommardagen stod vilken stuga och vilken 
loge som helst till de ungas förfogande. (Larv, Tråvad.) 

Lucia och Tomasmässan. 

Lussenatta (Lucia-natten) var enligt folktraditionen årets 
längsta natt. Snart har vi Lusse långa natt, brukade de gamle säga, 
när det led mot den årstiden. Före kalenderreformen, vilken för 
Sveriges del genomfördes år 1753, inföll Lucia-dagen vid tiden för 
vintersolståndet. Gemene man höll i det längsta fast vid den gamla 
tidräkningen, vilken de betraktade som den enda rätta. Ännu i 
början av 1900-talet fanns många äldre, som gav akt på gamla 
lussenatta, gamla julanatta, gamla vaffenatta (vårfrunatten) m.fl. 
data, ty det var dessa, som var utslagsgivande för den kommande 
väderleken m.m. 

Lucia-natten var en undrens natt, den natten kunde djuren 
tala. 

Lussenatt är mäkta lång, klagade oxen i sitt bås. 
Hon är så god som två, sade gumsen. 
Ja, skam att hon finns till, bräkte geten. (Larv.) 

Det var en gubbe, som var ute och gick en lussedag i ottan, 
men han hade gett sig ut väl tidigt. Då kom lussegubben. 

Lusse långa natt i natt, fader Anders, sa lussegubben, och 
så slog han till mannen i ansiktet. 

Sägnen tillhör de mera allmänt spridda och lokaliseras till 
skilda bygder. Ett gammalt talesätt, som syftar just på densamma, 
lyder: 

Lusse långa natt i natt, klabbedask, sa lussegubben och 
slog till. (Larv, Edsvära m.fl. socknar.) 
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Ibland lägges dessa ord i lyktgubbens mun. Förklaringen är 
tydligen den, att ordet lusse kommer det folkliga luse (lyse) rätt 
nära. Ordet erinrar om ljus, och följaktligen har man ansett lusse-
och lyktgubben vara en och samme. Någon gång omnämnes 
samma väsen med namnet Lasse-Per, d.v.s. Lucifer. Då det en gång 
blev tal om olika namn och deras innebörd, avbröt sagesmannen 
allt vidare resonemang med orden: 

— Ja, vad var det annat än själve den ddlie, som regerade 
den natten, vare sig man kallar honom så eller så. 

Det kunde alltså ha sina risker att vara ute lussenatten, men 
respekten för lussegubben var dock ej större, än att ungdomen 
fann ett nöje i att förkläda sig till just densamme, varefter man 
uppvaktade grannar och bekanta. Det förekom till och med att en 
och annan överdådig ung man utrustade sig med horn och svans, 
och då var det inte svårt att se, vem den lussegubben ville före-
ställa. (Längjum.) 

Om lusse — ja, det var då de brukade gå lusse gubba. Det var 
ungdomar i 17-18-årsåldern, både pojkar och töser, men mest 
pojkar, en del äldre, andra yngre. De gick omkring i stugorna på 
kvällen till Lucia. Alla, som deltog i upptåget, var förklädda; en 
del bar skråpukansikten, andra var sotade eller målade i ansik-
tet och bar stora lösskägg. Del fanns ingen möjlighet att se, vad 
det var för ena, för så vitt man inte kunde ta dum på öga, d.v.s. 
känna igen dem på ögonens färg och form, men det var inte lätt 
det heller, ty håret hängde vanligtvis ned över pannan. Ej heller 
kunde man lista ut vilka de besökande var på rösten, ty den för-
ställde de till oigenkännlighet genom att tala med djup och be-
slöjad röst eller så som då man är besvärad av svår heshet, de 
häste fram ola. Och kläderna — ja, det var bara lumpen, gamla 
avlagda manskläder som man vrängt ut och in. Ett omtyckt plagg 
var fårskinnspälsen, vilken man också vrängde ut och in. En och 
annan lussegubbe satte kanske därjämte på sig en hatt med ett 
par krumma horn i kullen, och var då så lik Raggen, som han 
gärna kunde bli. Även töserna var klädda i manskläder, de före-
drog att vara gubbar, de ock, vid detta tillfälle. (Skara-trakten, 
1870-talet.) 

Lussegubbarna låtsade sig vara mycket gamla och hemma 
långt borta. Ju äventyrligare historier de kunde duka upp, desto 
bättre, ty syftet var ju att roa folket i stugorna. En självklar sak 
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var att de besökande skulle ha fägnad. Den vanliga fägnaden, en 
sup och något att bita- i, passade emellertid dåligt för lussegub-
barna. De såg helst att de fick något, som de kunde stoppa i 
lomrnan (fickan), tills de kom för sig själva, ty det var inte gott 
att ta supen, när man bar lusseansikte eller stort lösskägg. Hellre 
än att röja vem man var, avstod man från brännvinet, ty äventyret 
betydde nog i de flesta fall mer än fägnaden. Så snart gubbarna 
fått sin fägnad, gick de till nästa ställe. (Härlunda, 1870-talet.) 

Var är I hemma? frågade far, när lussegubbarna kom in 
till vårt. 

Å, vi är hemma långt härifrån, blev svaret, vi är ända upp 
ifrån Norrland. 

Ja, det må man säga var långväga folk, instämde far. Så 
frågade han, hur de hade det i den landsändan, om där var mycket 
kallt och mycket snö och om anledningen till att de-  givit sig ut på 
så långväga färder m.m. Den av lussegubbarna, som bäst kunde 
förställa rösten och som tillika kunde ge svar på tal i skämtsam 
och roande form, förde sällskapets talan. De övriga instämde då 
och då genom handrörelser eller genom att nicka på sina stora och 
tunga huvuden. Lika lätt kunde de ge sitt ogillande tillkänna. Efter 
en stunds resonemang frågade den ledande i sällskapet, om de 
kunde få låna hus över natten. 

Ja, det kan I la få, medgav far, men I får hålla till godo 
med att ligga på golvet. Vi har ingen annan liggplats för så många, 
som I är. 

Tack, tack, kära far, vi ligger på golvet, det brukar vi 
alltid göra, vart vi kommer, blev svaret. Stor sak att få tak över 
huvudet. I är en hederlig man, kära far. 

Men I är väl hungriga, återtog far, så långa vägar som I 
har gått i denna dag. Han vände sig därpå till mor med orden: 

Har du något gott att bjuda det här folket på? Tag fram 
och bjud på det bästa, du har. 

Mor tog då fram och bjöd lussegubbarna på var sin kringla eller 
en vetebulle, som far köpt med sig hem från sin sista resa till 
Alingsås just med tanke på kisse och de besök, man då brukade få. 

Lussegubbarna blev emellertid inte så långvariga, trots löfte 
om nattlogi. De föregav snart någon orsak till att de måste gå 
vidare, och så skyndade de åstad till nästa gård. (Ornunga, 1870-
och 1880-talen.) 
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Seden att gå lussegubbar har bibehållit sig förvånansvärt långt 
fram. Ännu på 1920- och 1930-talen förekom den på Fåglaviks 
glasbruk liksom flera andra tätbefolkade orter, dock med den skill-
naden, att det endast var barn i skolåldern, som ägnade sig åt 
detta nöje. 

Ett gammalt talesätt är att solen vänder sig Lucia-dagen, 
m.a.o. då börjar ett nytt solår. Frågar man efter anledningen 
till festandet i tidig otta, får man som regel till svar, att lussenatten 
är så lång att det kräves ett extra mål denna morgon. På en del 
orter var det till och med sed, att man skulle äta tre mål, innan 
dagen grydde. 

På bondställena brukade man slakta en gris i dagarna före 
Lucia. Slakten ingick i förberedelserna för julen, som framgår av 
namnet julaslakta. Den var förenad med långt flera rituella bruk 
än någon annan slakt. Det var också en gammal sed att man skulle 
avsmaka grisen redan om Lucia. Då vankades ett mål i tidig otta, 
som bestod av gott bröd med korv, kokt fläsk eller rullsylta till. 
Jag minns som barn, säger en berättare, hur gott jag tyckte att det 
var med den här rullsyltan. Den gjordes av dallbaken (bukfläs-
ket), som rullades samman med peppar och andra kryddor mellan 
varven. På småställena, där man sällan eller aldrig hade någon 
gris att slakta, åt man ost till brödet; det dugde, det ock, men nog 
var det skillnad på lussebete. I vilket fall som helst hörde en sup 
eller två samman med detta ottemål, lussesupen. Även kvinnor och 
barn skulle ha en sup om lusse, ty lussesupen troddes skänka 
hälsa och välbefinnande under året som kom. Vad barnen beträf-
far brukade man sätta till en sked honung eller sirap i deras bränn-
vin, ty barn likt tyckte de om det söta. Om gubbarna inte köpte 
hem brännvin oftare, så nog köpte de hem en eller ett par kannor 
till lusse, lussebrännvin, och till jul, julabrännvin. (Hudene, 1870-
och 1880-talen.) 

Många äldre åt sin lussebete redan vid två- eller tretiden. 
Efter densamma gick de upp och tröskade otte; det var rätt van-
ligt i dessa bygder (Gäsene). Till frukost på _lussedagens morgon 
brukade mor koka potatis, och även vid detta mål vankades rik-
ligt med sovel liksom brännvin. Lussedagen festade man vanligt-
vis hela dagen. (Hudene, 1880-talet.) 

En annan sagesman beskriver Lucia-firandet så här: 
Lussebeten bestod av gott bröd, som man bakat av siktat råg- 
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mjöl med kryddor, ost och sovel samt kaffe, ty i min ungdom var 
allt kaffet redan i bruk. Mina föräldrar brukade köpa hem lite till 
lusse och jul liksom andra högtidliga tillfällen. Vi hade en halv 
mils väg in till Skara, och när det led mot helg, brukade far eller 
mor göra en torgresa, då köpte de även hem vetebröd, skorpor 
och kringlor. Särskilda lussebröd, lussegubba eller lussekatter, som 
vi kallade dem, kom i handeln på 1870-talet; det var bagarna i 
Skara, som satte igång med bakning och försäljning av sådana. 
(Härlunda, 1870-talet.) 

Fanns det en piga i huset, var det hon som gick upp och lus-
sade på husbondefolket och övriga, som hörde till hushållet, eljest 
husmodern. Särskild klädsel kom inte ifråga. Sedan man ätit och 
druckit, brukade gubbarna ta sig en ordentlig kaffehalva (kaffe 
med brännvin), varefter de lade sig att sova en timme eller så 
omkring. Senast vid femtiden gick man upp och klädde sig, ty 
det hörde till seden att man skulle gå upp i tid på lussedagens 
morgon, varefter man åt frukost i vanlig ordning; såväl då som 
vid följande måltider denna dag vankades rikligt med sovel och 
brännvin, alldeles som under helgdagar. Någon trösk kom inte 
ifråga, man skötte löpande göromål och därmed nog. (Härlunda, 
1870-talet.) 

I den mån kaffet kom i bruk, undanträngde detta lussebeten. 
Många äldre bibehöll den äldre seden vid sidan om den nya. De 
åt först sin lussebete vid två- eller tretiden, varefter man lade sig 
att sova, tills man vid fyra-femtiden väcktes för andra gången, nu 
för att festa på kaffe och en enkom för detta tillfälle bakad bulle, 
som man kallade kuse eller lussekatt. I regel var det mor själv, 
som svarade för den första fägnaden, lussebeten alltså, ty hon ville 
göra fargubben till viljes. Den senare fägnaden åter brukade någon 
av de hemmavarande döttrarna styra och ställa med. Ungdomar 
likt intresserade de sig först och främst för den nya seden. 
(Längjum.) 

Även husdjuren skulle ha ett mål extra denna morgon. Hästarna 
brukade få ett par göpingar oblandad havre var, d.v.s. så mycket 
som rymdes mellan givarens händer två gånger om, då dessa hölls 
kupade mot varandra. Korna fick en våndel (fång) gott hård-
vallshö eller klöver, och fåren ett kärv asplöv. Till varje djur, 
man lade för, sade man: 

— Här ska du få din lussebete. Ät och trivs väl. (Härlunda.) 
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Herre- och allmogesed skilde sig länge åt beträffande Luciafirandet. På herr-
gårdarna uppvaktades de ännu liggande av en vitklädd och ljusbärande Lucia. 
Ej sällan hade denna en eller ett par flickor i sällskap, vilka förklätt sig till 
herrar, såsom man ser på denna bild från Koberg »Lusedagen 1851». Tusch- 

teckning av Fritz v. Dardel. Foto Nordiska museet. 

Hunden skulle ha ett köttben, och katten en skål nymjölk; 
alla på gården skulle ha ett extra mål på lussedagens morgon. Och 
höll man gammal sed i helgd, fick ej heller tomten glömmas. 
Hans lussebete ställdes in under logen. Så berättade Sara i Knutse. 
(Hudene.) 

Lussefirandet undergick alltså en del förändringar under 
1800-talets senare hälft. Så utbyttes Lussebeten mot kaffe och 
lussebullar; därmed framflyttades även tiden för lussefirandet till 
fyra-femtiden, alltså till tiden närmast före uppstigningen. På en 
del orter blev det även sed, att den, som bjöd omkring fägnaden, 
skulle vara klädd till Lucia. Härom berättade Otto Wallgren, som 
var född i Härlunda socken år 1857, följande: 

Sjutton år gammal erhöll jag anställning som skjutsdräng på 
gästgivargården i Skara. Här hörde jag berättas att pigorna, som 
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tjänade när herrskapen i staden, hade för sed att kläda ut sig till 
Lucior på lussedagens morgon, då de uppvaktade sina husbonde- 
folk med kaffe. Dräkten bestod av vit klänning med ett kulört 
skärp omkring midjan samt en lussekrona (krans av mjölon- eller 
lingonris) med ljus på huvudet. Trakteringen bestod av kaffe och 
likör eller kaffe och andra starkvaror, såsom punsch eller konjak. 
Brännvin ansågs för tarvligt och förekom inte vid dessa tillfällen. 

Sedan Lucian uppvaktat sitt herrskap, kunde det hända att 
hon uppsökte och lussade på någon av sina egna vänner i staden, 
d.v.s. om hon hade sin matmoders tillåtelse. Då hade Lucian en 
eller ett par flickor i sällskap, ty hon kunde inte gärna bära både 
den dukade brickan och kaffekitteln ensam. Hon behövde dess-
utom någon, som hjälpte sig att tända ljusen i kronan, innan hon 
steg in till den eller dem, hon ville uppvakta. Rätt vanligt var att en 
av de åtföljande flickorna var klädd som fin herreman. Det var 
vid ett sådant tillfälle jag såg den första Lucian, slutar sages-
mannen. (Skara, mitten av 1870-talet.) 

En kvinnlig berättare, som under ett par år i början av 1890-
talet hade plats som hembiträde hos en familj i Alingsås, berättar, 
att hon på lusseaftonen år 1891 fick besök av tvenne flickor, som 
bad att hon skulle hålla ytterdörren öppen nästa dag i ottan, ty 
de ville bjuda herrskapet på lussekaffe. 

Flickorna kom, som bestämt var, men då var de tre. Två av 
dessa var systrar och tillhörde en familj, vilken nyligen inflyttat 
från Göteborg. Alla tre var klädda i vita klänningar med kulörta 
skärp samt hade gröna kransar på huvudena, men det var endast 
en av flickorna, som bar ljus i kransen. 

Något så vackert har jag aldrig sett förr, sade berättaren. 
Så firade vi alltid lusse i Göteborg, sade en av de inflyttade 

flickorna då. (Hudene.) 
En lussemorgon i början av 1890-talet klädde ett par flickor 

på Fåglaviks glasbruk ut sig till Lucior, varefter de gick omkring 
bland vänner och bekanta och bjöd på kaffe med dopp. Några år 
senare fanns knappt en enda flicka i tonåren, som inte var klädd 
till Lucia på lussedagens morgon. Seden att gå omkring med kaffe 
upphörde emellertid snart. Lussefirandet blev liksom tidigare en 
hemmets angelägenhet. 

Det kan erinras om att brukets ägare, grosshandlare Anders-
son, var göteborgare. Vad som var sed och bruk i grosshandlar- 
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familjen, tog man gärna och villigt efter, och även här var det 
alltså de unga flickorna som blev bärare av det nya. 

Under 1920-talet tog ett stort antal skolor och föreningar hand 
om lussefirandet, och på så sätt blev den nutida lusseseden mera 
allmänt känd. Dock kan man än i dag träffa på äldre personer, 
som visserligen läst om den vitklädda Lucian i någon ortstidning 
men som ej sett någon sådan i verkligheten. 

Till Tummesmässe (Tomasmässan), som infaller tre dagar 
före jul, skulle alla julsysslor vara undanstökade, ty med den 
dagen bröt jula in, hette det enligt gammalt talesätt. Den dagen 
fick man endast förrätta de allra nödvändigaste sysslorna, men 
ingenting fick bekommas och ingenting lämnas ut. Gammalt folk 
tillbringade dagen i stillhet. 

Om Tomasmässan fick man inte brygga eller baka eller för-
rätta några arbeten av vad slag det vara månde. Särskilt var de 
gamle mycket noga med att ingenting fick gå runt. Om aftonen till 
Tomas dag ställdes spinnrockar, garnvindor och harveträn undan 
i en skrubb, och där fick dessa redskap stå till efter tjugondag 
Knut. (Larv.) 

Om folk tog sig för att mala eller uträtta andra kringgående 
arbeten om Tomasmässan, kunde kreaturen få en sjukdom, som 
man kallade kringeln, och den var obotlig. Fick ett boskapsdjur 
kringeln, fanns ingen annan råd än att slakta ned det. (Larv.) 

Ingen kvarnsten fick gå runt efter sols nedgång på Tomas-
mässe afton. Om mjölnaren inte rättade sig därefter och stämde i 
tid, kom strömgubben och ställde till med oreda. Sedan kunde det 
vara svårt nog att få gång på kvarnen. (Larv, Tråvad.) 

Tomasmässe afton var laga uppsägningsdag av torpare och 
arrendatorer, vilka innehade.  sina torp eller gårdar på obestämd 
tid. Var torparen inte uppsagd före eller senast denna dag, satt 
han kvar på torpet ytterligare ett år. 

I städerna var kommersen särskilt livlig om Tomasmässe, ty 
den dagen brukade bönderna resa in till staden för att köpa jul-
brännvin. På så sätt undvek man alla arbeten hemma på gården, 
och stadsresan måste ändå göras. Om den livliga trafiken och affä-
rerna denna dag erinrar följande rim: 

Tummesmässe da 
ä dä marten i var sta. 
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Julen. 

Som av det föregående redan framgått, skulle alla viktigare 
arbeten, vilka hörde samman med julen, såsom brygd och bak, 
ljusstöpning, grynmalning m.m., vara avslutade före Tomasdagen. 
Sedan återstod stugans rengöring och prydande. Den stora spis-
muren vitlimmades, trä- och kopparkärl skurades blanka och 
rena och ställdes upp på sina hyllor, detsamma gällde föremål 
av malm, tenn och mässing, vilka dock förekom mera sparsamt i 
allmogehemmen. Det fanns fullt upp med göromål ända in i det 
sista, men efter nattvak, jäkt och oro kom äntligen julaftonen, och 
med den följde en tids lugn och vila. 

Under julaftonens förmiddag sysslade männen med litet av 
varje. Man gick upp i tid, och medan man väntade på dagsljuset, 
bar man in ved och vatten. På så sätt fick kvinnorna en välbehöv-
lig hjälp. Av ved bar man in så mycket, att förrådet räckte över de 
närmaste helgdagarna. Så snart man• såg av dagsljuset, brukade 
man se över hästarnas hovar och slå in nya söm i hästskorna, 
därest dessa ej låg tillräckligt fast. Var väglaget halt, slog man in 
en brodd i varje hästsko. Vidare ställde man i ordning skrindan, 
ty var föret gott, gjorde man en och annan resa under helgen. 
De många söndagarna lämpade sig särskilt väl för släktmöten Och 
kalas. Bodde man ett stycke väg från kyrkan, brukade man även 
åka släde till julottan. Till förmiddagens bestyr hörde vidare att 
göra rent i stall och fähus och vattna boskapen, varefter den fick 
sitt foder, nu gott och rikligt. En sak, som inte fick försummas, 
var att sätta upp julkärven i tid, alltså före klockan tolv, ty då 
gick helgen in. Man lade vikt vid att småfåglarna fick äta sig 
mätta, innan de satte sig till vila för natten, ty julen förpliktade till 
barmhärtighet. Det gängse namnet på julkärven var fuglaneka 
(fågelneken) eller spervaneka (sparvneken), ty det var först och 
främst sparvarna, som ägnade sig åt densamma. Neken sattes upp 
på en stång i någon apel eller över dynghögen. En del hade för 
sed att sätta upp den på skateskrecken, alltså högst upp på ladu-
gårdsgaveln. Någon bestämd regel för var julkärven skulle pla-
ceras fanns ej. Den ene följde den seden, den andre en annan, 
huvudsaken var att kärven kom upp i rätt tid, ty man trodde, att 
den hade en viss betydelse för det kommande årets gröda. (Eriks-
berg, Källunga.) 
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Ännu under 1800-talets senare hälft var det rätt vanligt att man krossade 
maltet för brygden på hemkvarnen, ty härigenom inbesparade man såväl tul-
len som besväret att färdas till kvarnen. Bilden visar hur det gick till att 
mala på en dylik kvarn. Gården Grimstorp, Hudene. Foto G. Ewald omkr. 1903. 
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Gammalt folk, som lade särskild vikt vid julneken, brukade 
sätta upp den i toppen av en gran- eller tallspira, på vilken man 
huggit bort alla grenarna utom en av de översta kransarna, ovan 
vilken neken placerades. Rätt vanligt var att man ställde upp en 
dylik spira på ömse sidor om grinden, som förde fram till gården. 
Det förekom även att spirorna ställdes på ömse sidor om porten 
mellan fä- och mangården. I Valebergs by liksom de många, små-
torpen norr om byn vidhöll man denna sed så länge by och torp 
fanns till. (Larv.) 

Sedan man undanstökat alla utesysslor, samlades familjen 
vid tolv- eller ettiden omkring den öppna spisen i dagligstugan för 
att doppa i gruta. Man försåg sig då med ett stycke bröd vid bordet, 
varefter man gick till spisen, där grytan stod på ytterhällen, och 
doppade brödet i det feta spad, vari allt julsovlet kokats. Fläsk, 
kött och korv samt rikligt med öl och brännvin fullständigade 
måltiden. Brännvinet drack man ur en horn- eller silverbolle 
(bägare), vilken gick laget runt. Ölet drack man ur en stånka, 
vilken likaså var gemensam för alla. Under 1800-talets senare del 
kom kannor av porslin i allmänt bruk. Dessa kannor, som kallades 
stop, emedan rymden närmast motsvarade detta mått, blev mycket 
omtyckta på grund av sina vackra bilder i blått eller brunt. 

Efter dopp i grytan följde allmän tvagning och ombyte av 
kläder. Hade man tillgång till mällaklär (mellankläder), drog man 
på sig dessa, ty de körkebäste, d.v.s. helgdagsdräkten sparade man 
om möjligt i hemmet. Barnen, som inte hade så mycket att välja 
på, fick ta på sig det bästa, de hade, och de var alltid först tillreds. 

Under eftermiddagen sattes bonader och andra julprydnader 
upp. Till dessa senare hörde en enkom för julen avsedd ljuskrona 
av trä, överklädd med kulört papper. Sådana kronor tillverkades 
även med armar av ståltråd, i vilket fall kronan fick en lättare och 
smidigare form. Mindre kronor hade plats för sex eller åtta ljus, 
större för tio eller tolv. I brist på ljuskrona hängde man upp en 
krona av halmpipor. Ytterligt lätta, som dessa prydnadskronor 
var, sattes de i rörelse och snurrade runt av vinddraget, så snart 
någon gick i en dörr. Den dansande kronan var till stor glädje, 
särskilt för barnen. 

Julgran förekom ej i allmogehemmen förrän på 1870-talet. 
Då hade de flesta bönder på slättbygden byggt om. Med större och 
bättre bostäder följde att man kunde ställa in en gran om julen, 
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så som det brukades på herrgårdarna. Till en början tog man in 
en helt liten gran, vilken man ställde på ett bord. Som julgrans-
prydnader användes röda äpplen, karameller med långa fransar 
och av målepapper (glanspapper) klippta och sammansatta lyk-
tor, korgar, stjärnor och hjärtan m.m. Vidare förekom en av hård 
sockermassa pressad konfekt i gul, grön eller ljusröd färg. Snart 
nog tillkom även ljus; de första ljusen liksom ljushållarna till-
verkades i hemmen, i brist på hållare band man fast ljusen med 
tråd i grenklykorna. 

Däremot förekom granar som yttre julprydnader långt tidi-
gare. I de flesta fall nöjde man sig med en gran på varje sida om 
förstudörren, men det förekom även att man ställde upp flera 
granar. En berättare, född i Edsvära 1862, erinrar sig från sin 
barndom, hur vackert det var, när man gick till kyrkan på jul-
dagsmorgonen. Då brann ljus i alla fönster, ju fler fönster man-
byggnaden hade, desto ståtligare. Allra vackrast var det, när man 
kom till Klockaregården. Här stod en hel rad med granar på man-
byggnadens framsida, och bakom dem brann ljus i alla fönstren. 
(Edsvära.) 

I skymningen gick husfadern ut till sina sista sysslor i stall 
och ladugård. Därunder gjorde han även en eller annan förändring 
beträffande klädseln, och när han kom tillbaka, låtsade han sig 
vara en hemlös vandrare, som sökte härbärge för natten. Han 
gav sig tillkänna genom att knacka på stugans fönster eller den 
yttre dörrposten. Hustrun öppnade och bad honom stiga in, ty 
på julaftonen fick ingen avvisas, vem det vara månde. 

'Guds frid i stugan! hälsade mannen. 
Samma vi önskar! svarade hustrun. 
Ja, här har ni rustat till jul, det ser jag. Jag får väl 

stanna hos er över natt? 
Hustrun gjorde en och annan invändning. 

Ja men, återtog mannen, ni skall väl vara barmhärtig, mor 
lilla. Besinna att det är en helig natt i natt. 

Jo visserligen, blev svaret, men vi har ingenting att lägga 
honom på. 

Behövs ingenting, upplyste mannen, för jag har två lång-
halmskärvar med mig. Skulle det inte duga? Vår frälsare låg ju 
på hö och strå. 

Därmed var det slut på hustruns invändningar. Hon bad man- 
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nen stiga fram i stugan, varefter han undfägnades med två supar 
och en skiva vörtbröd. Mannen tackade för välfägnaden och pri- 
sade sig lycklig över att ha kommit till ett så gott hem och så goda 
människor. Barnen märkte snart att det var far, som låtsade sig 
vara främmande, men det gjorde ingalunda glädjen mindre. Det 
var mest för deras skull det hela var tillställt. (Skölvene.) 

Som julhalm kunde man ta ett par kärvar, vilka som helst, 
men folk, som höll på reda och ordning, brukade i god tid se ut 
ett par kärvar med lång och vacker halm, och för att den skulle 
falla jämnt och fint, rensade man den ren från boss och brutna 
strån. över framgolvets nedre del lades en armstjock kavel, flätad 
av halm. Den fästes vid rummets sidoväggar samt även vid gol-
vet på ett par-tre ställen. Tack vare kaveln kunde man hålla hal-
men på behörigt avstånd från spisen och de farliga glöden. (Eriks-
berg, 1860-talet.) 

Att breda ut julhalmen hörde husfadern till, likaså var det 
hans göra att tända julbrasan. Även veden valdes med omsorg. 
Den bestod av kvistren björk, helst så kallad slätved, d.v.s. ved 
med näverklädd yttersida, ty sådan ved brann jämnt och stilla 
utan att efterlämna bränder. Som regel eldades julbrasan med 
tolv trän, vilka lades i tre varv med fyra trän i varje. De olika 
varven korsade varandra, detta kallades att korsella. Man an-
vände rätt storhuggen ved i de öppna spisarna, och tolv trän räk-
nades som en stor brasa, som det naturligtvis borde vara om 
julen. Ville man elda en mindre brasa, lade man in tre varv med 
tre trän i varje, alltså nio trän. Julbrasan fick ingen röra, utan 
som den brann, fick den brinna och falna av sig självt! Brann 
julbrasan jämnt ut, var det ett gott tecken, ty det lovade god års-
växt under året, som stundade. Dessutom tog man flera andra 
tydor av julbrasan; ej att undra på att husfadern förbehöll sig 
sysslan att själv lägga in och tända densamma. (Källunga m.fl. 
socknar.) 

Under det att husfadern eldade julbrasan och underhöll sig 
med barnen, dukade hustrun julbordet. Fanns tjänarinna eller 
vuxen dotter i huset, hjälpte hon naturligtvis till. Nu lades vår-
kakan fram på sin plats, hedersplatsen, liksom de speciellt för 
julen bakade bröden. Kött, fläsk, korv och tunga och vad rart 
man hade i sovelväg lades upp på ett stort tenn- eller träfat. På 
ett annat fat, ett s.k. ltd fat, även detta av tenn eller trä, lades 
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Julens största raritet i brödväg var vörtbrödet, som bakades av vört från 
julbrygden och siktat rågmjöl. Bilden visar hur man i åren omkring sekel-

skiftet gräddade jullimpor i gården Grimstorp, Hudene. Foto G. Ewald. 

svinahösen (svinhuvudet). På detta fat fick ingenting annat före-
komma, och liksom de speciella julbröden och den stora osten, 
vilken ystats enkom med tanke på julen, lämnades även hösen 
orörd tills inemot helgens slut. Vidare framsattes en hel smör-
slaga, ju större desto bättre, ty då kunde folk se att det fanns 
mat i huset. Brännvinsflaskan av glas med initialer och årtal hade 
naturligtvis sin plats på julbordet, och hade man en silverbolle, 
ställdes den vid sidan om flaskan. Däremot dröjde man med att 
ställa fram kannan med julölet, tills man var färdig att börja 
måltiden. 

Om jul skulle barnen ha en kaka av varje sorts bröd, som 
bakats. På julaftonen lades dessa kakor upp i högar, en hög för 
varje barn. Var barnen endast ett par--tre, kunde deras julahöja 
(julhögar) få plats på innersidan av det stora bordet, mera van-
ligt var dock att de lades upp på ett särskilt bord. Hade barnen 
sina far- och morföräldrar i livet, brukade de få julakaker (jul- 
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kakor) även från dessa. Julhögarna kunde på så sätt bli ganska 
stora. Den största kakan lades underst, sedan lades de andra 
kakorna ovanpå den, allt eftersom de var stora till. Julhögen fick 

,på så sätt formen av en kon. överst på högen lades en kaka, 
som speciellt hörde julen till, nämligen den s.k. borosa (borosen). 
Den bakades av två utrullade fingertjocka degämnen, vilka lades 
i kors, varefter degsträngarna rullades samman till fyra rundlar. 
Ett annat namn på detta julbröd var firajulingen (fyrhjulingen) 
eller vangen (vagnen). Någon gång hörde även en pepparkaks-
gubbe till julhögen; den ställdes då som prydnad överst på 
högen. (Eriksberg, 1860-talet.) 

När man var färdig med bordets dukning liksom alla andra 
förberedelser, tändes julljusen. Far tog fram den stora familje-
bibeln och läste julens evangelium samt en bön, varefter man 
sjöng en julpsalm. En omtyckt och lättsjungen psalm var n:r 63: 
»Av himlens höjd oss kommet är» etc. En annan omtyckt och 
ofta sjungen psalm var »Ett barn är fött på juledag». Efter denna 
andaktsstund satte man sig till bords, och den, särskilt av bar-
nen, med så stora förväntningar emotsedda måltiden vidtog. Rät-
terna var desamma år från år. Förutom gott bröd och rikligt 
med sovel vankades kål med fläskkorv, lutfisk, vanligtvis rocka, 
ostkaka och till sist vit gröt. I brist på kål åt man ärter. Gröten 
kokades av korngryn i mjölk. Det var först på 1880-talet som 
allmogen mera allmänt övergick till risgryn. Av gröt kokades så 
mycket, att man hade till flera mål, ty under de två helgdagar, 
som följde, åt man kall gröt, som man doppade i uppkokt mjölk. 
Även av kål och ärter kokades så mycket, att det räckte till flera 
mål. Man värmde upp maten, så länge man hade någon att värma. 
Bröd, smör, ost och sovel liksom öl och brännvin stod framdukat 
på bordet helgen över. Vem som kom, skulle han ha fägnad, ty 
eljest »bar han ut julen», sade man, ett talesätt som lever kvar 
än i dag. Meningen med detsamma är den, att den, som får gå utan 
fägnad, tar jultrevnaden med sig. 

Ingen fick ta för sig av julgröten utan att först säga ett rim. 
Far och mor, som började denna liksom alla andra rätter, hade 
alltid något vackert rim till hands, men när det blev de ungas tur 
att ta för sig, var det ingalunda ovanligt att man sade varandra 
sådant, som ingen ville fram med i vardagligt tal. Hade husets 
dräng och piga ett gott öga till varandra eller någon annan i 
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byn, så nog fick de veta om det på julaftonen. I regel var dock 
rimmen av det skämtsamma slaget, som framgår av följande: 

Denna gröten är kokt i en gryta och inte i en stubbe. 
Våra töser snor omkring för att få sig en gubbe. 

Denna gröten är kokt i gryta och inte på spjäll. 
Månne Sven och Stina är gifta till nästa julekväll? 

Denna gröten är kokt i en gryta och inte i en klocka. 
Jag såg att Petter sprang till pigan i bara socka. 

Drängen rimmade: 
Denna gröten är kokt i spisen och inte på vägg. 
Ingen får äta av den, som inte har skägg. 

Pigan, som stod näst i tur att ta för sig, rimmade då: 
Denna gröten är kokt av mej och inte av Jöns. 
Jag kan la ha skägg, jag med, fast det inte söns. 

Sist i raden kom lilldrängen. Han satt länge och funderade. 
Slutligen klämde han till med detta: 

Denna gröten är kokt i gryta och inte i en gran. 
Nu hoppar jag upp i ena fur. 

Ett och samma rim varierades med avseende på namn och 
rimslut, så att det passade vid såväl det ena som andra tillfället. 
Julkvällen var, skulle man kunna säga, ordet fritt, blott man 
kunde sätta det i lämpligt rim. Även tjänstfolket kunde då göra 
sina antydningar gent emot husbondefolket. Var bonden snål och 
gniden, kosthållet klent och arbetsdagen lång, kunde man låta 
honom veta det, när man kom till gröten. Det var dock sällan 
välbetänkt att gå husbondens ära för när. 

Var däremot allt som det skulle vara: maten väl unnad och 
förhållandet gott mellan husbondefolk och tjänare, kunde de 
underordnade ge ett erkännande ord i form av ett grötrim, t.ex.: 

Denna gröten är både god och vit. 
Gud välsigna mor Anna, som satt'en hit. 

Eller: 
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Min matmor snälla 
har inte öst vatten ur källa 
utan mjölkat sin lilla ko, 
därför är gröten så mild och go. 

Sedan man avslutat måltiden inne i stugan, var det husdju-
rens tur att få sitt nattfoder. Den kvällen fick korna klöver, eljest 
brukade de aldrig få annat än halm till nattfoder. När pigan eller 
husmodern lade för korna deras foder, sade hon: 

— Här ska du få din julakost. Ät och trivs väl. 
Hästarna fick nästan rena havren den kvällen. (Härlunda.) 
Enahanda berättas från flera andra socknar. Julvåndeln 

skulle vara större än vanligt, och den skulle bestå av bästa foder, 
som fanns att tillgå. Fodret gjordes i ordning på julaftonens för-
middag, och när tiden för nattsysslorna var inne, var det endast 
att lägga för varje djur ett fång, vilket skedde med orden: 

— Ät bra och trivs väl, i kväll är det julaafta. (Larv.) 
Ottesången på juldagens morgon började redan vid 5-tiden, 

senast klockan 6, varför kyrkobesökare, som bodde avlägset, måste 
ge sig upp och ut ganska tidigt. Även högmässan hölls tidigare 
på juldagen, ty det hörde till seden att kyrkobesökarna skulle 
övervara också den, och såväl präst som menighet såg naturligt-
vis helst, att väntetiden inte blev allt för lång. Under den ökt 
(rast) på en halv, högst en timme, som följde på ottesången, bru-
kade närboende bjuda med sig vänner och bekanta från andra 
sockendelar till sina hem, där de undfägnades på bästa sätt. När 
man åter samlades i kyrkan, ångade det brännvin ganska kraf-
tigt, men det var ingen skam att komma till kyrkan och lukta 
brännvin, snarare tvärt om. Det var bara fattiga stackare, som 
inte kunde bestå sig med en ordentlig kyrksup. Det berättas, att 
det fanns folk, som i brist på tillräckligt många supar, stänkte 
lite brännvin på kläderna, ty de ville åtminstone lukta som folk. 
(Hudene, Ornunga.) 

Äter hemma från kyrkan tillbringade var och en återstoden 
av dagen i sitt hem. Ingen matlagning eller annat stök fick före-
komma. Man åt uppvärmd mat och vit gröt med varm mjölk till, 
varom redan berättats. Att besöka någon på juldagen kunde inte 
komma ifråga; det betraktades som både synd och skam. Vanligt-
vis lade man sig att sova en stund i skymningen, ty man var efter 
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med sömnen, och kommande dag måste man åter upp i tid. Töst 
d stella sam pd en julada är ett gammalt talesätt, som man kan 
få höra någon gång än i dag, då det är mer än vanligt tyst och 
stilla. 

Många underliga trosföreställningar var i äldre tid förenade 
med julfirandet, varom de gamle ända tills nu har haft ett och 
annat att berätta. Föll en sked i golvet under det att man dukade 
fram kvällsvarden eller sedan man satt sig till bords, fick den 
ligga där den fallit. Ej heller fick man ta upp matbitar, som man 
händelsevis råkade tappa. Man trodde nämligen att de dödas 
andar hade i sin makt att återvända till sina forna hem under 
julnatten och att de då dolde sig under bordet. 

Sedan de levande slutat sin måltid, fylldes stånkan åter med 
julöl, ty det var gammal sed att bordet skulle stå dukat med både 
mat och dryck under julnatten — nu för de dödas räkning. Även 
ljusen skulle brinna denna natt, åtminstone intill dess att midnatt 
var liden. Den, som då vakade över ljusen, kunde i Kristi födelse-
timma se hur ljuslågan lyste långt klarare än eljest. 

Allt vad julljusen belyst, troddes besitta en sällsam kraft. Det 
är tidigare i denna framställning berättat, att såkakan hade sin 
plats på julbordet helgen över och att den efter dess slut stop-
pades ned i kornbingen, där den fick ligga intill dess att första 
vårdag var inne, d.v.s. den dag, då vårbruket tog sin början. 
Vårkakan troddes förmedla kraft och välsignelse till såväl själva 
arbetet som jorden. Ölet i stånkan, som stått framme under jul-
natten, tog husmodern själv hand om påföljande dag, då hon 
stänkte ut det över nötkreaturens foder. Det fanns till och med 
de, som stänkte ut en del av julölet över nötkreaturens ryggar, 
vilket skedde i tro att de därigenöm skulle vara fredade mot var-
gar och annan farlighet. Även redskap och verktyg ställdes ofta 
så, att julljusen belyste dem. Och de sista ljusbitarna gömdes för 
att användas som botemedel mot sår och skav. 

När gammalt folk kom in i sina kyrkbänkar på juldagens 
morgon, brukade de göra ett strykande med handen över bänk-
sitsen, innan de satte sig. De ville känna efter om där låg mull 
eller sandstoft, ty i så fall hade de döda varit där inne. Man trodde 
nämligen att de dödas andar kom samman till gudstjänst under 
julnatten. 

På annandagens morgon måste man åter upp i ottan, ty då 
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kunde man få besök av ungdomar, som gick med ljusa stjärnan 
eller re Staffan. Vidare måste man upp för att göra rent i stall 
och fähus, ett arbete, sam fått stå över under juldagen, vattna 
nötkreaturen och ge dem deras morgonfoder. (Grude, Hudene.) 

På annandagens morgon var man tidigt uppe och gjorde rent 
åt varandra. Hade man goda vänner, som väl de flesta hade, var 
det rent och fint i fähus och stall, när man kom dit, men hade 
man ovänner, kunde det vara tillstökat, så att man inte kom inom 
dörren. (Härlunda, 1870-talet.) 

Goda vänner, som kom och måka (förde ut gödseln), skulle 
fägnas med en sup eller två. Den fägnaden kallades måkebolle. 
(Tråvad.) 

Annandag jul var drängar och hemmasöner uppe i tidig otta 
och red Staffan. Enligt gammal sed skulle man då rida över tre 
rinnande vatten, varefter man vattnade hästarna utsocknes, eller, 
ännu hellre, uthärads. Denna utfärd kunde sträcka sig ganska 
Långt bort, ej sällan hela milen och kanske däröver. Mycket be-
rodde på hur långt man hade till socken- eller häradsgräns lik-
som lämpligt vattneställe. Sådana fanns vid broar, kvarnar och 
s.k. vattneholmar, där understundom hela byalag vattnade sin 
boskap. Även om vattendraget låg tillfruset, höll man dock en 
öppen vak vid dessa vattneställen. Skulle så vara, att vakarna 
på grund av sträng kyla frusit igen, red man fram till någon 
gård och vattnade hästarna vid gårdens brunn. Men vare sig man 
vattnade här eller där, brukade någon av ryttarna kasta en blank 
silverslant i vattnet, innan hästarna drack; då skulle dessa hålla 
sig hurka (friska) samt blanka och fina, de ock. (Larv.) 

Seden praktiserades även på så sätt att ryttaren förde med 
sig en silverbolle (bägare), vilken han lade i vattnet, medan häs-
ten drack. Eller, om man vattnade i rinnande vatten, tog ryttaren 
bägaren i handen och sänkte ned den i vattnet under hästens 
nos. (N. Vånga.) 

Till seden hörde vidare att man skulle rida i skarpt trav, 
varom namnet staffansskee (staffansskede) erinrar. Ordet bety-
der egentligen löpning. Ej sällan sades blott staffane. 

Det var alltså ej utan orsak som hästarna fick rena havren 
på julaftonen; varje deltagare i staffansritten var naturligtvis 
angelägen om att hans häst var i bästa form. Ingen ville ha en 
slö och trögsprungen, häst. 



203 

Under återfärden hälsade ryttarna på här och där i gårdarna. 
Var gårdens folk uppe och hälsade ryttarna välkomna, förhöll 
dessa sig som vänner och önskade god helg, vilket skedde med 
en sångvers. Ävenså brukade ryttarna sjunga några strofer ur 
Staffans visa, ty utritten skedde ju till den helige Staffans minne, 
ehuru seden med tiden urartade till vad berättarna kallar stolla-
forer å galenskaper. 

Självklart var att staffansryttarna skulle fägnas med en sup 
eller två per man, om det skulle vara riktigt bra, men de gick 
sällan in i stugorna, utan de lät fägna sig, där de satt på sina 
hästar. 

Var det så att folket i gården sov eller av annan orsak ej gav 
sig tillkänna, kunde staffansryttarna ställa till med åtskillig oreda 
i ladugården, och berusade, som de ej sällan var, kunde de tillåta 
sig rena nidverk. (Laske-Vedum.) 

Det var dock långt ifrån alla manliga ungdomar, som hade 
tillgång till hästar och som kunde deltaga i staffansritten, ty för 
densamma erfordrades även lämplig mundering för såväl häst 
som ryttare. Endast välsituerad ungdom kunde bestå sig med 
erforderlig utrustning. Det berättas att många drängar använde 
hela sin årslön till kläder och annan utrustning för att kunna 
uppträda värdigt till häst. 

Manliga ungdomar, som av nämnda orsaker var förhindrade 
att deltaga i staffansritten, gav sig ut i bygden till fots. Man läng-
tade efter äventyr, och i många fall gjorde även brännvinstörsten 
sig gällande. Följaktligen gick man först och främst till sådana 
ställen, där man visste att det vankades något gott. Här gav man 
sig tillkänna genom att sjunga några strofer ur Sankt Staffans 
visa utanför fönstret. Tände folket i stugan upp ljus och bjöd 
besökarna stiga in, var allt gott och väl, varom ej kunde även dessa 
ungdomar ställa till med spektakel i en eller annan form. (Tråvad.) 

Trettondagsaftonen eller trettondagen hade ungdomarna sitt 
eget gille, trettondagsgillet, och för att få medel till inköp av mat 
och dryckesvaror till gillet brukade några för saken intresserade 
unga män uppföra ett spel, som föreställde de vise männens an-
komst till Betlehem och Herodes mordanslag mot Jesusbarnet. En 
av de uppträdande bar på en stor dubbelsidig stjärna, vilken be-
lystes inifrån av brinnande ljus och som därför kallades jusa 
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sjana (ljusa stjärnan). De uppträdande benämndes sjanegossa 
(stjärngossar) eller sjanebarare (stjärnbärare). 

Detta spel, som anslöt sig till trettondagens evangelietext, 
uppfördes ursprungligen just på denna dag, men, som av det sagda 
redan framgått, förlade ungdomen sitt eget gille till samma helg-
dagar, och alldenstund man begagnade sig av spelet för insam-
ling av bidrag till gillet, fann man lämpligt att börja stjärngången 
redan annandag jul, alltså på den helige Staffans dag. Staffans-
sångarna och stjärnbärarna slöt sig därför samman till ett gemen-
samt lag, och för' att göra rättvisa åt Staffans minne begynte man 
spelet med att sjunga Staffans visa, vilken började så här: 

Staffan var en stalledräng. 
Vi tackom nu så gärna. 
Han vattna sina fålar fem, 
allt för den ljusa stjärna. 
Dagen har ej kommit än, 
klockan har ej slagit fem, 
men stjärnan vår hon lyser. 

Efter denna visa följde några andra visor i anslutning till 
trettondagens text, och för att åskådliggöra stjärnans gång och de 
vise männens färd gick stjärngossarna några varv runt i stugan 
under sång. 

Såsom tack för uppvaktningen och den vackra sången blev 
stjärngossarna bjudna fram till julbordet, som stod dukat med 
mat och dryck helgen över. Härom erinrar följande strof, vilken 
man sjöng till värdfolkets ära: 

Vi såg på eran skorsten grön 
att här vi får en frukost skön 
allt för vår ljusa stjärna. 
Dagen har ej kommit än etc. 

Fanns giftasvuxen dotter i huset, sjöng gossarna följande: 
Vi såg på eran skorsten vit, 
att nu väntas friarn hit, 
allt för vår ljusa stjärna. 
Dagen har ej kommit än etc. 
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Uteblev fägnaden, som nog kunde hända en och annan gång, 
hade man en strof i beredskap även för den eventualiteten. Den 
lydde så här: 

Vi såg på eran skorsten grön 
att här vi får alls ingen lön, 
allt för vår ljusa stjärna. 
Dagen har ej kommit än etc. 

Man kunde också låta folket i stugan veta vad de gick för i 
mindre väl valda ordalag, t.ex. med följande: 

Vi såg på eran skorsten svart, 
att här bor ett rackarpack. 

Att bli kallad för rackare och pack var den största förolämp-
ning, som kunde vederfaras någon. (Hudene.) 

Sista gången man gick med ljusa stjärnan i Hudene var år 
1863. I oktober detta år hade mjölnaren i Knutse, Johannes Pet-
tersson, statt sig en ny dräng, som hette August Andersson och 
som var son till mjölnaren i Grevakvarnen, Nårunga socken. När 
det led mot julen nämnda år, valde drängen ut ett lag unga män, 
som han fann lämpliga, varefter man övade in de till spelet 
hörande sångerna. Drängen hade nämligen varit med om att gå 
med ljusa stjärnan i sin hemsocken och var alltså förtrogen med 
seden ifråga. En av deltagarna, Carl Johansson, var son till mjöl-
naren i Knutse och född år 1848. Han var alltså 15 år gammal, 
då han deltog i stjärngången. Ännu på äldre dagar berättade han 
med hänförelse om den ljusa stjärna, vilken han en gång i sin 
ungdom haft glädjen att följa, och de vackra sångerna. Det är 
denne mans minne, som ligger till grund för nedanstående. 

De uppträdande föreställde följande personer: 
Herodes och hans dräng; Mörjelanns (Mona lands) konung 

och hans dräng; stjärneknekten, som bar stjärnan; tre vise män 
och till sist Judas med pungen. 

Sällskapet bestod alltså av nio personer. Drängen från Greva-
kvarnen, som styrde och ställde med det hela, spelade huvud-
rollen; han föreställde alltså konung Herodes. Mona lands konung 
liksom Judas var so,tade i ansiktet och på händerna. De tre vise 
männen var klädda i vita skjortor och höga hattar av papp. De 
båda kungarna hade kronor på sina huvuden, och de övriga i 
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laget med undantag av Judas hade ett slags trespetsade hattar, 
vilka liknade landshövdinge- (Karl XIV Johans-) hattar. Också 
dessa huvudbonader var tillverkade av papp. 

Viktigast av allt, som hörde till stjärngossarnas utrustning,' 
var emellertid stjärnan — Greva-drängen hade med sig en sådan 
ifrån Nårunga. Den bestod av en ställning av lätta träribbor, 
omkring vilken man spänt olikfärgat och genomskinligt papper. 
Inuti stjärnan fanns en träplatta, som hängde ned från stjärnans 
axel och i vilken ljusen, två stycken, placerades. Hur stjärnan 
än rullade och svängde, bibehöll ljusen sin rätta ställning. Allt 
var lätt och smidigt gjort, så att stjärnan kunde hållas i ständig 
rörelse omkring sin axel. Stjärneknekten gick först, närmast 
honom följde de tre vise männen, så de övriga i laget. Herodes 
var den, som förde ordet. Han kommenderade och befallde över 
de andra och skröt oupphörligt över sin stora makt. Sist av alla 
kom Judas, som var sällskapets pajas och som sådan löjligt 
utstyrd. 

När stjärnbärarna kom in i stugorna, sjöng de först en strof 
av följande lydelse: 

1: Goder afton härinne, både kvinna och man 
1: Vi önska eder alla en fröjdefull jul, 

från alla olyckor bevara eder Gud :1 

Kom stjärnbärarna redan på morgonen, sjöng de naturligtvis 
»Goder morgon härinne». För övrigt varierade de uppträdande 
sina visor ganska fritt. Man träffar knappast två personer, som 
återger sångerna med exakt samma ord. 

Efter denna hälsningssång följde en andlig visa, av vilken 
berättaren erinrade sig följande: 

Ett barn är fött på juledag 
allt av Guds stora välbehag 
och vorden kött. 
Av blotta gunst och nåde 
är han oss sänd till hjälp och tröst 
och haver från all våde 
all världen återlöst. 

Därpå vidtog det egentliga trettondagsspelet. Herodes och 
hans sällskap tog plats i stugans främre del. Stjärnbäraren och 
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Bilden visar en interiör från Knutse kvarn i Hudene åren närmast efter sekel-
skiftet. Mannen, som »tömmer på» i kvarnkupan, hette Carl Johansson. God 
sångare deltog han i stjärngdngen år 1863, och på äldre dagar berättade han 
med hänförelse om detta ungdomsminne. (Se vidare detta arbete, del I, 

sid. 362.) Foto G. Ewald omkr. 1910. 
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de tre vise männen gick runt i stugan några varv, varunder de 
sjöng om stjärnan, som »gick på himlen fram». Så följde sam-
manträffandet med Herodes i Jerusalem, den fortsatta vandringen 
till Betlehem, barnamorden etc. 

Ursprungligen ett stämningsfullt och vackert skådespel ur-
artade det med tiden till skämt och gyckel, om man bortser från 
de allvarliga sångerna i spelets början. Det egentliga syftet med 
stjärngången var, som redan nämnts, att insamla pengar för 
inköp av mat och dryckesvaror till det gille, som ungdomarna 
ställde till med under trettondehelgen. Därjämte vädjade man om 
bidrag in natura, som framgår av följande strof: 

öl och brännvin tar vi gärna, 
ljus och pengar till vår stjärna, 
om vi inte det kan få, 
laga vi oss härifrå. 

Sedan alla i spelet deltagande presenterats i sina roller, kom 
turen till Judas. Det skedde med följande ord: 

Viljen i veta något mera av oss, 
så hava vi en, som kallas Judas. 
— — — 
Kom Judas med din pung, stig dristliga här fram, 
så vilja vi se vad vi får av denne man. 

Sista raden kunde även variera enligt följande: 
Kanhända det vankas en tolvskilling iblann. 

En tolvskilling var alltså det största bidrag, stjärngossarna 
kunde hoppas på, men det är att märka, att pengarna hade högt 
värde den tiden. En tolvskilling (25 öre) motsvarade ett helt mans-
dagsverke och väl det. Följaktligen var det inte vem som helst, 
som kunde skänka bort så mycket. 

Alltnog, under det att stjärngossarna sjöng sista strofen av 
denna sång, steg Judas fram i stugan med sin vidöppna pung 
och skakade med de slantar, han redan fått. Han hade gott ut-
rymme för hur mycket som helst. Husfadern skänkte som regel 
en slant, och husmodern gav något av matvaror eller dryck, som 
kunde lämpa sig för det förestående gillet. 

Såsom tack för bekomna gåvor sjöng gossarna denna strof: 
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Haven tack, haven tack för en redelig skänk, 
den skall vara eder alla av Vår Herre betänkt. 

Många blev så rörda av stjärnan och stjärngossarnas sång 
att de brast i gråt. Men brännvinet, ack, det brännvinet, som 
skulle vara med över allt, förstörde den gamla vackra seden, ty 
de uppträdande skulle naturligtvis undfägnas vart de kom, inte 
snålt utan rikligt. Den gången, då berättaren var med, år 1863 
alltså, blev Herodes och Mona lands konung överlastade. 

Beträffande den här skildrade stjärngången berättas vidare, 
att man började med kyrkbyn på annandag jul. Sedan gick man 
kväll efter kväll, tills man besökt samtliga byalag inom socknen. 
En kväll gick man ända till Fåglavik, ett samhälle som tillkom-
mit med järnvägen och som låg på sockengränsen längst i norr. 
Det besöket lönade sig emellertid synnerligen väl, ty här fanns 
en del affärsmän och andra, som gav frikostigare än vad bön-
derna kunde göra. Stjärngossarna blev väl emottagna, vart de 
kom, men icke förty upphörde seden för alltid med detta år. 
Orsakerna var ju flera; en av dessa har redan omnämnts, näm-
ligen brännvinet. 

Så långt berättaren. Denne var visserligen född i Hudene, men 
den unge man, som organiserade spelet och inövade sångerna, var 
född i Nårunga socken, varför denna socken torde få betecknas 
som ursprungsorten. 

De söckendagar, som inföll mellan jul och nyår liksom mel-
lan nyår och trettondehelgen benämndes mellandagar eller jula-
söckna. Något arbete förekom ej under dessa dagar utöver det, 
som var förenat med husdjurens vård och utfodring. Man vilade 
ut efter dryga och arbetsfyllda veckor allt sedan Mikaeli dag, och 
däremellan gästade man släkt och vänner liksom grannarna i 
byn. En kväll var man värd i eget hem, de andra kvällarna gäs-
tade man någon av sina grannar, tills man gått över hela bya- 
laget. Extra tillrustning förekom ej, utan man avsmakade var-
andras julmat, julöl och brännvin, och därmed nog. De äldre 
underhöll sig med historier, de yngre ägnade sig åt lekar av skilda 
slag, såsom att gömma ringen, nöta gunne, sälja laert (lärft), köpa 
gäss, väga fläsk och smussla sko m.fl. De manliga ungdomarna, 
om dessa ej var upptagna på annat håll, ägnade sig helst åt lekar, 
som krävde vighet och styrka, såsom att ta bocken, dra kavel, 

14 
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kasta hälkrok, dra rota och smaka karbasen. Den senare leken 
gick även under namnet segla mä tuska (tyska) skeppet. 

MÄNNISKOLIVETS HÖGTIDER. 

Barnet. 

Livet var fullt av regler och föreskrifter i våra förfäders tid; 
de gällde alla och envar men i all synnerhet den havande kvin-
nan. Hon fick inte göra det och inte det, ty då kunde följden 
bliva den eller den. De flesta flickor gifte sig helt unga, och när 
den blivande modern gick med sitt första barn, var hon oerfaren 
i många stycken, men hon behövde ingalunda sakna råd, ty det 
fanns nästan alltid någon äldre kvinna i hennes omgivning, vil-
ken kunde uppmärksamma henne på vad som var tillrådligt 
eller inte. 

När kvinnan kände att hennes stund var inne, sände man 
bud på någon grannkvinna, som hade konsten att förlösa barna-
föderskor och ta hand om barnet. Ännu på 1880- och 1890-talen 
anlitades bygdens egna kvinnor ganska allmänt trots att exami-
nerade barnmorskor fanns att tillgå. Dessa hade nämligen myc-
ket stora distrikt, ofta ett helt härad, och för dem, som bodde 
på distriktets utkanter, kunde vägen till barnmorskan vara ganska 
lång; en mils väg eller ännu mera var ingenting ovanligt. När 
barnafadern eller den, han i sitt ställe sände, väl hunnit fram, 
kunde det hända, att barnmorskan befann sig på tjänsteförrätt-
ning i en helt annan del av distriktet. På så sätt gick många och 
långa timmar, innan hjälp anlände. 

Inte så på den tiden varje by hade sin jordemoder, den visste 
man var man hade, och hon var alltid till hands. Detta var alltså 
orsaken till att man i det längsta höll sig till den gamla jorde-
modern. Hon var därjämte väl förtrogen med ortens seder och 
bruk, och hon visste hur föräldrarna ville ha det. (Hudene, 
Källunga.) 

När det nyfödda barnet badades första gången, lade man en 
bit stål eller moderns vigselring i badvattnet. En silverpeng var 
också bra. (Larv.) 

Det nyfödda barnet önskade man givetvis allt gott, först och 
främst tur till pengar, och därför brukade fadern lägga en blank 
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Anna Stina Alsterberg, född i Larv 1828, var Vdnga och Edsvära m.fl. sock-
nars första barnmorska. Hon anlitades även allmänt som sjuksköterska, och 
i många fall, där man nu skulle söka läkare, frågade man på den tiden 

madam Alsterberg till råds. 

riksdaler i badvattnet, när barnet badades första gången. En 
sådan peng kallades lögestuver och förblev barnets egendom. Den 
syddes vanligtvis in i lindan, och när denna blev överflödig, lades 
pengen in i en ask och gömdes för barnets räkning. En äldre 
man, vilken var född 1851, berättade en gång, att han alltid haft 
god tur till pengar, en förmån som han tillskrev den omständig-
heten, att fadern skänkt honom en hel fyrariksdaler som lög-
styver, och den behöll han i gott förvar livet igenom. (Ornunga.) 

Det förekom även att man lade en del andra föremål i bar-
nets första badvatten. Bonden, som önskade att hans son skulle 
bli en duktig jordbrukare, skar en liten kasa (spåna) från kroken 
(årdret) och en dito från oxoket, varefter dessa kasor lades i 
badvattnet. (Ornunga.) 

Var det nyfödda barnet en pojke, lade man honom på ett 
linntyg, medan jordemodern torkade honom efter badet, ty då 



212 

fick han tösatöcke. Var barnet däremot en flicka, skulle hon ligga 
på en mansskjorta, så att hon fick pojkatöcke. Vägningen fick 
inte försummas, ty den troddes bidraga till barnets trevnad och 
sunda utveckling. Den tillgick så att man lade barnet på en till-
räckligt stor handduk, varefter man drog samman snibbarna och 
krokade fast dessa på betsmanet. Det fordrades åtskillig vana att 
väga spädbarn på detta sätt. Barnet ikläddes därpå sitt första 
linne samt en liten tröja. Omkring kroppens nedre del och benen 
lades en blöja, som var ett stycke av gammalt mjukt linne, var-
efter kroppen inneslöts i en mantel av mjuk flanell och lindades 
med en flera alnar lång tårta, även tdnelinda. Man började li-
dandet vid fötterna och fortsatte, tills man nått bröstet. Lindan 
slutade med tvenne band, vilka räckte runt kroppen och knöts 
samman. Efter dessa bestyr fick fadern ta barnet i sin famn; 
han i sin tur överlämnade barnet till modern, som lade det intill 
sitt bröst. 

Under tiden barnet diade, bäddades vaggan. I bottnen på 
densamma lades ett föremål av stål, t.ex. en kniv eller en sax, 
samt en bit flinta. Under huvudgärden lades en psalmbok eller 
en andaktsbok, som ej var allt för skrymmande, och en dito stop-
pades ned vid fötterna. Anledningen till dessa skyddsåtgärder var, 
att barnet betraktades som hedning, innan det undfått dopet, och 
följaktligen var faran stor för att trollen skulle komma och byta 
ut det mot ett av sina trollbarn. Som ytterligare skydd höll man 
ett ljus brinnande natten över. Man kunde också hålla eld i spi-
sen, sak samma. (Ornunga.) 

Den viktigaste platsen i de gamla bondehemmen var bordet, 
och därför bäddade man på bordet för det nyfödda barnet; där 
fick det ligga, tills det blivit döpt. På barnets bröst lades en psalm-
bok, och vid dess sida ställdes ett brinnande ljus, som fick brinna 
dygnet över. Det var för att trollen inte skulle kunna röva bort 
eller byta ut barnet. (Larv.) 

Barnet skulle döpas snarast möjligt, ty skulle det råka dö 
odöpt, fick det inga klockor, en sak som föräldrarna mången gång 
sörjde över mer än över förlusten av barnet. Dröjde man intill 
barnets tredje levnadsdag, var detta som regel i längsta laget. 
Dopet förrättades i kyrkan, om man ansåg sig kunna invänta sön-
dagen, eljest i prästgården. Det var endast ståndspersoner, som 
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Denna dopfunt har tillhört Norra 'fånga medeltidskyrka. Då kyrkan år 1876 
byggdes om, överlämnades dopfunten till Västergötlands museum i Skara. 

Västergötlands Fornminnesförenings arkiv, Skara. 

lät döpa sina barn i hemmen. De gjorde sig inte heller så bråttom 
med dopet som allmogen. (Larv.) 

Var barnet så svagt vid födelsen, att man ej hade hopp om 
livet, förrättades nöddop. I de flesta fall var det jordemodern, som 
förrättade detta. 

Faddrarna borde helst vara i släkt med barnet; man lade 
även vikt vid att de var ansedda och förmögna. Man och hustru 
följdes i regel åt som faddrar. Kvinnan, som bar barnet, kallades 
bäremor. Hennes egenskaper troddes påverka barnet, vilket för-
klarar att man inte valde vem som helst. Bärmodern fick under 
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inga omständigheter vara i grossess, ty då tynade hennes eget 
eller det andra batnet bort och dog, men däremot var det bra 
om hon själv hade nyfött barn, ty då kunde hon ge barnet di 
under resan, vilket stärkte och lugnade barnet, om man hade 
lång väg. När barnet kläddes för dopfärden, lade man ett psalm-
boksblad närmast kroppen. Det skedde för att barnet skulle få 
ett gott förstånd och lätt för att lära. De jordiska håvorna var 
inte heller att förakta, och för att dessa inte skulle fattas den 
nye världsmedborgaren i framtiden, lindade man in en liten bit 
bröd och en smula ost i en klut, vilken liksom psalmboksbladet 
lades närmast kroppen. Självklart var att barnet också skulle ha 
sin silverslant under lindan. Vad namnen beträffar höll man sig 
till sådana, som förekom inom släkten och vilkas bärare hedrat sig. 

När man var färdig för avresan, tog gudmodern barnet i sin 
famn och ställde sig invid sängen, där modern låg, varefter båda 
gemensamt läste bönen Fader vår. 

Äter hemma överlämnade gudmodern barnet till fadern 
med orden: 

— Jag fick en hedning av dig, nu skall du få en kristen av 
mig. Därjämte följde en önskan om att barnet skulle bli föräld-
rarna till glädje och välsignelse. 

En och annan gudmoder, som höll på gamla seder, gav bar-
net några lätta slag med ett ris utanpå kläderna, vilket skulle ha 
det goda med sig att barnet blev snällt och lydigt. (Källunga.) 

Även modern betraktades såsom hedning från och med barns-
börden och intill dess hon gått i körke (kyrktagits), en kyrklig 
ceremoni genom vilken hon åter upptogs såsom medlem av den 
kristna församlingen. Kyrktagning ägde rum på den femte sön-
dagen efter barnsbörden, om det var en flicka, och på den sjätte 
söndagen, om det var en gosse. Dessförinnan betraktades barna-
föderskan som oren och fick ej komma i beröring med någon. 
Hon fick alltså ej ta i hand, om någon kom på besök, ej heller 
fick hon besöka sina grannar. Gick hon utanför gårdstomten, tog 
hon vanligtvis på sig något plagg, som tillhörde mannen, t.ex. hans 
väst eller skodon. En bit stål i barmen var också bra. Gick barna-
föderskan ut utan att vidtaga några skyddsåtgärder, kunde trollen 
få makt över henne. 

En gång var det en hustru, som nyligen fått barn, men lika-
fullt gick hon ut för att se till sin hör (linet), som låg på rötevall. 
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Som hon gick på vallen och lyfte i lockarna, hörde hon en röst 
i det stora Härsberget, som ropade: 

— Ta heena, ta heena! (Tag den hedna I) 
— Ja orkar inte, svarade en annan röst, för hu har man- 

folkastövla på säk. 
Det var trollen, som tänkte ta in kvinnan i Härsberget, men 

hon fredade sig tack vare mannens stövlar. (Södra Härene.) 
Samma kvinna, som burit barnet till dopet, skulle göra 

hustrun sällskap den söndag, då hon,kyrktogs. Båda dröjde i 
vapenhuset, intill dess att klockaren kom och öppnade för dem. 
Nedanför avsatsen till koret stod då en pall, på vilken kyrktag-
ningskvinnan knäföll, medan akten förrättades. Efter densamma 
tog hustrun plats i den till gården hörande bänken med bär- 
modern närmast sig. Till seden hörde att den kyrktagna skulle 
bjuda alla, som satt i samma bänk, på sockerärter, vilka för-
varades i en prydlig dosa. Ville hon vara generös, gick dosan om-
kring även bland dem, som satt i bänken framför liksom i bän-
ken närmast bakefter. 

Ogift kvinna, som fött barn, kyrktogs vid gångens nedre del. 
Hon fick nätt och jämnt komma inom dörren till kyrkrummet. 

Efter den frikyrkliga rörelsens genombrott fick folk en annan 
syn på mångt och mycket; de liberala ideerna gjorde väl sitt till. 
En efter en frigjorde sig från kyrkans stränga förordningar. Präs-
terna insåg också, att det var på tiden att lätta på det tunga oket. 
Vad kyrktagningen beträffar, behövde den nyblivna modern inte 
längre bida sin stund i vapenhuset, utan hon fick intaga sin sed-
vanliga plats i kyrkan. Av praktiska skäl satte hon sig emeller-
tid alltid ytterst i bänken med följekvinnan till vänster om sig. 
När prästen gav tecken, steg båda fram i kyrkans kor, där akten 
förrättades. Om så var att kvinnan önskade att få akten undan-
stökad i kyrkans sakristia, gick det också för sig. Det var ej 
heller så noga med att kyrktagningen skedde på den föreskrivna 
söndagen. Men trots alla dessa eftergifter upphörde seden på 
1890-talet, om man bortser från ett och annat enstaka fall. 

I giftasåren. 

Om en flicka fann ett helt sädeskorn i brödet, kunde hon 
tack vare detta utforska vem hon skulle bli gift med. Hon skulle 
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då lägga kornet över dörren och ge akt på de besökande. Den 
förste unge man, som därefter steg in i stugan, den skulle hon 
bli gift med. (Grude.) 

Ett annat sätt, varpå flickan kunde utforska framtiden, var 
att baka drömpannkaka på midsommaraftonen. Den skulle bakas 
med mycket salt och under fullkomlig tystnad. Sedan flickan ätit, 
likaså under tystnad, skulle hon omedelbart gå till sängs. Saltet 
orsakade naturligtvis törst. Den unge man, som i drömmens värld 
kom och bjöd flickan något att dricka, skulle hon bli gift med. 
(Hudene.) 

Betydligt enklare var att efter sols nedgång på midsommar-
aftonen plocka nio — enligt en del berättare tolv — sorters 
blomster och lägga dem under huvudkudden. Även i detta fall 
borde flickan få se sin tillkommande i drömmen. (Larv.) 

Men drömmar far som strömmar, heter det. För den flicka, 
som inte trodde på sådana, fanns flera andra sätt att utforska 
framtiden. Ett sätt var att ensam och under tystnad gå till en 
rågåker och där uppsöka tre rågstrån på en och samma rot och 
av ungefär samma längd. Den lilla skillnad, som fanns mellan 
borsten, kunde man utjämna med en sax. Flitkan knöt därpå en 
röd tråd omkring ett av dessa tre strån, en vit tråd om det andra 
och en svart tråd om det tredje. Sedan gällde det att på mid-
sommardagens morgon undersöka, vilket av dessa ax som växt 
mest under natten. Hade t.ex. axet med den röda tråden höjt sig 
över de båda andra, kunde flickan hoppas på fästman inom år 
och dag, kanske bröllop, ty rött är kärlekens färg. Även den vita 
färgen tydde på lycka och glädje, men den svarta varslade om 
sorg och motgångar. (Tråvad.) 

Bland tydor må slutligen nämnas följande: 
Ville en flicka veta, vem hon skulle bli gift med, skulle hon 

räkna sjustjärnorna tre torsdagskvällar i följd. Den förste unge 
man, som under påföljande midsommardag kom och räckte henne 
handen på kyrkvägen, den var den rätte. Svek flickan honom, 
blev hennes äktenskap med en annan sällan lyckligt. (Hudene.) 

Ville en yngling utröna den påtänkta flickans hjärtelag, borde 
han ge akt på hur hon behandlade katten. Blev denne väl be-
handlad, hade flickan ett gott hjärtelag, och då lämpade hon sig 
som maka och moder. Men blev katten schasad och omilt be-
handlad, gjorde ynglingen klokast i att se sig om efter en annan 
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hustru, ty den som är hårdhjärtad gent emot de oskäliga djuren, 
är det också mot sina medmänniskor. (Larv.) 

När det led mot slåttern, brukade man säga: Nu kommer 
snart den tiden att laemurten (lad-mörten) leker, ty så snart höet 
var inbärgat, var det en självklar sak att flickorna skulle ligga i 
ladan, och då kom pojkarna och hälsade på dem. Det kallades 
att gå pd lek eller att leka laemurt. (Hudene.) 

Härom berättade en kvinna, född 1846, följande: 
Jag hade mitt hem i Stenunga, då jag växte upp. Jag minns 

att pojkarna kom ända bort ifrån Berga och Herrljunga och låg 
hos oss i vår lada. Det var före 1863, för det året gifte jag mig 
och flyttade bort. Ibland kunde det bli slagsmål mellan pojkarna 
om vem av dem som skulle ha företrädesrätten till den eller den 
tösen. Och det var klart att den starkaste rådde; han tog sig 
rätten att välja den tös, han helst ville ha. 

Men det vart aldrig några följder av denna nattfriing, oäkta 
barn vill säga. Nej då, ungdomarna kunde allt ligga hos varandra 
utan att ställa till med sådant. Se, på den tiden var det redigt folk. 
(Hudene.) 

När man väl fått höet under tak, brukade ungdomarna lägga 
sig i ladan eller på hörännet under nätterna, för där var friskt 
och skönt, under det att man vanligtvis besvärades av flugor inne 
i den kvava stugan. Sedan låg ungdomarna ute så länge den 
varma väderleken varade. Under tiden passade pojkarna på att 
uppsöka de gårdar, där det fanns giftasvuxna flickor. Visserligen 
hade pojkarna tillfälle att besöka flickorna i framkammaren, men 
det var inte på alla ställen man hade framkammare, och för 
övrigt var det väl så, att ungdomarna kunde ta sig litet större 
friheter, då de möttes ute i ladan. När pojkarna gav sig ut för 
att uppsöka flickorna i ladan, sade man att de sprang laekatt. 
(Källunga, Skölvene.) 

Man kan fråga sig, vilken inställning föräldrarna hade till 
de ungas uteliggande. Gillade de seden eller inte? Läser man 
Carl-Martin Bergstrands »Kulturbilder från 1700-talet» (1933-
1935), finner man att sockenstämmorna redan på den tiden för-
dömde seden ifråga. Men vad som var stämmans önskningar och 
beslut, var nog i första hand prästens, i varje fall var det han, 
som skrev protokollet. Även om en del stämmodeltagare instämde 
med prästen, fanns andra, som behöll sin mening för sig: — Låt 
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ungdomarna bekanta sig med varandra, innan de gifter sig, eljest 
går man kanske och okar samman omaka par med ty åtföljande 
ledsamheter. I stort sett förblev allt vid det gamla, ty ännu så 
sent som på 1860-talet förekom uteliggande och nattfriande 
ganska allmänt, ja, i enstaka fall fortlevde seden hela 1800-talet ut. 

Att den gamla friarseden bibehöll sig oförändrad så pass 
långt fram i tiden, måste ses mot bakgrunden av föräldrarnas 
intresse att få sina barn gifta i tid, och en självklar sak var att 
de måste lära känna varandra, innan de förenade sina öden. En 
orsak till att prästerna fördömde nattfriandet, var tydligen den, 
att de var främmande för seden. De utgick från att de unga inlät 
sig i otillåtna förbindelser, men så var mera sällan fallet. Det 
kan väl hända att de låg där och hångla, som en berättare ut-
tryckte sig, men de unga kunde allt ligga hos varandra utan att 
befatta sig med samlag, de kände sitt ansvar långt bättre då än nu. 
Visserligen kunde det hända att barnet en och annan gång kom 
någon vecka eller kanske månad för tidigt, men det hände myc-
ket sällan att fästmannen svek sin fästmö, därest han inlåtit sig 
i intimare förbindelser med henne. Den som det gjorde, betrak-
tades som var mans niding. Den ville ingen anständig flicka se åt. 
Kom barnet för tidigt, måste mannen betala en plikt, som an-
vändes till kyrkans underhåll. Det kallades att limma körka. 

Värre var, om ingen ville kännas vid flickan. Då fick hon gå 
där och tråna. Ogifta döttrar bekymrade föräldrarna mer än något 
annat, ty ej nog med att de var ett ekonomiskt påhäng, utan både 
de och föräldrarna blev föremål för grannars med fleras åtlöje 
och medömkan. 

Om det var någon, som hade en ogift dotter och ingen friare 
infann sig, fast det led på tiden, kunde han bjuda ut henne i 
kyrkan. Då ställde han sig på gången efter gudstjänstens slut 
och sade: 

Mi doter vell mannas! 
Vid de orden skulle tösen resa sig upp, där hon satt, och 

betyga: 
Fara ol ä sanna! 

Var det då någon, som reflekterade på anbudet, visste han 
vart han skulle ta vägen. (Larv.) 

Samma berättelse föreligger i uppteckningar från Längjum, 
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Hudene och Källunga. Uppteckningen från den förstnämnda 
socknen är i någon mån avvikande och lyder så här: 

Var det någon som hade en giftasvuxen dotter och ingen 
friare anmälde sig i tid, kunde fadern bjuda ut henne i kyrkan. 
Då tog han den tomma knivbaljan i handen, under det att han 
gick gången framåt och sade: 

Mi doter vell mannas, mi doter vell mannas! 
Satt där då någon ogift man, som var sinnad att ta dottern 

till äkta, drog han sin slidkniv. Gillade fadern denne, fick han 
sticka sin kniv i skidan, och därmed hade han också rätt att 
besöka dottern i äktenskapssyfte. Men om så var att fadern inte 
gillade den man, som drog kniv, sade han: 

Du stecker inte dit! 
Därav detta talesätt, som lever kvar än i dag. (Längjum.) 
Enligt en variant från Hudene tog fadern sin tröggifta dot-

ter på ryggen och gick omkring med henne, t.ex. på kalas, där 
det var många ungdomar samlade. Orden var desamma: 

Mi doter vell mannas! 
Den man, som då var hågad, svarade: 

Hänna ol sa sannas! (Hudene.) 
Så berättar i varje fall sägnerna. 
Som regel gällde att man skulle gifta sig inom socknen: 
Uti dett lann du bli å bo, å jeft däk i di socken, hette det. 

Vikten av att ha sin ekonomi ordnad, innan man gifte sig, 
framgår av följande: 

Böt (laga) dina böxer å betala dina jäll, 
så kan du jefta däk i dänne kväll. 

En förutsättning för lyckligt äktenskap var vidare att man 
gifte sig enligt stånd och villkor, varom följande ordspråk erinrar: 

Inte titta högt, för då kan en få skit i öja. Eller: 
Inte seta lågt å titta högt, för då kan en få ont i öja. 

Men om det gällde som ett gott råd att inte titta för högt, 
d.v.s. att ej eftertrakta ett förnämligare och bättre giftermål än 
det, som ens egna villkor berättigade till, gällde å andra sidan att: 

Inte blånna säk mä agner, för då kan en bli uppäten å svin. 
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Att egendomen spelade en stor roll vid ingåendet av äkten-
skap framgår av följande med flera ordspråk: 

Gullt jefter trollt, å torva jefter skorva. 
Kärleken liksom armodet kan ingen dölja. 
När den rätte Abraham kommer, dansar Sara. 
Gullt jefter trollt — granna töser jefter säk själva. 
Den ene töcker om mora, den andre om dotera, å så blir 

di jefta bägge två. 

Om äldre personer, som gifte sig, sade man: 
Gamla katter lapar också söter mjölk. 

Avundsjuka och klandersjuka människor har i alla tider haft 
mycket att anmärka mot dem, som gifter sig. Härpå syftar föl-
jande: 

Jefta säk å släppa vala (världen) på säk. 
Ingen ä så dåli som när han sa jefta säk, å ingen ä så bra, 

som när han ä dör. 

I bondehemmen, där det fanns en eller flera döttrar, inrik-
tade man sig i god tid på kommande giftermål. Man vävde och 
lade på hög, och när den dagen kom, att döttrarna lämnade 
hemmet, erhöll de bland annat en första uppsättning av linne, 
såsom borddukar, handdukar, lakan och örngott m.m. Men det 
var inte alla flickor, som var lika lyckligt lottade. Många hade 
föräldrar i knappa omständigheter, och själva måste de tjänas för. 
Dessa senare hade sällan mer än de stod och gick i, om man 
bortser från några förkläden och huvuddukar på kistbottnen. Det 
fick emellertid ej hindra giftermålet, ty i och med att man blev 
sin egen, fick man tid till att spinna och väva, och beträffande 
den första uppsättningen räknade man med sina medmänniskors 
goda vilja att hjälpa. 

-- Varför ska du ge till alla som kommer och ber? frågade 
kära far en dag sin hustru. Han tyckte att det gick väl långt med 
hennes givmildhet. 

— Därför att jag har, så jag kan, svarade kära mor. Kom 
ihåg att en knuten hand kommer aldrig något gott i. Tänk om 
Gud Fader skulle knyta sin hand gent emot oss människor. Men 
har man hans välsignelse, har man nog och över nog. Då kan 
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till och med det lilla bli drygt. Vad skulle den fattiga änkan i 
Sarepta tagit sig till, om inte Gud välsignat hennes små förråd. 
Han kan giva och han kan taga. Det är Guds vilja att vi hjälper 
och bistår varandra här i livet. (Edsvära.) 

Det var en hederssak att ge något till de unga, som gick att 
sätta eget bo, och som regel gav man med glädje. Ännu så sent 
som på 1860-talet förekom seden att gå fästemö ganska allmänt 
i såväl Gäsene som Kullings m.fl. härader. På slättbygden i Skara-
borgs län upphörde seden åtskilligt tidigare. Detta hindrade emel-
lertid ej att man kunde få besök av unga kvinnor från andra 
orter, vilka bad om ull och tone (lin) till sitt bo. Någon gång 
kunde det även hända att unga män kom och tiggde säasä (ut-
säde), emedan de stod i begrepp att övertaga en mindre gård 
eller ett torpställe. Dessa fästmör och fästmän kom som regel 
från Utbygden. Slättborna ansåg sig alltid för mer än de fattiga 
utbönderna, vilkas fästmögång ofta var maskerat tiggeri, och 
detta torde ha medverkat till att slättbönderna tog avstånd från 
seden åtskilligt tidigare än vad man gjorde i landskapets sydligare 
delar. Seden förekom dock i Laske härad på ovan angiven tid, 
alltså 1860-talet. Härom berättar en äldre kvinna följande: 

Så snart det lyst ut, brukade fästmön gå omkring i bygden 
för att få lite till sitt bo. Då hade hon alltid en äldre kvinna i 
sällskap, som talade för sig och bar påsen; och för att folk skulle 
kunna se att det var en fästmö som kom, hade påsen ett rött 
band mitt över. När de båda kvinnorna kom in på ställena, sade 
den äldre: 

— Snälla mor, ge denna fästemö lite te sett bo! 
Då gick hustrun efter en u//tott eller en hörbrua (knippe lin), 

ibland båda delarna. På en del ställen vankades därjämte fägnad. 
Till seden hörde att fästmön skulle hålla sig tyst. Den äldre förde 
ordet, hon tog emot gåvan och tackade för den. 

Dylik fästmögång utsträcktes vanligtvis även till grannsock-
narna, t.ex. angränsande socknar av pastoratet. Man gick på orter, 
där man visste att det lönade sig, följaktligen kunde man hålla 
på att gå i flera dagar, kanske hela veckan. Följekvinnan var i 
regel någon, som var i mindre goda ekonomiska omständigheter 
och brukade få ersättning för sitt besvär i en eller annan form. 
(Larv, 1860-talet.) 

Gå fästemö — jo, det gjorde min mor, berättade gamla Kri- 
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stina. Se, mor gifte sig 1851, samma år som jag kom till. Hon var 
bara en fattig piga, och far min hade inte stort mer han, han 
tjänte dräng när en bonde i Jällby, men så blev, de tvungna till 
att gifta sig, hade mig i väntan, kanveta, eljest hade de väl fått 
tåla sig så länge. Både far och mor stannade emellertid kvar i 
tjänsten ett år efter bröllopet. Sedan byggde de sig en liten stuga 
i Brantaråsen och flyttade samman. Måntro, de fick inte ha så 
stora anspråk på bekvämlighet då som nu (1920-talet), men folk 
var så förnöjsamma den tiden, och folk, som hade det lite bättre 
ställt, hjälpte de unga till rätta, ingen vädjade förgäves. Och som 
sagt, då gjorde mor så som de alltid brukade på den tiden: hon 
gick fästemö för att få lite till bosättningen; men hon gick inte 
förrän efter bröllopet, det var inte brukligt att gå före, och då 
hade hon en äldre kvinna, som de kallade Vess-Anne-Maja, i följe. 
Vart de kom, så knackade gumman med sin långa käpp i dörr-
posten. När husmor eller någon annan på stället kom ut och lät 
upp, bad gumman, att de skulle vara så snälla och skänka lite 
till bruden, som skulle sätta eget bo. Då gick husmodern in efter 
lite ull eller tone eller vad de hade i beredskap och som kunde 
passa för de nygifta. Någon gång kunde hon få ett stycke väv. 
Gumman tog emot och tackade för gåvan, och så gick man vidare. 
Fägnad var det aldrig fråga om, inte heller brukade de gå in på 
ställena. (Jällby.) 

Anna Hansson, född i Grude 1852, berättade följande: 
Att gå fästemö var så vanligt så, det förekom inte bara i min 

hemsocken utan även i Fölene och Tarsled och socknarna där 
nedomkring, men de gick aldrig förrän efter vigseln. Då var bru-
den (ungmor) klädd i sina bröllopskläder: svart klänning, blom-
migt och grant förkläde och en stor vit sidenduk på huvudet. 
Själv bad hon inte om något, nej då, det skulle inte ansetts pas-
sande, utan hon hade en äldre kvinna i följe, som talade för sig 
och som bar säcken, i vilken man uppsamlade gåvorna. Även 
följekvinnan skulle vara snygg och fin, och säcken, fästemö-
säcken, skulle vara snögane vit. Den hade ett sprund på mitten, 
alldeles som en knallaresäck, så man kunde bära den hängande 
över axeln med hälta (hälften) fram å hälta bak, som de brukade 
säga. En del sydde säcken av ett lakan, som de vek dubbelt, och 
för att ingen skulle förväxla den med en vanlig tiggarsäck, var 
den prydd med ett rött band mittöver. När fästmön och hennes 
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följekvinna kom fram på gårdarna, knackade den senare på dör-
ren eller dörrposten med sin långa käpp. Då visste de så väl där 
inne, vad det var fråga om, ty det firades inte fler bröllop i sock-
nen, än att man kunde hålla reda på dem. Så snart bröllops-
dagarna var till ända, ställde husmodern i såväl den ena som den 
andra gården i ordning sin fästmögåva: ull och lin, om det var 
en välbärgad bonddotter, lite ull, ett par kakor gott bröd och en 
sovelbit, om det var en fattig. Man gav efter råd och lägenhet, 
men alltid något. Den äldre kvinnan tog emot och tackade för 
gåvan, men brua, dän sa allri ol. (Grude.) 

Det hände allt ibland att bönderna på slättbygden fick besök 
av utbor, som tiggde säasä. Berättaren erinrar sig ett sådant be-
sök. Den unge mannen stannade nere vid dörren, så som andra 
fattiga brukade. På frågan vad han önskade, svarade han: 

— Ja ber allra ödmjukast om ett säakast. 
Far tyckte att det var synd om fattigt folk, tillägger berät-

taren, så han gav dem ett par kappar per man. På så sätt kunde 
kringresande utbor få till hela lass, men de behövde det så väl. 
(Edsvära, 1870-talet.) 

Lysningen och bröllopet. 

Även om de unga tu var fullt överens om att gifta sig med 
varandra, återstod det officiella frieriet. Rätt vanligt var att den 
unge mannen använde bönaman härför. Ibland utsågs någon av 
mannens närmaste släktingar, ibland någon oskyld, som hade an-
lag och fallenhet för dylika uppdrag. Denne framhöll alla för-
delar av partiet, som tänkas kunde, såsom mannens goda egen-
skaper, släktens anseende, blivande hemgift m.m. Gillade flickans 
föräldrar partiet, hälsades friaren välkommen till en viss dag, 
t.ex. påföljande söndag efter gudstjänstens slut. Sedan bjöd fäst-
mannen flickan och hennes föräldrar välkomna till sitt föräldra-
hem en annan söndag. Vid detta tillfälle visade man gärna upp, 
vad huset gick för, ty egendomen spelade en ofantlig roll vid 
äktenskaps ingående. Man besåg åker och äng, djuren i stall och 
ladugård liksom husets förråd av kläder och vävnader. 

När överenskommelsen var klar, reste flickans fader och den 
blivande mågen till prästen och tog ut lysning. Helst valde man 
en tisdag eller fredag, då månen stod i ny, ty liksom månen dag 
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för dag tillväxte, skulle välståndet tillväxa för de unga. Vidare är 
att märka, att man undvek fastan liksom adventstiden. Lät man 
lysa för sig i fastan, fick man dragas med fattigdom livet igenom. 
Bästa tiden för stora bröllop var försommaren, ty då hade man 
förhållandevis ledigt, och då var det varmt och gott både ute och 
inne. Då kunde gästerna placeras på vindar och loft under, nat-
ten, och även logen kunde användas som sovplats. Dessutom 
brukade man låna rum i granngårdarna för gäster, som man inte 
kunde lägga var som helst. Trots dessa fördelar dröjde man ej 
sällan till hösten med bröllopet, ty då hade man den nya skör-
den att tillgå, och slaktdjuren hade hunnit att äta sig feta under 
sommaren. 

Under de tre lysningsdagarna höll fästfolket sig borta från 
kyrkan; då hade de laga förhinder, och dessutom var det inte 
bra att höra på sin egen lysning. Första lysningsdagen gjorde 
flickans föräldrar kalas för den blivande mågen och hans för-
äldrar m.fl. Andra lysningsdagen var det mannens föräldrar, som 
stod i tur att göra lysningskalas. Den tredje söndagen samlades 
man hos någon ansedd släkting. Den dagen, då lysningen kun-
gjordes för tredje gången, sade man att det lystes ut. 

På första lysningsdagen kunde det hända att någon sände 
fästmannen en krycka — vanligtvis en helt liten — eftersom han 
den dagen ramlat ned från predikstolen och följaktligen kunde 
behöva något att stödja sig på. Det förekom även att man sände 
ett brev, på vilket man avbildat en käpp eller krycka, ett kröcke-
brev. Någon gång kunde även fästmön få ett sådant, men mera 
vanligt var att man sände henne en liten sidenkudde. 

Sedan gällde det att rusta till bröllop i brudens hem, så att 
allt var klart på överenskommen tid. Man bryggde, bakade och 
slaktade, ty gångna tiders bröllop var tillika stora släktmöten, 
som varade i dagatal, och det grunde (förslog) inte med litet. I 
god tid före bröllopet reste fästfolket in till någon stad och köpte 
begåvning. Fästmön skulle ha handskar, psalmbok och ring, tyg 
till klänning samt en eller två sölkeschala (huvuddukar av siden). 
Före 1880-talet användes stora vita huvuddukar, sedan kom de 
svarta huvuddukarna i bruk, dessa var något mindre. Fransen 
utbyttes med tiden mot en bred spets. Till utstyrseln hörde vidare 
en bruareschal (brudschal). Särskilt omtyckta var ett slags blom-
miga schalar i gulröd ton. Var schalen äkta, som den naturligtvis 
15 
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borde vara, kostade den mycket pengar, men det fick man inte 
tänka på vid ett tillfälle som detta. Och en gång inköpt, varade 
den livet ut. Skulle så vara, att den ställde sig för dyr, köpte 
man en mindre schal, som man hängde över axlarna, en hänge-
schal. Allt detta skulle den blivande brudgummen bekosta. Bruden 
å sin sida bekostade helt eller delvis mannens utstyrsel, till vil-
ken hörde tyg till nya kläder, svart chemisett, vita handskar, 
hatt och psalmbok. Även nära anförvanter skulle ha gåvor. Svär-
mödrarna t.ex. fick var sin sidenschal, svärfäderna var sin tobaks-
pipa med kardus, svågrarna fick mössor eller halsdukar och 
svägerskorna schaletter eller något annat i den vägen. Hade fäst-
mannen anlitat bönaman, skulle även han ha en gåva som ersätt-
ning för sitt besvär: tyg till en blommig och grann väst och ett 
par strumpeband, eller tyg till en vit och fin skjorta och ett par 
yllestrumpor. 

Minst en vecka före bröllopet red brudens fader och brud-
gummen omkring i bygden och bjöd gästerna. Om det skulle vara 
riktigt fint, bjöds med en vers, som lästes eller sjöngs. Förutom 
släkten och samtliga grannar inom byalaget var bönamannen 
självskriven gäst, detsamma gällde soldaten, smeden och sko-
makaren, som gjort brudens skor. Nu vidtalades även någon 
erfaren och ansedd man i bygden att jämte sin hustru vara värd 
och värdinna, ett i många avseenden maktpåliggande uppdrag. 
Vidare måste spelmannen tingas i tid, så han ej var upptagen på 
annat håll. Ville man ha två spelmän, fick den tingade i sin tur 
vidtala någon av sina bekanta att medverka. Åtminstone en av 
spelmännen, om ej båda, borde infinna sig i bröllopsgården dagen 
förut för att ta emot fonera (förningarna). De långväga gästerna 
hade sina förningar med sig, då de anlände på bröllopsdagens 
morgon, men de närboende, och dessa var ju det stora flertalet, 
sände sina förningar dagen förut. Hade de inbjudna en egen 
dotter, var hon självskriven att bära fram förningen, varom ej 
anmodade man någon flicka i grannskapet, som man ville glädja, 
ty att få gå med förning var alltid ett stort nöje. Fonafleekera ej 
blott fägnades utan de skulle även dansa och leka en stund. Detta 
var alltså anledningen till att spelmannen borde infinna sig dagen 
före bröllopet, ty var inte han tillstädes, blev det ju ingen fart i 
dansen. 

Vad förningarna beträffar, bestod dessa mest av osträtter, 
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såsom brun- eller sötostar, äggost och ostkaka. Vidare förekom 
sovelförningar, såsom kalvstekar och fårlår. 

På 1860-talet började man med sockerkakor, men mera all-
männa blev dessa först på 1870- och 1880-talen. En kvinna, född 
1844, som i början av 1860-talet hade tjänst hos prostinnan 
Boström i Eriksbergs prästgård, berättade på sin tid, att hon. 
fick hjälpa till med att vispa smeten till sockerkakor alltibland. 
Prostinnan Boström var den enda, som kunde baka sådana fin-
heter. Följaktligen kunde hon få beställningar ganska långt ifrån, 
men det vart just ingen glädje i köket, när prostinnan fått en 
sådan beställning, ty smeten måste vispas oavbrutet i en hel timme 
och ständigt åt samma håll. Den tidens sockerkakor var tydligen 
rejält tilltagna, ty det erfordrades inte mindre än fem formar att 
grädda en sådan i. Ingredienserna, ägg och socker m.m., fick 
beställaren själv tillhandahålla. Sedan bakverket kallnat, lades 
de olika delarna ovanpå varandra och glaserades samman. Kakan 
fick på så sätt en sockertoppsliknande form. Den pryddes med 
socker, utrört i äggvita. När finbagerierna övertog tillverkningen, 
tillhandahöll dessa ett fat av svarvat trä på hög fot att ställa 
sockerkakan på, ty alla förningar, som utgjorde bidrag till fest-
måltiden, ställdes fram före dess början. De var tillika skåde-
rätter. Först efter middagens slut sändes förningarna omkring, 
så att gästerna fick avsmaka läckerheterna. Den förnämste gäs-
tens förning kom först, så undan för undan. Givaren skulle ta 
den första biten, på så sätt fick de övriga veta, vem som burit 
fram den eller den förningen. Ännu på 1880-talet betraktades 
sockerkakorna som en stor raritet. Man lade noga märke till, hur 
många sockerkakor som ingick i förningarna på det eller det 
bröllopet, många sockerkakor ansågs hedersamt. På 1890-talet 
började man med tårtor. 

I varje förning ingick dessutom tre kakor gott och grant bröd, 
bakade av siktat mjöl med kryddor. Av dessa kakor var en avsedd 
för värdinnan, en för kokesa (kokerskan) och en för tvåttesa 
(tvätterskan), d.v.s. den hjälpkvinna, som diskade alla kärlen. 

Bland brudgummens och brudens närmaste släktingar utsågs 
tvenne bluslwillare (blosshållare) och tvenne brupiger (brudpigor), 
vilka utgjorde brudparets närmaste uppvaktning. Fanns yngre 
syskon, var dessa självskrivna, eljest valde man bland kusiner 
eller andra närstående. Blosshållarna skulle vara klädda i höga 
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hattar och vita handskar, deras hästar skulle vara försedda med 
särskilt fina sadlar och betsel; remmar och söljor skulle vara så 
blanka, att det blänkte av dem lång väg. På bröllopsdagens mor-
gon ålåg det samma ryttare att rida prästen till mötes, varefter 
de red framför hans åk, tills man kom i närheten av bröllops-
gården. Då lämnade ryttarna prästen efter sig och sprängde av 
i sporrsträck till bröllopsgården, där de anmälde prästens an-
komst. Därpå gjorde de helomvändning och placerade sig i stram 
givakthållning på var sin sida om trappan, medan prästen och 
prästherrskapet gick in. Blosshållare och brudpigor har i våra 
dagar sin motsvarighet i marskalkar och tärnor. 

En annan sed, vilken utan tvivel var av uråldrigt ursprung 
och som i enstaka fall tillämpades så sent som på 1860-talet, var 
att bruden natten före vigseln skulle ligga tillsammans med en 
äldre manlig släkting. Denne skulle vara brudens skydd och för-
svar, intill dess att hon förenades med sin man vid altaret. En 
äldre fru, född 1846, som firade bröllop 186, berättade, att hon 
natten före bröllopet låg hos en farbroder. (Hudene.) 

Den, som klädde bruden kallades brusäta (brudkläderska). 
Det var vanligtvis prästfrun eller klockarmor, som hade det upp-
draget. Klädseln skedde i någon av granngårdarna, för så vitt 
bröllopsgården ej låg i omedelbar närhet av kyrkan, då klädseln 
skedde i präst- eller klockaregården. 

Vigseln förrättades antingen i brudens hem eller i kyrkan. 
Att vigas på annan plats kunde inte komma ifråga, ty det hade 
ingen välsignelse med sig, sades det. Skulle det vara riktigt stor-
slaget, valde man förstås kyrkan, helst om så var att bruden bar 
krona, krunebröllup. Seden fordrade då även att brudgummen 
anordnade ett gille i sitt hem dagen före bröllopet. Detta gille 
benämndes sporröl, ty deltagarna borde vara ridkunniga samt 
försedda med blanka och fina munderingar samt sporrar, så som 
redan är berättat om blosshållarna. Till sporrölet inbjöds först 
och främst brudgummens manliga släktingar och vänner. På 
bröllopsdagens morgon red man så i ordnat tåg till bröllops-
gården. 

I de flesta fall förrättades vigseln i brudens hem, och för-
loppet var då följande: 

När allt var klart för vigselakten, gick brudgummen, före-
trädd av blosshållare och brudpigor, åstad och hämtade bruden. 
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Brudkrona, tillverkad i Borås av Andreas Wibeck på 1730-talet. N. &im, 
Gäsene hd. Kronan förvaras numera i Skölvene kyrka. Foto Ch. Herman-

sons eftr. 1913. Västergötlands Fornminnesförenings arkiv, Skara. 

Brudparet fördes därpå under tonerna av en klangfull marsch in 
i vigselrummet och fram under en päll, som hölls upplyftad av 
därtill utsedda ungdomar. Pällen bestod av en stor duk eller en 
äktaschal, den rosigaste och grannaste som fanns att tillgå. 

Efter vigseln följde lyckönskningar av mera personlig art. 
Först tog prästen de unga i hand och yttrade några ord, så brud-
gummens far och mor, därpå brudens far och mor, så blosshållare 
och brudpigor. Sedan gick gästerna fram undan för undan efter 
släktskap, rang och värdighet. Brud och brudgum satt under denna 
ceremoni på var sin stol. 

Därpå bjöds på vin och gorån eller vin och bakverk, som man 
köpt hem från staden. Med tiden utbyttes bakverket mot konfekt. 

Så följde middagen. Brudparet hade sin givna plats längst 
fram. Till vänster om brudgummen satt prästen, så brudgum-
mens fader och brudens fader. Platsen till höger om bruden till-
hörde brudsätan. Var prästfrun med på bröllopet, var det i regel 
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hon, som lade sista handen vid brudens klädsel. Hon satt då 
närmast bruden såväl i egenskap av prästfru som brudkläderska. 
Var hon förhindrad, brukade klockarmor fungera som brudsäta. 
Till höger om denna satt brudens mor, så brudgummens mor o.s.v. 
,Det tog lång tid, innan värd och värdinna fått alla gästerna pla-
cerade, ty många, för att ej säga de flesta, lät truga och bjuda sig 
flera gånger om. Men å andra sidan dugde det inte att gästerna 
tog plats, innan de fått anvisning om var de skulle sitta. 

När bordsättningen efter många om och men äntligen var 
klar, läste prästen bordsbönen och vidtog måltiden. Den började 
med bröd, smör och sovel som pålägg samt en sup över lag, 
kanske två. Sedan följde rätt efter rätt. Närmast på smörgåsarna 
följde någon supanmat, vanligtvis kål- eller ärtsoppa, så kom 
fisken, och då tog man åter en sup över lag. Feskasupen inmun-
digades alltid med stor munterhet. Därpå följde ett par—tre 
sovelrätter, såsom fläsk, korv och bruna bönor, svin- och oxstek 
eller svin- och kalvstek. Oxsteken ansågs dock för mer än kalv-
stek. Som mellanrätter förekom diverse osträtter, vilka gästerna 
haft med sig som förning. Det var, som synes, bastanta rätter, 
men man tog tid på sig och åt i timtal, och det saknades inga-
lunda aptitsupar. 

Alla rätter spelades fram. De båda spelmännen stod tillreds 
nere vid dörren, och så snart den öppnades för inbärarna, stämde 
spelmännen upp en låt, olika för olika rätter. 

Stekarna sattes fram hela och skars vid bordet. Prästen eller 
klockaren skar för på manssidan, och den som satt närmast bru-
den, prästfrun eller klockarmor, skar för på kvinnosidan. 

Vid middagen upptogs skålpengar för brudparet. Prästen höll 
först ett litet tal, i vilket han erinrade gästerna om den gamla 
seden att efter råd och lägenhet ge litet till de unga, som nu 
skulle sätta benen under eget bord. Han vände sig först till bru-
dens fader, som gav — låt oss säga 50 riksdaler. Prästen upp-
lyste då bordsgästerna om, att brudens fader hade givit denna 
summa och tackade å brudparets vägnar, varefter man drack 
givarens skål och hurrade. Prästen vände sig därpå till brud-
gummens fader, och denne ville naturligtvis inte vara sämre, utan 
han gav lika mycket. Sedan fick gästerna lägga sina penningar i 
skålen, allt eftersom de hade plats vid bordet. Den som så ville, 
kunde utfästa sig för en gåva in natura, vilken var lika välkom- 
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men. Mången gång vankades både boskap, spannmål och bohag 
i skålen; den ene gav ett, den andre ett annat, men föräldrarna till 
de nygifta ville inte gärna stå efter varandra. 

Middagen avslutades med ost- eller sockerkakor, vilka gäs-
terna haft med sig som förning. Sista rätten var under alla för-
hållanden vit gröt. När den kom fram, skulle det rimmas, nu 
liksom vid julen. Fanns bland gästerna någon, som menade sig 
vara missgynnad med avseende på placering vid bordet, kunde 
han lufta sina känslor i ett grötrim, ty trots allt trugande var 
man ytterligt mån om äran. Enahanda var förhållandet, om där 
fanns någon försmådd friare eller bedragen fästmö. Ett grötrim 
kunde dämpa den muntra stämningen högst väsentligt, ja till och 
med åstadkomma misshälligheter för livet, men som regel var gröt-
rimmen av det glada slaget. 

Efter middagen följde dans och lekar. Dansen började med 
att de manliga gästerna i tur och ordning dansade med bruden. 
Först prästen, därpå brudgummen, så brudens fader och brud-
gummens fader. Sedan följde dans på dans, tills samtliga i laget 
varit uppe. (Grude.) 

Enligt en uppgift från Larv började dansen med att brud-
gummen dansade några varv med bruden, varefter han satte på 
henne en andra ring. Den första ringen fick hon i och med vig-
seln, ty utbyte av ringar vid trolovningen förekom ej. Däremot 
var vigselringen ganska bred samt försedd med en skåra eller 
fördjupning i mitten, varigenom den erinrade om två ringar. Vis-
serligen förekom även enkla vigselringar, men en dubbel var dock 
förmer. Den ring, som brudgummen vid detta tillfälle förärade 
sin brud, var däremot alltid enkel. (Larv, 1860-talet.) 

Det var ganska ansträngande för bruden att dansa med så 
många gäster, även om man inskränkte sig till några få varv. 
Var det så att bruden av en eller annan anledning inte stod gott, 
måste någon annan dansa i hennes ställe. (Hudene, 1870-talet.) 

Var och en som dansat med bruden eller den, som represen- 
terade henne, skulle lägga dansepenga. Man lade efter råd och 
lägenhet, men en riksdaler eller två var det vanliga. Nu liksom 
vid middagen var det prästen, som vakade över att det gick heder-
ligt till. Sedan han dansat första dansen, satte han sig vid bor-
det, där de dansande lade sina pengar på ett fat. Som tack för 
gåvan bjöds på en sup. 
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Det kostade pengar att ställa till med stora bröllop, men det 
kostade också pengar att som gäster bevista desamma. En sages-
man, född i Eriksberg 1851, berättade att han som helt ung var 
gäst på ett storbröllop i sin hemsocken. Det var ju ingen som 
ifrågasatte, att han skulle dansa eller lägga dansepengar, bara 
pojken som han var. Men när bruden kom emot honom, var klart 
att han gärna fattade hennes händer och dansade ett par varv, 
han ock, för det var en så snäll och rar flicka, som stod brud 
den gången. Under sommaren hade han förtjänat 8 riksdaler som 
vallpojke. Av dessa lade han en riksdaler i danspengar, ty han 
ville inte vara sämre, han, än de andra ungdomarna. Det offret 
ångrade han emellertid inte, ty det var både första och sista 
gången, han kom i tillfälle att dansa med bruden enligt gammal 
sed. (Eriksberg.) 

Rikligt med danspengar var en heder för bruden, ty det visade 
att hon var omtyckt. En sådan brud ville alla dansa med, och 
man gav sin gåva med glädje. 

Rikligt med pengar — ja, det önskade man de unga tu också 
i fortsättningen, och därför brukade man lägga silvermynt i deras 
skodon, ty det skulle ge tur till pengar inte bara på bröllopsdagen 
utan jämväl hela livet, trodde man. På bröllopsdagens kväll, då 
brudpigorna hjälpte bruden av med skorna, fick de ta pengarna 
för sitt besvär. Och den eller de av svennerna, som stod brud-
gummen till tjänst, fick ta vad som fanns i hans skor. 

Brudparet hade givetvis sin egen kammare. En stor del av 
gästerna kunde uppsöka sina hem för natten; för långväga gäster 
liksom husets folk bäddades syskonsäng på golven i stugan, på 
vindar och logar, ty som regel hölls alla större bröllop under 
sommaren. Pojkarna valde sig var sin flicka, som de sov tillsam-
mans med natt efter natt, så länge bröllopet varade. Man sov med 
kläderna på förutom rockar och åtsittande plagg. Rätt vanligt 
var att någon skälm passade på att sy ihop de sovande, helst 
pojke och flicka, ty trötta som gästerna var efter dansen och 
festandet, sov de tungt. När det hopsydda paret vaknade, kom 
de inte isär, förrän en tredje part kommit dem till hjälp, eller 
ock fick endera parten kränga av sig plaggen. Meningen med 
dylika påhitt var att bereda de övriga gästerna munterhet. 

Ett annat fuffens var att gömma undan enstaka klädesplagg 
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och skodon. Det var så vanligt, att det hörde så gott som till ord-
ningen på varje bröllop. 

Den andra bröllopsdagens morgon brukade bröllopsgästerna 
ta det med ro, dock ej alla, ty bröllopsbjörken skulle hämtas hem 
och resas upp, innan de nygifta och övriga gäster kom på benen. 
Björken, den längsta och vackraste som fanns, hade man sett ut 
långt i förväg. Nu fälldes den, kvistades och barkades med undan-
tag av själva toppviskan, som lämnades orörd. Björken bars därpå 
fram till gården och restes framför manbyggnaden. (Grude m.fl. 
socknar.) 

Sedan gästerna efter åtskilligt spring och letande äntligen fått 
på sig kläderna och inmundigat en lättare frukost, gick man den 
s.k. långedansen. Spelmännen gick även nu i täten; efter dem 
kom ung far och ungmor, så blosshållare och brudpigor samt 
bröllopsgäster, så många som hade tid och lust att följa med ut 
och som var roade av upptåget. Man gick från ställe till ställe och 
bjöd på förplägnad, ost och bröd, eller endast bröd, om så var 
att man hade något utsökt gott. Man tog av det bästa man hade. 
Och så vankades det en sup eller två över lag. Ungfar hade hand 
om flaskan och brännvinsbollen, och ungmor svarade för den 
övriga välfägnaden. Det var första gången de utövade värdskapet 
tillsammans, och de ville naturligtvis göra sitt bästa. Därpå häl-
sade man husets folk välkommet till den förestående middagen i 
bröllopsgården, varefter man skyndade vidare till nästa gård. I 
de flesta fall tillhörde de personer, man uppvaktade under lång-
dansen, bröllopsgästerna, ehuru de såsom närboende gått hem 
för natten. 

Under den andra bröllopsdagens förmiddag kom den ena 
flickan efter den andra till bröllopsgården, bärande på en blank-
skurad kopparflaska full med mjölk. Det var kanske samma 
flickor som två dagar tidigare gått med förning, men nu kallades 
de mjölkeser (mjölkerskor), de kunde uppgå till hela tjoget och 
däröver. En och annan husmoder, som hade god råd, sände dess-
utom med ett tjog ägg. Dessa flickor skulle naturligtvis fägnas på 
bästa sätt, ty ju fler mjölkerskor som infann sig, desto hedersam-
mare. Under det att de yngre bröllopsgästerna gick långdansen, 
samlade sig alltså andra ungdomar i bröllopsgården. De ombads 
att stanna på middagen tillsammans med de övriga gästerna. När 
kvällen kom, blev det åter lekar och dans. Mjölkerskorna var inte 
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uttröttade av den föregående kvällens dans, såsom de kvinnliga 
bröllopsgästerna vanligtvis var. Detta gjorde att de danslystna 
unga männen mången gång intresserade sig vida mer för dessa 
sistkomna, i all synnerhet om det var unga och vackra flickor, 
som det i regel var. Man fortsatte med lekar och dans till långt 
fram på natten även den andra bröllopsdagen. (Grude.) 

Den tredje dagens middag spelades rätterna in i likhet med 
vad som skedde på den första, och under måltiden upptogs pengar 
till spelmännen och kokerskan. Dessa gåvor föreslogs av värden. 
Beträffande de medel, som insamlades för kokerskans räkning, 
fördelades dessa så, att två lotter tillföll kokerskan och en lott 
tvätterskan, som förestått disken under bröllopsdagarna. 

Tredje bröllopsdagen skulle drängar och skjutspojkar, vilka 
kom för att hämta gästerna, vara med på middagen. Likaså var 
det sed, att dessa deltog i dansen och lekarna en stund, innan 
man anträdde hemfärden. Nu fick gästerna tillbaka sina korgar 
och tinor, vilka kokerskan försett med bak fon (återgående för-
ning). Det var smakbitar av sockerkakor och andra goda bak-
verk, som förekommit på bröllopet. På så sätt fick även barnen 
och andra hemmavarande avsmaka godsakerna. 

Vid avfärden spelades en marsch. Hade gästerna spelats in 
i gården, skulle de också spelas ut därifrån. 

.Första söndagen efter bröllopet skulle de nygifta gå till kyr-
kan för att visa grannlåten eller, som det också sades, för att 
ståta. Då skulle hustrun vara klädd i samma kläder och smycken, 
som hon burit under vigseln, bröllupsstassen, med undantag av 
kronan. Mannen skulle likaså vara klädd i sin högtidsdräkt, till 
vilken hörde hög hatt, vita handskar och en lång käpp med silver-
beslag, brugummekäppen. 

Mycket noga var att de nygifta vid detta tillfälle höll sig så 
nära varandra, att ingen kunde tränga sig emellan dem, t.ex. på 
kyrkvägen eller på kyrkbacken. Skulle så hända, bådade detta 
misshälligheter i äktenskapet; då skulle någon komma att gå 
emellan dem också där, trodde man. I kyrkan praktiserade man 
sammanhållningen på så sätt, att mannen satte sig ytterst i sin 
stol (bänk) ganska långt fram på manssidan och hustrun likaså 
ytterst i den stol, som stod mitt emot på kvinnosidan. Kom någon 
och ville in i samma stol, sedan de nygifta tagit plats, fick han 
krypa innanför. Men det kom sällan ifråga, ty sist gick de in och 
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först gick de ut. Menigheten var i tillfälle att beskåda dem både 
fram och bak. 

Var det någon, som av annan anledning envisades med att 
sitta ytterst i kyrkbänken, hette det: — Jag undrar jag, om han 
ståtar. Eller: — Ståtar hon i dag, eftersom hon nödvändigt skulle 
sitta ytterst? 

Denna stränga sammanhållning gällde dock endast första 
kyrkbesöket efter vigseln. Nästa gång sällade sig mannen till de 
andra männen, när de träffades på kyrkvägen eller kyrkbacken, 
och hustrun höll sig till kvinnorna, som sed och bruk var. 

Begravningen. 

När någon var död, klämtade man först tre slag med stor-
klockan, därpå tre slag med lillklockan; sedan följde ringning i 
vanlig ordning. Var det en mera bemärkt man i socknen, som 
var död, ringde man en stund längre, för övrigt ringde man lika 
för man och kvinna. När ett barn var dött, klämtade man i om-
vänd ordning, alltså först med lillklockan och därefter med 
storklockan. 

På begravningsdagen kom gästerna samman i tid. Innan man 
anträdde färden till kyrkan, sjöng man först en psalm, därpå 
följde ett tal, i vilket den döde prisades för sin livsgärning. Detta 
tal kallades utfalstal (utfärdstal). Efter detsamma följde bönen 
Fader vår och Välsignelsen samt en psalmvers. 

Var det någon, som särskilt skulle hedras, såsom till exempel 
någon av socknens förtroendemän, mötte prästen upp i sorge-
huset före avfärden till kyrkan, och då var det naturligtvis han, 
som höll utfärdstalet, eljest någon av gästerna, som hade lätt för 
att tala. Där prästen mötte upp, var också klockaren med och 
ledde psalmsången. 

Före 1860 bars den döde alltid till graven, för så vitt det 
var något till karl eller kvinna. Det var endast fattighjon och 
stackare, som man forslade till graven medelst dragare och for-
don. Låg byn helt nära kyrkan, räckte det med enkelt båralag, 
som bestod av fyra man. Hade man ett stycke väg, erfordrades 
dubbelt båralag, som bestod av åtta man eller två ombyten. Något 
längre bort belägna byar kunde ha tre, fyra eller fem ombyten, 
stundom flera. Ju längre väg man hade till kyrkan, desto flera 
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ombyten erfordrades. Man var mycket noga med att männen i 
varje lag skulle vara lika långa, särskilt de två, som bar mitt 
emot varandra, ty männen bar båren med kistan upplyftad på 
sina axlar, och man var naturligtvis angelägen om, att liktåget 
skulle skrida fram i lugn och värdig takt. 

Männen i båralagen skulle vara oskölta, d.v.s. ej släkt med 
de sörjande. Under bylivets dagar var det för det mesta män-
nen på tån, som bar byns bönder till graven (Stenunga by i 
Hudene). Bärarna infann sig vanligtvis något senare än de egent-
liga gästerna och satte sig längst ned i stugan. De undfägnades på 
samma sätt som de övriga gästerna. (Hudene.) 

Det förekom även att bärarlagen mottogs i och undfägnades 
i ett särskilt rum eller helst en närbelägen stuga, ty bärarna borde 
inte visa sig för de sörjande, förrän man läst för liket. Då först 
fick de träda fram. (Larv, 1860-talet.) 

I äldre tid pryddes den omålade kistan av ett bårtäcke, men 
i och med att det blev bruk att svartmåla kistan, blev täcket 
överflödigt. Det var för övrigt endast till hinders vid längre trans-
porter, och man fann det ej heller vackert. Man använde i stället 
långa linnedukar till kistans prydande. Dessa dukar kunde även 
användas till att bära med och kallades hånnklär (handkläden). 
De var två till tre decimeter breda och så långa, att de räckte 
runt kistan halvannan gång. Handklädenas fransar kom på så 
sätt att hänga ned på ömse sidor om kistan, två och två. När 
bärarlagen skred fram med kistan högt lyftad och synlig för alla, 
fladdrade de vita klädena för vinden. Det var så vackert att se, 
berättade en gammal kvinna. 

Varje gård av betydenhet hade egna handkläden. Vid hög-
tidliga tillfällen hängde dessa på sängstolparna, d.v.s. på ömse 
sidor om sängöppningen. De hängde dubbla och nådde då upp-
ifrån och ned. Därvid såg man emellertid till, att den yttre frans-
raden kom att hänga något ovanför den undre. Handklädena blev 
på så sätt en ständig påminnelse om livets vansklighet, en påmin-
nelse som väl lät förena sig med högtid. Och samma kläden, som 
under livstiden prytt husbondefolkets säng, fick pryda båren under 
den sista färden. (Larv, Längjum, 1860-talet.) 

Så blev det sed, att det skulle ligga en smackkrans (krans 
av mjölon) på kistan, när man bar åstad. Den var helt liten till 
att börja med, men med tiden gjordes den större. Blommor kom 
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aldrig ifråga, ty inga färger fick förekomma vid begravningar, 
endast svart och vitt, och så den gröna kransen. (Grude, Hudene, 
1870- och 1880-talen.) 

Jordfästningen förrättades alltid före gudstjänstens början. 
Prästen och klockaren mötte upp vid kyrkogårdsporten. Klockaren 
gick före kistan och sjöng en psalm; det kallades att sjonga fram 
liket. Prästen följde efter i bredd med de närmast sörjande. 

En självklar sak var att såväl de sörjande som bärarna skulle 
bevista högmässan. Begravningsgästerna gick in före den övriga 
menigheten och tog plats i sina respektive bänkar såsom vid en 
vanlig gudstjänst. Bärarlagen stannade kvar på kyrkogården, ty 
det ålåg dem att fylla igen graven, innan de gick in. Under det 
att församlingen stod upp, såsom vid »Allena Gud» och »Tackom 
och lovom», förblev de sörjande sittande med sänkta huvuden. 
Det hörde även till seden att de sörjande skulle gå sist ut. Innan 
de avlägsnade sig, gick de fram till graven, där spadarna nu låg 
i kors på gravkullen. 

Efter gudstjänstens slut gick bärarna till sina hem; de fick 
nöja sig med den fägnad, som bestods före avfärden och på kyrk-
vägen, ty värden brukade vara med och bjuda på en sup allt 
emellanåt. Skulle det vara riktigt bra, bjöds på en sup var gång 
bärarlagen skiftade om. En fara var emellertid att det kunde bli 
väl många supar. Ej sällan var begravningsgästerna så berusade, 
att det väckte allmän förargelse. (Larv, 1860-talet.) 

När den dödes släkt och anförvanter efter högmässans slut 
återvände till sorgehuset, skulle prästen och hans fru vara med. 
Eljest var det inte, som sig borde. Även klockaren var en själv-
skriven gäst. Vid middagens slut brukade prästen hålla ett tal till 
de sörjande. 

Under 1860-talets mitt och senare hälft blev det allt van-
ligare, att kistan med den döde forslades till graven på en med 
granris klädd vagn, en likvagn, och därmed upphörde bärande! 
på bår. 



Kap. V. 

DEN ÖVERNATURLIGA VÄRLDEN. 

ÅSKAN OCH DJÄVULEN. 
Åskan. 

När mjölken surnade fortare än vanligt och ingenting ville 
stå sig i matväg, brukade man säga: Dä ä la åscha i lufta, kan 
ja tro. Och när solen brände hetare än vanligt, hette det: Dä blir 
la åscha inna kväll, för sola basar så. Var torkan långvarig och 
svår, satte man sitt hopp till åskan: Vi får la rägn, bara åscha 
kåmmer å slår loss 'et, män inte förr. 

Åskmolnen benämndes dschegubba. Ex.: där går upp gubba, 
eller: dä gubbar säk i lufta. Man brukade även tala om dsche-
hatta, och: dä hattar säk. Åskmolnen kände man lätt igen, ty 
de var håla (hårda), d.v.s. de hade skarpa konturer, de sköt upp 
och förändrade sig så fort. Dä bögger i lufta, sade man, när man 
såg dessa snabba förändringar. Men alldenstund luften uppfatta-
des som en samling ovan varandra liggande lager, brukade man 
vanligtvis tala om luftera. Alltså: dä bögger i luftera. 

Ett annat kännetecken på åskmolnen var deras mörka färg, 
och de kunde gå såväl med som mot vinden. 

Äldre personer undvek helst ordet åska, detta i all synnerhet 
om den hördes gå eller om man av molnens form och utseende 
kunde ana dess närhet. Då sade man goa, goamor eller gomora. 
Ex.: Ja tror goa kåmmer te å gå. Måntro inte gomora är i när-
våna. Hördes åskan mullra, sade man: Goa går, eller: nu hörs 
gomora. Av anförda namn torde goa ha varit det allmännast 
förekommande. 

Blixten kallades stråle och själva ljusfenomenet blek. Ex.: 
dä kåm blek på blek. Dä bleka. Nu bleka dä ijen. 
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Ett slags blixtar är runda som klot och kallas kulblixtar. 
De kan rulla långa stycken, innan de går sönder, och då smäller 
det till som ett skott. 

De blixtar, som man kan få se om kvällarna fram i augusti 
och september utan att någon åska höres, har man sedan gam-
malt kallat kornmogen, ty de påskyndar kornets, d.v.s. sädens 
mognande. Man brukade även säga, att kornmogen satte go 
k jarne (god kärna) i säden. Kornmogen är fortfarande det gängse 
namnet på kornblixtar. 

Kornmogen, det är ingen vanlig blek, säger en berättare. 
Nej då, det är något helt annat. Se kornmogen liknar mest den 
juse (lyse), man kan få se, när lyktgubben är ute och springer 
över mossarna med sin lykta. Den har jag sett flerfaldiga gånger. 
Och, som sagt, samma slags sken ser man, när kornmogen viftar 
och blänker. I min barndom trodde de, att det var allt som 
dåligt är; det trodde allt far min, förstår sig. Det är Gamlefar, 
som är i farten, sade han. (Källunga.) 

När åskan gick så pass sent på höstsidan, att man kunde 
antaga att det var sista gången för året, sade man: Ja, nu går ho 
la i vinterböle (vinterdvala) ätter dätta. Eller: nu jeck ho nock 
i vinterböle. Hördes åskan gå sent på året, tydde detta på blid 
och mild vinter. (Larv.) 

Taklöken (Sempervivum tectorum) ansågs vara ett gott skydd 
mot åskan och kallades därför goasködd (goaskydd). Folk gick 
långa vägar för att skaffa sig sådan lök, de som inte hade. Den 
planterades i torven på taken. (Källunga.) 

På en del ställen finns ett slags drag i jorden, som de gamla 
kallade åschedra. Det drar åskan alldeles som en källåder drar 
slagrutan. Vi människor känner inget, men draget finns där lika-
fullt. Står ett hus på eller invid en sådan plats, slår åskan förr 
eller senare ned i det. Att åskan så ofta slår ned i stora träd kom-
mer sig därav, att de står över eller invid ett åskdrag i jorden. 

I närheten av Tåstared i Källunga finns en ås, som kallas 
Lunåsen. Förr fanns det en hel lime (lund) av så ofantligt stora 
träd på åsen, och i dessa slog åskan ofta ned. En äldre man i byn 
brukade säga: 

— Så länge Lunåsen &ar goebleken, behöver vi inte vara 
rädda här nere i gåla. 

Hörde man att åskan var i annalkande, stängde man alla 
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dörrar och gluggar såväl ute som inne, d.v.s. i ladugården och 
boningshuset. Fönster var aldrig tal om, ty de var inte så beskaf-
fade att de kunde öppnas. Hade man eld i spisen, släckte man av 
och sköt spjället. 

Gick man i ängarna och slog och åskan började att gå, stack 
man liarna i en buske och gick hem i så pass god tid, att man 
hann inom hus, innan ovädret brakade loss på allvar. Ingen ville 
bruka lie i åskväder, ty stål drar åskan. Inte heller ville man bära 
på yxor eller andra stålredskap. Många lade till och med ifrån 
sig fällkniven, hur angelägna de än var om att ha den till hands. 
Men däremot skulle man ha stål över förstudörren, ja, helst både 
under och ovanför, så att trollen inte tordes smita in. 

Det var även en allmän tro, att åskan slog efter guld och 
guldföremål. Kvinnor, som brukade guldringar och guldbroscher, 
tordes aldrig behålla dessa prydnader på sig i åskväder. 

När de första svensk-amerikanarna kom hem med guld-
plomber i sina tänder, tyckte de gamle, som man kan förstå, att 
det var bara högmod. Och så var det farligt, för åskan slår efter 
guldet. Det var många, som aldrig vågade sig ut, så snart åskan 
hördes gå, just för, sina välsignade guldplombers skull. (Edsvära.) 

Åskeld går inte att släcka med vatten, det är inte lönt att 
bjuda till ens. Men om man kan få fatt på en digivande kvinna 
i en hast, är hon i stånd till att släcka elden. Då skall hon gå 
baklänges runt det brinnande huset och mjölka brösten på sig. 
(Edsvära.) 

Förr i tiden fanns det så gott om åscheflinta (åskflinta, red-
skap av flinta), men det hittar man sällan nuförtiden. Det 
kommer sig väl därav, att det är slut på troll och tocke. (Hov.) 

Stenyxor och andra redskap av sten, kallades åschevegga 
(åskviggar) för de kom ned i åskväder. Fann man en åskvigge, 
tog man vara på den, ty åskviggarna skyddade mot vådeld och 
var bra att ha till skydd mot trollen. En barnsängskvinna skulle 
ha stål och flinta i sängen, likaså skulle det ligga stål och flinta 
i barnets vagga. (Källunga.) 

Det var en bondhustru, som satt på trappan och sydde. Så 
började åskan att gå, men hon satt kvar i det längsta, ty det var 
kvavt och varmt inne i stugan, ock hon var just inte så rädd 
av sig. Då hörde hon någon, som sa: 

— Sissa, sissa, sissa 
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När hon såg efter, så låg saxen med öppna käftar på trös- 
keln. Då förstod hon att det var ett troll, som ville in i stugan 
men som inte kunde komma över korslagt stål. Hustrun såg dock 
ingen, och saxen fick ligga, som den låg. 

Rätt som det var slog åskan ned i vedskjulet. Där stod en 
dörr öppen, och när trollet inte kunde komma in i stugan, sökte 
det att gömma sig i skjulet. (Edsvära.) 

Enligt en variant av samma sägen kom trollet i en kvinnas 
skepnad och vädjade till hustrun att flytta på saxen, men hon 
låtsades om inget. Saxen fick ligga som den låg. Trollkvinnan 
sprang då vidare för att gömma sig i den närbelägna skogen, 
men just som hon nådde fram till skogsbrynet, kom en knall 
och strålen sköt rakt ned i marken. Då slog åskan ihjäl trollet. 
(Källunga.) 

Det var ett par dagsverkare, som råkade ut för åska och 
regn, under det de var ute på arbete, och då gick de för att söka 
skydd invid en bergvägg, men som de kom i närheten av den-
samma, fick de se ett grått klot, så pass stort som ett bra ull-
garnsnystan, komma rullande och försvinna in i en bergskreva. 
Då hejdade männen sig, som tur var, för i nästa ögonblick slog 
åskan till så rent hissnesamt, och en åskstråle kom och rev upp 
hela berget. Det grå nystanet var ett troll, som sökte gömma sig 
för åskan, fast det inte lyckades. 

Det är åskan, som trasat till bergen, som man kan se både 
här och där. (Larv.) 

I slutet av 1870-talet inträffade ett åskslag på en gård i Larv, 
som lät tala om sig rätt vida. Gamlamor i gården hade haft en 
del bestyr med djuren i ladugården och stängt till om dem. Hon 
var just på väg in, då hon träffades av en åskstråle, som rev av 
henne varenda klädtrasa. 

Man trodde allmänt att det var trolltu, som gömt sig i klä- 
derna på den gamla. (Larv.) 

Om åskan slog ihjäl någon, omnämndes detta med orden 
»då slog goa till honom», eller något liknande. Slaget troddes 
bero därpå, att den förolyckade hade åkt, ridit eller sprungit för 
fort, han hade burit på stål eller råkat komma i närheten av ett 
åskdrag. Det kunde också bero därpå, att personen ifråga hade 
utmanat åskan genom att håna eller trotsa. Man fick inte heller 
skramla eller bullra, ty det var att härma åskan; inte heller fick 
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man skratta eller glamma. Under åskväder skulle man hålla sig 
tyst och lugn, men det dugde inte heller att vara rädd. Åskan 
betraktades med andra ord som ett personligt väsen, vilket både 
såg och hörde och som inte tillät att någon förhävde sig. Åskan 
representerade en högre makt. 

Det var en pojke, som brukade rida med posten för löjtnant 
Wettergren på Ladås. En gång, då pojken var på väg till Floby 
med post, började åskan att gå, men det fäste pojken sig inte vid. 
Han var djärv och frivågen och menade, att han skulle rida 
undan för både åskan och regnet. Då mötte han en gubbe, som 
de kallade för Kutt. 

Rid inte så fort, pojk! sade gubben och lyfte sin käpp 
varnande. Goa går, det är farligt! 

Det är inte farligt, tyckte pojken, jag skall rida ifrån både 
goa och regnet. 

I detsamma small det till, och då låg både pojke och häst 
där ihjälslagna. (Eriksberg, 1860-talet.) 

Det var en norgehandlare, som hette David Svensson. Han 
var från Faleskog i Rångedala. Sista resan, han gjorde, rastade 
han som vanligt en stund i Stenunga gästgivargård, som på den 
tiden förestods av berättarens morfader. Han och Svensson var 
särskilt goda vänner. 

När Svensson skulle resa vidare, sade han till morfar: 
Sätt dig nu upp och åk med en bit, så ska du få se på 

en häst som kan trava. Jag köpte'n sist jag var i Norget. 
Morfar svarade inte med detsamma, för åskan tog till att 

gå så hårt. 
Vi dröjer väl lite, medan det värsta går över, sade han. 
Jaså, du är rädder för goa, invände Svensson då, men 

här ska du se en som inte är rädder, om hon brakar aldrig så. 
Ja, morfar satte sig upp, men när han kom till Våcknet, 

tröste (tordes) han inte åka med längre, han ville inte vara med 
om att åka så fort i åskväder. Han steg alltså av och knallade sig 
hemåt så sakteliga. Men han hade inte hunnit stort mer än hem, 
innan de kom körande med norgehandlaren. Då var han död. 
Åskan hade slagit ihjäl honom på skogen. Det var straffet för 
han hade hånat högre makter. (Hudene.) 

Det var en kvinna, som var så rädd för åskan. Så snart den 
började mullra, sprang hon till ett grannställe. Men där slog åskan 



243 

ihjäl henne. Ingen mer än den kvinna, som inte tordes stanna i 
sin egen stuga, blev träffad av slaget. Så där ser man, det går 
inte att fly undan åskan. (Skölvene.) 

Det var en bonde, som körde in säd. Så började åskan att 
gå, men bonden raskade på, och när ovädret bröt loss på allvar, 
hade han fått in sista lasset. 

— Jaha, nu lura ja däk allt ändå, sade bonden och räckte 
ut en nek genom den öppna gluggen. 

I detsamma slog åskan ned i ladugården, och både den lik-
som grödan, som bonden bärgat in, brann upp. (Larv.) 

Djävulen. 
Namnen djävulen och satan förekommer mest i samband 

med den religiösa förkunnelsen, eller, kanske rättare: har före-
kommit. I detta sammanhang kan erinras även om sådana namn 
som Själafienden, Förföraren, Guds motståndare, Lucifer och 
Den gamle ormen. I det vardagliga livet förekommer djävulen 
och satan som svordomar. Andra namn, vilka åsyftar densamme, 
är: Fan eller Faen, Fassen, Skam, Skråen, Skrådan, Jädan, Sjöen, 
Tusan, Böveln, Hin, Hin onde, Hin håle (hårde), Den håle, Den 
lede, Den dålie, Den onde, Ondingen m.fl. Ytterligare omskriv-
ningar, ehuru ej lika vanliga, är Horn-Per, Horn-Pelle, Gamle far, 
Gammel-Erker, Broken, Poker, Perkel, Skräll, Han mä korna, 
Han mä klöra (klorna), Han mä svansen, Den ludne etc. 

Sådana namn som Broken, Poker och Perkel förekommer 
numera ytterst sällan. Detsamma gäller Skräll. Det är vanligtvis 
i samband med folkminnen rörande skrock och vidskepelse, som 
dylika namn dyker upp. 

Av ovan anförda namn förekommer en del i sammansätt-
ningar och brukas som svordomar, såsom t.ex. katt-fan, pojk-fan, 
gubb-fan, käring-fan, gubb-jävel, gubbskråe. Det kan också heta: 
Skråe te gubbe, skråe te käring, jävla ungar, skam te ungar o.s.v. 

Av anförda namn framgår att man tänkt sig djävulen utrus-
tad med horn, klor och en lång svans eller rumpa. Andra tale-
sätt, som syftar på djävulens utseende, är: ful som Skam, svart 
som Skam m.fl. Vidare tänkte man sig djävulen utrustad med en 
lång horngaffel, medelst vilken han förpassade sina offer ned i 
beckgrytan eller den sjudande svavelsjön. 
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Djävulen kunde förskapa sig till vilken gestalt, han för till-
fället behagade. Stadd på resa var han klädd som den finaste 
herreman och åkte efter två svarta hästar. Han var artig och 
belevad, stundom inställsam. Vid spel satt han med som en fin 
herre, ehuru ej igenkänd. Men råkade någon tappa ett kort, blev 
han kanske varse, att den främmande hade en underlig fot, just 
som han tog upp kortet, eller han fann kanske en hund lig-
gande under bordet. När djävulen uppträdde i djurgestalt, var 
det för det mesta i hundens skepnad. Han beskrives då som en 
stor svart hund med blodsprängda ögon och hängande tunga. 
Vidare kunde djävulen uppenbara sig i skepnaden av en gammal 
galt, en sugga eller stor orm-  . Någon gång berättas om en tjäder, 
som man borde akta sig för, eftersom den var sänd i syfte att 
bringa skada och fördärv. Dylika tjädrar var ingenting annat än 
skam stu (skamstyg). 

Skator omnämnes ofta i samband med mord eller självmord. 
En kvinna, som ingalunda vandrat den kristliga dygdens väg, 
gick och hängde sig. Under den tid hon stod lik, var det fullt 
med skator omkring husen. Ingen kunde förstå, var alla ska-
torna kom ifrån, men bara den döda kom i jord, så försvann de. 
Mord och självmord betraktades som den ondes verk. Om någon 
bara stack huvudet i snaran, ombesörjde djävulen resten. Då 
visade han sig som en eld framför den levnadströtte och tvingade 
denne att dra åt hårdare och hårdare. 

Den, som ville vinna timliga fördelar utan att akta på sin 
själs salighet, kunde ingå förbund med djävulen. Det kallades att 
svära bort säk eller att förskriva säk, ty i likhet med jordelivets 
fordringsägare skaffade sig djävulen kontrakt, enligt vilka de 
hjälpsökande hörde honom till efter en viss överenskommen tid. 
Folksägnerna berättar om jägare, bönder och knallar m.fl., som 
på detta sätt skaffat sig jordisk vinning. 

Av alla svåra synder var meneden den farligaste, ty för den 
fanns ingen tillgift. Lika farligt var det att avlägga ämbets-
mannaed, om man inte höll den. Att bli vald till nämndeman var 
i mångas ögon en stor heder, men den hedern fick den valde 
betala med sin själs salighet, ty alla nämndemän hör Skam till, 
enligt ett gammalt talesätt. I och med att de avlade eden, svor de 
bort säk, ty den eden kunde ingen hålla. Förklaringen är tyd-
ligen den, att hur häradsrätten än dömde, fanns alltid en miss- 
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nöjd part, vilken lät sitt missnöje i första hand gå ut över nämn-
dens ledamöter, vilka man kände allt för väl. 

Att gemene man verkligen hyste fruktan för eden, även i 
sådana fall där den anbefalldes och var fullt berättigad, framgår 
därav att många väckta under inga omständigheter ville avlägga 
densamma. De erlade hellre böter än de inställde sig vid domstol 
som vittnen. (Larv, Edsvära, 1860- och 1870-talen.) 

Enligt ett stort antal sägner var djävulen en enfaldig stac-
kare, vilken lät lura sig än si och än så. Sluga bönder, kne-
piga knallar och hårdhänta smeder överlistade honom utan 
större svårigheter. Trots kontrakt gick han vanligtvis miste om 
sitt byte. Är det fråga om folkförtryckare av typen Pintorpafrun 
gives dock ingen misskund. Då låter folksägnen Den lede behålla 
sitt byte, och då är han minsann inte att leka med. Mer än en 
herrgård var i gången tid ett verkligt pinotorp för de under-
lydande. Att söka rättelse var fåfängt; den enda trösten, som 
stod de pinade och förtryckta till buds, var, att Fan skulle anamma 
patron — eller käringen, om det var en kvinnlig ägare till god-
set, ju förr, desto hellre. 

En annan grupp av folksägner berättar om prästens nappa-
tag med den lede. Hans vapen var Guds ord och handboken. 
Präster, som studerat i Wittenberg, hade större makt än andra. 
De hade makt över både djävulen och allt hans anhang. 

Av ordspråk och talesätt rörande djävulen kan erinras om 
följande: 

Skam hjälper de sina. (Sades då någon kom i åtnjutande av 
oförtjänt framgång i yttre måtto.) 

Mer vill ha mer, och Skam vill ha fler. 
Njugg spar, och Skam tar. 
Tids nog att be Gud hjälpa sig, då Skam står på tröskeln. 
Det var hårt emot hårt, det, sa Fan, när han bet i sten. 
Det är lite som grannar (oroar) ögat, sa Fan, när han fick 

en igelkott i det. 
Frukta Gud och akta högt Den onde. 
När Gud inte vill och Skam inte kan, skall käringen fram. 
Men ja körde själv lell, sa Ill-Per, skjutsa Skam. 

Killing på Sotared stod i förbund med den onde, och tack vare 
denne kunde Killing få allt vad han önskade sig. En gång fick 
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han besök av kungen — det var ändå en annandag jul — och då 
ställde Killing till med ett stort kalas, där det vankades alla möj-
liga fina rätter. Vad som inte fanns, fick Skam skaffa fram, och 
fast det var mitt i flinthårda vintern, blev han ålagd att skaffa 
fram färska smultron till efterrätt. Men då grät den stackarn, 
för han visste sig ingen råd. Mycket svårt hade han varit med 
om i sin dag, men detta var det allra värsta, lär han ha sagt. 
Killing gav sig emellertid inte med mindre, än att han fick sina 
smultron. Hur det tillgick, känner ju ingen, men Skam kom allt 
fram med dem till sist. 

Kungen var så hjärtans glad över det präktiga mottagandet 
och frågade, hur han skulle kunna löna sin vän och värd. Då 
bad Killing, att han skulle få utöka sitt gods med så mycket 
kronojord, som han kunde springa omkring på en timme. Och det 
lovade kungen. Killing skulle släppa ett halmstrå här och ett här, 
så man kunde se, var han gått fram. Men gubben visste råd, han 
lät Skam springa i sitt ställe, och på så sätt lyckades han ringa 
in ett väldigt område, många gånger större än vad kungen hade 
tänkt sig. Men kung är kung, han stod naturligtvis vid sitt ord. 

När Killing var död, spände man ett par svarta tvillingstutar 
för en släpa, och så satte man kistan med den döde på den. Sedan 
fick stutarna gå, så som de själva behagade. Så hade Killing själv 
bestämt, och antagligen var det enligt kontraktet med Skam. Stu-
tarna gick, tills de kom ut på en mosse. Där stannade de och där 
fick Killing sin grav. Stället kallas för Killingamossen än i 
dag. (Od.) 

Det var en knalle, som hade gjort kontrakt med Skam. Så 
en dag var den överenskomna tiden ute. Då bad knallen så väl, 
att han skulle få anstånd ännu något år, och det lovade Skam, 
men villkoret var att han skulle springa kapp med honom över 
Ramla måse.1  Den var inte god att komma över, det visste knal-
len, men likafullt antog han vadet, ty kommer dag, kommer råd, 
tänkte han, och: inga skam å bu te. 

Nu hade knallen en tvillingbror, som var så lik honom, att 
ingen kunde se skillnaden på dem. Den ställde han vid den ena 
änden på mossen och sig själv vid den andra. Skam sprang flera 
gånger, men knallen var alltid före honom, hur fort hån än sprang. 

i Ramla mosse är belägen i norra Gäsene på gränsen mellan Källunga, 
Mjäldrunga och Hällestads socknar. 
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— Kan du så möe mer än ja, sade Skam då, så vell ja inte 
ha mä däk å jara. 

På så sätt vart knallen fri från kontraktet. 
En 'sagesman, vilken i yngre år hade tjänst som stalldräng 

på en gård i Sjuhäradsbygden, berättar följande: 
Om gårdens ägare har jag ingenting annat än gott att säga, 

ty han gjorde var man rätt. Men hans gamla mor, som stod för 
hushållet, var annorlunda till sinnes. Gårdens tjänare och tjänarin-
nor fick varken mat eller vila, för det unnade hon dem inte. Ingen 
kunde vara henne till lags, vare sig han var så eller så. 

Hände sig så en kväll, att jag fick se ett fint åk, förspänt 
med två svarta hästar, köra fram. Jag skyndade efter för att ta 
hand om hästarna, så som jag alltid brukade, när främmande kom 
på besök. Men när jag kom fram på gården, fanns där ingen 
skjuts. Även patron kom ut på trappan just i detsamma, ty han 
hade hört åket komma, han med. Båda två fann vi det högst 
besynnerligt. Den natten dog emellertid gamlafrun så det var 
henne skjutsen gällde. 

Lika besynnerligt var det den dagen hon begrovs. Två svarta 
hästar drog likvagnen, men det var med näppe nä de orkade 
med den. När de kom fram till kyrkogårdsporten, var de mera 
vita än svarta. Orsaken till att kistan var så tung, är inte svår att 
förstå. Det var naturligtvis själve Den dålige som åkte med. Sådant 
kunde allt hända, måntro, om folk inte bättrade sig i tid. (Od.) 

Det var en bonde bort ifrån Edum, som hade varit i Borga 
och malt, och som vanligt blev det sen kväll, innan han kunde 
vända om hem. När han då kom i liden, som är på norra sidan 
om kyrkbacken i Larv, kom en ryttare och red om honom. 

Fota på, fota pål sjöng ryttaren. 
Dä ä långt te Rackebu på Kålla (Kålland). 
I natt tar knekten livet å si kvenna. (Larv.) 

En gång då prosten Kullman var på väg till Södra Härene 
kyrka för att hålla ottesång, föll det ena hjulet av kärran. Ett 
sådant missöde kunde hända vem som helst, så det var ju inget 
att fästa sig vid. Men knappt hade drängen satt hjulet på sin 
plats, innan det for av igen. Och så skedde för tredje gången. 
Då förstod prästen, att det var Den lede som var i farten. Han 
ville hindra prästen att komma till Guds hus i rättan tid, men 
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det visste prästen råd för. Han befallde Skam att själv ställa sig 
under hjulaxeln, och denne måste foga sig. Se, Kullman var en 
särdeles präst. Han kunde sådant. 

När drängen kom släpandes med hjulet, sade prästen: 
— Släng hjulet i kärran här bak! Sätt dig sedan upp och 

kör bara! 
Drängen följde prästens uppmaning. Han satte sig upp och 

körde allt vad tygen höll, och Skam måste sno sig runt hjulaxeln 
för att tjänsta som det ena hjulet. Måntro, då mådde han inte 
för gott. Drängen hörde hur han gnällde och gav sig, men prästen 
låtsade sig inte höra, utan han bara manade på drängen att 
köra värre. 

När man hunnit till Ingagården, som ligger en bit söder om 
Härene kyrka, tog prästen ett tag åt tömmarna till tecken, att 
drängen skulle stanna. Därpå gick prästen av och höll ett straff-
tal till Skam, och för att han inte skulle göra varken honom eller 
någon annan vidare förfång, band han honom i en stor ek utmed 
vägen. 

Efter den dagen fick eken heta Skams ek. Den var folk så 
rädda för, att det var knappt de vågade sig där förbi. En och 
annan påstod sig kunna höra, hur Skam rasslade med länken i 
ekens innandöme. Eken var tydligen till åren kommen, då detta 
hände, och med tiden multnade den ned, men så länge det fanns 
något kvar, vågade sig ingen nära den. (Södra Härene.) 

Varianter av denna sägen lokaliseras till skilda platser. Enligt 
en variant berättas, att om inte skjutsen stannat, som den gjorde, 
hade det varit ute med Skam. Tre steg till, lär han ha sagt, och 
ryggen hade varit av. (Laske-Vedum.) 

NATURVÄSEN. 
Jättarna, trollen och bortbytingarna. 

När det i gången tid gällde att förklara en prestation, som 
översteg människors krafter i allmänhet, tillskrevs den jättarna. 
Det var dessa, som hade kastat de stora och ensamliggande sten-
block, man kan få se här och där; därom erinrar namnet jätte-
kast. Alla större gravhögar liksom friliggande grus- och morän-
högar var också jättarnas verk, och hällkistorna var jättefolkets 
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gravar. Man utgick från att varje gravkammare var en enda mans 
grav, vadan kammarens längd och bredd vittnade om urfolkets 
oerhörda storlek. 

Mycket storvuxna personer, särskilt om de på samma gång 
representerade en aktningsvärd styrka, troddes härstamma från 
jättarna. Än i dag förekommer talesätt som jättestor, jättelik, en 
riktig jätte, stark som en jätte m.fl. 

Trollen åter beskrives som små, grå och fula. Dock är att 
märka, att trollen kunde växla utseende; detta gäller först och 
främst trollkvinnan: när hon sökte en mans sällskap i skogen 
eller sökte locka in honom i berget, kunde hon antaga en ung 
och vacker kvinnas utseende. När hon besökte gårdarna i syfte 
att stjäla eller byta barn, kunde hon göra sig osynlig. 

Trollen var påpassliga, listiga och nyfikna. När man minst 
anade det, var de framme. »När man talar om trollen, är de i 
förstugan», eller: »när man talar om bergen, är trollen i förstu-
gan», lyder gamla talesätt. Ett annat drag hos trollen var bris-
tande ärlighet, men de hade ingen makt över det, som var vigt 
och välsignat genom åkallan av Guds namn. 

Beträffande trollens klädedräkt har sägnerna ingenting att 
berätta, men däremot framgår av desamma, att trollen under-
stundom prydde sig med dyrbara smycken av guld och silver, 
ty trollen var ofantligt rika. Om en person hade överflöd på 
denna världens goda, brukade man säga, att han var rik som 
ett troll. 

Som trollens hemvist utpekades dels gamla gravhögar, dels 
namngivna berg och åsar. Man brukade även skilja på barjatroll 
(bergtroll) och skogstroll. De förra kan betraktas som troll i egent-
lig mening, de senare motsvarade närmast vad man med ett annat 
namn kallar skogsrå. 

Vad som berättas om trollen erinrar i mångt och mycket om 
människornas liv och verksamhet: de levde familjeliv, de ägde 
boskapshjordar, vilka nattetid betade på ängarna i bergets när-
het, de bryggde öl, bakade bröd och bykte kläder. Allt ibland 
gästade trollfamiljerna varandra, varom följande talesätt erinrar: 
»Hur långt det än är mellan bergen, så träffas trollen». Stundom 
inträffade att trollen fick besök utan att vara förberedda; då 
skyndade trollgubben eller trollkäringen åstad till någon av män-
niskornas gårdar i grannskapet och lånade dricka, någon gång 
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även bröd. Ett sådant lån återgäldade trollen alltid med god vara 
och rikligt mått. Folk, som förstod sitt bästa, höll sig väl med 
trollen; det hade de nytta av på mångahanda sätt. 

Ett stort antal sägner berättar om hur trollen flyttat från 
sina ursprungliga hemvist till andra berg och kullar. Orsaken 
uppgives i de flesta fall vara kyrkklockorna eller människors 
närhet. I ett och annat fall talas om trångboddhet såsom orsak. 
I Norra Vånga berättas t.ex., att de första trollen kom från Mösse-
berg, ty där var de så många, att en del måste ge sig av. Känt 
är hurusom människorna en gång i tiden utvandrat från Falbyg-
den till Saleby m.fl. socknar i västra delen av Skånings härad. 
Trollen har alltså följt samma vägar som människorna. Vidare 
berättas, att så snart den odlade jorden omslöt ett berg eller en 
kulle, var trollen utestängda från denna plats, ty de kunde ej 
komma fram över odlad jord. Dessa sägner är tillika berättelser 
om hur odlaren undan för undan röjt ny mark. Från slättbygden 
och dalgångarna har han trängt längre och längre in i ödemar-
ken och omvandlat den till hemvist för människor. 

En halv mil väster om Falköping ligger en av naturen vac-
kert formad och vida omkring synlig höjd, nämligen Odenskulle. 
Om denna berättas: 

Odenskulle är väl den största och grannaste höjd man kan 
få se. Den har en jättekäring burit ihop på en söndagsförmiddag. 
Men när jättegubben kom ut och fick se högen, tyckte han att den 
var för liten. 

Allt käringarbete är dåligt! sade han då. (Skölvene.) 
Samma sägen berättas om Lumbers hög i Norra Vånga, en 

av Västergötlands största och vackraste gravhögar. I följande 
m.fl. sägner omnämnes den emellertid med namnet Lusse hög, 
vilket tycks vara det ursprungliga. 

Lusse hög har en jättekvinna burit samman i sitt förkläde 
under ett par morgontimmar, men när jättegubben kom upp och 
ut, tyckte han att högen var för liten. 

Allt kvennfolkaarbete ä skit! sade jättegubben då. 
I berättarens fars och farfars tid hade man ett ordstäv, som 

syftade just på denna sägen, nämligen följande: 
Allt kvennfolkaarbete ä skit, sa jättegubben, när kjaringa 

has inte bar ihop större höj än Lussehöj på ena frukostabeta. 
(Norra Vånga.) 
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»Lusse hög» i Norra Vånga är en av Västergötlands största och ståtligaste 
gravhögar. 1 yngre folktradition och i diverse sentida skrifter kallas denna 
hög »Lumbers hög», men enligt den äldre muntliga traditionen, som också 
bestyrkes av Peter Alanders pastoratsbeskrivning från dr 1784, syftar detta 
senare namn i själva verket på en mindre hög, belägen något mer än hundra 
meter öster om den här avbildade, vilken av Alander benämnes »Lurs hög». 

Västergötlands Fornminnesförenings arkiv, Skara. 

Öster ut från den gamla Vångabyn ligger en annan hög, vil-
ken varit föremål för ortsbefolkningens stora intresse, nämligen 
Dubarskuel (Dybergskullen). Denna hög torde näppeligen vara 
ett verk av människor, åtminstone ej i sin helhet, men rätt antag-
ligt är, att den använts som gravhög, ty en s.k. skattsökarhåla är 
synlig i högens topp. Numera ligger högen långt från allfarväg 
och är svår att finna, dold av buskar och snår som den är. Men 
en gång i tiden har den legat vid Rösjöns västra strand. Ett 
moras på högens norra sida kallas Dubarsbåtten (Dybergsbottnen) 
och har tydligen varit en vik av nämnda sjö. 

Om Dybergskullens tillkomst berättas: 
Dybergskullen har en jättekvinna burit samman. Det var en 

av dem, som kom hitflyttandes från Mösseberg, för där fanns 

• 
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så gott om jättar och troll och tocket en gång i tiden, att en del 
måtte ge sig av därifrån. Det var minsann inget dåligt arbete att 
lägga ihop en sådan hög som Dybergskullen — jag tror att den' 
är väl så stor som Lusse hög, om inte större. All jorden, som 
ligger hopad i högen, tog jättekäringen i mossen nedanföre, 
Dybergsbottnen, som den kallades. Det är på så sätt den urgröp-
ningen tillkommit. Men så byggde vångaborna en kyrka, och 
då trivdes inte jättefolket i sin hög, utan de flyttade längre 
bort, bara för att slippa höra kyrkklockorna. (Norra Vånga.) 

Samma sägen berättas om en numera försvunnen grusås i 
Essunga, vilken i sägnerna omnämnes med namnet Essunga tuva. 
Åsen, som mätte c:a 300 meter i längd, 60 meter i bredd och 15 
meter i höjd, såldes år 1898 till Västergötland-Göteborgs Järn-
vägs Aktiebolag, som förde bort allt gruset, enligt beräkningar 
69.000 kbm. Det var följaktligen ingen liten tuva. Förlusten be-
klagas numera allmänt, ehuru försent. 

Om jättekvinnornas styrka berättas vidare: 
Det var en dräng på en gård i Edsvära, vilken alltid hade 

gott om ord. En dag, då han gick och såg sig om efter ett par 
hästar i en beteshage invid Tretallsberget, fick han se en så grann 
däka (flicka) sitta på en berghäll och kamma sitt hår. 

Goddag, min fästemö, sade drängen. 
Har du allvar med vad du säger? frågade däkan. 
Jo, det kan du vara viss om, svarade drängen och gick 

vidare. 
Strax därpå fann han hästarna, satte så betsel på dem och 

ledde hem. Den granna däkan tänkte han inte vidare på, ty han 
förstod att det var en av dem, som bodde i berget. 

Efter en tid blev drängen sjuk utan att vare sig han själv 
eller någon annan kunde förstå orsaken. Han försökte både det 
ena och det andra, men ingenting hjälpte. Sjukdomen endast 
tilltog. Då kom han att erinra sig sitt i övermod givna löfte till 
däkan i Tretallsberget och berättade härom för sina föräldrar. 
Drängen hade endast velat skämta, men föräldrarna förstod att 
sonen inlåtit sig på ett farligt skämt. De gav sonen det rådet att 
söka upp däkan och ställa det väl med henne. 

Drängen följde rådet. När han kom till berget, satt däkan 
på samma stenhäll. Hon berättade hur mycket ledsamt hon haft 
för hans skull, därför att han aldrig kom och hälsade på henne, 

• 
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fastän han försäkrat att hon var hans fästmö. Drängen gjorde 
en del undanflykter, men däkan höll fast vid att hon var hans 
fästmö och att de skulle gifta sig. Drängen gjorde så, och därmed 
återfick han sin hälsa, men gent emot hustrun blev han hård 
och elak. 

Såsom gift satte drängen upp en smedja, varefter han ägnade 
sig åt smide för ortens bönder. En dag kom hustrun till smedjan 
och budade till mat. 

Jag har en omgång (fyra stycken) hästskor här, som jag 
måste böja samman först, svarade mannen. Gå in efter ett par 
glöd och tänd eld i ässjan, befallde han. 

Det behövs väl ingen eld för att böja samman dem, sade 
hustrun. Hon fattade därpå ett av de utsmidda ämnena och 
böjde samman det, fortsatte så att böja samman järn efter järn, 
tills alla fyra hästskorna var färdiga. Mannen blev mycket för-
vånad. 

Hur har du, som är så stark, kunnat ha fördrag med mig, 
som behandlat dig så illa? frågade han. 

Det stod i vigselorden, att jag skulle vara dig underdånig, 
svarade hustrun. 

Hon frågade därpå, om han lagt märke till blodstänk i 
förstugan. 

Ja, det hade han. 
Det är mina föräldrar, som har stått där och gråtit blod, 

för att du är så elak mot mig, sade hustrun. 
Efter den dagen bytte mannen sinnelag och blev god. 
En morgon inte lång tid därefter stod en hel kista med pengar 

i förstugan, då mannen kom upp och ut. Det var en gåva från 
hustruns föräldrar, bergfolket. (Norra Vånga.) 

Enligt en variant av samma sägen skulle hustrun hjälpa 
mannen att sko hästen, men hur hon höll, så var det inte till 
lags. Då tog hon och lade hästen på rygg. 

Är det bra nu då? frågade hon. 
Hur har du, som är så stark, kunnat fördraga allt, som 

jag gjort med dig? frågade mannen, när han såg hustruns oer-
hörda styrka. 

Den svarte (prästen) sade ju, att jag skulle bli dig under-
dånig, blev svaret. (Larv.) 
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Folk, som hade sina vägar förbi Solaberget kväll eller mor-
gon, kunde få se stora bulinga (hjordar) av brdenter (brandig) 
och grann boskap gå och beta på maden nedanför berget eller i 
dess närhet. Det var Solabergsgubbens boskap. 

En kväll hade Svante i Berga eller Rava-Svante, de kallade, 
sin väg förbi Solaberget; det var på den tiden den gamla Nordåsa-
vägen var i bruk, den gick söder om berget. När Svante kom ned 
på maden, fick han höra kobjällror. Han stannade och tittade 
sig omkring, och då fick han se en flock granna, bråenta kor 
beta på maden i all sköns lugn och ro. Och mitt i flocken gick 
den stora tjuren, brandig, den också. Svante förstod ju vad det 
var för boskap. Han visste att den fanns, ty både hans far och 
fler med honom hade berättat, att de sett stora vallgånga (boskaps-
hjordar) bort åt Solaberget till, vilka tydligen hörde hemma i 
berget, men själv hade han inte sett dem förrän nu. 

— Och du kan tänka dig, att det var grann boskap Sola-
bergsgubben hade, brukade Svante tillägga, då han berättade om 
händelsen. Jag har då aldrig sett maken varken förr eller senare. 
Korna var runda och feta, så att det glänste av dem i månskenet, 
tjuren likaså. (Källunga.) 

Måntro Solabergs-trollen hade grann boskap, den var inte 
storvuxen men mycket vackrare än annan boskap, till färgen var 
den brandig. Och samma slags boskap hade de lite varstädes här 
på Edsveden och angränsande bygder. Var en ko löpsk (brunstig), 
krängde matmodern en brödkaka på hornspetsarna, och sedan 
fick kon gå som hon ville. Då sprang hon raka vägen till Sola-
berget, och när hon kom tillbaka därifrån, var kakan borta och 
kon med kalv, det slog aldrig fel. Men den rasen har gått ut för 
länge sedan, skada nog. (Hudene.) 

Trollens boskap hade bjällror av silver, men klangen däm-
pades därigenom att de hade kläppar av trä. Det var särskilt 
vackra bjällror, men det var endast en och annan gång, man 
kunde få höra dem. 

Om sommarmorgnarna, innan solen gått upp, kunde man 
se Ranabergstrollen valla sin boskap på maderna väster om 
berget. Och när andtiden var inne, gick de där och slåttade, de 
som andra. De hade så blanka liar, trollfolket, att det blänkte 
lång väg av dem. Det var nog silverliar, det trodde de mest. (Larv.) 

De, som höll sig väl med trollen, hade det bra på alla sätt 
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och vis, men förstod de inte sin sak bättre, än att de stötte bort 
trollen, vart de utfattiga. 

Det var en fattig torparhustru, som en dag hade sin väg 
förbi Koreberg. Då kom en trollkvinna ut ur berget med en 
kaka bröd. 

Se, här ska du få bakebrö, sade trollkvinnan. 
Men torparhustrun tordes inte ta emot kakan, och det för-

tröt trollkäringen, så hon vart arg. Fattigt var det förut för 
torparfolket, och fattigare blev det efter den dagen. Till slut gick 
det alldeles ut för dem. 

Men en annan kvinna, som också blev bjuden på bakebröd 
av trollkvinnan i Koreberg, hade bättre förstånd. Hon tackade 
och tog emot. De hade det rätt så smått i det hemmet, men med 
tiden vart de välbärgade och fick det bra. (Od.) 

En gång fick trollen i Koreberg främmande, de kom dagen 
före julaftonen. Då skyndade trollkvinnan fram till en gård i 
närheten. 

Låna mig ditt juldricka, sade hon till hustrun på stället, 
för vi har fått främmande. 

Det var inte första gången det var fråga om lån, för på det 
här stället höll de sig väl med trollen, och det hade de nytta av. 
Men alldenstund julen stod för dörren, drog hustrun liksom på't, 
innan hon lovade. Trollkvinnan förstod mycket väl varför. 

Ja, sade hon då, men du skall allt få igen ditt dricka till 
julaftonen. Och så tog hon hela drickskaret, så stort det var. 

Redan nästa dag kom trollkvinnan tillbaka med ett långt 
större drickskar, som var fullt med maltstarkt och gott juldricka, 
starkt så att det fräste om näsan, när man satte stånkan till mun-
nen. Man förlorade aldrig på att vara hjälpsam mot trollen. (Od.) 

Trollen gick aldrig in i stugorna, utan när de kom i något 
ärende, ställde de sig att knacka i väggen, tills någon kom ut. 
Då uträttade de sitt ärende, antingen det gällde att låna eller 
betala igen. 

Det hände allt ibland att trollen lånade sig ett par kakor 
bröd, när det gått i sko (tagit slut) för dem, men de återgäldade 
alltid lånet, vanligtvis kom de tillbaka med bättre bröd, än vad 
de fått låna, så de ville allt vara rejäla, måntro. (Hudene.) 

Det var en trollgubbe i Flaberget, som smidde Rar åt folket 
i den bygden. Gubben visade sig emellertid ytterst sällan, utan 
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den, som ville ha sig en av hans liar, fick lägga betalningen på 
en viss plats. Och så var det visst något mer, vad det var. Det 
var nog det, som gubben skulle smida lien av. Om ett par—tre 
dar eller så kunde beställaren hämta sin lie på samma ställe. 

Flabergsgubbens liar höll sig lika skarpa första dagen som 
den sista, och den sista som den första. Ett villkor var dock, 
att man inte fick titta lien i eggen. Om någon gjorde det, var lien 
förlorad. 

Slåttare, som hade flabergsgubbens liar, var så eftersökta, ty 
de behövde inte bryna och stryka som andra slåttare, utan de 
kunde låta lien gå i ett. Om de stenhögg aldrig så ofta, tog lien 
vena (venen) lika fullt. Endast mycket skarpa liar bet på ensam-
stående vener. 

Bland andra var det en gubbe från Skällared i Mjäldrunga, 
som beställt sig en sådan lie. Han hette Jonas, den gubben, och 
hans lie lär ha varit enastående bra. Den bet dag efter dag utan 
att gubben behövde bryna, och den bet på vad som helst. Men 
så hade Jonas en jordsten utanför sin ladugårdsvägg, och den 
stenen var jämt i vägen. En dag tog gubben sin lie och högg till. 
Stenen hoppade rätt av. 

— Men nu tog väl skam vid lien, hell! sade gubben. 
Och så lyfte han upp lien för att granska eggen — glömde 

sig se — men då vart lien ett revjaben (revben). Så var det slut 
med den fröjden för gubben. (Källunga.) 

Det berättas vidare att det var eia gubbe i Murum, som ägde 
en sådan lie och som lyckades bevara den livet ut. Han dog åttio 
år gammal, men den dag gubben dog, så försvann också lien. 
(Murum.) 

I Ornunga socken finns ett berg, som kallas Bratteberg. Där 
hade trollen sitt tillhåll på den tiden en ann var barn och växte 
upp, säger berättaren av följande: 

Trollen i Bratteberg var så ofantligt rika. En gång var det 
ett arbetslag, som sprängde i ett berg; det var antagligen någon-
städes i Bergslagerna, ty det fanns malm i berget, och det var den, 
man ville åt. Men så en dag kom en trollkvinna till männen och 
bad dem att sluta. 

— Nu är I allt så långt komna, sade hon, så nu går säng-
stammen för mig, om I inte slutar. Gå till min syster i Västergöt-
land, hon är rikare än jag. 



257 

Det var i Bratteberg, den systern bodde. (Ornunga.) 
I Hylteberget i Od har det funnits troll i alla tider, och de 

finns där kanske än i dag. 
Ett stycke upp på berget ligger en stor sten. Den ligger på 

en brant sluttning, och vägen går alldeles inunder den. Jag minns 
än i dag hur rädd jag var, när jag som barn reste där förbi för 
första gången, säger berättaren. Men min rädsla kom sig nog till 
stor del därav, att far och mor också hade sina farhågor för att 
stenen skulle komma ur läge och störta ned på vägen. 

Strax ovanför den stora stenen lär finnas en gång, som leder 
in i berget. En gång var det en dräng, som begav sig därin. Han 
hade hört berättas, att det skulle finnas en myckenhet av guld 
och silver inne i berget, och frivågen, som han var, ville han göra 
ett försök för att om möjligt få lite med av trallens hopade rike-
domar. Gången vidgade sig mer och mer, och så kom han in i 
ett stort rum, men där var bara en massa firfätter (ödlor) och 
ormar, som väste emot honom. Då vart han rädd och vände om, 
men nu var gången så smal, att det var med knapp nöd, han 
kunde ta sig ut igen. 

När drängen berättade om detta, trodde de litet var, att trol-
len fortfarande fanns kvar i sitt berg. Se, när trollen förstod att 
det gällde deras skatter, förvände de synen på drängen, och då 
såg han ingenting annat än ödlor och ormar. (Od.) 

Det var en bonde i Alboga, som ämnade sig till Borås för 
affärer, men när han skulle hämta hem sin häst från beteshagen, 
fanns den inte där. Han letade så, men ingen häst sågs till eller 
hördes av. 

— Ja, det är väl någon som har stulit hästen, tänkte bonden 
då, så den får jag väl inte se vidare. 

Nästa morgon gick bonden emellertid ut för att söka efter 
hästen än en gång, innan han gav hoppet förlorat, och då fann 
han honom i närheten av ett berg, som låg bort i hagen och som 
kallades Koreberg. Bonden märkte med detsamma att hästen varit 
ute på långresa, och han undrade naturligtvis, vem som under-
stått sig att ta hästen, honom olovandes, och som därtill kört 
honom så hårt, ty hästen var fortfarande varm och svettig. Som 
bonden stod där i funderingar och granskade sin häst, kom en 
trollkäring fram ur berget. 

— Dä ä vi sum hatt din häst, sade hon. Vi har vart te Bless- 
17 
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barj (Blidsberg) på bröllup å kåm hem för ena stunn sina. Å du 
sa veta, att din Pålle har vart granner. Han har vart beklädder 
mä gull å sölver så stor han ä. Å nu sa du inte vara lessen för då, 
att du inte feck fara te stan, sum tänkt va. Vi sa allt gottjara däk 
för då, sa du få si. (Od.) 

Det var en bonde, som jämte sin hustru var ute på åkern och 
tog av säd, då de fick se en groda komma krypande genom 
stubben. 

Det var vådligt vad den är bul, sade bonden, vänd till sin 
hustru. Den är närapå lika bul som du. 

Tyst, tyst, sade hustrun varnande. Bär bort grodan, så 
hon inte kommer i olycka. 

Bonden följde sin hustrus råd och flyttade grodan till en 
dikesren, varefter båda fortsatte arbetet. 

En dag några veckor senare kom en liten man fram till går-
den, där bonden och hans hustru bodde. Han vände sig till den 
senare och bad så väl att hon skulle gå med honom hem. 

Se, mor ligger i barnsnö, sade han, och hon har ingen 
som förlöser sig. 

Bondhustrun gick med, och som hon gick, stod hon helt 
plötsligt framför en stor och grann gård, som hon aldrig sett förr. 
Men här var ej tid vare sig till frågor eller förklaringar, ty det 
hastade. Allt avlöpte emellertid väl. Kvinnan födde sitt barn, vil-
ket bondhustrun tog emot, lögade och lindade. Sedan lade hon 
det i sängen när modern, som gav det di. 

Under det samtal, som därpå följde, fick hustrun veta, att 
den tjocka grodan i åkern, som hon bett för så väl, var kvinnan, 
som nu låg i barnsäng. Det var en trollkvinna, hon biträtt som 
jordemoder. Därefter följde den lille mannen med bondkvinnan 
ut ur gärden och så långt till vägs, att hon kände igen sig. 

Så gick en tid, och det blev bondkvinnans tur att föda. Då 
infann sig trollkvinnan utan att vara anmodad, ty hon visste hur 
det stod till och ville gärna göra en återtjänst. Hon övertog alltså 
jordemoderns syssla och visade sig lika skicklig som någon annan. 
Hon lögade barnet och lindade det i vitt och fint linne, som hon 
själv fört med sig. Efter förrättat värv, gick hon hem till sitt. 

När det sedan blev fråga om att välja faddrar, ansåg sig 
bondfolket inte kunna gå förbi gubben och gumman, som visat 
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sig så vänliga och tjänstaktiga. De avböjde den äran, ej heller 
ville de komma som gäster. , 

Men eftersom du varit storsint och haft oss i åtanke, skall 
jag förära ditt barn en hederlig faddergåva, sade trollgubben. Kom 
till mig en dag och tag en påse med dig. 

Bonden tog första bästa tillfälle i akt och gick. Trollgubben 
kom honom till mötes och förde honom fram till samma vackra 
gård, som hans hustru besökt. I ett av rummen stod en stor och 
lång kista, som var full av silverpengar. Bonden fick hålla upp 
sin påse, och trollgubben öste i. 

— Orkar du bära mer? frågade han, när påsen var i det när-
maste halv. 

Bonden gjorde ett lyftande. 
Ja, jag orkar allt bära en skoffa till, sade han. 

Han fick den, varefter han gick hem med sin börda. Förut 
fattig blev han efter den dagen en stormrik man. (Jung.) 

En något utförligare berättelse om trollgubbens faddergåva 
meddelas av en sagesman i Längjum. 

Det var en bonde, som var så god vän med en trollgubbe, 
och det hade han nytta av på många sätt och vis. Men så en dag 
blev det fråga om att bjuda till barnsöl. Bonden funderade både 
hit och dit och undrade, hur han skulle göra. Bjöd han inte 
trollgubben, riskerade han att komma på kant med denne, och det 
ville han för ingen del, men å andra sidan passade gubben dåligt 
i laget, och han åt så vådligt, att man kunde befara att han skulle 
äta upp maten för de andra gästerna. 

Men bonden hade en dräng, som var förslagen och fyndig. 
När han fick höra, vad det var som bekymrade husbonden, 
sade han: 

Jag skall bjuda honom, jag, så han inte kommer. 
Ja, kan du det, sade husbonden då, så blir jag dig stor 

tack skyldig både nu och framgent. 
Och så fick drängen gå åstad och bjuda till barnsöl. När han 

framfört sitt ärende jämte hälsningar från husbondefolket, frå-
gade trollgubben, vilka som var bjudna allt. 

Ja, sade drängen då, för det första är det hela den stora 
släkten. 

Åja, den är jag rätt väl känder med, sade trollgubben. 
Men vilka är det fler, tro? 
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Ja, och så är det Sankte Per. 
Honom känner jag inte, sade trollgubben. Men sen då? 
Och så är det trumslagarn; han skall stå för musiken. 
Är han bjuden,, sade trollgubben, så vill jag inte gå, för 

honom är jag ingen vän med. En gång slungade han sin trum-
pinne efter mig, och den träffade mig här på låret. Jag haltade 
i många herrans år efter det slaget. Men du skall hälsa ditt hus-
bondefolk och tacka dem, och alldenstund de haft mig i vänlig 
åtanke och bjudit mig, skall jag förära deras barn en hederlig 
faddergåva. 

Och så fick drängen följa med in i en bergkammare, där 
trollgubben hade alla sina skatter i förvar. Drängen hade varit 
förtänksam och tagit med sig en säck. 

Först tog gubben en ösa guldpengar. 
Är det någon som giver mer? frågade han. 
Ja, sade drängen, de som hederliga vill vara, så kan det 

nog hända att de ger lite mer. 
Då tog gubben en ösa till. 

Är det någon som giver mer? frågade han. 
Drängen gjorde ett litet lyftande på säcken och fann, att han 

nog kunde bära något mer. 
Ja, sade han, de som hederliga vill vara, så skulle det 

kunna hända, att de ger något mer. 
Då tog gubben en tredje ösa, och så frågade han på nytt, 

om det var någon som gav mer. 
När drängen fått den sista ösan i säcken, kände han, att nu 

förmådde han inte bära mer. 
Nu kan jag försäkra er, sade han, att det inte är någon, 

som ger rikligare faddergåva. 
Då vart gubben belåten. Rik var han, och värst ville han vara. 
Bonden blev en förmögen man efter den dagen, och drängen 

gick inte heller lottlös. (Längjum.) 
Det hände sig på Blomhacka gård, belägen väster om Skara, 

att arbetsfolket jämt och ständigt gick hungrigt, trots att den 
kost, som bestods dem, var både rikligt tilltagen och av god be • 
skaffenhet. 

En dag fick en torpare i uppdrag att gå till skogen och hugga 
staver  (gärdselvirke) i en trakt, som kallades Hallsberga. Som 
mannen gick där fann han en mössa på en berghäll. 
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Måntro den här mössan kan passa på mitt huvud, tänkte 
mannen och satte den på sig. 

Men det var ingen vanlig mössa, ty som han fått den på sig, 
fick han förmåga att se sådant, som eljest var fördolt för mänsk-
liga ögon. Han såg hur trollen sprang ut och in i berget och lyss-
nade. Just i detsamma ringde det till middag i Blombacka väl-
lingklocka. 

Nu ringer det på Blombacka! ropade trollen till varandra, 
varpå de skyndade fram till herrgården. 

Torparen följde efter. När han kom in i köket, satt folket 
bänkat omkring det stora matbordet, nu som vanligt, men tack 
vare mössan kunde torparen se åtskilligt mer. Han såg hur trol-
len trängt sig in mellan gårdens folk och hur som de högg till 
sig matbitarna. Folket menade sig äta, men trollen tog musten 
och kraften i maten. Detta var alltså orsaken till att gårdens folk 
jämt gick hungrigt. 

Torparen gick därpå in till patron och berättade om sitt 
fynd och vad han tack vare detta fått se. Han uppmanade patron 
att ta på sig mössan och gå ut i köket. Patron följde rådet och 
fann att det förhöll sig just så som torparen berättat. 

Efter den dagen upphörde man att ringa i Blombacka mat-
klocka, när folket skulle in och äta. Trollen kunde inte passa på 
rätta tiden, och de vid gården anställda kunde åter äta sig mätta. 
(Norra Vånga.) 

En gång för mycket länge sedan hölls bröllop i en gård, som 
låg på kyrkbacken och helt nära nuvarande Bäsingen i Larv. 
Fram på kvällen gick bruden ut för att svalka sig litet mellan 
danserna. Då fick hon se Bäsinga hög stå på guldpelare, och trol-
len dansade under den. Hon fick lust att gå dit och dansa med dem. 

Men nu är det nog bäst att jag går tillbaka, tänkte hon 
om en stund, för eljest kanske de undrar vart jag tagit vägen. 

När hon kom ut ur högen, var det redan ljusan dag. Men 
än mer förundrade det henne, att hon inte kunde finna bröllops-
gården, och inte heller kände hon igen sig för övrigt. Då gick 
hon in på ett ställe och frågade sig för. 

Då är du min farfars brors brud, sade kvinnan på stället. 
Hon gick ut bröllopsdagen på kvällen och hördes aldrig mera av. 

1 detsamma föll bruden ned och blev till mull. (Larv.) 
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Under julnatten var det farligt att komma i närheten av 
berg, där trollen höll till, ty då kunde man bli bergtagen. 

Det var en man, som skulle rida till ottesången i kyrkan, 
och vägen gick fram utmed ett berg. Då kom där en så vacker 
kvinna ut ur berget och bjöd honom att dricka ur ett silverhorn. 
Mannen tog emot hornet och låtsade sig dricka, för han ville inte 
göra den vackra kvinnan emot, men han visste ju inte vad för 
en dryck han bjöd honom på, och därför kastade han ut inne-
hållet baköver sig, så att kvinnan inte märkte det. Men några 
droppar föll på hästens länd; då blev denne skrämd och satte åstad. 

Trollen rusade ut ur berget för att få igen sitt horn, som 
mannen tog med sig. Han red undan allt vad han förmådde, men 
hur han red, så vann trallen på honom. Han var nära att ge allt 
förlorat, då han hörde en röst, som ropade: 

Ri in på akern, din våle, 
å inte på vägen den håle! 

Han följde rådet och red in på åkern, och då såg han hur det 
kom liksom rödglödgade järnstänger utefter vägen. Hade han inte 
ridit av vägen, som han gjorde, hade han varit förlorad. Åkern 
var av Gud välsignad jord, där hade trollen ingen makt. 

När de sedan kom att se efter, var håren borta på hästens 
länd, där som dropparna av trolldrycken fallit. (Larv.) 

Trollen ville så gärna byta barn, om de kom åt. Men de kunde 
inte gå in i hus, där det fanns eld på härden. Det hörde också 
till allmän sed, att man skulle hålla eld i spisen natten över i 
hem, där det fanns ett nyfött barn. Ett brinnande ljus hade natur-
ligtvis samma verkan, men det slocknade så lätt. Elden i spisen 
var vida tillförlitligare, och var det vinters tid, behövde man elda 
för att underhålla värmen i stugan. Det förekom även, att man 
höll vaka över det nyfödda och odi3pta barnet. Dopet förrättades 
om möjligt redan på andra eller tredje dagen efter barnets födelse. 

Seden att ett ljus skulle brinna natten över i hem med nyfött 
barn fortlevde ända fram mot 1800-talets slut. 

Det var på ett ställe, där husfadern själv skulle vaka över 
sitt nyfödda barn, men trött som han var, somnade han in och 
sov både länge och väl. Utan tillsyn brann ljuset ned och slock-
nade. Då passade trollen på att byta barn. När faddrarna dagen 
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därpå for till prästen för att döpa barnet, hörde de en röst inifrån 
det stora berget utmed vägen, som frågade: 

Du Bellen-Raga, 
vart ska du vägen taga? 

Barnet svarade: 
Jag ska till prästen fara 
att undfå kristendomen bara. 

I detta fall röjde trollungen sig själv med detsamma. Dylikt 
hände dock mera sällan, det var först så småningom man kom 
underfund med att barnet var förbytt. Hur man då gick till väga 
för att om möjligt återfå det rätta barnet, framgår av följande 
berättelser. 

Förstod modern, att hon fått en bortbyting i huset, lade hon 
honom på golvet, och så tog hon kvasten och sopade ut ungen. 
Då började hon där framtill i stugan och fortsatte att sopa, tills 
hon kom till dörren. Ungen fick sig en knuff av kvasten allt 
emellanåt och skrek, så att det hördes lång väg. Och det var just 
meningen, det. 

Det var på ett ställe, som de sopade ut ungen. När de kom 
till dörren, kom barjakjaringa med det riktiga batnet och tog till- 
baka sitt eget. 

— Ska du behandla mitt barn på det viset! sade hon till 
hustrun. Och jag som har varit så rädd om ditt. (Siene.) 

Bortbytingen skulle sopas ut tre torsdagskvällar i följd. 
Tredje kvällen kom trollkvinnan tillbaka med det riktiga barnet. 
(Hudene.) 

Det berättas även, att trollen understundom passade på och 
bytte barn, då man slåttade i ängarna. Hustrun deltog nästan 
alltid i dessa arbeten. Hade hon dibarn, fick detta ligga i en korg, 
som ställdes i skuggan bakom någon buske. Men ett dylikt byte 
lyckades endast om barnet ej var riktigt döpt. Prästen kunde till 
exempel ha glömt eller hoppat över någon punkt i dopformuläret. 
Man var därför särskilt angelägen om, att prästen följde sin hand-
bok till punkt och pricka. Ju mer han läste, desto bättre. (Hudene.) 

Det förbytta barnet kallades bortbuting, buting eller batting. 
En bortbyting växte inte som andra barn. Huvud och armar 

växte men inte den övriga kroppen. Inte heller artade han sig. 
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Ett annat kännetecken var att bortbytingen aldrig blev mätt; ej 
heller kunde han lära sig att tala som andra barn. 

På Lussebacken hade de en gång en pojk, som bara huvudet 
växte på men inte kroppen, den förblev liten och klen. Då anade 
man att det var en bortbyting. 

En dag ställde lussebackamoran till med brygd, men det vart 
en konstig brygd: hon bryggde i ett äggskal. 

Va sa I jara nu? frågade bytingen. 
Jo, kongen sa kåmma hit, sa moran då, å nu sa vi brögga, 

så vi kan ta imot honom. 
Ja har sett toppen på Tiven å rota på trät tre gånger, sa 

bytingen då, män allri har'a sett nån bära säk åt på dä viset förr. 
Jasså, ä du en å dä slaget, sa moran då, så sa vi snart 

jara uss å mä däk. 
Därpå eldade hon upp bakugnen och låtsade sig vilja kasta 

in bytingen i den. Men då kom trollkäringen tillbaka med det 
rätta barnet och tog sin egen unge igen. På så sätt vart man kvitt 
bytingen. (Larv.) 

Enligt en variant berättas, att när trollkvinnan kom tillbaka 
med barnet, sade hon: 

Tänker du göra mitt barn så illa! Se, hur väl jag har skött 
om ditt. (Längjum.) 

Ett torparfolk, som bodde i närheten av Hylteberget i Alboga, 
råkade få en unge förbytt. Ju äldre han blev, desto besynnerligare 
vart han. Huvud och armar växte men inte kroppen, den för-
blev liten och klen, så han dugde just ingenting till. Inte heller 
kunde han lära sig att tala som annat folk. Skulle han säga två, 
så sade han tjå. Men han var skicklig till att fånga kräftor; under 
den tid på hösten, då de var lovliga, låg han nere vid Sämsjön 
både sent och tidigt, och på så sätt gjorde han sig rätt goda för-
tjänster. När han räknade upp kräftorna, räknade han så här: 
häxti, häxtien, häxtitjå (sextio, sextioen, sextiotvå). Och skulle 
han säga sextiosex, sade han häxtihäx. (Od.) 

Odens jakt. 

Det var en furste, som jagade på en viss högtidsdag, vilken 
alla måste helighålla, alla utan åtskillnad. Det hade prästerna givit 
befallning om på det strängaste. Men fursten — han hette Oden — 
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trotsade deras påbud och jagade ändå. Då ställde de om, att han 
fick jaga i luften i all tid, som världen står. Det fick han till straff. 
(Källunga.) 

Enahanda berättas om en hövding, som hette Åke Viking och 
som försyndade sig svårare än någon annan. Han hade fattat 
kärlek till en annan hövdings enda dotter, men fadern, som var 
kristen, avvisade Åke, ty denne var hedning, därtill en vild och 
hänsynslös sälle. Och så lät han sin dotter gå i kloster för att 
ha henne i säkert förvar. Men Åke hade lika litet försyn för klos-
ter och klosterlöften som andra heliga ting. Han trängde in i 
klostret med beväpnade män och tog den han ville ha med våld, 
fast hon var vigd till nunna. Då blev han såsom helgerånare 
dömd fridlös för både tid och evighet. Det dröjde ej heller innan 
straffet kom över honom, ty under flykten från klostret stupade 
hästen, och både Åke och hans tillämnade brud omkom. Åke 
kunde dock ej få ro i sin grav såsom andra jordiska varelser, utan 
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i likhet med Tur-Oden måste han tid efter annan rida omkring 
i luften. Den ritten kallade de gamle för försundelseritt (försyn-
delseritt). 

Jag minns att de gamle brukade tala om ena jakt, som gick 
fram i lufta. Det lät alldeles som när hundar driver. Man kunde 
urskilja tre slags läten, det var både större och mindre hundar, 
som drev. Jag hörde det aldrig, men vår granne, Anders, och 
fler med honom hade hört jakta. Ja, det fanns allt de, som både 
hört och sett den. Det skulle vara Oden, som jagade. (Ornunga.) 

Det var ett sådant resonerande om den jakten, när en var 
barn, men det var väl ett slags fåglar, kan jag tro, för vad skulle 
det eljest vara. Men på den tiden trodde de, att det var allt som 
dåligt är. 

En gång hade min mor varit borta, och det var rätt sent på 
kvällen, innan hon kom hem. Då var hon så medtagen och kla-
gade över svåra smärtor upp över bröstet. Jag har väl råkat ut 
för Oens jakt, sade hon. Och så ställde hon sig framför spisen 
och höll upp båda handflatorna mot elden, sedan strök hon över 
de bara brösten med dem. Men när det inte hjälpte, gick hon ut 
på trappan och strök över brösten, sedan höll hon upp handfla-
torna mot luften och sade: 

Dätta har'a fått i lufta, å nu jer ja lufta dä ijän! (Alguts-
torp.) 

Under mörka och stormiga nätter kunde man ibland få höra 
Odens jakt dra fram genom skogen. Då hördes sus och dån i 
luften och hundar, sam skällde i ett. Då var det bäst att söka 
hus, var man fortast kunde. Vad han jagade, är ingen som vet, 
men drevet kom vanligast från eller gick åt Solaberget till, så 
antagligen var det trollen, han ville åt. Men det var inte heller 
nådigt för människor att möta den jakten. Sådant hände allt, 
måntro. Mången gång var det väl inte mer än nätt och jämnt att 
den stackare, som det gjorde, kom undan med livet. (Hudene.) 

Min far ville aldrig vara ute mellan elva och ett på natten, 
säger en berättare. Skulle vi ut särskilt tidigt, som man måste, 
då det var fråga om långresor, brukade far säga: 

Vi reser strax efter ett, för då är Odens jakt över. Eller: 
Vi får lugna oss, tills jakten är överstånden, för den vill 

jag inte komma i möte med. 
Likaså var han alltid angelägen om att han skulle vara hemma 
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före klockan elva på kvällen. Hade han inga utsikter att nå 
hemmet dessförinnan, sökte han sig nattkvarter utefter vägen. 
(Ornunga.) 

Andra berättare håller emellertid före, att jakten går mel- 
lan tolv och två på natten, och dessa båda timmar borde man hålla 
sig inomhus, om man ville undvika obehagliga möten. 

På den tiden jag var barn och växte upp, säger berättaren 
av följande, brukade far eller mor i regel gå in till Skara torg 
en gång i veckan. Än var det en bit smör, än lite fågel eller annat 
vilt, som skulle saluföras. Far var skomakare till yrket, men han 
som jag hade han en sådan kärlek till skogen, att han inte kunde 
bärga sig med mindre, än att han kom ut allt emellanåt. Ibland 
turade det sig rätt bra för honom, och då gällde det naturligtvis 
att omsätta jaktbytet i penningar. Vad som än skulle torgföras, 
måste man emellertid vara uppe i tid, för vi hade drygt halvannan 
mil in till• staden. 

En gång, då mor gett sig upp i tidig otta för att torga 
klockan var väl så där mellan ett och två — kom hon in och 
väckte far och mig. 

— Nu är Oden ute och jagar igen! sade hon. 
Far och jag rusade upp och ut båda två. Då hörde vi sus och 

dån i luften, det var tungt dån, såsom när det blåser om hösten 
och luften är regnmättad. Och så var det en massa hundar som 
drev; det var både grövre och finare skall. Jakten drog fram med 
väldig fart. Vi såg visserligen ingenting, men av skallet att döma 
drog den fram med samma hastighet som en flygmaskin nu för 
tiden. Som vi stod där och lyssnade, hörde vi ett par skott, och 
därmed upphörde jakten. Hundarnas skall hördes skarpt och gällt, 
men skotten kom mera dänt (dovt). 

Jag undrade naturligtvis vad det var fråga om, och då sade 
mina föräldrar, att det var Oden, som var ute och jagade skogsrå. 
(Norra Vånga.) 

I Larva Ensäna var de ofta ute för förvillelser och andra be- 
synnerligheter, och där brukade Odens jakt gå fram titt och tätt, 
enligt vad de gamle berättade. 

Lars i Jongstorp, som var torpare under Hubo, gick en kväll 
genom Ensäna. Då fick han höra att det lät så besynnerligt. Han 
anade att det var Odens jakt, som kom, och därför sprang han 
av vägen och ställde sig invid en ek, för det skulle vara bra att 
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komma intill träd vid sådana tillfällen, hade han hört sägas. 
Kunde de gripa tag i en gren eller famna omkring stammen, var 
de i säkert skydd. 

Först kom en kvinna springande. Hon hade långt hår och 
hängande bröst. I förbifarten kastade hon till Lars en brödkaka. 

Ge den åt hundarna, som kommer efter mig! sade hon. 
Men Lars tog kakan och slängde den inåt skogen, så långt 

han kunde, för han förstod vad det var för en kvinna. Och när 
hundarna kom — de hade hängande tungor och flämtade hårt — 
fick de löpa vidare utan hinder från hans sida. Strax efter kom 
jägaren. 

Det var väl att du inte hejdade mina hundar! sade han. 
Och så var han försvunnen. 

Lars stod kvar vid eken en stund, för det var inte bra att 
ge sig ut på stig eller väg med detsamma som jakten gått fram. 
Medan han stod där, kom jägaren tillbaka. Då hade han troll-
kvinnan hängandes på sadelknappen framför sig. Lars kände igen 
henne på det svarta håret, som flög och for för vinden. (Längjum.) 

På den tiden, då slättbönderna körde till Borås med spann-
mål, kunde det hända, att de råkade ut för Juans jakt. Särskilt 
var de rädda för Jultorp i Larv, för där brukade jakten gå fram 
titt och tätt. Körde bönderna direkt, d.v.s. utan att rasta eller 
ligga över på vägen, måste de ta natten till hjälp både när de 
körde åstad och hem. Skulle de hinna fram till Borås torg i rätt 
tid, måste de ge sig av strax efter midnatt. När de då kom till 
Jultorp, kunde det hända att de fick hålla stilla en stund, medan 
jakten drog förbi. 

— Vad det var för en jakt? — Ja, säg det. Svarta hundar 
som skällde och drev, det kunde formännen både se och höra, 
men ingen människa syntes till. Skamstu, förstås. Passade män-
nen sig inte utan kom i möte med jakten, körde de omkull och 
blev liggande i vägdikena. Då kunde det gälla livet. (Tråvad.) 

Hin jakta, ja, det var en konstig jakt, den gick över både berg 
och skog, kärr och moras. Det var långhåriga ryttare i granna 
dräkter, som jagade. 

Vad de jagade? — Ja, antagligen var det någon människo-
vård (vålnad), de förföljde. (Alingsåstrakten.) 
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Skogsrået. 

Skogsrået var ett kvinnligt väsen, som höll till i skogeri. Det 
vanligaste namnet var nog skogsfrua eller skogsmamsella. 

Skogsfrun, den var grann och fin, den. Den kunde de till och 
med få se på gatorna i Skara stad. Då var hon klädd i siden, så 
det frasade om henne. 

En gång var det en man från ett litet torpställe öster ut i 
Norra Vånga, som var på väg in till Skara torg med lite vilt för 
att sälja. Som han kom in i staden, fick han se en så fin mam-
sell gå på gatan framför sig. Det var dock mera sällan, som 
stadens mamseller var i rörelse så tidigt på dagen, och därför 
kom mannen att uppmärksamma just den här. Men som hon 
gick, föll svansen ned, så den stack fram under kjortelvåden. 
Då var det inte svårt att se, vad det var för en mamsell. Mannen 
ville dock ej att skogsfrun skulle gå och bli till åtlöje bland folk 
i staden. Han skyndade på sina steg, och när han kom i bredd med 
henne och kunde tilltala henne utan att väcka uppmärksamhet, 
sade han: 

— Mamsell ska lyfta upp släpet! 
— Tack ska du ha, för att du underrättade mig om det, 

sade hon då. Det skall jag löna dig för. 
Och det gjorde hon. När mannen efter den dagen gick ut 

på jakt, fick han alltid skjuta åtminstone något. Andra kunde få 
gå ärandevrak (gå hem tomhänta), men aldrig han. (Edsvära.) 

Den jägare, som stod väl med skogsfrun, hade alltid tur. 
Han fick byte, även om ingen annan fick något. Men det var en 
farlig hjälp, ty att sätta sin lit till skogsfrun, var detsamma som 
att giva sig i Skams våld. 

Det var en dräng, som tog sig det orådet före att gå ut på 
jakt en söndagsmorgon. Han hette Lars. Då fick han se en så 
grann kvinna, som satt på en stubbe i en skogsglänta och kam-
made sitt hår. Det var gult och grant och så långt att det vällde 
ut i vågor över skuldrorna. Lars sade sig aldrig ha sett en kvinna 
med grannare hår. Men hur det var, råkade han få se en skymt 
av hennes rygg, och den var långt ifrån grann, den liknade mest 
en murken stubbe. Därmed var förtrollningen bruten. 

— Nej, mej frestar du inte längre, tänkte Lars, och så kas-
tade han upp sin bössa och sköt henne. 
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I samma ögonblick, som skottet gick, var kvinnan försvun-
nen. Lars gick fram till stubben och granskade den. Då låg där 
en smula aska, så mycket som man kan knacka fram ur en rök-
pipa, det var allt. 

Sedan blev Lars veller (vilsen). Han gick och han gick, men 
någon stig eller väg, som ledde hemåt, fann han inte. Först nästa 
dag lyckades han gå sig tillrätta. Det fick han till straff för att 
han sköt på skogsfrun. Efter den dagen aktade mannen sig för att 
gå ut på jakt under gudstjänsttid. (Norra Vånga.) 

Det var en vandrare, som lagt sig att sova på ett höränne 
(höskulle). Fram på natten vaknade han av vargtjut och oväsen, 
och rätt som det var, kom en kvinna och hoppade upp i gluggen 
till hörännet. Det var den, som vargarna ville åt. Men väl i säker-
het satte hon sig i gluggen och gäckades med vargarna. 

Tass, å ta fot! sade hon och sträckte ned foten så långt, 
hon tordes. 

Men för varje gång vargarna gjorde hopp för att hugga tag 
i foten, drog hon till sig den lika fort. I nästa stund stack hon 
åter ned foten med ett: 

Tass, å ta fot! 
Mannen låg där en stund och lyssnade till oväsendet. Han 

kom snart underfund med, att kvinnan var ett skogsrå, och den 
ville han inte ha till kamrat för natten. Som hon sträckte ut 
foten för att få se vargarna göra sina fåfänga hopp, passade 
mannen på att ge henne en spark där bak. 

Tass, å ta hela beten! sade han. 
Hur det var lyckades rået rädda sig undan vargarna och 

sprang vidare. Vargarna följde naturligtvis efter. Mannen skyn-
dade också bort från rännet, klokt nog, ty om en stund var 
skogsrået tillbaka för att leta rätt på mannen, som sparkat ut 
henne. (Edsvära.) 

Det var en gubbe som låg bort i skogen och brände tjära. Så 
en kväll kom ett så fint fruntimmer och sökte ställa sig väl med 
honom. Men gubben var på sin vakt, ty han anade att den fina 
mamsellen inte var den, hon gav sig ut för. När hon frågade 
gubben, vad han hette, svarade han, att han hette Själver. 

Nu var det rätt kallt den kvällen, och medan gubben var 
sysselsatt med sina göromål, tog mamsellen tillfället i akt att 
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värma sig, först bak, sedan fram. Då fick gubben se att hon var 
ihålig som ett baktråg där bak. 

Jaså, tänkte han då, nu vet jag vad du är för ena. Och 
så tog han en slev het tjära och smet till henne med den i bak-
ändan. Då sprang kvinnan till skogs, ropade och skrek så det 
hördes lång väg: 

Bränder, bränder! 
Då var det en röst i skogen som frågade: — Vem har gjort'et? 

Själver gjort'et, Själver gjort'et! skrek hon. 
Själver gjort'et, får själver ha't! svarade rösten. Sedan 

hördes ingenting mer. (Edsvära.) 

Sjörået. 

Min morfar och morbror Albin var en gång ute och fiskade 
kräftor i Sämsjön, berättade en äldre fru. De höll till på några 
holmar i sjöns södra del åt Od till. Som de låg där och rodde 
mellan holmarna, fick de se något vitt, som rörde sig i vattnet 
en bit framför ekan; det liknade ett par människor. Morbror 
Albin ville ro fatt på dem, men det ville morfar inte vara med 
om. Det var sjöjungfrur, sade han. (Od.) 

Gubbarna, som bodde på småtorpen öster ut i socknen och 
som hade utsikt över Rösjön, hade alltid så mycket att berätta om 
den rika frua i Rösjön. De kunde berätta om vilken grann boskap 
hon hade, och vilka .stora lak hon brukade ställa till med. 

Nog för att de kunde göra stora och granna lak på herr-
gården, men se, i det fallet stod frua i Rösjön ingalunda Höbergs-
frua efter, brukade gubben på Lindöna säga. 

Sjö frua hade boskap i mängd; ibland kunde man få se hen-
nes boskap gå och beta på sankmarkerna utmed sjön, men så 
snart någon kom i närheten, rusade hela flocken i sjön och för-
svann. (Norra Vånga.) 

Sjöfrun hade stora och granna skepp. En gång såg ett par 
skeppare på Vänern hur sjöfrun styrde in mot Lidköping. Då 
hade hon inte mindre än tolv skepp, och alla gick med spända 
segel. Berättaren försäkrade, att man aldrig kunde se grannare 
skepp. Men som man väl fått ögonen på dem, var de försvunna. 
Så efter en stund uppenbarade de sig kanske på nytt. 
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Styrde sjöfrun in mot hamn, förestod storm, då var bäst att 
vara på sin vakt. 

En gång var det ett par fiskare, som givit sig rätt långt ut till 
sjöss — det var på Vänern. Som de satt där, upptagna av sitt 
fiske, fick de se ett okänt skepp med spända segel styra in mot 
Lidköping. Men så med ens var det försvunnet. Om en stund fick 
de åter syn på samma skepp, som då befann sig betydligt när-
mare hamn. Då förstod männen i fiskebåten, att de måste söka 
hamn, de ock. Ja, i hamn kom de, men det var i sista stund, innan 
stormen bröt ut, och det blev en fruktansvärd storm. (Jung.) 

På den tiden svenskar och danskar jämt låg i luven på var-
andra, hände sig en gång att sjöfrun kom ombord på ett av 
svenskarnas skepp och sade: 

— Nu kommer de danske. Håll er nu beredda och rikta 
kanonerna så som jag säger. Och så visade hon matroserna varåt 
de skulle rikta sina kanoner. 

Danskarna kom mycket riktigt. De hade tänkt att överrumpla 
svenskarna och hade antagligen så gjort, om sjöfrun inte var-
skott dem i tid. Striden pågick i tio timmar, så det var en hård 
strid, men de svenske vann till slut. (Trästena.) 

Näcken, strömkarlen och bäckahästen. 

Näcken bodde i strömmar och forsar av nordrinnande vat-
ten; han kallades ock allmänt strömkarn eller strömgubben. En 
del håller emellertid före, att det är skillnad på näck och ström-
karl. Näcken höll visserligen till i strömmar och fall, även han, 
men hans egentliga tillhåll var sjöarna och flodernas lugnvatten, 
där näckrosorna stod och gungade, under det att strömkarlen 
alltid uppehöll sig i strömmarna, som framgår av namnet. Man 
håller även före, att näcken var ett ondskefullt väsen, som stod 
efter människors liv. Strömkarlen åter var en liten oförarglig 
varelse, som gjorde varken djur eller människor något förnär. Han 
endast förljuvade tillvaron med sin underbara musik. 

Mellan Knutskvarn och Borga kvarnar bildar Lidan en ganska 
stor och bred hulj, vilken i berättarens ungdom gick under nam-
net Neckehulj. Namnet är väl fortfarande detsamma, ehuru man 
ej har samma intresse av huljen nu som då. En del gamla 
namn liksom dör bort med tiden. En större sten nedanför den 
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Parti av Lidan vid Lidafors i Edsvära, där ån bildar en s.k. hulj. Under som-
maren, då vattnet står lågt och stränderna kantas av säv och vass, ter sig 
huljerna ej särskilt stora, men höst och vår, då vattnet breder ut sig över 
de sanka stränderna, förvandlas dessa lugnvatten ej sällan till små sjöar. 
Huljerna har varit fruktade, och det med rätta, ty de har vanligtvis bråddjupa 
stränder. 1 gången tid fruktade man huljerna även av den orsaken, att över- 

naturliga väsen troddes hålla till i dem. Foto Erland Hast 1949. 

branta strandsluttningen på södra sidan gick under namnet Nicke-
eller Neckesten, ty på den brukade näcken understundom sitta. 
(Edsvära.) 

Se näcken, den är farlig, den var de gamle så rädda för, 
säger samme berättare. Han lockar till sig barnen med de stora 
och granna näckrosorna, som står och gungar på branten till 
något bråddjup, men inte •  tänker barnen på sådant, när de ger 
sig ut efter dem. Så trampar de på någon slipprig sten, halkar 
och faller omkull, och kommer de bara en gång under vattnet, 
så blir de där. Då snärjer de in sig i nate och tågor och vad det 
är allt, så det är stört omöjligt för dem att ta sig upp. De trodde 
allt, de gamle vill säga, att det var näcken, som snärjde in dem, 
för han ville åt människoliv. (Edsvära.) 

Det var .väl ingen som vågade gå i å eller sjö för att bada 
utan att först sticka en kniv eller annat stål i stranden. Det kal-
lades att binna näcken. Ävenså brukade de läsa en ramsa: som 
18 
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skulle vara till skydd. När de sedan kom upp efter badet, brukade 
de kasta en peng i vattnet. Den skulle näcken ha. En knapp kunde 
också gå an, om den var av metall, eljest dugde den inte. Näcken 
var mycket hämndgirig; fick han inte vad han skulle ha, häm-
nades han. (Hudene.) 

Om näckens utseende berättas: 
Näcken var alltid gammal, han hade långt hår. (Längjum.) 

Näcken låg och flöt på vattnet eller drev med strömmen långa 
stunder, men rätt som det var försvann han i djupet. Ibland kröp 
han upp på en sten och satte sig. Det var en liten gubbe med 
långt grönt skägg. Min mormor berättade, att hon sett honom 
många gånger, och hon sade sig ha sett honom så tydligt, så tyd-
ligt så, omtalade sagesmannen. (Trävattna.) 

Även strömgubben beskrives som helt liten, men han besatt 
en oerhörd styrka. Han uppenbarade sig stundom i kvarnarnas 
hjulhus, och då bar han vanligtvis röd mössa. 

Näcken spelade i forsarna alla högtidsaftnar, först och 
främst om jul och midsommar. Den, som ville höra näcken spela, 
skulle passa på en sådan afton. 

Det var en präst i Södra Björke, som hette Risbeck.1  En jul-
dagsmorgon, då han reste till Hudene för att hålla ottesång, fick 
han höra näcken spela i en fors utmed vägen — det var nog den 
forsen, som är nedanför Lundagården. 

Jag vet att min förlossare lever, spelade näcken. 
Du har ingen förlossare! sade prästen. Förr skall det växa 

rosor på mitt piskeskaft, än att du får förlossning! 
Då vart näcken översiggiven. Han drog till att snyfta och 

gråta och slog sönder sin fiol mot stenarna i strömmen. 
Men när prästen slutat ottesången och kom ut till sitt åkdon 

för att fara hem, var hans piskskaft fullbesatt med rosor. De 
blommade så grant, alldeles som om det skulle varit mitt i som-
maren. Då ångrade prästen sig, och när han kom tillbaka till 
forsen, ropade han: 

Spela, du näck, din förlossare lever! 
Då började näcken åter att spela. (Hudene.) 
Mot denna berättelse skulle kunna invändas, att vägen mel- 

lan Södra Björke och Hudene kyrkor ej går fram utmed ån, men 
1  Carl Risbeck var född 1781, komminister i Södra Björke 1816, kyrko-

herde därstädes åren 1830-45, död 1866. 
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den väg, som numera användes, har tillkommit senare. Den 
gamla vägen gick över Älvatorp, Klastorp och Lundagården. 
Vidare är att märka, att denna väg ursprungligen gått fram be-
tydligt närmare ån än nu. 

En gång var det en •mjölnare på Holmen, som malde en 
tummesmässenatt (tomasmässenatt). När det led mot midnatt, tog 
kvarnen till att gå så hiskligt fort, och så tvärstannade den. Då 
tog mjölnaren sitt lyse och gick ned i underkvarnen för att se 
hur det var fatt. Då satt där en liten gubbe gränsle över dune-
stäcken och höll i det stora kugghjulet med båda händerna. Han 
hade röd mössa, den lille gubben. 

— Se, här sa du få, sade mjölnaren, bara du later mäk mala. 
Och så tog han upp en blank tolvskilling, den blankaste han hade, 
och gav honom den. 

Då släppte gubben taget om hjulet och försvann. Sedan kunde 
mjölnaren mala ostörd. (Hudene.) 

Johannes på Berget eller Bergel, som han vanligtvis kalla-
des, var en omtänksam gubbe. Natten till tomasdagen slog han 
alltid en slatt säd i ån, en tre kannor eller så. Sedan kunde Bergel 
mala så länge han behagade. (Hudene.) 

Om mjölnaren inte gav strömgubben tre kannor råg natten 
till tummesmässe, gick det galet. Rågen skulle slås i kvarnrän-
nan. (Tråvad.) 

Så gammal jag är, sade mjölnaren i Kvarnö en gång, så vet 
jag mig inte ha malt en enda tummesmässenatt utan att kvarnen 
krånglat på ett eller annat vis. Bäst är att slå igen dammluckan 
med sols nedgång på kvällen till tummesmässe. Då har man 
åtminstone kvarnen i skick, när nästa dag kommer. (1880-talet, 
Larv.) 

Strömgubben höll till i kvarnforsar och hjulhus. Det är en 
liten oförarglig en, den behövde ingen vara rädd för. De gamle 
kallade honom vanligtvis för tummesmässegubben, för han bru-
kade spela i kvarnforsarna natten till Tomas dag, och då ville 
han att det skulle vara tyst i kvarnen, då fick den inte mullra 
och gå. Att det inte bara är prat, kan jag själv intyga, säger 
berättaren, för jag har själv hört tummesmässegubben spela en 
gång i min ungdom, då jag var hemma hos far och hjälpte honom 
med kvarnen. Jag passade på en kväll, natten till tummesmässe, 
och jag hade lyckan med mig, för rätt som det var stämde han 
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upp nere i hjulhuset. Det var en så ljuvlig musik, att den kan 
inte beskrivas. Den liknade mest en eolsharpa, när någon verk-
lig musiker trakterar den. Det var knäppningar och löpningar 
och sångbara melodier däremellan. Jag blev så betagen i den 
underbara musiken, att jag kom mig ingenting för på en lång 
stund. Men så kallade far på mig och frågade, var jag höll till. 
Då skyndade jag mig fram till honom och sa: 

Far, tummesmässegubben spelar här nere i hjulhuset. Kom 
med, så ska du få höra! 

Du pratar, tyckte far då, för se, han hade blivit omvänd, 
och efter den dagen ville han aldrig höra talas om något sådant. 
Det är väl någon vattenstråle, som du hör spela. 

Nej, far, sade jag då, det här är verklig musik. Kom med, 
så får du höra, vad du aldrig har hört förr! 

Då gick far med mig, men när vi kom ned till hjulhuset, 
hade musiken upphört. Då hördes bara vattenstrålarna, som 
pinade sig igenom hålen i kvarnrännan, och vattendropparnas 
fall, men musiken, den var som sagt förstummad för den gången. 
(1880-talet, Hudene.) 

Under stilla och lugna kvällar — inte alltid men ibland — 
kunde de, som bodde i närheten av ån, höra strömgubben spela 
i Lidaforsen. Han brukade även spela i Rangelaforsen; det var till 
någon av dessa forsar, de brukade gå, som ville lära sig spela. 

Det var särskilt under vårkvällarna, som strömgubben lät 
höra sig, men det var farligt att stå och lyssna till hans spel, om 
man inte hade någon mening med att lära sig det. Ja, en eller 
annan gång betydde väl inget, men om någon ställde sig att lyssna 
gång efter annan, kom en sådan lust över honom, att han inte 
kunde bärga sig med mindre, än att han gav sig av till forsen, där 
strömgubben höll till, i akt och mening att lära sig hans spel. 
(Larv.) 

Ville någon anlita strömgubben som läromästare, skulle han 
gå till forsen tre torsdagskvällar i följd. Han skulle gå ensam och 
under tystnad. Första natten gick ju an att sitta där, men redan 
då kunde han få se besynnerliga ting. Andra kvällen frestade det 
verkligen på. Då sjöd och brusade det hemskt i forsen, och svarta 
hundar kom Upp och dansade på stranden, men om spelman-
nen blott satt kvar och fortsatte med sitt spel, försvann hun-
darna. Sprang han däremot sin väg, var allt förlorat. Den tredje 
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Kvissle bro. Till vänster om den på bilden synliga strömf äran går den något 
större och högre liggande »kvarnåra», som driver Kvissle kvarn. Genom 
springor i berget sipprar vattnet ned till den lägre ström läran. Under stilla 
vår- och sommarkvällar åstadkommer dessa större och mindre vattenstrilar 
en naturens egen musik, som helt visst verkat befruktande på människors 
fantasi i gången tid. Vidare är att märka att dn flyter mot norr. Hit gick 
spelmän, som ville lära av näcken. Fotot tillhör H j. Hammar, Kvissle, 

Trävattna. 

torsdagsnatten mellan tolv och ett kom strömgubben själv upp 
ur forsen, och då lärde han den, som visat sig ståndaktig och 
bestått provet, att spela danser, polskor och låtar, ja, vad som 
kunde påfordras. Det skedde med endast tre stråkdrag. En förut-
sättning var naturligtvis, att spelmannen hade lust och fallenhet 
för musiken och att han var en man med mod, ty endast mycket 
djärva och modiga män kunde uthärda provet, och endast de kom 
i besittning av den verkliga spelmanskonsten. 

Den konsten fick emellertid ingen för inte. Då strömgubben 
kom upp ur forsen, stack han spelmannen i vänstra handens ring-
finger, så att tre droppar blod kom i vattnet, och Järmed hade 
han spelmannens själ i sitt våld. Vid detta tillfälle skulle ström- 
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gubben ha en svart höna eller en svart katt, varom inte fick 
spelmannen ge sitt eget liv, säger berättaren. (Larv.) 

I Skarstads socken bildar Lidan en fors, som fått namnet 
Prästaströmmen, och där höll strömgubben till. 

Den, som ville lära sig att spela av strömgubben, skulle gå 
till Prästaströmmen tre torsdagar å rad. Den tredje kvällen skulle 
han ha med sig en svart katt, på vilken ej fick finnas ett enda 
vitt hår. Fram på natten, när allt var tyst och lugnt, skulle spel-
mannen kasta katten i strömmen. 

När stplimgubben fått katten, kom han upp ur strömmen och 
frågade, om spelmannen ville lära sig hans spel, vilket denne 
naturligtvis jakade till, om han uthärdat så länge. Strömgubben 
frågade därpå, om spelmannen ville vända näven efter fiolen eller 
fiolen efter näven. Då gällde det för spelmannen att tänka sig 
för, så han gav det rätta svaret, nämligen att han ville vända 
fiolen efter näven, för eljest vred strömgubben av näven på honom. 
(Tråvad.) 

Om spelmannen inte hade en svart katt med sig den tredje 
torsdagsnatten, måste han ge sitt eget liv. Nu friade han sig med 
katten. När näcken fått den i sina händer, synade han den först 
mycket noga, ty det fick inte finnas så mycket som ett vitt hår 
på den, därpå ryckte han katten i två bitar och kastade dem i 
strömmen. (Edsvära, Larv.) 

1 stället för katt kunde spelmannen fria sig med en svart 
höna, på vilken ej fanns ett enda vitt dun. (Trävattna.) 

Enligt de flestas mening måste spelmannen under alla för-
hållanden ge näcken tre droppar av sitt eget blod, och därmed 
hörde han honom till. Ville han rädda sin själs eviga väl, måste 
han avstå från att lära av näcken. 

Envar, som lärt av näcken eller strömgubben, kunde spela 
en polska, som man kallade näckens polska, näckapolskan, näcka-
spelet eller strömkarspolsken. Namnen växlar med berättarna, 
den ene har hört berättas så, den andre så. Till dessa namn kan 
vidare fogas strömkarsslag, äkta strö mkarspolskan och nienne-
polsken. Ordet »slag» syftar antagligen på ett äldre uttryck, näm- 
ligen att »slå på harpa». För övrigt tycks samtliga berättare vara 
ense om, att näcken spelade på fiol, alltså samma instrument som 
spelmännen ,allmänt använde. 

Namnet niennepolskan (Tråvad) syftar därpå, att polskan 
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hade nio repriser; den polskan fick spelmannen ej spela till slut, 
ty om han kom in på den sista reprisen, hade han inte i sin makt 
att sluta utan att någon utomstående ingrep. För övrigt är upp-
giften om antalet repriser i denna polska rätt växlande. 

Strömkarlspolskan hade tolv repriser, uppger en berättare. 
De första tio var inte farligt att spela, och inte den elfte heller, 
om spelmannen blott höll räkning på repriserna, så han inte kom 
in på den tolfte, ty då hade han inte i sin makt att sluta. Då dan-
sade både unga och gamla, om de så aldrig svängt i dans förr, 
ja, till och med döda ting, såsöm bord och stolar. (Larv.) 

Hade spelmannen lärt av näcken, kunde fiolen spela av sig 
självt. Spelmannen kunde sitta och sova men spelade lika bra 
ändå. Och blev det riktigt förtrollat, såsom när spelmannen spe-
lade näckapolskan till slut, kunde till och med stockarna i väg-
gen spela. (Hudene.) 

Där det fanns ängar utmed å eller bäck, kunde man ibland 
få se en vit häst; det var bäckahästen. Kunde de komma denne 
så nära, att de kunde kasta ett stålbetsel över honom, innan han 
sprang ned i vattnet, var han lätt infångad. Då kunde man an-
vända honom som en vanlig häst. Han var ofantligt stark, myc-
ket starkare än andra hästar. Det påstås att det var näcken, som 
förskapade sig till häst, när han lämnade vattnet. (Längjum.) 

En annan sagesman meddelar följande: 
När vi var små, brukade far varna oss för bäcken och säga: 
— I får inte gå ner te bäcken, barn, för då kan bäckahästen 

komma å ta er. (Larv.) 
Det var några barn, som lekte på en äng utmed en sjöstrand. 

Då kom en vit häst in på ängen. En av pojkarna tog sig dristig-
heten att klättra upp på hans rygg, för han ville så gärna rida. 
När de andra barnen såg det, ville de också rida. För varje barn, 
som tog sig upp, sänkte hästen huvudet och längde sig därvid. 
Slutligen återstod endast en liten parvel. 

— Necka (nicka) en gång te! sade den. 
Men då sprang hästen i sjön med sådan hast, att barnen föll 

av och vart liggande på ängen, och det blev deras räddning, ty 
det var näcken, som hade förskapat sig till häst. Hade pojken 
inte, utan att veta det, nämnt honom vid namn, hade han gått i 
sjön med dem allihop. (Södra Härene.) 
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För åtskilliga år sedan fanns en mjölnare i Tunarp i Eriks-
berg, han hette Magnis (Magnus). Förutom kvarnen hade han 
en liten åkerlycka, så han kunde vinterföda en eller i bästa fall 
två kor, men dragare hade han ingen, utan det passade han på 
och lånade, när bönderna kom till kvarnen för att mala. 

En vårmorgon gick Magnis och väntade på en bonde, som 
enligt avtal skulle komma till kvarnen med mälde (kvarnsäd) just 
den dagen, men morgonen gick utan att bonden hördes av. Medan 
Magnis väntade, gick han in till mor i stugan ett slag. Han hade 
emellertid bonden i tankarna, och efter en stund gjorde han en 
titt ut. Då fick han se en vit häst gå och beta på gården. Nu var 
det rätt vanligt, att bönderna under våren och försommaren lät 
sina hästar gå fritt omkring och beta på kvarngården och väg-
kanterna, medan de väntade på sitt mälde (mjöl). Det var Magnis 
så van vid, så det förvånade honom inte att se hästen gå där med 
töm och sele på. Bonden håller förstås till hos lilldrängen i kvar-
nen,. tänkte han. 

Alltnog, Magnis tog och spände hästen för harven och redde 
till sin åker, och när han var färdig med den, spände han som 
vanligt ifrån. Men så snart hästen kom loss, sprang han ned i ån 
och försvann. Då var det inte svårt att förstå, vad det var för 
en häst. Efter den dagen växte det aldrig något på den åkern. 

Nämnde Magnis levde i slutet av 1700-talet, enligt vad sages-
mannen meddelade. Denne senare var född i Eriksberg 1844. 

Lyktgubbarna. 

Under mörka kvällar och nätter, då vandraren eller den 
resande endast med svårighet kunde finna rätta vägen hem, hände 
understundom att en löktegubbe (lyktgubbe) kom fram ur något 
kärr vid sidan om vägen och lyste honom tillrätta. Men en sådan 
tjänst måste gäldas med en penning. Det var nog de, som försökte 
med annat, men det dugde inte. Så snart lyktgubben fått sin pen-
ning, så försvann han. Gav man honom inte, vad han skulle ha, 
gick det vanligtvis så, att man en annan gång fick anledning att 
begrunda det ordspråk, som säger att snålheten bedrar visheten, 
ty då kunde det hända, att lyktgubben lyste samma person vilse 
i stället för tillrätta. 
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Jag skall berätta en händelse, som jag vet är fullkomligt sann, 
säger en gammal minnesgod berättare: 

Det var en dag fram på senhösten, då min morbror Johannes 
i Lönhult var till Hudene och malde. Där fanns ju flera kvarnar, 
men jag vill minnas att han malde vid Berget. Upptaget som det 
var så års, fick han vänta intill sena kvällen, innan hans tur kom. 
Och sedan dröjde det ytterligare en god stund, innan han var 
färdig för hemresa. Kvällen var ovanligt mörk, så mörk som det 
gärna kan bli fram i slutet av november, då luften är disig och 
tung och ingen måne lyser. Emellertid och emedan, när han kom 
till svackan, som är mellan Stenunga och Våcknet, kom en lykt-
gubbe fram ur råsen, som är på vänster hand, då man färdas i den 
riktning, som morbror då reste. Och sedan lyste han honom ända 
hem till Lönhult, nära halvmilen alltså. Han höll sig i bredd med 
vänstra framhjulet. Morbror tyckte allt, att han såg någon som 
rörde sig där, men han kunde inte se så noga, ty kvällen var som 
sagt ganska mörk, och lyktgubben höll sig bakom lyset, det föll 
framåt vägen på samma sätt som då man lyser sig med en signal-
eller cykellykta. Morbror kunde alltså inte urskilja någon gestalt, 
men han hade hela tiden en stark känsla av att det var någon. 
Och lyste gjorde det, så han såg vägen lika grant som i det klaraste 
månsken. 

På så sätt kom morbror lyckligt och väl hem, fast det var 
mer än vanligt mörkt den kvällen. Vägen gick fram genom djupa 
skogen ända från Våcknet och hem. 

Nu visste morbror mycket väl hur man skulle gälda en sådan 
tjänst, men han tänkte som så: 

— Jag dröjer väl lite med pengen, så får jag se hur länge han 
lyser mig. 

Men det var inte farligt, lyktgubben svek honom inte. Han 
vred och vände på sin lykta, så morbror såg att spänna ifrån, och 
när han ledde in hästen i stallet, följde lyktgubben efter och ställde 
sig i dörren, medan morbror hängde upp selen på sin knagg och 
gav hästen nattfoder. Sedan drog morbror in mjöllasset i vagn-
skjulet, och lika villigt lyste gubben då. Det var ett sken så starkt 
stundvis, att morbror började ängsla sig för att gubben skulle 
sätta eld på ladugården. När allt var färdigt, gick morbror fram 
på gården. Och tror ni inte att lyktgubben följde med då ock. 
Jomen, ända fram till trappan. Då tog morbror upp en penning 
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ur pungen, och i samma ögonblick han kastade den, så försvann 
skenet. (Hudene.) 

Det var en man som var ute och gick en lusseafton sent på 
kvällen, han hette Lasse. Då fick han sällskap med en lyktgubbe, 
som var så ovanligt vänlig och tjänstaktig. 

Luss i natt, Lasse lelle! sade lyktgubben, och det upp-
repade han gång efter annan, under det att han sprang vid sidan 
om Lasse och lyste honom. Han väntade sig förstås ett erkännande 
ord och en peng för sin tjänst. Men Lasse var i dåligt humör; han 
förblev tyst, ända tills han stod på trappan till sin egen stuga. 
Då röt han till: 

Så tig med ditt sarj! 
Lyktgubben försvann ögonblickligen, men Lasse, som trodde 

sig så säkert hemma, kunde inte finna rätt på dörren, fast han 
stod på trappan, utan han villade sig ut i skogen och ned i ett kärr. 
Han kom inte hem den natten. (Edsvära.) 

Om lyktgubben berättas vidare, att han vakar över sina skat-
ter. Där man ser sken om nätterna, där ligger en skatt dold. Så 
sade och trodde man förr. 

Det var en bonde, som hade en mosse i närheten av sin gård, 
och där sprang lyktgubben jämt och ständigt omkring med sin 
lykta. Bonden tyckte att det var ansjogt (spöklikt), så han sålde 
gården för att komma därifrån; men alldenstund han ville handla 
ärligt, talade han också om orsaken, innan affären gjordes upp. 
Köparen däremot blev desto mer intresserad, ehuru han ej låt-
sades något därom. 

Han går la dar å Inser över sina skatter, dän dare lökte-
gubben, tänkte han för sig själv. 

När han väl blivit ägare till gården, vidtog han sina mått och 
steg för att om möjligt även bli ägare till skatten. Han plockade 
samman gamla söm och lite järnskrot i en ask, som han grävde 
ned i en tuva. En kväll, då lyktgubben var i farten, tog han sin 
lykta och sprang av och an på mossen, han ock. Vad det led, så 
kom han i möte med lyktgubben. 

Va går du å luser över? sa den. 
Jo, kom mä, så sa du få se! sa bonden. 

Och så följdes man åt till tuvan. 
Dä ä la inget å lusa över, tyckte lyktgubben, när han fick 
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se skrotet, som bonden hade i sin ask. Män kom mä, så sa du få si 
va ja har. 

Så visade lyktgubben sin kista, som var alldeles full av silver 
och guld. Men då passade bonden på och kastade en flinta i kistan. 
Då försvann lyktgubben, men kistan stod kvar, ty nu hade han 
ingen makt över den längre. Bonden blev vid alltsammans och 
vart rika karlen efter den dagen, den rikaste som fanns i flera 
socknar. (Källunga.) 

Det var en gubbe, som de kallade för Mus-Isak. En gång fick 
han se att det brann ett ljus på Busabacken. Det var en lyktgubbe, 
som var ute. 

Kan du inte lusa bättre? sa Isak. 
Då blev det två ljus, men Isak tyckte ändå inte att det förslog. 

Kan du inte lusa bättre? upprepade han. 
Då blev hela backen full av ljus, och det lyste som om det 

varit eld i den. Men då var det Mus-Isak, som lyfte på skörten och 
sprang. (Larv.) 

Drakarna och ormarna. 

Draken, den var som en stor orm. Han hade rump som en 
sopekåst (sopkvast) och spydde eld, när han flög i luften. Dess-
emellan höll han till i bergen. Draken var farlig, den var de så 
ofantligt rädda för. (Ornunga.) 

Gamla ormar är utrustade med man. Härom berättade en 
sagesman följande: 

En gång, då jag som pojke var ute och plockade lingon, såg 
jag en orm, som hade man. Det var en bra nog stor orm, och 
maahåra (manhåren) var väl så där en tre till fyra tum långa 
och glänste så grant i solskenet. Men den gången blev jag inte 
gammal i skogen. (Larv.) 

En gång då Jonte i Skogen skulle gå till en mad för att stäcka 
hö, fick han se en orm, som hade horn i pannan. Jonte bar på ett 
par sloar (stänger av björk). Han kastade den ena sloen och 
drämde till ormen med den andra. Men hur han slog, var ormen 
lika hel. Han slog, så att det blev djupa ränder i marken, men 
lika fåfängt. Han måste kasta sloen och springa sig till räddning. 
(Trävattna.) 

Det var på en trakt, som de hade så hissnesamt med ormar, 
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så de visste sig ingen levandes råd för dem. Men så fick de höra 
talas om en klok gubbe, som kunde förgöra ormar, och då skic-
kade man bud på denne. 

Gubben kom, men innan han skred till verket, rådgjorde han 
med någon, som kunde mer än han själv. Det var förstås själve 
den onde. Han fick dennes tillåtelse att förgöra ormarna, men han 
skulle akta sig för hjulormen. 

Den kloke tände då upp en eld, och med en besvärjelse fick 
han så många ormar, som fanns på trakten, att krypa in i den. Sist 
av alla kom hjulormen. Den bet sig i stjärten och hjulade iväg 
fortare än den snabbaste häst förmådde springa. Men när den 
kom, fick den kloke dela ormens öde. Han hade begått någon 
oförsiktighet, då han besvor ormarna. (Längjum.) 

Slår man efter en huggorm utan att få död på honom, är det 
bäst att ha ögonen med• sig, ty då vakar ormen i sju år på den, 
som slagit efter honom. 

Det var en man, som slog efter en huggorm, men han måttade 
inte bättre än att han endast träffade stjärten, som gick av. Och 
innan han hann slå ännu ett slag, var ormen försvunnen. Men på 
dagen sju år senare låg samma orm på mannens förstubro. Att 
det var samma orm kunde han se av ärret vid stjärten. Och att 
ormen kommit fram i syfte att hämnas, var likaså fullt tydligt. 
Denna gång var det emellertid mannen, som måttade rätt, och 
så kunde han leva i lugn åtminstone för den ormen. (Larv.) 

Så snart en orm huggit, söker den sig till närmsta vatten, 
men om den, som blivit huggen, skyndar sig och hinner fram till 
vatten före ormen, begiir han sig, m.a.o. han överlever hugget, 
men ormen blir sjuk och dör. 

En ihjälslagen orm skall grävas ned genast, för eljest ligger 
den och slår intill dess att solen gått ned. Att komma i närheten av 
en ringslagen orm är särskilt farligt, ty den kan hugga till ögon-
blickligen. En orm, som rinner (är i rörelse), är inte så farlig, ty 
den kan inte hugga, innan den ringslagit sig. 

Den, som dödar en orm, får sju synder förlåtna. (Källunga.) 
Råkar man sitta eller ligga i närheten av en orm, som vill åt 

en, kan han söva. Då blir man så sömnig, så det står inte i ens 
egen makt att hålla sig vaken, säger en berättare och fortsätter: 

En gång satt min mor på bänken utanför stugan och stickade. 
Vi barn lekte i närheten. Rätt som det var gled stickstrumpan ur 
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mors händer, och då skulle vi förstås räcka henne den, men då 
sov hon allaredan så tungt, att vi inte kunde få henne vaken, 
fastän det var mitt på ljusa förmiddagen. Som vi stod där, fick 
min bror syn på en orm i en bärbuske. Ormen stöd formligen 
käpprak bland grenarna i busken. Då skyndade vi oss att kalla 
på far, som gick i ängen nedanför stugan och slog. Han kom med 
detsamma, naturligtvis, och efter åtskilligt besvär lyckades han att 
pilla till sig ormen och få död på den. 

Det var den ormen, som sövt mor. Om vi barn inte varsnat 
faran i tid, hade han förstås gått i henne. (Härlunda.) 

ÖVERNATURLIGA VÄSEN I MÄNNISKANS TJÄNST. 

Tomten. 
Tron på tomten har hållit sig kvar förvånansvärt långt fram 

i tiden. För endast några få årtionden sedan fanns personer, som 
menade sig ha sett tomten och som kunde beskriva hans utseende. 
Det är ej heller så särskilt länge sedan kära far i den och den 
gården ställde ut en skål gröt till tomten på julaftonens kväll. 
Gröten ställdes vanligtvis in under logen. Även vid Lucia skulle 
tomten ha sin del av välfägnaden. Anledningen till att man så 
allmänt intresserat sig för och vårdat sig om tomten var framför 
allt den, att han troddes bidraga till husets välstånd. Stod man på 
god fot med tomten, gav han tur och lycka till litet av varje. Hus-
djuren trivdes gott, hästen stod alltid putsad och fin. Mjölet i 
bingen och säden på logen drygade sig, inga tjuvar hemsökte 
gården, och ingen brand ödelade hus och hem. Det ena med det 
andra gick väl i händer för den, som hade en god och trogen 
tomte. Man bör alltså ej förvåna sig över att tomten har varit 
värderad och avhållen. 

Men det var inte bara gröten om julen, som tomten gjorde 
anspråk på. Han fordrade även att husbondefolket skulle hålla 
reda och ordning på det som var. I ladugård och stall skulle det 
vara putsat och fint, skovel och kvast skulle stå på sin bestämda 
plats, eljest var det inte tyst under nätterna. Och fick man hän-
delsevis se tomten komma, borde man helst låtsas om inget, i 
varje fall aldrig skratta eller göra narr av honom, ty han var lätt 
pucken (snarstucken). Och stötte man bort tomten, ja, då var det 
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fåfängt hur man slet och arbetade, då var det snart slut med 
välståndet. 

Vad namnet beträffar var tomte eller tomtegubbe den van-
ligaste benämningen. Därjämte förekom ett par andra namn, näm- 
ligen tomtabese och tomtapese, rätt ofta endast bese eller pese. 
Ordet bese syftar på den som drar, det heter t.ex. besa å dra. 
Pese åter syftar i detta sammanhang på den lille, t.ex. en liten pese. 

Sara i Knutse berättade en gång, att hon hade sett en tomte. 
Det var en liten en, sade hon. Han satt på lobulken (logbalken). 
Han hade röd luva på huvudet. (Hudene.) 

En gång, då Johannes Andersson i Grimstorp var på väg hem 
från höstmarknaden i Mörlanda, såg han några små gubbar, 
klädda i röda toppluvor, springa omkring på Lyckhems mader. 
De arbetade med att sätta upp säd, som låg nekad men inte 
uppsatt. (Hudene.) 

Om tomtens utseende berättas vidare: 
Han var inte stor, en aln lång ungefär; han hade fårat 

ansikte och långt grått skägg. Klädedräkten var densamma som 
allmogens i äldre tid, alltså skinnbyxor och skinnjacka, men man 
kunde även få se honom klädd i grå vadmalskläder. På fötterna 
hade han skor med granna spännen, för så vitt han inte före-
drog att gå med träskor. Vad man först och sist lade märke till, 
var emellertid den röda luvan, men sådana användes även av 
männen i äldre tid, då de vistades inomhus eller besökte varandra 
i byn. (Larv, Längjum.) 

Tomten höll till i ladugården, i stallet, under logen eller på 
skullen över fähuset, där det var varmt och gott. Han kunde även 
ha sitt tillhåll på vinden eller magasinsloftet. 

Så länge Johannes i Svarvarebo levde, försummade han aldrig 
att ställa ut en skål gröt till tomten på julaftonen. Den ställde han 
in under logen. På en av de större gårdarna i Larv brukade kära 
far ställa tomtens julgröt och en besk på magasinsloftet. (Larv.) 

Det var en bonde, som hade en tomtabese. Så en dag fick han 
se denne komma med bara ett strå under armen, och det tyckte 
bonden var alldeles för lite. 

— Dä ä la inte lönt å besa å dra på bara ett strå, sade han. 
Då vart besen arg och kastade strået i backen. Då låg där ett 

helt lass. (Hudene.) 
En annan bonde gick likaså och ondgjorde sig över, att besen 
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inte drog nog mycket. Så en dag fick han se honom komma, och 
enligt bondens förmenande bar han på rakt ingenting, men ändå 
tjåsta å stånka han så vådligt. 

Ah, sulle dä vara nå å tjåsta så för! sade bonden. 
Ja, sade besen då, töcker du att börda ä för lita, så sa ja 

dra ifrå däk lika mö sum ja har dratt te däk, så får du se, va du 
har kvar. 

Efter den dagen gick det utför med bonden, och med tiden 
blev han totalt utfattig. (Källunga.) 

Det var en bonde, som flyttade till en gård, där det fanns en 
tomtabese. Så en dag kom besen fram och frågade den nyvordne 
bonden vad han 'skulle dra. 

När bonden fick se den lelle varpel (lilla parveln), tänkte han 
som så, att den duger väl ingenting till. 

Ah, skit, kan du dra? sa han. 
Nästa dag, när bonden kom upp och ut, stod gödselstacken 

högt över ladugårdstaket. (Skölvene.) 
Det var på ett ställe, där drängen ondgjorde sig över att 

tomten drog och drog i det oändliga, för de fick aldrig upp-
tröskat. Det var ju bra för husbonden, ty desto mer säd fick han, 
men drängen tyckte att han fick slita för hårt utan vederlag. Så 
en dag, då han var ensam i ladan, fick han se tomten komma med 
sin börda. 

Ja sa ge däk, ja, tyckte drängen, så du blir nöjd på å dra! 
Och så höjde han tjugan, som han hade i händerna, för att ge 
tomten ett draanne (slag). 

Men i samma ögonblick fick drängen sig själv en rungande 
örfil, så han stod på huvudet flera gånger om. Sedan blev han 
liggande totalt maktlös en lång stund. Och hela ladugården stod 
i ljusan låga, tyckte han. Då mådde han inte för gott, kantänka. 
(Längjum.) 

Det var en bonde i Äspeslätt, som man kallade för Rike Sven, 
för han var så rik och mäktig. Han hade en tomte, som drog, och 
den tomten lär ha varit särskilt tillgiven och trogen. Han tjänstade 
sin husbonde på alla de sätt, så att den hade det bra. Det var inte 
utan orsak som bonden fick heta »den rike». 

Men åren gick, och en dag var den tillmätta tiden till ända 
även för Rike Sven. När han låg på sitt yttersta, kom tomten och 
satte sig i sängen hos honom. Till en början satt han vid fötterna, 
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men ju längre det led, desto högre upp flyttade han sig. När slutet 
kom, satt han vid huvudgärden. Och hela tiden grät han så rent 
otröstligt för att husbonden var så sjuk. Men så snart gubben 
andats ut, försvann tomten. 

Trognare tomte har nog ingen haft, men det hjälpte inte, utan 
gubben måste dö likafullt. (Hudene.) 

Spiritus. 

Det var en bonde, som kom in på ett apotek. 
Vad har I att sälja här allt? frågade han. 
Allt möjligt, svarade provisorn. Vad ni önskar, så finns 

det här. 
Det låter inte illa, det, tyckte bonden. Då kanske jag kan 

få köpa mig en spitus (spiritus) ? 
Jo, det går för sig, svarade provisorn, men då får ni dröja 

litet. Därpå gick han ut och fångade in ett litet kryp, det första 
han fann, och släppte ned det i en ask, och så räckte han 
bonden den. 

Här har ni en spiritus, sade han. 
Nå, vad kostar den? frågade bonden. 
Det får ni bestämma själv, svarade provisorn. Ju mer ni 

betalar, desto större nytta har ni av den. 
Då ger jag två riksdaler, tyckte bonden och kastade upp 

en blank tvåkrona på disken. 
Och så fick han besked om hur spiritusen skulle skötas: Var 

gång bonden gick till skrift (nattvard), skulle han ta ut oblaten 
och vid hemkomsten ge den till spiritusen. Dessutom skulle han 
ha fastandespott varje morgon. 

Bonden följde givna föreskrifter, och varje morgon, då han 
lyfte på locket för att spotta i asken, så låg där en blank tvåkrona. 

När bonden nästa gång kom in på apoteket i ett ärende, 
frågade provisorn honom, vad han tyckte om sin spiritus? 

Jo, sade bonden, det var det bästa, jag kunde göra, när 
jag skaffade mig en sådan, för han ger mig två riksdalrar varenda 
dag. Nu har jag fullt upp med pengar. 

Provisorn, som endast velat gyckla med bonden, då han sålde 
ett kryp för en spiritus, vart alldeles ifrån sig. Han höll på att bli 
konstig för den affärens skull. 
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Skötte ägaren sin spiritus väl, kunde den gå i arv till nära 
anförvanter men ej oskylda. Fanns inga anförvanter, var det slut 
med spiritusen, när ägaren dog. Men den, som en gång skaffat 
sig en spiritus, kunde inte göra sig av med honom, utan sedan fick 
han behålla honom, vare sig han ville eller inte. (Hällestad.) 

Mjölkharen. 

Mjölkharen såg ut som en vanlig hare, men den var större 
och grannare. Någon gång berättas, att folket i den eller den 
gården höll sig med tomtar, mjölkharar och tocke sat-tu — eller 
trolltu — som drog, men i de flesta fall är det någon ensamboende 
kvinna, om vilken det berättas, att hon hade en mjölkhare. Denne 
höll till i någon hage i närheten av sin ägarinnas stuga. Han lät 
driva sig av hund liksom en annan hare, men ett vanligt skott bet 
inte på honom. Såsom tjuvmjölkande väsen kallas han enligt 
ortsmålet mjölkahare, men när han gäckar jägaren, byter han 
namn, då kallas han trollhare. 

Mjölkharen var, som redan antytts, i släkt med tomten och 
spiritusen, men under det att dessa senare kunde följa gården i 
flera släktled, var mjölkharen rätt kortlivad. Den måste förnyas 
tid efter annan, ty, säger en berättare, de som befattade sig med 
tocket drag, var jämt ute och letade efter gamla solv och stecke-
snoppa (kolbrända ändar av lysestickor). 

Förutsättningen för att den trollkunniga kvinnan skulle 
kunna åstadkomma en mjölkhare var att hon hade tillgång till 
följande föremål, vilka måste vara stulna, nämligen två jusa-
speter (stickor, på vilka ljusen hängde under stöpningen) eller ett 
par halvbrända jusastecker (lysestickor) samt ett visst antal suiv 
(solv), enligt en uppgift nio. Vidare är att märka, att solven måste 
ha varit i bruk, nya solv dugde alltså ej. I det fall de torra lyse-
stickorna kom till användning, erfordrades även ett par jusa-
snoppa (ljusbitar) till att smörja stickorna med. I stället för solv 
kunde garnändar, som uppstod, då vävarna klipptes ned, såsom 
vebinne och äfseter, användas. Till och med det skav, som samlade 
sig under vävstolen, kunde trollkunniga kvinnor betjäna sig av 
i oärligt syfte. När husmodern satte upp väv, såg hon helst att 
ingen obehörig kom in i stugan, och kom någon, som man ej kunde 
lita på, var bäst att hålla ett vakande öga på denne eller denna. 
19 
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Likaså måste man se upp, när man sopade golvet, så att inga 
kasserade solv eller trådändar följde med ut på sophögen. Om 
lillflickan hjälpte modern med att sopa golvet, då väven stod 
inne, brukade modern säga: 

Och så kastar du in soporna i spisen, se'n får det vara 
vad det vill. 

Om en käring ville skaffa sig en mjölkhare, skulle hon gå 
till en korsväg tre torsdagskvällar i följd. Första torsdagsnatten 
klockan tolv skulle hon ta två ljusspetor och nio solv samt binda 
dessa på spetorna. Andra torsdagsnatten vid samma tid skulle 
hon ta tre droppar blod ur vänstra handens lillfinger och stryka 
en droppe på varje speta och en på solven. Tredje torsdagsnatten, 
likaså klockan tolv, skulle hon lägga spetorna och solven i ett 
grynsåll samt ställa sig att sålla mitt i korsvägen. Som hon stod 
där och sållade, hoppade en hare upp ur sållet. 

Den på detta sätt tillkomna haren sprang sedan omkring i 
grannskapet och tjuvmjölkade andras kor. När han poppat (diat) 
sig full, skuttade han hem och ulka upp (tömde upp) mjölken i ett 
kärl, som stod på viss plats just för hans räkning. (Längjum.) 

En kväll kom en vandrerska till en gård i Edum och bad 
att få stanna där över natten, vilket hon även fick. Det var en 
helt ung kvinna, bara tösen, men icke förty var hon förfaren i 
åtskilligt. Under kvällen kom både det ena och det andra på tal, 
bland annat mjölkhararna. 

Mjölkharar, tyckte husbonden, sådana harar finns inte. 
Finns det inte? inföll vandrerskan då. 
Var skulle de komma ifrån? sade husbonden. 
Vänta lite, så ska I få se! sade vandrerskan. Låna mig ett 

såll. Och det fick hon. 
Och så vill jag ha ett par halvbrända lysestickor, sade hon, 

ett par ljussnoppar och några solv och — ja, så var det något mer, 
hon ville ha, men det har jag glömt, säger berättaren. 

Vandrerskan fick, vad hon begärt. Hon lade föremålen i sål-
let och ställde sig sedan att sålla. Därunder muttrade hon något 
för sig själv. Om en stund visade hon fram sållet för husbonde-
folket. Då låg där en hare. 

Det var för besynnerligt, sade husbonden åtskilligt för-
bluffad. 
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Vill I att jag skall blåsa liv i honom också? frågade 
kvinnan. 

Å, du ska så fanen heller! utbrast husbonden då och spar- 
kade till sållet, så att detta föll i golvet, och både såll och hare 
gick i kras. Men då låg där bara några stickor och solv. 

Se, detta är fullkomligt sant, säger berättaren, ty Inga på 
Hultet tjänade på gården ifråga, då detta hände. Hon såg' med 
sina egna ögon, hur det gick till, och det är hon, som har berättat 
det för mig. (Larv.) 

Det var några ungdomar, som var ute och gick en lördags 
eller söndags kväll, som ungdomen alltid plägar. Då fick de se 
ett grått klot, som sprang på vägen en bit framför dem. Men 
det orkade inte undan så fort som de unga gick, för benen var 
så små och smala som trådar. 

Vad fan är det där för något? sade en av pojkarna och 
sparkade till klotet. 

I samma ögonblick flöga (flödade) en massa mjölk ut över 
vägen. Det var så mycket mjölk, att den fyllde hjulspåret ett 
långt stycke. Då var det inte svårt att förstå, vad det var för 
trolltu, de träffat på. Och när de såg efter, så låg där några 
steckesnoppa  och  sulvahanka, det var allt. 

Min mor var med vid det här tillfället, säger berättaren, och 
det är hon, som har berättat det för mig, så jag vet att det är en 
sann händelse. (Grude.) 

Min mor tjänade i sin ungdom på en gård i Grude, omtalar 
en kvinnlig berättare. Husmodern var skrockfull och misstänk-
sam, hon som så många andra. Hon gick jämt och synade sina 
kor för att se om någon tjuvmjölkat dem; det kunde hon se på 
kornas bakben, ty under det haren diade, fäste han sina baktassar 
strax ovan kons bakre klövar, och framtassarna fäste han ett 
gott stycke högre upp. På dessa ställen lossnade en del hår. Och 
se de här mjölkhararna, de var framme titt och tätt, efter vad 
hon påstod. 

— Se, nu har mjölkahara vart här ijän, brukade hon säga. 
Se hur di har revet dän här stackars koa på bena. Ja kan just 
unnra ja, vems mjölkahare dä vart. 

Och så gick hon där och misstänkte både den ene och den 
andre av sina grannar. 

Under sommaren kan man få se små gulvita svampar på 
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murkna stockar och stubbar i skogen. Dessa svampar (slem-
svampar) kallade man förr i tiden för trollsmör eller trollsmör-
gåsar. Även i ladugårdar av det gamla vanliga slaget, där inred-
ningen bestod av trä, uppkom understundom sådan svamp. Men 
långt ifrån att ana rätta sammanhanget, nämligen ladugårdens fukt 
och värme, skyllde man på mjölkharar. Då menade man att någon 
sådan varit framme och sugit i sig så mycket mjölk, att han måst 
ge upp en del genast. 

Om man kunde få med sig den människan till ladugården, 
som man misstänkte för att vara ägare till mjölkharen, så hon 
fick se trollsmöret, var det slut med hennes hare, då kunde den 
inte uträtta något mer. (Larv.) 

Ville en käring, som var ägare till en mjölkhare, ha död på 
denne, kunde det ske på så sätt att hon böjde sig ned och ropade 
på haren mellan sina ben. Hörde haren det ropet, så stöp han. 
(Längjum.) 

FÖRVANDLADE. 
Varulven. 

Den allra svåraste förtrollning, som någon kunde råka ut 
för, var att bli förvandlad till varg. Det var dels finnar, dels 
trollkunniga kvinnor, som besatt en sådan oerhörd makt till att 
göra ont. En dylik varg kallades vculdv och igenkändes därpå 
att den gärna höll sig i närheten av människoboningar. Det 
berättas att man ibland kunde få se vargar, som stod och tittade 
in genom fönstret i stugan, när kvällen kom, men det var inga 
vanliga vargar. 

Ett annat namn, ehuru ej lika allmänt, är manulv. Detta 
namn tycks tillhöra slättbygden; i skogsbygden åter, som i gången 
tid varit vargarnas egentliga tillhåll, omnämnes den till varg för-
vandlade med namnet varulv. 

Vad den trollkunniga kvinnan beträffar, var det endast män, 
hon kunde förvandla, men den inre människan rådde ingen troll-
dom på, i varje fall inte helt och hållet. Den förvandlade var 
medveten om sin belägenhet; sin föda måste han emellertid söka' 
sig likt andra vargar. Så långt sträckte sig alltså förtrollningen. 
Ej heller varade den för beständigt, förr eller senare blev den 
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förvandlade åter människa, för så vitt han inte blev skjuten eller 
dödad på annat sätt dessförinnan. (Längjum.) 

Enligt en del berättare skilde man på varulv och manulv. 
Namnen har kommit att representera en mer eller mindre svår 
förtrollning. 

Varulven var mycket farlig att råka ut för. Han rev upp 
havånde kvinnor och åt upp fostren. Den gick ingen säker för. 
Varulven, det var den onde själv, trodde de gamle. Manulven åter 
gav sig inte på människor, den var rätt ofarlig. (Längjum.) 

När det berättas om vargar, som dödade havande kvinnor 
blott för att komma åt fostret, är det tydligen varulven, som 
åsyftas, även om detta namn inte nämnes, såsom i följande fall: 

Kom en havande kvinna ut för vargar, var hon så gott som 
räddningslöst förlorad. De rev ut fostret och åt upp det. Se, 
människofoster var de särskilt begivna på, besynnerligt nog. 
Moderns kropp brydde de sig kanske för övrigt inte om. Den 
kunde ligga där till synes orörd. (Härlunda.) 

Varulven kunde inte skjutas med en vanlig kula, allden-
stund det var trolldom med i spelet. Om en varg inte föll för 
skottet, oaktat han befann sig inom skotthåll och skytten var fullt 
säker på sin bössa, hette det: 

— Är det en manulv månne, eftersom skottet inte tar? 
(Längjum.) 

Varulven kunde inte skjutas utan att man laddade med en 
kula, som innehöll silver, skav från en vigselring eller kyrk-
klocka; då tog skottet, ty det vigda kunde ingen trolldom stå 
emot. (Larv.) 

Trollkunniga kvinnor brukade ibland erinra om sin makt. 
Var det någon som vägrade att ge, vad de begärde, eller som på 
annat sätt gjorde dem emot, kunde de hota med: 

— Du ska få skala varg, om du inte passar dig! Eller: du 
ska få skala tasse, så får du känna hur gott det är! 

Inför den hotelsen föll personen vanligtvis till föga, och den 
trollkunniga fick sin vilja fram. 

Samma talesätt användes även, då någon på grund av sin-
nesförvirring eller av annan orsak irrade omkring utan möjlighet 
att ta vård om sig själv. Man sade då, att han skala var) eller 
skala tasse. 

Pera Sven skala varg en hel <Tinter, han var ute både dag 
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och natt, ingen visste var han fanns. Men så en dag fram på vår-
sidan fick ett par bönder från orten se honom hänga på ett le 
(grind) till en beteshage, och då tog de hand om honom. Det var 
också hög tid, ty då hade han förfrusit båda fötterna, så han 
kunde inte gå. Så snart sig göra lät forslade man honom till en 
doktorskunnig gubbe i Upptorp i Od. Denne gjorde i ordning en 
salva av lim och ister, som botade frostskadorna. (Hudene.) 

Om anledningen till att Pera Sven sprang varg berättas, att han 
deltagit i en stöldligas bravader eller åtminstone varit medveten 
om densamma utan att röja den eller uppenbara, vad han visste. 
När sockenborna en vacker dag röjde upp, fick Sven så mycket 
stryk, att han under en lång tid därefter inte visste hur han hade 
det. Det var alltså i omtöcknat tillstånd, han sprang varg. Det 
oaktat skyllde man på trolldom även i detta fall. (Källunga.) 

Under en eller kanske ett par vintrar, som följde närmast på 
finska kriget 1808-1809, var det så gott om vargar här i landet, 
att till och med gammalt folk förgruvade sig. De hade aldrig 
sett maken. De många vargarna kom från Finland; det var 
svenska soldater, som trollkunniga finnar förvandlat till varulvar, 
sades det. Om de svenske inte var till lags, var finnarna inte sena 
till att ställa hem dem. De kunde sådant, de. 

Det var på ett ställe de sköt en varg, som gått och strukit 
omkring husen en längre tid. När man skulle flå av honom skinnet, 
fann man att han hade två rader benknappar under buken; det 
var sådana knappar som gubbarna hade i sina skinnpälsar på den 
tiden. Då förstod man, att det var en människa, som hade blivit 
förtrollad. (Larv.) 

På ett annat ställe såg de en varg i närheten av husen kväll 
efter kväll. Men han gjorde varken djur eller människor på gården 
något förnär, så de undrade allt, om det var en riktig varg. En 
kväll fick man se honom stå och titta in genom fönstret. Då 
förstod man att det var en manulv. 

Hur det var, så blev vargen skjuten, och när man sprättade 
upp honom, fann man en röd väst under skinnet. Då besannade det 
sig, att det var en mansperson, som blivit förtrollad. (Längjum.) 

Det var på en gård, där en varg gick och strök omkring husen 
titt och tätt. Husmodern tyckte att han såg sorssert (sorgsen) ut, 
så hon liksom ömkade sig över honom. En dag slängde hon till 
honom ett köttben. 
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Här har du, Palta-Lasse! sade hon. 
I detsamma blev vargen förvandlad till en man. 

Tack skall du hal sade han, för att du kallade mig vid 
namn, så jag slapp ifrån det här eländet. 

Mannen hette verkligen Lasse och hade tjänat dräng på en 
gård där i närheten, men så försvann han på obekant sätt. Hustrun 
hade dock ingen tanke på drängen, utan det var av en ren till-
fällighet, som hon tilltalade honom med hans namn. 

Sedan berättade mannen, hur han blivit förtrollad och hur 
svårt han hade haft det under sin vargatid. Det värsta av allt 
var, när han en gång rev en gris, ty då fick han svinborst mellan 
tänderna, och det dröjde så länge, innan han blev kvitt dessa. 
(Larv.) 

På en gård i Norra Vånga hade man lagt märke till ett par 
vargar, som uppehöll sig i gårdens närhet. En vintermorgon, 
då husbonden kom upp och ut, stod de på stalldyngestan, ty 
där var varmt. Bonden förvånade sig över, att vargarna inte 
sprang sin väg, som verkliga vargar skulle ha gjort. Och när han 
gav akt på dem litet närmare, blev han varse, att en av vargarna 
bar en guldring om en av den vänstra framtassens klor. Då 
anade mannen rätta sammanhanget och sade: 

Här är ring och här är bann (band), 
här är (lösen?) i Jesu namn. 

I samma stund blev vargarna åter människor. Det var ett 
brudpar, som blivit förvandlat. Endast den gifta kvinnan bar 
ring i äldre tid, aldrig mannen; detta förklarar att endast en 
av vargarna bar ring, trots att det var ett förtrollat brudpar. 
(Edsvära.) 

Maran. 
En äldre man berättade en gång följande: 
I min ungdom, då jag tjänade på en gård i falköpingstrakten, 

var jag ofta ansatt av maran. Jag kunde ligga klarvaken och höra 
hur hon kom in i rummet och fram till sängen, där jag låg. Hon 
kom in genom dörren, fast den var tillyckt. Det lät, som när man 
svänger en sågklinga fram och åter, då hon kom. När maran nått 
fram till fotändan på sängen, kröp hon upp där, sedan högre och 
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högre upp, tills hon låg över mitt bröst. Efter en stund försvann 
hon samma väg, som hon kommit in. Då först återfick jag min 
rörelseförmåga, men så länge hon befann sig i rummet, låg jag 
som förlamad. Jag kunde varken röra mig eller tala. Efter ett par 
år flyttade jag till ett annat ställe, och därmed var jag kvitt maran. 
(Sörby.) 

Maran kunde rida både folk och fä. Hästarna kunde stå så 
svettiga i stallet på morgonen, att det flöt av dem. Det var maran, 
som red dem. 

Till skydd mot maran brukade man skjuta skator och spika 
upp dem över stalldörren. Det var så vanligt med en skata över 
stalldörren på den tiden jag var pojke och växte upp, att det 
hörde till ordningen, säger en berättare. Jonas i Klastorp hade 
en uggla uppspikad på ladugårdsgaveln; det skulle också vara 
ett gott skydd, trodde man. (Hudene.) 

Ordet mara är fortfarande levande i målet. Med detta ord 
åsyftar man vanligtvis en svår och fordrande kvinna, en som få 
eller ingen kan göra till lags. En riktig mara! eller: en jäkla mara! 
säger man om en sådan. Är hon gift, som ofta är fallet, har man 
all anledning att beklaga mannen. 

— Ja, han har fått den som rider sig! heter det då. En mara 
till käring, värre än själva fan. 

Ordet mara ingår i en del äldre ord såsom marvase och 
marvejja (marvidja). Med marvase menas en anhopning av 
mindre grenar, som stundom förekommer på björkar. Marvidjan 
åter var ett bindsle, som man tillverkade av vridna vidjor och 
som lades över ved- eller timmerlassen. Namnet syftar därpå att 
vidjan låg över och höll fast lasset. 

GENGÅNGARNA. 

Om genfärd. 

Varje människa har fått en .viss tid att leva och verka på; 
denna tid har man kallat »den tillmätta tiden», men genom mord 
eller självmord förkortades densamma. Även brottslingen, som 
särskilt i äldre tid ofta fick sona sitt brott med livets förlust, 
fick sina dagars tal förkortade. Sådana människor, som av en 
eller annan anledning dött före den av Skaparen fastställda tiden, 
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Många sägner lokaliseras till smedjan med dess pustande bälg och mörka vrår. 
Bilden visar en interiör från en gammal smedja vid Lundagården i Hudene. 

Foto G. Ewald omkr. 1906. 

gick igen, ty under mellantiden kunde de inte komma varken till 
det ena eller andra stället (varken de saligas eller osaligas). De 
var jolbunna (jordbundna), sades det, och i de flesta fall var 
deras andeväsen bundet vid den plats, där brottet begåtts eller 
där kroppen låg, helst om den låg dold. Men i och med att brottet 
kom i dagen och kroppen förts till vila i vigd jord, upphörde 
gengångaren, dock ej alltid. (Längjum.) 
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Även personer, som dött utan att uppenbara dolda brott, gick 
understundom igen. De måste uppenbara, vad de under livstiden 
fördolt, innan de fick komma till ro. (Edsvära.) 

Förr var de alltid så rädda för att den döde skulle gå igen. 
Man brukade därför så ut hörfrö (linfrö) över den igenskottade 
graven, ty då kunde den döde inte komma någon vart, förrän 
han plockat upp alla fröna, och innan han hunnit så långt, var 
solen redan uppe. Då måste han ned igen, och när nästa natt kom, 
var arbetet lika ogjort. (Siene.) 

De brukade så ut små fina frön på gången eller stigen utanför 
stugati, så snart man burit bort den döde. Sådde man till exem-
pel ut gräs- eller kålrotsfrön, kunde den döde inte komma igen 
till sitt forna hem med mindre, än att han först plockade upp de 
utsådda fröna. (Tarsled.) 

Förklaringen till denna sed är, att en död inte fick trampa på 
något levande. Även små obetydliga frön har ett slumrande liv, 
vilket den döde måste respektera. Inte heller fick han trampa 
på gräs eller blommor. Det är därför man bör hålla sig vid sidan 
om vägen, när man är ute och går nattetid. De Adöda håller sig 
alltid mitt i vägen, ty där finns ingenting att trampa ned. 

Berättaren erinrar sig från sina barnaår, hur som modern ofta 
varnade fadern, om han måste ut i något ärende senare än vanligt: 

— Men gå inte över vägen i kväll! brukade hon säga. 
Familjen bodde den tiden i en gård, som låg helt nära kyrkan 

i Kvinnestad. Det var därför som modern ängslade sig för vägen. 
(Kvinnestad.) 

Om modern dog ifrån sitt barn, kunde det hända, att hon 
gick igen och sökte barnet. Det märktes på barnet, ty det blev då 
svagt och kinkigt. På sådana ställen brukade man hänga ut ett 
plagg i förstugan under natten, t.ex. ett av barnets linnen. När 
modern kom, stannade hon och tog i plagget, då gick hon inte 
längre. (Siene.) 

Det var på ett ställe, där en död kvinna gick igen. Hon gav 
sig tillkänna en viss tid på kvällen genom att vifta utanför ett 
fönster. Man såg ingen gestalt, endast ett vitt sken, som fladdrade 
och viftade. Så en dag skickade man efter prästen. När kvällen 
kom och samma ljusfenomen uppenbarade sig, tilltalade prästen 
den döda kvinnan med hennes namn och frågade, vad hon ville. 
Viftningarna flyttade sig då till en stenmur, som låg utmed träd- 
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gårdens ena sida. Nästa dag gjorde man en undersökning och 
man fann då skelettet av ett barn i muren. Man förde detta till 
moderns grav på kyrkogården, och därmed upphörde gengångaren 
att finnas till. 

Det var det fördolda brottet, som modern måste uppenbara, 
innan hon fick ro i sin grav. (Edsvära.) 

Berättarens morfar hette Karl, och han hade en bror, som 
var skräddare till yrket. Båda bodde i Borga by i Edsvära. Skräd-
daren var tillika skicklig spelman, han kunde både det ena och 
det andra, när det var fråga om musik. Följaktligen var det han, 
som stod för musiken, när ungdomen hade sina lekaftnar. Efter 
en sådan tillställning insjuknade skräddaren mycket svårt, och om 
några få dagar var han död. Rätt antagligt är att han ådragit sig 
en svår förkylning med ty åtföljande lunginflammation, fast ingen 
förstod sig på eller visste någon råd för den sjukdomen. Hans 
samtida var emellertid av en helt annan mening. Sjukdomen var 
påsatt, sades det, men genom vem eller på vad sätt har jag 
glömt, säger berättaren. Inte heller kan 'han erinra sig, vad som 
var oklart mellan skräddaren och hans bror Karl, men det måste 
ha varit något, ty den döde gick igen. Han kom till sin bror gång 
efter annan, för det mesta sedan denne gått till sängs på kvällen. 
Följden vart att även Karl insjuknade, och efter en tid orkade han 
inte ens upp ur bädden. 

— Nu kommer han igen! sade Karl, när gengångaren kom 
in. Han är så kåller så. Och så gav han sig levandes över för kylan. 

Då satte hans hustru sig vid bädden och strök på honom med 
sina händer. Där hon strök, vek det kalla undan. 

En kväll fick en man i byn sällskap med gengångaren, som 
höll jämna steg med den levande på vägens motsatta sida. Hade 
mannen inte vetat, att skräddaren var död, hade han antagligen 
tilltalat honom. Så tydligt och så livs levande såg han honom. När 
de båda vandrarna kom mitt för Karla, gick gengångaren 
fram där. 

Nästa dag gick mannen, som varit i sällskap med gen-
gångaren, in till Karla. 

Hur är det med honom i dag? frågade han. 
Än är det lite liv i honom, sade hustrun då, men det har 

varit en så svår natt i natt. 
Jag kan förstå det, svarade mannen. Jag hade sällskap 
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med honom i går kväll, tills vi kom hit. Jag såg att han gick in här. 
Till sist visste man sig ingen annan råd än att skicka efter 

prästen i Längjum. Han läste och bad för den sjuke, och så 
skrev han Jesu namn över dörren. Ävenså läste han vid den 
dödes grav. 

— Och så ska ni sätta en krok i dörren och kroka den var 
kväll, sade prästen, ty krank går inte på krok. Ett lås kan han 
slå upp, men han kan inte lyfta av en krok. Och glöm inte att 
skjuta spjället. 

Den döde kom igen än en gång. När han inte kom in för 
krokens skull, slog han på dörren. Det smattrade alldeles som om 
man slagit med spön på den. Men dörren höll, som väl var. Då 
försökte den döde komma in genom skorstenen och bullrade välde-
liga på spjället, men det höll, också det. Efter detta kom den döde 
inte igen någon mer gång, och den sjuke tillfrisknade så små-
ningom. 

Hade man inte lyckats utestänga gengångaren, hade brodern 
också dött. Det var väl inte långt ifrån att han strukit med. 
(E dsvära.) 

I närheten av Borga by i Edsvära finns en med höga björkar 
bevuxen kulle, som kallas ökörke (ödekyrke), ty här har Borga 
bys och sockens kyrka stått en gång i tiden. 

En höst, då man grusade vägen, tog man grus i backen vid 
ödekyrke. Drängarna körde och pigorna hjälpte till med att lassa 
på. Under arbetet träffade man helt oförmodat på ben och död-
skallar. Pigorna blev något fundersamma, men en av drängarna 
slog till skallarna med sin spade, och då föll de i idel småsmulor 
— så sköra var de — och så fick benflisorna följa med gruset 
ut på vägen. 

En lördagskväll inte långt därefter, då ungdomarna som 
vanligt kom samman vid Borga, följde en stunds lekar och dans 
på den torra och fasta vägen. En del dansade, andra satt på 
dikesrenen och såg på. Men så hände sig mellan ett par danser, 
då det uppstod några ögonblicks tystnad, att man fick höra en 
röst, som sade: 

Här liggom vi, 
här dansom I, 
men var I är på domom, 
det får vi se. 
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De unga skildes åt och skyndade var och en hem till sitt, 
men ett par av flickorna, som hjälpt till med gruskörningen, gick 
till Sven Jonsson i Knutskvarn och berättade, hur det gått till 
den dagen, då man grusade vägen. 

— Kan I stå för vad I berättat? frågade Sven. 
Då grät flickorna och bedyrade, att just så hade det gått till. 
Nästa dag gick Sven Jonsson till länsman Falk på Odensberg 

och talade med denne. Efter den dagen fick borgaborna inte vidare 
hämta grus i backen vid ödekyrke. (Edsvära.) 

Hudene gamla kyrka raserades i medio av 1850-talet, och 
sedan rönte kyrkogården samma öde som så många andra: häg-
naderna fick förfalla och platsen låg i många år för fäfot. över 
densamma lades bland annat en körväg. Sent en kväll, då ett par 
ortsbor gick denna väg, hörde de en röst ur en av de nedtrampade 
gravarna, som sade: 

Kallt i mullom tyckom vi. 
Är det långt till domom? 
Vad sägen I? 

Mglingen. 

Om en barnaföderska mördade och gömde undan sitt barn, 
blev det en myling, enligt folkmålet muling eller mulonge. 

Var barnliket nyss undanlagt, kunde man endast höra my-
lingen, då den skrek (grät) om nätterna, men efter ett år kunde 
den visa sig, ty mylingen följde med tiden, varmed menas att den 
antog samma förändringar som barnet, om det fått leva och ut-
veckla sig. Hade barnliket t.ex. legat dolt i tre år, visade sig 
mylingen som ett treårs barn. Då kunde den springa omkring. 
Men mylingen visade sig endast som barn, aldrig som äldre män-
niska. 

Mylingen var jordbunden, d.v.s. den var bunden till den plats, 
där barnets lik låg dolt. Den kunde visserligen avlägsna sig från 
denna plats, men den återvände alltid till densamma. Det var 
för att brottet om möjligt skulle komma i dagen. Så snart lik-
resterna förts till vila i vigd jord, upphörde mylingen att finnas 
till, då fick han komma till ro. Även om brottet inte kom i dagen, 
upphörde mylingen att uppenbara sig efter några år, vanligtvis 
så många som motsvarade barnaåren. 
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Kristlig begravning var alltså en viktig sak, trots att det 
lönnmördade barnet ej undfått dopet och således var att betrakta 
som hedning. I och med att man fann barnets lik, vanligtvis endast 
några rester, vart den brottsliga modern avslöjad och fick sitt straff. 

Det fanns emellertid en möjlighet att hjälpa mylingen till 
ro, även om man inte fann barnets lik och kunde jordfästa det-
samma, nämligen genom att lösa honom (mylingen). Det tillgick 
så, att en kvinna, som själv var mor, tog honom i famn. Men i de 
flesta fall var de levande rädda för mylingen, och den, som skulle 
ta honom i famn, fick inte vara rädd, utan det skulle ske av 
förbarmande kärlek. (Längjum.) 

Mulonge kan enligt äldre talesätt även betyda ofullgånget 
foster eller missfall. 

— Ja, den har fått en mulonge, sade man, när någon fått 
missfall. (Hudene.) 

Lönnmördat barn? — Ja, det blev en garstonge (gast-unge), 
det. Den var farlig, den förföljde modern, 'som bragt sitt barn 
om livet. Likaså brukade de säga, att det blev garstonge, när de 
gjorde sig av med fostren. (Algutstorp.) 

Det var på en gård, där en myling visade sig gång efter annan. 
Han sprang mellan stallet och logen. Drängen såg honom fler-
faldiga gånger, men han ville inte säga något, alldenstund hus-
bonden låtsades om inget. Man misstänkte att denne lag inne 
(hade samlag) med sin hushållerska och att hon fött ett barn i 
stallkammaren, varefter hon mördat det och dolt liket under 
logen, ty där försvann alltid mylingen. Tjänstfolket kallade honom 
för »dän dare ongen». 

Efter några år upphörde mylingen att visa sig. Sedan fick 
man annat att tänka på där i gården, ty en dag kröp husbonden 
ned i sin egen brunn och dränkte sig. (Längjum.) 

En gång var det ett lag, som dansade på en loge. Fram på 
natten hörde de en röst under logen, som sade: 

— Um ja inte hade dänna sassa, så sulle ja dansa, ja mä! 
Man gjorde en undersökning och fann då resterna av ett barn-

lik under logen med en sax på bröstet. (Larv.) 
Det var ett bröllop på en gård, och som vanligt dansade man 

till långt fram på natten. Under ett avbrott hörde man en röst 
under trappan, som sade: 
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Dansa böttepinn, 
å dansa strumpesock, 
å dansa liten vire. 
Om inte mor blett bru i år, 
så hade vi vart fire. 

Nästa dag gjorde man en undersökning och fann då tre barn-
skelett under trappan. Ett var nedstoppat i en bytta, ett i en 
strumpa och det tredje låg invirat i en trasa. (Larv.) 

Det var en piga, som födde ett barn i lönndom och mördade 
det. Sedan stoppade hon ned liket i en bytta och sänkte ned den 
i en bäck, som rann genom byns äng. Men så en kväll hade en 
man sin väg genom Byängen; då hörde han en röst, som sade: 

Bena lång, 
bötta trång. 
Mor mi hette Britta. 

På så sätt vart pigan röjd och måste bekänna sitt brott. 
(Eriksberg.) 

Det var en skräddare, som satt och sydde på ett ställe, och 
bråttom som det var, höll han på till långt fram på natten. Då 
kom en katt upp på bordet, men skräddaren schasade ned honom, 
ty han var rädd för att katten skulle komma nära ljuset och 
bränna sig. Strax efteråt hörde skräddaren en röst under spisen, 
som sade: 

— Skräddarerumpen sa te mäk: Schås katt, annars bränner 
du däk! 

Nästa dag berättade skräddaren för husbondefolket, vad han 
hört. Man bröt upp tildet och sökte under spisen. Där fann man 
två barnskelett. 

Det var pigan på stället, som hade horat och mördat. (Larv.) 

Gasten. 
När någon var mer än vanligt högljudd, brukade man säga, 

att han garsta (gastade), t.ex.: Skriker och väsnas som den 
värsta garst. Garsta inte så. Garsta lagom. 

Gasten, enligt ortsmålet garsten, höll till bland bergklyftor 
och i otillgängliga snår i skogen. Han skrek och väsnades, särskilt 
när det stundade mot annat väder, snö och rusk. 
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— Det blir ont väder, brukade man säga, för garsten skriker så. 
Utmärkande för gasten var alltså hans jämmerliga och höga 

rop, det är därpå anförda talesätt syftar. 
Om gastens utseende berättas: 
Han hade ögon så stora som smöraskar och klor som fing-

rarna på de grövsta händer. Den var folk rent av vettskrämda 
för. Det var Skam själv, trodde de. En gång var det ett par per-
soner, som råkade ut för gasten i Larva Ensäna sent en kväll. 
De fredade sig visserligen, men de hade ett jädrans schå, innan de 
vart kvitt'en. (Längjum.) 

En gång var det ett par jägare, som slog läger i skogen för 
natten. Men så kom gasten och anföll dem. Han hade lysande röda 
ögon och väldiga klor. Männen fredade sig tack vare lägerelden, 
som de höll brinnande hela natten, men på någon sömn var inte 
att tänka, ty gasten skrek i ett, ibland alldeles inpå dem, ibland 
längre bort. (Larv.) 

Av anförda berättelse skulle man kunna antaga, att det är 
berguven eller någon större uggla, som i gången tid spelat rollen 
av gast. Av andra berättelser åter framgår med all tydlighet, att 
man tänkt sig gasten som ett andeväsen. 

Gasten kunde ha uppkommit av ett odöpt och lönnmördat barn: 
Ett barn, som fötts och mördats i lönndom, blev en gast. 

Den skrek och ropade så förfärligt. Den var farlig, ty om man 
råkade möta en sådan, kunde man bli gastkramad. (Siene.) 

Vida vanligare är emellertid den uppfattningen, att gasten 
var ett ont väsen, som härledde sig från personer, vilka fått en 
vådlig död, t.ex. mördade eller avrättade människor. 

Man skulle aldrig svara gasten, även om han ropade aldrig så. 
Det var ett par som stod på logen och tröskade i ottan. Då 

fick de höra nödrop i skogen. De trodde att det var någon, som 
gått vilse, och svarade: 

Häråt! • 
Om en stund hördes samma nödrop. 

Häråt! svarade de också nu. 
Rösten kom närmare och närmare, och för var gång den 

hördes, svarade männen: häråt! 
Rätt som det var kom gasten fram ur skogen. Han hade ett 

huvud så stort att det fyllde hela gluggen in till logen. Han ville 
åt männen. De tog till flykten genom gluggen på logens motsatta 
sida. (Larv.) 



Kap. VI. 

FOLKDIKTNINGEN. 

SAGOR OCH SAGNER. 

Vallpojken och jätten. 

Det var en gång en pojke, som gick i skogen och geta' 
(vallade), och då träffade han samman med en jättegubbe. Men 
pojken var djärv och frivågen, så han sprang inte sin väg för 
det, och det tyckte jättegubben om. När de käftat en stund med 
varandra, frågade jätten, om pojken inte ville bli hans dräng. 
Och det hade pojken ingenting emot. 

När kan du komma då? frågade jätten. 
Det är ingenting som hindrar, tyckte pojken, utan jag 

kan komma i morgon dag. Och så vart de ense om det. 
Första dagen var ju inte frågan om att han skulle göra något, 

för den dagen skulle de alltid seta frammat (sitta främmande), 
de som tog tjänst. Men det tyckte pojken blev för långsamt. Han 
var inte van vid att sitta och göra ingenting. 

Är det inget, jag kan stå till tjänst med? frågade han. 
Jo, sade jätten då, ta och gå efter lite vatten. 

Pojken såg sig om efter byttan. 
Tag den där! sade jätten och pekade på en stor järn-

kittel. 
Men kitteln var så stor, att pojken såg sig ingen konst att 

lyfta den från golvet ens. 
Det är inte lönt att gå åstad med en så liten bytta, sade 

pojken. Jag går la ut efter hela brunnen, jag. 
Nej, sade jätten, det får du inte, för då har vi ju inget 

vatten en annan gång. Då får la jag gå själv. 
20 
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Och så tog jätten den stora järnkitteln, och gick ut efter den 
full med vatten. 

Jaha, nu ska vi gå ut på lon och tröska, sade jätten om 
en stund. Och det var pojken med på. 

När de kom till logen, hängde där ett par präglar så stora och 
tunga, att pojken såg sig inte god att ens kunna lyfta sin prägel 
från knaggen, än mindre förmådde han att tröska med den. Men 
tala för sig kunde han. 

Det är inte lönt att tröska med tocka pisker, tyckte han. 
Vi ska gå till skogen och hugga ner ett par stora granar. Det 
tycker jag kan bli en prägel, som är lönt att tröska med. 

Det höll jätten med om, och så gick de till skogen båda två. 
När de sett sig omkring bland träden i skogen, pekade pojken 

på den största gran, som fanns, och så sade han: 
Den här tror jag ska bli lagom. Ja, det höll jätten med om. 
Nu går jag upp i toppen och väger i granen, sade pojken, 

och I stannar kvar här nere, far, och så snart jag säger till, 
river I lite vid roten. 

Därpå klättrade pojken upp i granen. 
— Nu kan I börja att riva lite, tyckte pojken, när han var 

kommen en bit upp. 
Jätten gjorde ett par rivanden, och då föll granen. Det var 

ju ingen konst för en tocken bjässe att dra upp ett träd. 
Jaha, sade jätten, men hur skall vi få hem granen? 
Ja, jag får väl bära vid storändan, tyckte pojken, för 

jag är väl nå vatare än I, far, som är så pass gammal. I får 
bära vid lilländan. 

Det blev som pojken bestämde, också nu. Jätten rände axeln 
under granstammen ett stycke fram, men rotänden vägde tyngre. 

I får allt jämka granen bättre fram! mente pojken. 
Ja, jätten jämkade och jämkade, tills han fått hela tyngden 

över på sin axel. Då svingade pojken sig upp och satte sig 
gränsle över stammen där bak. 

När de så var hemma igen, kastade jätten av sig bördan och 
gjorde ett flåsande, så som en alltid gör, när en burit något tungt. 
Men pojken hoppade förstås av dessförinnan. 

Det var tungt, sade jätten. 
Vad skall jag säga då, tyckte pojken, jag, som burit vid 

storändan. 
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Ja, du var mig en baddare att vara stark, genmälde jätten. 
Nu ska vi äta kvälle, sade jätten om en stund. Och nu 

får vi se, vem av oss som är värst till att äta. 
Det var pojken med om. Men innan han satte sig till bords, 

band han en skinnväska under västen. Jätten klämde och åt gröt 
och mjölk det värsta han orkade. Och pojken var inte stort sämre 
han. Men förde han en sked till munnen, stack han tre eller fyra 
i skinnväskan. Jätten märkte dock inget. 

Är du inte mätt än? frågade jätten om en stund. 
Nej, sade pojken, jag rår allt med att äta ur det som är 

kvar i fatet. Och det gjorde han, men jätten måste ge sig dess-
förinnan. 

Du var mig en baddare till att äta, fast du är så liten, 
tyckte jätten. Sedan gick han där och blåste och stånkade, för 
han var så tjock och stinn. 

Ja, det är inte fritt utan att jag känner mig stinn och 
okostig, jag med, sade pojken om en stund. Jag förstår att jag 
tagit mig väl mycket till bästa. Men, tyckte'n, det går la an att 
svagna lite på magen. 

Det sista ordet tog jätten fasta på. 
Hur gör du då? frågade han. 
Jo, tag hit en kniv, sade pojken, så ska I få se. 

Pojken fick sig en stor kniv, och så snart han fått den i 
hand på rätta sättet, stack han hål på skinnväskan, så gröten 
och mjölken rann ut. 

Så, nu svagna allt magen, tyckte'n. 
Går det så lätt att svagna på magen, sade jätten begrun-

dande. 
Jae, så gör alltid jag, sade pojken, när jag har ätit väl 

mycket. 
Då tog jätten, den dummingen, och rände kniven i buken 

på sig, så han dog. 
Jättekäringen vart över sig given, och pojken förstod, att nu 

gällde det för honom att vara på sin vakt. 
När kvällen kom, bäddade käringen åt pojken i ett annat 

rum. Han lade sig och låtsade sig sova, men efter en stund gick 
han upp igen och lade en kärna full av flöte (grädde) i sängen 
och drog täcket över den. Själv kröp han ned i en vrå, där ingen 
kunde se honom. 
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Fram på natten kom jättekäringen in i rummet med en stor 
klubba och drämde till med den i sängen, där kärnan låg. Den 
gick förstås i kras, och flöten stänkte omkring i rummet. 

Jaha, din rackare där, tyckte käringen, nu fick du för 
att du narra far att döda sig. 

Men så snart det blev morgon, gick pojken in till jättekäringen 
för att få besked om dagens göromål. Han gick i god tid, så 
käringen var inte ens uppstigen. 

Är du långe vaken? sade käringen och gjorde stora ögon. 
Hon var inte litet förvånad. Hur har du sovit i natt? frågade 
hon sedan. 

Åjo, jag har sovit rätt så bra, sade pojken. Visserligen 
var det någon som picka till mig ett slag i natt. Men, det fäste 
jag mig inte vid. 

Jättekäringen var emellertid fast besluten, att hon skulle göra 
sig av med pojken. Fram på dagen eldade hon upp bakugnen, 
så den blev riktigt het, och så tog hon fram en stor grissla 
(brödspade). 

Sätt dig nu här på grisslan, sade hon till pojken. 
Pojken följde uppmaningen, men han satte sig på kanten 

av grisslan, hivade med armarna och slängde med benen, så griss-
lan välte, när käringen försökte att lyfta den. 

Nej, du måste sitta stilla, sade hon. 
Det förstår jag mig inte på. Då får I visa mig, hur jag 

ska sitta, mente pojken. 
Ja, käringen satte sig gränsle på grisslan, för så skulle pojken 

sitta, ville hon. Men då var det pojken som passade på och hivade 
in käringen i ugnen, och det fort ändå. 

Sedan tog pojken hand om jättefolkets egendom och vart så 
riker, så änna dä. 

(Sagan upptecknad efter Anders Nord, som var född i 
Källunga 1852. Nord har i sin tur hört sagan av sin far, född i 
samma socken.) 

Stenbilden. 

Det vår en gång en bonde, som fann en stenbild, då han röjde 
rent för bråte på en för länge sedan övergiven boplats. 

Ja, det är väl en helgonbild, tänkte bonden. Bildhuggaren 
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har kanske inte fullföljt sitt arbete, och så har bilden blivit lig-
gande. Han tog vara på bilden och forslade den till prästgården. 

Prästen tackade för gåvan och ställde in den i ett av sina 
rum. Stenbilden stod med båda armarna framåtsträckta och hän-
derna öppna, liksom om han velat famna om något. 

— Det blir ett bra tvättställ, sade prästfrun, när hon fick 
se stenbilden, och därvid blev det. Var gång folket i prästgården 
tvättade sig, ställde man tvättfatet på de framåtsträckta armarna. 

Prästen var en allvarlig och gudfruktig man, men hans unga 
fru högmodades över sin skönhet. Varje dag tillbringade hon en 
god stund framför en spegel, under det att hon kammade och 
burrade upp sitt blonda och vackra hår. Allt detta såg stenbilden, 
ty det var inget vanligt beläte, som man trodde i första början. 

Stenbilden såg också att onda andar omgav den högmodiga 
frun och hjälpte henne att pryda och pynta sig. Särskilt roligt 
hade de var gång frun krusade sitt hår med hjälp av en lång 
tång. Då låg hennes många medhjälpare på knä vid spisen och 
blåste på glöden, så att tången blev tillräckligt vann, och de 
hjälpte frun med att dra fram och hålla i lockarna, medan hon 
brände dem. För varje krusad lock, som lades tillrätta, viskade 
de: — 0, så fin, så fin du är, lilla fru. 

Prästfrun var ej blott fåfäng utan därjämte obehärskad och 
snar till vrede. Titt och tätt for hon ut i hårda ord mot sina båda 
pigor. Då var de onda andarna också tillstädes. Ju värre frun 
grälade och gick an, desto roligare hade de små i hennes om-
givning. 

I prästens sällskap trivdes de däremot ej, ty han höll sig till 
Guds ord och bön. Var kväll tog han fram en bok och läste en 
gudlig betraktelse. Då fick de onda andarna bråttom att komma• 
ut. En av dem var en liten halt stackare, som de andra kallade 
haltebolirrken. En gång hade denne lyckats komma först fram 
till dörren, men där snavade han och föll omkull. Följden blev 
att även de, som kom efter, föll omkull. Den kvällen skrattade 
stenbilden. Prästen blev högligen förvånad däröver, ty en helgon-
bild skrattar inte, allra minst åt Guds ord. Vad kunde det då 
vara för en bild, han fört in i sitt hus? Fast besluten att skaffa 
sig visshet härom klädde han sig i kappa och krage, tog så boken 
i sin hand och ställde sig framför bilden. 

— Jag hör att du kan skratta, sade han, då kan du väl också 
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tala. Nu vädjar jag till dig i Guds heliga namn, att du talar om 
vem du är. 

Stenbilden berättade då: — Jag var en gång en man, som 
ägde mycket av denna världens goda, men icke förty svor jag 
falskt för att komma i besittning av ett stycke jord, som rätte-
ligen tillhörde de fromma munkarna i klostret. Men Herren låter 
icke gäcka sig, det fick jag erfara, ty det var då jag -blev till den 
stenbild, som du nu ser framför dig. 

Ditt sorgliga öde rör mig mycket djupt, sade prästen, men 
varför skrattar du då, när jag läser Guds ord? 

Kära far är en sann och ödmjuk Herrens tjänare, det har 
jag förnummit under den tid, jag stått här, sade stenbilden. Kära 
mor däremot högmodas och låter onda andar betjäna sig. Jag har 
sett hur de trängs omkring henne, då hon ansar sitt hår och be-
skådar sin skönhet i spegelglaset. Men när kära far tar fram boken 
för att läsa, skyndar de ut härifrån. 

Och så berättade stenbilden om anledningen till att han brast 
i skratt. 

-- Har du någon önskan vad dig själv beträffar? frågade 
prästen för det tredje. 

Min högsta önskan är, sade stenbilden, att Gud måtte 
förlåta mig min svåra synd, vilken jag under många och långa 
år uppriktigt ångrat och att jag i likhet med dödliga varelser 
måtte få gå min förvandling till mötes och få vila i den vigda 
jorden. Jag hoppas på förlossning genom Eder. 

Då knäppte prästen samman sina händer omkring den heliga 
boken och bad att Gud måtte förbarma sig över mannen, som nu 
lidit nog för sina synders skull, vilka han ångerfull bekänt. 

Och se, under det att prästen bad, föll stenbilden samman 
och blev till mull. Prästen förde mullen till en grav på kyrko-
gården och lyste frid över stoftet. 

(Efter Klara Larsson, född i Edsvära 1866. Berättaren har 
i sin tur hört sagan berättas av sin mor, Maja-Lisa Larsdotter, 
född i samma socken 1832.) 

Ällebergs ryttare. 

Det var en soldat under Redberga herrgård, vilken fått i 
uppdrag att gå med ett brev till överste Wästfelt på Orrholmen. 
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»Ållebärs änne.» Till höger på bilden ser man ett stycke av allmänna färd-
vägen Falköping—Jönköping. Foto G. Ewald 1926. 

Men när soldaten hunnit en bit öster om Falköping, utbröt ett 
svårt yrväder med motvind. Soldaten fortsatte emellertid vägen 
fram trots att timmen blev sen. Då han hunnit till Ållebergs norra 
ände, där vägen går helt nära de branta stalpen, kom en ryttare, 
som färdades i samma riktning. 

Vart skall du gå i det här ovädret? frågade ryttaren. 
Jag är på väg till Orrholmen med ett brev, svarade sol- 

daten. 
Så, men du kan inte fortsätta längre i det här vädret, 

återtog ryttaren. Nu får du stanna hos mig över natt, och i morgon, 
så snart du ser av dagern, kan du fortsätta din väg. 

Soldaten tackade för tillbudet och följde tätt efter ryttaren. 
Plötsligt befann sig båda invid ett av stalpen, där ett valv ledde 
in i berget. Väl inne visade ryttaren på en plats, där soldaten 
kunde vila ut. Ryttaren fortsatte längre in i berget. 

Om en stund fick soldaten lust att se sig omkring i berget. 
Han kom då till en stor sal med ett bord, som var så långt att 
han inte kunde skönja bordets bortre ända. På ömse sidor om 
bordet satt ryttare i full rustning. Alla satt försänkta i sömn med 
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ansiktet vilande i händerna och armbågarna stödda mot bordet. 
Vid salens båda sidor stod hästar med sadlar och betsel på. 

Som soldaten gick råkade han stöta huvudet mot en klocka, 
som hängde i ett bjälklag. Därvid uppstod ett dämpat ljud, men 
icke förty vaknade ryttarna, och en av dem frågade: 

Ska vi ut nu? 
Nej, inte än, svarade ryttaren, som soldaten träffat sam-

man med på vägen utanför berget. Det var bara en råtta, som slog 
till med svansen på klockan. 

När det blev morgon, kom samme ryttare fram till soldaten 
och förde honom ut ur berget. 

Hälsa nu överste Wästfelt på Orrholmen från översten 
i Ålleberg, och säg att du har legat här i natt. Men en annan gång 
skall du inte ge dig ut på vägarna under nattens timmar, då 
andarna svävar. 

Om Ållebergs ryttare berättas vidare, att när Sverige kom-
mer i krig och det gäller dess vara eller inte vara, skall ryttarna 
i berget rida ut till strid. Då rider de fram en manshöjd ovan 
jorden, och den hären kan ingen dödlig motstå. (Norra Vånga.) 

Den bortrövade pigan. 

En gång för mycket länge sedan hade några rövare tagit sitt 
tillhåll i en forngrav, som fanns på utmarken en nätt fjärdings-
väg norr om Hudene kyrkby. Rövarna plockade bort både ett 
och annat utan att byfolket kunde utfundera, vart det tog vägen; 
bland annat snappade de bort en piga från ett ställe. Ja, det är 
förstås vargarna, som varit framme och tagit henne, menade man, 
när man inte kunde förklara saken på annat sätt. 

Efter en tid skulle pigan sent en kväll gå till byn för att 
hämta lägerhalm, men dessförinnan måste hon med ed förplikta 
sig att ej inlåta sig i samtal med någon människa. 

När pigan kom till byn, gick hon in på samma ställe, där 
hon tidigare tjänats för. Besöket väckte stor bestörtning, ty man 
trodde så säkert att hon var död. Man fann det också besynner-
ligt, att hon inte hälsade och inte svarade på de frågor, man rik-
tade till henne. Men hon gick fram till bordet och tog dricks-
kannan i sin hand, och för den berättade hon, var hon höll till 
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och hur hon hade det. Hon berättade även om sin ed till rövarna. 
Så till sist sade hon: 

— Kära lilla kanna, kom till vårt och tag många andra kan- 
nor med dig. Vägen märker jag ut med ett strå här och där, och 
där jag går in, där lägger jag lock. 

Nästa dag gjorde männen i byn gemensam sak. Man följde 
halmstråna genom skogen, och tack vare dessa hittade man fram 
till rövarnästet. 

När pigan hörde röster utanför, drog hon sig mot utgången. 
Rövarna anade sammanhanget, och en av dem grep pigan i kjor- 
teln, men linningen brast, som väl var, och pigan kom undan 
med livet. Rövarna blev infångade och fick sitt straff. (Hudene.) 

Den veekoville prästen. 

Det var en gång en präst, som var mer än vanligt snål och 
fordrande. Sin dräng höll han i strängt arbete allt ifrån tidig mor- 
gon intill sen kväll, vinter som sommar. Men ej nog härmed, utan 
när drängen slutat alla andra arbeten, måste han göra en ris-
kvast. Det fick inte gå en enda söckendag utan att han gjorde en 
kvast, hur trött han än var, drängstackarn. När kvasten var fär-
dig, ställde han ut den i förstugan, ty så hade prästen föreskrivit. 
Tidigt varje morgon utom måndagens, vill säga, kom prästen och 
granskade kvasten från föregående kväll. Var den inte nog väl 
lagd och bunden, så att prästen kunde sälja kvasten till högsta 
pris, fick drängen stryk. Men prästen sålde kvastar till hela dräng- 
lönen och åtskilligt därutöver. 

Så en lördags kväll behagade det emellertid drängen att sticka 
kvasten under sängen i stället för att ställa ut den på sin plats i 
förstugan. Det förhöll sig nämligen så, att alla kvastar, som 
drängen bundit under veckan, stod' i en rad utmed den främre 
väggen, intill dess att den sjätte kvasten var färdig. Då först bun-
tades kvastarna samman och lades undan. Det förvånade drängen, 
att prästen höll så styvt på den anordningen, och nu ville han se, 
vad det kunde ha för verkan, om han lurade honom på räkningen. 

Tidigt nästa morgon kom prästen som vanligt för att granska 
kvasten, men nu hade han glömt räkningen från föregående dag. 
Han tog alltså för givet, att den femte kvasten i raden var den, 
som drängen tillverkat föregående kväll, och den kvasten fann 
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han naturligtvis inget fel på, ty den var ju allaredan granskad. 
Men eftersom det endast var fem kvastar i raden, slöt prästen 
därav att det endast var lördags morgon. 

När prästen besett kvasten, öppnade han på dörren till dräng-
kammaren, men drängen hade inte gjort sig så bråttom, allden-
stund det var söndags morgon. Prästen åter, som menade att det 
var en vanlig söckendag, vart arg och dundrade värre, för att 
drängen ej var i arbete. 

Vad ska jag göra då? frågade drängen. 
Du ska upp på ladugårdstaket och kasta ned pollen (tak-

ryttarna), för vi ska lägga upp ny mön (halm), sade prästen. 
Så snart prästen vänt ryggen till, ställde drängen ut den sista 

kvasten på sin plats och skyndade därefter upp på ladugårdstaket. 
Det ena pollparet efter det andra åkte i backen med en ljudlig 
skräll. Folk, som kom och gick förbi, undrade vad det gick åt 
deras präst, eftersom han inte höll sabbatsfriden. Men ingen sade 
något. Klockan åtta kom klockaren och ringde förstgången. Då 
kom prästen ut på trappan och frågade: 

Har elden kommit lös nånstäds, eller vad står på, efter-
som det ringer i kyrkan? 

Näe, sade drängen, men det är ju söndag i dag. 
Söndag, sade prästen och tog sig en funderare. 
Näe, det kan det inte vara, tyckte han, för det är bara 

fem kvastar i din förstuga. 
Sex är det, svarade drängen så bestämt. 
Nej, fem är det, återtog prästen. Jag har ju nyss räk-

nat dem. 
Då har allt pastorn räknat fel, mente drängen. 
Det kan väl aldrig vara möjligt, sade prästen och skyn-

dade åstad till drängstugan för att räkna kvastarna en gång till. 
Utkommen därifrån, sade han: 

Jo, du har rätt, Anders lille. Det är verkligen sex kvastar 
i din förstuga. Gå genast ned från taket. 'Det är söndag i dag. 
(Hällestad.) 

Fader Håkan och knallen. 

Håkan i Skulten var en godhjärtad man. Hans dörr stod 
öppen för alla, som färdades den vägen fram och som var i 
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behov av nattlogi. Det stora flertalet vägfarande var gårdfari-
handlare, vilka återkom tid efter annan och med åren blev som 
släkt och vänner i gården, ty de var allesammans hederliga män-
niskor, som satte värde på mat och husrum liksom ett vänligt 
mottagande. Men en gång blev Håkan grundligt lurad av en knalle, 
och hans tro på alla människors inneboende godhet, blott man 
öppnar sina dörrar för dem, rönte ett svårt avbräck. 

Knallen kom till Skulten sent en kväll, när alla sysslor var 
undanstökade, och bad om husavara för sig och en bagge, som 
han sade sig ha köpt på ett ställe i grannsocknen. Ja, det var inte 
tu tal om det, utan han fick stanna. Baggen fick han leda in i ett 
skjul, och så fick han ett lövkärv till den. Själv blev han und-
fägnad med vad som för tillfället fanns att tillgå i huset. Gam-
mal sed bjöd nämligen att alla skulle fägnas, vem det vara månde. 
Och som vanligt var, när en knalle kom in i stugan, var språklådan 
snart i gång. 

Efter en stund frågade knallen, om inte fader Håkan ville 
vara honom behjälplig med att slakta baggen påföljande morgon. 
Jo, det lovade Håkan, ty han var alltid så hjälpsam, och slakt-
kunnig var han likaså. När den saken var ordnad, språkade man 
om annat. Men rätt som det var avbröt knallen resonemanget 
och sade: 

Märkeligt att fader Håkan sitter hemma så här i all sköns 
lugn och ro. 

Hur så? sade Håkan. 
Jo, sade knallen då, Kinnekulle har spruckit i fyra delar, 

och det rinner honung ur berget i alla fyra väderstrecken. Bön-
derna i socknarna runt berget och på flera mils avstånd därifrån 
är ute och kör honung, så jag tror rent av att de kör både sig och 
hästarna fördärvade. 

Är det möjligt, det? undrade Håkan. 
Möjligt ja, återtog knallen. Jag har ju själv sett det med 

mina egna ögon. Det var stört omöjligt att komma fram på 
vägarna kring Kinnekulle för de många formännens skull. Jag 
har måst hålla mig i dikena ända därifrån och hit till närmsta 
grannsocken. 

Ja, jag måste också ut, sade Håkan då. Gå genast efter 
baggen, så slaktar vi den nu med samma. 
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Och du ställer åket i ordning och ser om hästarna, sade 
han till drängen, så jag kan ge mig åstad i tidig otta. 

När baggen var slaktad, gick man till sängs. Men efter ett 
par—tre timmar var Håkan åter på benen, spände för och for 
åstad. Allt gick som knallen, den skälmen, räknat ut det. 

När husbonden väl gett sig av, gick knallen in till mor Håkan 
med fårskinnet. 

Känn hur mjuk och fin ull det här skinnet har, sade han. 
Ja, känn, är det inte fint? 

Jo, det medgav mor Håkan. 
Ja, och det här skinnet, det får du av mig, sade knallen, 

om jag får ligga när dig en stund, tills det blir morgon. 
Och, kanveta, den begäran kunde hon inte neka knallen, för 

det var ett så mjukt och fint skinn. 
När knallen nästa dag gick vidare, stack han i förbifarten in 

till en av Håkans närmaste grannar och berättade för denne, hur 
grundligt han hade lurat fader Håkan med den här honungen. 
Och så sade han: 

Nu är han allt riktigt arger på mig, när han kommer igen. 
Men säg honom, att så snart han kommer in till sitt, skall han 
slå knytnäven i bordet tre gånger, och för varje gång skall han 
säga: »Ja vet la, ja!» så blir det bättre för honom. 

Grannen som, grannar likt, ingalunda var Håkans bäste vän, 
fast han höll skenet uppe, passade på, när Håkan kom åter och 
sade honom, hur han skulle göra. Ja, Håkan tog rådet i akt. Så 
snart han kom in i sin egen stuga, satte han sig vid bordet, slog 
handen i detta och skrek: 

Ja vet la, ja! 
Då kom drängen in. 

Ja, vad I vet, fader Håkan, sade den, så var det eran 
egen bagge, som I slaktade åt den fördömda knallen i går afton. 

Då vart Håkan ändå argare. Han slog handen i bordet för 
andra gången och skrek: 

Ja vet la, ja! 
Då kom hustrun in med skinnet och sade: 

Ja, vad du vet, far lelle, men se det här fina skinnet fick 
jag av knallen, bara för att han fick stanna, till dess att det var 
morgon. 
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»Kerstisten», Fåglavik. Over denna sten har den ursprungliga gränsen gått 
mellan Skaraborgs och 'Alvsborgs län. Här möttes jämväl tre härader och 
fyra socknar. Vid en gränsreglering i slutet av 1800-talet drogs gränserna 
några tiotal meter norr om Kerstisten. Enligt sägnen har drottning Kristina 
på genomresa spisat frukost på denna sten, därav namnet. Foto förf. 1927. 

Då vart Håkan sju resor värre däran. Han strök handen i 
bordet för tredje gången och skrek: 

Ja vet la, ja! 
Ja, vad du vet, far lelle, men inte kunde jag neka den 

snälle knallen att . . . 
Vid de orden brast hustrun i gråt. 
På så sätt fick Håkan veta sanningen från början till slut. 

Efter den dagen fick allt knallarna gå Håkans dörrar förbi. 
(Vilske-Kleva.) 

Skams undantag. 
Skapelseberättelsen i Första Moseboken slutar med följande: 

»Och Gud såg på allt det han gjort hade, och si, det var allt 
ganska gott». Hur kan det då komma sig att ett och annat i ska-
pelsen förefaller oss människor allt annat än gott. Folksägnen 
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kommer här med den förklaringen, att det mindre goda är Skams 
verk. Han höll sig framme under skapelsedagarna och var så 
angelägen om att få hjälpa till, vilket Vår Herre i enstaka fall 
tillät, ty Skam var ej den bittre fiende till Gud och hans värld 
från begynnelsen, som han blev, sedan han fått med människorna 
att göra. Det var alltså i största välmening Skam hjälpte till, men 
han besatt ingalunda den gudomliga vishet och, kunskap, som 
utmärkte Vår Herre. Vad Skam åstadkom, blev därför föga gott. 

På gränsen mellan Laske och Kullings härader finns ett 
ödsligt område med barskrapade berghällar, jättestora stenblock, 
mossar och svarta dyhålor här och var. En geolog torde förklara 
saken så, att här har en forntida jökelälv gått fram. Den har 
sköljt bort sand och morän, därav kalheten och den karga växt-
ligheten. Kvarliggande vattensamlingar har med tiden vuxit igen 
och förvandlats till torvmossar. 

Det geologiska förloppet kände äldre släktled inte till, men 
däremot visste man att Gamlefar ställt till med åtskillig oreda 
här i världen. Alltså tillgrep man den förklaring, som redan 
anförts här ovan. På samma gång fick man ett kärkommet till-
fälle att skämta litet med Gamlefar, som misslyckats så grund-
ligt. Det ödsliga gränsområdet, där ingen människa kunde bosätta 
sig, ansåg man gott nog åt Skam själv på gamla dagar, alltså 
fick det heta Skams unnatak. 

Här och var förekommer moränåsar, där sten ligger intill 
sten och sten på sten. Men undra på det: Skam skulle köra sten, 
och när han kom till denna plats, råkade han köra välte. Det 
är därför stenen hopat sig just här. 

Lammen. 

Även beträffande djuren har Skam haft sin hand med vid 
skapelsen. Härom berättas bl.a. följande: 

Lommen är en märklig fågel, ty den biter inget skott på, i 
varje fall inget hagelskott. Den är hård, heter det på jägar-
språk, och det kommer sig därav, att Skam skapat den fågeln. 

En egenhet med lommen är vidare, att den har benen sit-
tande så långt bak. Det kommer sig emellertid av följande: 

När Skam var färdig med lommen, kastade han den ifrån 
sig med orden: 
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— Flyg nu! 
Lommen lyfte till flykt, men just i detsamma märkte Skam, 

att han glömt att sätta fast benen. Han tog då dessa och kastade 
dem efter den bortflygande lommen. Det är därför som lommen 
har sina ben och fötter i bakändan. (Edsvära.) 

Getingen. 

Getingen har Skam likaså skapat, det är därför den är så 
fruktad ehuru helt liten. 

Liten och gul, 
Hin gjort honom ful, 

heter det i en gammal gåta. (Källunga.) 

Vipan. 

På den tiden, då Vår Herre gick omkring här på jorden som 
en vanlig människa, kom han en dag till en kvinna, som var 
sysselsatt med bak. Han bad att han skulle få en kaka, och det 
lovade kvinnan, om han ville hugga henne ett par fång ved, för 
hon hade ingen bakved. 

Mannen gick ut och högg sönder ved till baket och bar in 
den. Och så satte kvinnan in en kaka just för hans räkning. Men 
när den kom ut ur ugnen, tyckte kvinnan att den var för stor. 
Då gjorde hon en mindre kaka och satte in, men den jäste upp 
och vart nästan lika stor som den första. Då tog kvinnan och 
skrapade tråget och gjorde en kaka av skrapet, men också den 
jäste upp och vart så stor och grann, att kvinnan högligen för-
vånade sig. Och när allt kom därtill, nändes hon inte ge mannen 
mer än halva kakan, ty hon var snål och obarmhärtig. 

Du lovade mig en kaka, sade mannen då, om jag högg 
din ved. Jag har huggit din ved, men du nändes inte ge mig den 
kaka, du lovade mig. Nu skall du efter detta själv få klyva din ved. 

I samma stund vart kvinnan förvandlad till en fågel, en vipa. 
Och allt sedan den dagen flyger hon omkring och skriker: 

Klyv ved, klyv ved! (Edsvära.) 
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Horsgöken. 

Det var en gång en pojke, som skulle valla getter men som 
dag efter dag höll dem innestängda i fållan, medan han fördrev 
tiden i lag med andra vallpojkar. Slutet blev att getterna dog av 
svält, men i stället för att ångra sin onda gärning ställde han sig 
till att svärja och förbanna de oskäliga djuren. Då kom Guds 
straff över honom; han blev förvandlad till en fågel, som allt 
sedan den dagen flyger upp och ned över öde kärrmarker under 
utstötande av samma jämmerliga läte som de svältande getterna. 

Det är här fråga om enkelbäckasinen. Att han fått namnet 
hors- eller horsagöken kommer sig därav, att man liknat hans 
lockrop vid en hästs gnäggande. Hors är nämligen det äldre nam-
net för häst. Vanligare är dock att man liknat horsgökens sär-
egna ljud vid getens bräkande. En del äldre personer omnämner 
fågeln med namnet jeta eller dän dara jeta. (Larv.) 

Kvinnans skapelse. 

Vid kvinnans skapande gick så till: Gud Fader lät en tung 
sömn falla över mannen, och under det att han sov, tog han ut 
ett revben ur sidan på honom i akt och mening att därav skapa 
en kvinna. Men först måste han plåstra om mannen efter det 
ingrepp, han gjort, och under tiden låg benet vid hans sida. Hände 
sig emellertid så, att en räv gick och smet bak buskarna. Han 
fick lust till det färska revbenet, och i ett obevakat ögonblick 
högg han det. Gud Fader varsnade tillgreppet just som räven 
vände för att springa sin väg och högg fast i svansen, men han 
fick bara fatt i den yttersta svansändan, och den gick av. 

— Nå, lika gott, tänkte Gud Fader, då gör jag kvinnan av 
rävsvansen, Och så skedde. 

Det är därför kvinnans list övergår mannens förstånd. 
(Längjum.) 

Enligt en variant av samma sägen var det en hund, som högg 
till sig det färska revbenet. Gud Fader skyndade efter och vann 
på hunden så pass, att han kunde fatta om det yttersta på svans-
ändan. Men uppbragt, som han väl var, ryckte han till så häf-
tigt, att svanssnutten gick av. Då skrek hunden till och sprang 
än värre. Men eftersom revbenet var förlorat, skapade Gud kvin- 
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nan av svanssnutten. Det är därför kvinnfolken alltid skriker till, 
när det är något på färde. 

Adamsäpplet. 

Eva tog ett äpple på det förbjudna trädet, och det var så 
förinnerligt gott, tyckte hon, och därför skulle Adam smaka på 
det, han med, kanveta. Ja, han tog sig en försvarlig bit, men just 
i detsamma kom Gud Fader och kallade på honom. Adam hann 
inte att tugga utan svalde biten nästan hel, och så blev den sit-
tande i struphuvudet. Det är därför alla manfolk har så stort 
struphuvud, och alldenstund det är äppelbiten, som är orsaken till 
utbuktningen, har denna fått namnet adamsäpplet. (Tråvad). 

Rågen och havren. 

Rågen hora med havren, och så blev det en horonge av det. 
Det är det lilla kornet, som sitter vid sidan om det större havre-
kornet. Men sedan fick rågen till straff, att den skulle ligga i 
jorden under vintern. (Södra Härene.) 

Varför eken inte fäller sina löv. 

Skam beklagade sig en gång inför Vår Herre över, att han 
fick så få barn. Och hur de överlade, så vart de överens om, att 
Skam skulle få ta hand om alla barn, som dog under den tid 
eken stod utan löv. Därmed var Skam till freds, ty han tänkte 
på naturens ordning, men Vår Herre, som ömmade för de små 
barnen, ordnade det så, att eken efter den dagen behöll sina löv 
även under vintern, visserligen inte alla men en del. Detta är 
förklaringen till: att ekarna står med torra fjolårsblad ända intill 
dess att de friska och gröna bladen slagit ut. 

Ävenså brukade gammalt folk säga: 
När en får se en ek, som inte fällt sina blad, skall en tänka 

som så: Så många synder har jag. (Hudene.) 
21 
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&len och de underjordiska. 

Alla rå och underjordiska väsen härstammar från de män-
niskor, som levde före syndaflodens dagar. De, som bodde på 
eller invid bergen, när floden kom, vart intagna i dessa och har 
fått namnet bergtroll. De människor åter, som bodde på slät-. 
tema och i dalarna och som fick sin död i haven och sjöarna, 
blev till sjörå. (Södra Härene.) 

VALLVISOR, DANSVISOR, RIM OCH RAMSOR. 
Vallvisor. 

Gå vall, gå vall 
på Malmene fall, 
där vallar jag så gärna. 
Där finns getter och där finns fä, 
där finns det töser att roa sig mä, 
och där finns det sura kröser. (Larv.) 

I en del av Larvs socken, som ligger i gräns med krono-
parken Skaraborgs Edsmären, var det i äldre tid gott om fall, 
d.v.s. sådana områden, där man fällt eller huggit bort skogen. 
Utmärkande för fallen var gott bete liksom riklig tillgång på vilda 
bär. I stället för Malmene kunde man sätta in något annat namn, 
t.ex. Nästegårds, Övergårds m.fl. 

Hola hola, vedumabo, 
kom och hjälp upp mi broketa ko, 
legger i Veduma måse. 

Hem kommer vallarn, borta var fät, 
ute var ögat och sönder var knät, 
longera hängde ve strupa. (Södra Härene.) 

I södra delen av Vedums socken finns stora mossar, vilka 
var mycket fruktade på den tiden boskapen betade ute i skogs-
mark under sommaren, ty kom en ko ned i en torvhåla, var hon 
i de flesta fall räddningslöst förlorad. I detta fall har pojken 
tydligen kämpat med risk för sitt eget liv för att hålla kon uppe. 
Han har fått ett öga skadat liksom sitt knä. När han kommer 
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Skomakar-Johan, vångabygdens 
siste sockenskomakare, vilken 
var född på 1840-talet och avled 
vid mycket hög ålder. Yrkes-
män, såsom skräddare och sko-
makare, var ofta bärare av säg-
ner och traditioner. Foto 1920-
talet. Excelsiorföreningen, Norra 
Vånga. 

hem till byn, är han andfådd, vilket framgår därav att lungorna 
hängde vid strupen. 

Ett vallherdepar hade ett barn, som de turades om att se till. 
En dag, då herden var ensam hemma, lät barnet inte trösta sig. 
Han tog då luren och tutade: — Lellen gråter. 



Härpå svarade herdinnan med sin lur: 

Mjölka korna, 
slå i horna, 
lat dän lelle drecka. 
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Herden svarade: 

Ja har så jort, 
ja har så jort, 
han gråter lika väl. 

Dansvisor. 

Upp å hoppa, stå ej å dra dej, 
när du blir gammel vell ingen ha dej. 
Seta i e vrå, 
dä kan du la få, 
män mett onga hjarta får du inte då. 
Seta i e vrå, 
dä kan du la få, 
män mett onga hjarta får du allri. 

1: Uppå Källebacka har'a min vän :1 
Vacker ä han, å granner ä han, 
å härli ä han, då han dansar. 

Inte vet ja va de säjer om mej å dej, 
men fälle har ja hört dä glonkas 
1: om kärleken mella mej å dej, 
som vatten uti gistna bonka 

Här dansar en gäsbo 
mä stora lägga å träsko. 
Här dansar en åsbo 
mä långa lägga å lärsko. 
Å lärsko har du, å träsko har ja, 
jänka, jänka bäst du vell, 
mej ska du ha. 

(Edsvära.) 

(Od.) 

(Larv.) 

(Larv.) 

(Od.) 
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Kom lilla, kom vackra, kom med mig och dans, 
för dig vill jag giva den gyllene krans. 

Den gyllene kransen, den törs jag ej ta, 
förrän jag frågat min mor och min far. 

Ja fråga din fader så mycket du vill, 
för dig och din skönhet den hörer mig till. 

Ja, nu är vi gifta, det kan ni väl se, 
och lever vi till året så blir vi fäll tre. (Edsvära.) 

Hör du pappa lelle, hör du mamma lella, 
får ja fria te di doter? 
1: Nä varsharratre, 
dä står så illa te, 
ho har så sönderriven kjortel 

Kjortel dän ä sönder, 
sarken dän ä å, 
bara röva hänger ute. 
J: Nä varsharratre, 
dä står så illa te, 
ho har så sönderriven kjortel :/. 

Gud välsigna vår gamla mor, 
som går på golvet å lullar, 
hon tager bort de tomma glas 
å sätter fram de fulla. 

brännevin å brö, 
å brännevin å brö, 
dä står dä på vår höga hölla. (Od.) 

Rim och ramsor. 

Hå hå för denna vala, 
svarta böxer å hål för rava. 
Inga nål å ingen trå 
å ingen klut å böta på. 

Sätt däk, männa du står, 
så får du ja, inna du går. 

(Od.) 



Tack sa du ha, gott sa du få, 
ont sa däk allri truta. 

Dän sum veskar han jujer, 
å dän sum poppar (diar) han sujer. 

Rallebuse upp å rallebuse ner, 
ja sa allri säja rallebuse mer. 

Vart sa du gå? — Te Rumperå. 
Vell du följa mä så blir vi två. 

Dä va rätt åt däk. 
Den rätten kan du få på julaafta, 

seta i spisen å äta kul å aska. 

Lat bli mäk, 
tess ja blir så stor, så ja kan fri mäk. 

Gu'natt, sov som du har börjat. 
Å får du inga ro, 
får du legga dar å gno. 

(Od med flera socknar i Gäsene.) 

När solen skiner och det regnar, 
då dansar alla Guds änglar. 
Men när det regnar och är mule (mulet), 
då dansar Hin i sin hule (håla). 

Så länge min tunna rann, 
kände mig både kvinna och man. 
Men när min tunna sluta rinna, 
kände mig varken man eller kvinna. 

(Larv.) 

(Larv.) 

Till gamla rim, som bevarats i minne, hör även en orlovssedel: 
Pigan Lisa tjänat här 
och om avsked nu begär. 
Hon tjänt hos mig i tvenne år 
och följande betyg hon får: 
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Snattar lite, inget stjäl, 
stor i läpen, legger väl. 
Hon har ett barn och önskar fler. 
Vill henne på det bästa rekomder. (Längjum.) 

I bibeln, psalmboken liksom andra »pärmeböcker» av värde 
skrev ägaren förutom namn, födelseår och -dag understundom en 
vers, vilken ytterligare bestyrkte äganderätten. Närmast följande 
rim har en gång stått att läsa på försättsbladet i en bibel. 

Den som denna bibel stjäl och rappar, 
han skall stupa ned för helvetets trappa 
med blå rock och röda knappa. Amen. (Od.) 

I faster Anna Marias psalmbok stod följande vers: 
Ann Maria är mitt namn 
mig till heder, ingen skam, 
det är mig i dopet givet 
och i livsens bok inskrivet. (Hudene.) 

Den psalmbok, som ingick i den s.k. brudbegåvningen, hade 
tvenne hjärtan och tvenne verser i guldtryck, om det var en verk-
ligt fin bok., Fästmannen överlämnade sin gåva med följande ord: 

Bok med hjärta jag dig giver 
och din vän i döden bliver. 

Fästmön, som var mottagare, tolkade sitt tack med följande: 
Gud signe dig, min vän, 
som denna bok mig gav. 
Jag skall ock läsa den, 
till dess jag läggs i grav. (Norra Vånga). 

Under 1800-talets senare hälft kom snusdosor av mässing i 
allmänt bruk. Dessa dosor, som i handeln gick under namnet 
Västeråsdosor, hade ett lock på vardera sidan. Det undre locket 
utgjorde skydd för ett litet spegelglas. Det övre locket, som hörde 
samman med själva dosan, hade en liten vers av följande lydelse: 

Mången vis tar en pris, 
det muntrar sinnet, ökar minnet. 
Denna dosa skatter hyser, 



328 

som din näsa prisa skall. 
Tag dig en pris, då näsan fryser; 
snus är gott i många fall. 

Djurs och föremåls tal. 

Det var en gubbe, som de kallade för Mellen, och som många 
andra gick han på fågeljakt om vårarna, men han ansågs rätt 
ofarlig, som framgår av följande: 

När orrarna spelade om våren, lät det så här: 
Ja unnrar, ja unnrar, ja unnrar um inte Mellen kåmmer. 
Tjuuhi! tjuuhi! han har inge krut! (Hudene.) 

Om en annan skytt gycklade orrarna så här: 

Har du sett dän krokete skötten, skötten, skötten. 
Mä dän paltie råcken, råcken, råcken! (Södra Härene.) 

På den tiden Klejsen levde, brukade han härma orrarna med 
en ramsa, som lät så här: 

Mor koka gröt, 
salta mä krut, 
spädde mä lut 
å rörde på mä råcken. 
Tjuuuhi! Tjuuuhi! (Källunga.) 

När fåren kommer ut på bete om våren, säger tackan: 
Vi sa plocka bla, bla, bla! 

Då säger lammungen: 
Får jag gå mää! (Eller: — Ja vell gå mää!) 

Under vintern säger haren: 
Te summern sa ja bögga mäk huus! 

Men när sommaren kommer, säger han: 
Hus i var buske, hus i var buske! (Edsvära.) 

Horsgöken är en stor spektakelmakare. Han gör narr av folk. 
Titta, titta! säger han, när han får se någon. 

Och när denne då tittar sig omkring, ger han till ett: 
— Hahahaha! 
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En och annan kyrka har fortfarande en fristående klockstapel, såsom all-
mänt förekom, innan kyrkorna byggdes om. Bilden visar Gökhems kyrka 
med stapel; den klockliknande huven är täckt med handhuggen ekspdn. Ett 
stort antal sägner lokaliseras till denna kyrka och dess klockor. Foto 

G. Ewald 1922. 

Ljungspoven säger: 
— Köp hö, köp hö! Koa legger hemma på dyngestan å dör! 

(Södra Härene.) 

För mycket länge sedan hade Ås kyrka två stora och granna 
klockor, så granna att det inte fanns deras make. Men i ett av 
krigen kom danskarna och plundrade kyrkan. Storklockan lyftes 
ned och lades på en släde för att forslas till första bästa hamn-
plats, och alldenstund det var vinter, tog man vägen över den till-
frusna Dettern. Isen var emellertid ej stark nog, den brast och 
klockan sjönk i djupet. Efter den dagen klagade lillklockan var 
gång man ringde: 

Syster Susanna — vilar i Dettern. 

En liknande sägen berättas från Larv. En gång, då danskarna 
drog härjande fram genom västgötabygderna, lade de beslag på 



330 

storklockan för att föra den med sig hem. Men när danskarna 
hunnit så långt som till Tarsled, söder om Herrljunga, lyckades 
bönderna skrämma dem på flykten. De övergav den tunga kyrk-
klockan, vilken alltså tillföll tarsledsborna som krigsbyte, och all-
denstund de hade full rätt till klockan hängde de upp den i sin 
egen kyrka. Men allt sedan den dagen klagar klockan var gång 
man ringer med den: 

Min make — är i Larv, min make — är i Larv. 

I Gökhem hade de små dåliga kyrkklockor. Det var ingen 
klang i dem. Så här lät de: 

Nu kåmmada, nu kåmmada. (Nu komma de, nu komma de.) 

Marka klockor var något bättre. De lät så här: 
Kåmmada 'jen, kåmmada 'jen. (Kommer de igen, kommer de 

igen, d.v.s. kyrkfolket kommer åter.) 

Ett omtyckt nöje under vinterkvällarna, om vilket både barn 
och äldre kunde ena sig, var att härma präglarnas (slagornas) 
gång på logen. Det skedde genom att växelvis slå handflatorna 
mot knän och bröst. Roligast var naturligtvis att tröska fira såväl 
i lek som i verkligheten, det var den livliga takten, som munt-
rade, men man kunde naturligtvis lika lekande lätt härma tre, 
två eller en tröskare. Präglarnas gång på logen brukade man 
även härma med ord. Var laget fulltaligt, lät det så här: 

Alla fira, alla fira! 

Men var det endast tre man i laget, uppstod ett litet uppehåll, 
där fjärde man bort falla in. 

Fattas en, fattas en! sade präglarna då. (Hudene.) 

I en annan socken härmade man präglagången så här: 
Pecka packa, päls å jacka, pecka packa, päls å jacka! 
Var det endast tre tröskare i arbete, var präglarna inte lika 

muntra; då sade de inte mer än: 
Pecka pack, pecka pack! 

På mindre gårdar, där man tröskade två, lät präglarna: 
F'eck, pack, peck, pack! 
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Och borta från skogstorpet hördes det entoniga: Pack, pack!' 
Det lät så tungt och entonigt så. (Södra Härene.) 

På slättbygden, där det var kallt och narigt, måste man vara 
varmt klädd under vintern. Härom berättade präglarna i det full- 
taliga laget: 

Tu par böxer, päls å jacka, tu par böxer, päls å jacka! 

Inträffade blidare väder, blev det kanske väl varmt att tröska 
med fårskinnspälsen på, varför man lade av sig den. Då berättade 
präglarna härom: 

Väst å böxer, tu par räcker, väst å böxer, tu par räcker! 

Även kvinnorna brukade deltaga i tröskningen. De frös van-
ligtvis om händerna, ty de var inte lika härdade som männen. 
Också härom kunde slagorna berätta: 

Tu par vanta, schal å jacka, tu par vanta, schal å jacka! 
(Edsvära.) 

Trösken var ett ansträngande arbete, och de dagar, då man 
sto på lon, tarvades mat, som man sto mdl (varade mätt) efter. 
I det fallet var ärter och fläsk bästa rätten. När det led mot mid-
dagstiden, sjöng präglarna muntrare än vanligt: 

Arter å fläsk vankas i da, arter å fläsk vankas i da! 
Eller: 
Arter å fläsk smakar oss bäst, arter å fläsk smakar oss bäst! 
Vidare kunde präglarna berätta om, vilka personer, som del- 

tog i arbetet, t.ex.: 
Anders å Sven, Johan å Bengt, Anders å Sven, Johan å Bengt! 
När man tröskat in sig och fått den rätta takten, sade präg- 

larna: 
Nu går då bra, så sa då gå, nu går då bra, så sa dä gå! (Larv.) 

De gamla träaxlavanga gick trögt och tungt, och aldrig för-
slog det med smörja i de stora hjulnaven. När man kört en bit, 
var navet torrt, och då knarrade vagnen och skrek, så det hör-
des lång väg, särskilt om det bar uppför lid med lass. Dessemel-
lan kunde vagnen puttra och prata helt godmodigt. Dessa olika 
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ljud omsatte man i ord, och även härvidlag förekom olika tolk- 
ningar. 

När bonden i Hulegården körde uppför liderna, gnällde 
vagnen: 

Orkar allri upp, orkar allri upp! 
Nedför Hd sade den: 
Geck allt, geck allt! 

Hulegårdsbonden hade en granne, som gick under namnet 
Lellebon, ty han var mindre till växten och hade även en betyd-
ligt mindre gård. Det fick han också veta om, så snart han kom 
ut på vägarna och det bar uppför Hd, ty då gnällde vagnen: 

Lelleboen veker, lelleboen veker! 
Utför Hd gick det emellertd lättare, och då var tonen en annan. 
Inte så veker, inte så veker! sade vagnen då. (Edsvära.) 

När Kåryds vagn gick uppför Hd, gnällde den ett i ett: 
Jälp baara te, jälp baara te! (Hjälp bara till). 
Men utför Hd rullade den lätt och ledigt utan hjälp. 
Va'n fraktar säk, va'n fraktar säk! (Var och en reder sig), 

sade vagnen. då. (Larv.) 

Lika illa var det med Svarebo (Svarvarebo) vagn. När svare- 
bon körde uppför Hd, skrek vagnen: 

Jälpa varaara, jälpa varaara! (Hjälpa varandra). 
Men i utförsbacken puttrade den och sa: 
Va'n fraktar säk, va'n fraktar säk! (Larv.) 

Enahanda berättas från Stenunga i Hudene. När bönderna i 
byn var på väg bort med lass, gnällde vagnarna och skrek: 

Kåmmer allri dit, kåmmer allri dit! (Kommer aldrig dit). 
Men på hemvägen puttrade vagnarna ett i ett: 
Långe vart dar, långe vart dar! (Redan varit där). 

Det var en gubbe i Hällestad, som de kallade bison (Ingrids-
son) •1  Han hade en gammal träaxlavagn, som han sällan eller 
aldrig smorde. När den gick uppför Hd, skrek den: 

1  Utom äktenskapet födda män hade stundom ett dylikt namn, alltså 
moderns namn i förening med son. 
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Sjuuv å dra In, sjuuv å dra In! 
Mannen kunde naturligtvis inte både skjuta på och draga 

samtidigt, men meningen var Väl den, att han skulle hjälpa till, 
vare sig det skedde på det ena eller andra viset. 

När vagnen gick nedför lid, sade den: 
Sätt säk på In, sätt säk på Ini! (Hällestad.) 

När man kokade ärter på den rika Nordbygden, puttrade 
det i grytan och sa: 

Tåcka däk, tåcka däk, tåcka däk! 
Men i utbygden lät det så här: 

Var ä du? Här ä ja! Var ä du? Här ä ja! (Larv.) 

På slättbygden hade man fullt upp av både det ena och det 
andra. Där hade man råg och korn, ärter och fläsk och vad gott 
man kunde önska sig i matväg, men vad potatisen beträffar kunde 
det vara si och så, ty den skörden slog ofta fel på lerjorden. På 
hösten hade man emellertid fullt upp, och då puttrade potaterna 
i grytan och sa: 

Tåcka däk, tåcka däk, tåcka däk! 
Men på våren hade potaterna gott utrymme, då visste de inte 

var de hade varandra: 
Var ä du? Här ä ja! Var ä du? Här ä ja! sade de då. \ 

(Edsvära.) 

Herrgårdarnas vällingklockor härmade man så här: 
Skäll välling, sur sell. 
Torpare in, kasta å spring! (Larv.) 

Vällingen var skäll och sillen u/ eller sur på såväl den ena 
gården som den andra. Däremot kunde man ha anledning till att 
variera andra raden, t.ex.: 

Skäll välling, sur sell. 
Torpare Skam, skönna däk fram! (Eriksberg.) 

Eller: 
Skäll välling, ul sell 
får du äta så möe du vell. (Edsvära.) 

I stället för »torpare in» satte man understundom in rättarens 
eller fördrängens namn, ty denne hade ej sällan sin kost i herr- 
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gårdens kök, under det att torparna intog sin medförda matsäck 
i dagsverksstugan. 

På de större herrgårdarna hade man i regel egen smedja. 
Yngste man i laget, som skötte bälgen, kallades bäljhunn, men 
när matklockan ringde, gällde detta namn samtliga i laget, alltså: 

Skäll välling, sur sell, 
bäljhunna in, kasta å spring! (Edsvära.) 

Samlingssignalen vid Västgöta regemente omsatte man i föl-
jande ord: 

Saamlons kamrater kring Västgöta kroonprydda faana! 
Signalen till bajonettanfall lät så här: 

Hoggen å stecken, hoggen å stecken, mä bajonetten! 
Och inryckningssignalen: 

Gosse kom in, skönna å spring, får du brännevin! 
(Källunga.) 

VAGGVISOR, BARNLEKAR OCH RIM. 

Vaggvisor. 

Vi ska lulla liten kinn 
för en liten kaka. 
Kan jag ingen kaka få, 
ska jag låta nana (vaggan) stå 
låta lellen (lellan) gråta. (Od.) 

Vi ska lulla barna, 
katten hänger i garna, 
far har rest till kvarna, 
mor ska baka kaka. (Od.) 

Syster gick till Långebro 
för att köpa granna sko 
med spänne 
till vår lille Pelle (eller annat namn) 
för han ska sova länge. (Od.) 
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Vyssja lullan lej, 
kommer sotarn, tar han dej, 
stoppar dej i säcken, 
kastar dej i bäcken. (Od.) 

Skatan sitter på stugutak, 
sjunger så stygga viser. 
Om inte gossen är snäller i dag, 
så får han smaka riset. 

Kära skata, sjung inte så, 
sjung en annan visa. 
Gossen blir nog snäller ändå, 
blott han får sova en maning (=stund). (Larv.) 

Barnlekar och barnrim. 

Dacka, dacka ravaskall, 
raven är inte hemma. 
Raven är i Älleskog, 
biter stekta vinga. 
Bonden ropar, oxen drar, 
lärkan sjunger, göken gal 
uti blomsterängar. (Od.) 

Detta rim förekom ganska allmänt. I rad tre satte man in det 
namn, som man tyckte bäst passade, t.ex. våran skog, Storeskog, 
Lilleskog etc. 

Prästens lilla kråka 
skulle ut och åka, 
ingen hade hon som körde. 
Än slank det hit, 
än slank det dit, 
än slank det ner i diket. (Edsvära.) 

När modern skulle draga på barnet dess skodon, hette det 
understundom nu ska vi sko hästen. Leken bestod i några takt-
fasta klappar under foten, vilka beledsagades av följande rim: 



336 

Sko, sko liten häst, 
i mår'n blir det snö och frost, 
då blir hästskorna dyra, 
kostar en daler och fyra. (Edsvära.) 

Det kom en liten råtta, 
lackanne, packanne, 
ville låna mjöl och salt, 
skulle pipa (slakta) sin julagalt, 
Pip, pip,  Pip! (Larv.) 

Vid leken tillgick sålunda: Med den fria handens fingrar 
efterliknade man råttan, som från barnets fot kröp allt högre upp. 
Vid ordet »pip» stack man till med pekfingret i halsgropen. 
(Edsvära.) 

Eller: 

Baka, baka kaka, 
nagga, nagga, nagga, 
mjöla, mjöla, mjöla, 
hyst'na långt in i ommen (ugnen). 

Baka, baka liten kaka, 
rulla, rulla liten bulla, 
picka'na, mjöla'na, 
hyst'na långt in i ugnen. 

Lumpe-Lars, Lumpe-Lars 
går med sin säck. 
»Lite nåla å bånn, lite nåla å bånn 
å så lite konfekt.» 

(Edsvära.) 

(Eriksberg.) 

Samtidigt med att man ramsade dessa rader, härmade man 
den kringvandrande knallen. (Od.) 

Lille Kisse katt 
sto på lon och trask, 
tjänte femton kakor 
och en smörask. (Larv.) 



337 

Gammal stuga med torvtak och »öfsaränna» av en urholkad trästam över 
dörren. Stugans siste ägare, mor Kindbom, sitter utanför dörren, klädd i sina 

helgdagskläder. Foto omkr. 1910. Excelsiorföreningen, Norra Vånga. 

Har du sett, min far, 
secken häst jag har, 
secka lår, secka ben, 
secka skutt han tar. 

Ring rang, klocka sang, 
prästen fick en penning, 
klockarn fick en smalalort, 
och den var hul i änden. 

(Larv.) 

(Larv.) 

Smala, en äldre benämning på får. Eftersom detta ord till sin 
betydelse varit okänt, har man i en del varianter satt in maralort 
eller haralort. 

Slafsebötta bing bång 
går i alla gåla, 
sleckar alla skåla. 
När du kommer te min gål, 
får du slecka kattens skål. (Od.) 

22 
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Katten och källingen 
trätte om vällinga. 
Katten tog källingen, 
dängde'n i vällinga. 
Aj, aj! sa källingen, 
ja brände mäj på vällinga. 
Jam, jam, det var rätt, sa katten, 
du kunde låtit mej hatt'na. (Od.) 

Med »källingen» åsyftas tydligen kattens unge, vilken enligt 
ortsmålet kallas kättling. Samma rim återgives även med »Katten 
och käringa» etc. 

Mor skulle väva vadmal i fjol, 
men hon hade inga ull. 
Så klippte hon ullebaggen sin 
och spann en fuller rulle. 
Mor fick en tröja, far fick en rock, 
lilla syster fick en långer salopp 
och lillgutten fick ena luva. (Längjum.) 

Gubben och käringa skulle köra vall, 
men ingendera ville mota. 
Gubben tog käringa, slog'a i e tall, 
så talla flög upp mä rota. 
Käringa sprang upp, lustig och gla: 
»Nu sa ja mota i all min da. 
Tjo vall, mi lella Spira!» (Larv.) 

Sista raden varierades på så sätt att man satte in det ko-
namn, som barnet kände bäst till. 

Skatan satt på staverns spång 
sang för sine döttrer: 
Aj, nu kommer vintern lång, . 
jag fryser om mine fötter. 
Vi ska resa till Dannemark 
köpa skor för halvanner mark, 
köpa skor med spänne, 
så barnet sover länge. (Larv.) 
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Skatan satt på stavern, 
ville låna navern. 
Vad ska du med navern? 

Göra liten vagn. 
Vad ska du med vagn? 

Resa bort till stan. 
Vad ska du i stan? 

Köpa liten ost. 
Vad ska du med ost? 

Ge vår lille prost, 
som predikar så vackert i kyrkan. 

Rida, rida ranka, 
hästen heter Blanka. 
Vart ska vi rida? 

Rida bort och fria 
till en liten piga. 
Vad ska hon heta? 

Anne-Maja Greta 
den tjocka och den feta. 
När vi kom till hennes gård, 
var där ingen hemma 
mer än ett par hundar, 
som låg under bänken 
och ruska på länken. 
Vov vov sa den store, 
vav vav! sa den lille. 

(Larv.) 

(Larv.) 

Smärre variationer förekommer. I en variant från Od har 
visans senare del denna lydelse: 

När vi kom dit, var det ingen hemma 
mer än en gammal gumma, 
som sto och tvätta tunna. 
Och så ett par hunna, 
som låg under bänken 
och ramla med länken. 
Vov vov! sa den store, 
vipp, vipp! sa den lille. (Od.) 
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Kunde man fånga en guldhöna, eller om en sådan kom och 
slog sig ned på handen, höll man upp den, under det man räxade: 

Gullhöna, gullhöna, flyg öst, flyg väst, 
lova solsken och vackert väder, 
så får du nya kläder. 

Flög gullhönan, bådade detta vackert väder, men vägrade 
hon att flyga eller om hon föll, kunde man vänta regn. 

Äldre ungdomar sökte svar på en annan fråga genom att räxa: 
Gullhöna, gullhöna, flyg öst, flyg väst 
vägen till min lycka finner du bäst. 

I den riktning gullhönan flög bodde kärestan. (Allmänt.) 

Fingrarnas och tårnas namn. 

Handens fingrar hade följande namn: 
Tummetott, sleckepott, långeman, hjärtlehann och lelle vecke 

vire. Variant: 
Tummetott, sleckepott, långeman, hanseskall och lelle Per 

i Vinge, eller: lelle Per i Vattlafat. (Od.) 

Fotens tår: 
Lelletåa, påtela, ebberota, trellerota och stora långa skumpa. 

Man vek in finger efter finger över pekfingret, varefter man 
lyfte upp handen och frågade: 

Vell du köpa gäss? 
I nästa ögonblick rätade man ut fingrarna med orden 

Alla flög te vägs! (Edsvära.) 

Råkneramsor. 

Då man lekte blinnebock (blindbock), tafatt, spotta honken 
och andra lekar av detta slag, använde man räkneramsor för att 
få bestämt, vem som skulle börja leken. De lekande ställde sig 
då i ring, varefter en av deltagarna gick in i ringen och läste den 
överenskomna ramsan. För varje ord pekade räknaren på en av 
kamraterna, vilket skedde i den tur och ordning, som man stod, 
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samt solrätt. Den, som erhöll sista ordet i ramsan, gick ut. Räk- 
naren upprepade samma ramsa, till dess alla var ute utom en. 
Denne blev alltså inneman och fick börja leken. Av räkneramsor 
kunde barnen vid varje skola ett stort antal. Här följer några 
sådana. 

Ene böne knapp, 
du lelle slapp. 

Eller: 
Ene böne buse hatt, 
du din lelle stackare slapp. 

Äppel päppel pirum parum, 
kråkan satt på tallekvist. 
Hon sa ett, hon sa tu, 
ute ska du vara nu, 
ja just du. 

När jag gick på Skara torg, 
hörde jag en klocka slå, 
hur mycket slog hon då? 

Den tillfrågade nämnde ett tal, varefter innemannen fortsatte 
räkningen, till dess att han hunnit till talets slut. 

Vid pantlekar valdes domare, vilken bestämde hur eller var-
med panten skulle lösas. Den, som innehade panten, visade upp 
den och räxade: 

. Ja sveer å bränner å frågar mina vänner 
vem denna panten äger å känner? 
Ägare kom, domare döm. (Larv m.fl. socknar.) 

FOLKLIG HUMOR. 

Präster. 

Ett stort antal rim, vilka var lätta att hålla i minne och som 
man hade glädje av under den vardagliga samvaron, är om-
ramade av en liten berättelse. Att man i de flesta fall lagt rimmet 
i prästens mun är lättförklarligt, ty han representerade lärdomen, 
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och ej sällan valde han själv ett ingångsord i bunden form, då 
han besteg predikstolen. 

Prästen, som ville undervisa sina kvinnliga åhörare om hur 
de borde hushålla med matförråden, för att dessa skulle räcka 
till, formade sin predikan på följande sätt: 

När suglet (sovlet) börjar tryta, 
blir det skrint (magert) uti er gryta. 
Men jag råder er, i ikkarps kvinnor: 
koka gröt till välling iblann, 
så räcker grödan hela året fram. 
Och längten och trängten efter Guds rike 
som Akarps getter efter mitt råggärde. 

Vid de sista orden tittade prästen ut genom fönstret och fick 
då se en get hoppa över stängslet till råggärdet, och glömsk av 
att han befann sig på predikstolen, utbrast han: 

— Se, där hoppa en satan in (Edsvära.) 

Det var en gång en präst, som blev bestulen på ett par vagns-
hjul. Men när allt kom därtill tordes tjuven inte begagna hjulen, 
Utan han sänkte ned dem i en gammal öde brunn. Och det fick 
prästen reda på. När han följande söndag kom upp på predik-
stolen och bland de församlade även fann tjuven, började han 
sin predikan så här: 

Du syndaträl, 
som vagnshjul stjäl 
och dem i brunnar sänker. 
Bär mina hjul 
hem till sitt skjul, 
jag synden efterskänker. 

På måndagens morgon stod hjulen åter i prästens skjul. 
(L äng jum.) 

En annan gång var det en man, som stulit kålrötter. Stölden 
var visserligen obetydlig, men en försvårande omständighet var 
att den skett under gudstjänsttid. Den oärlige fick även i detta 
fall offentligen skämmas för sitt dumma tilltag. Rimmet hade 
denna gång följande form: 
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0, syndaträl, 
som rötter stjäl 
och skalkar kyrkogången. 
Lär mera vett 
av vad du sett 
och slut för denna gången. (Edsvära.) 

En kompastor i Jällby under 1600-talet vid namn Rolla figu- 
rerar i ett stort antal historier. En gång då Rolla var på väg till 
kyrkan i Grude fann han ett förkläde i en backe. 

— Det här skulle passa för mor, tänkte prästen då, men som 
ärlig man ville han lysa på, att han hittat ett förkläde, vilket skedde 
med följande formulering: 

Dä jeck ett slöe (slö kvinna) 
mälla Jällbu å Gröe (Grude). 
Litte fram å inge bak, 
å dän sum hettat'et må jarna ha't. (Jällby.) 

Det var en präst och en klockare, som var nära grannar. 
Klockaren hade en get, och den hoppade jämt och ständigt in på 
prästens ägor. Så en dag fram på höstsidan, då geten var lagom 
fet, Passade prästen på och tog in henne. Då hade geten ätit upp' 
och förstört för lika mycket, som hon var värd, ansåg prästen, 
och följaktligen hörde geten honom till. Och så slaktade han 
henne. Klockaren anade att någon stulit hans get men misstänkte 
inte sin granne prästen, och denne låtsade om inget. 

Om vi skulle lysa efter geten? sade klockaren. Ja, det var 
prästen ense med honom om. 

Jag skall lysa efter din get, sade han, och du kan vara 
förvissad om att jag skall göra mitt bästa. 

När söndagen kom, läste prästen upp följande efterlysning. 
0, du, som allting vet, 

du ock vet vem som stulit klockarns get. 
0, du, som allting visste, 

förbannad vare den, som geten miste. 
Men ingen sorg och inga kval 
över den, som geten stal. (Marbäck.) 

Det var en präst i Södra Björke, som beklagade sig över att 
han fått bogar i stället för fåralår i prästtionde från en del bön- 



344 

der i annexförsamlingen, och denna klagan framförde han från 
predikstolen i följande ordalag: 

Bog i fjol och bog i år, 
Essvens 1 får di har inga lår, 
di går på bara böjera (bogarna). (Hudene.) 

Detta rim förekommer i ett stort antal varianter, av vilka kan 
anföras följande: 

Vinköls getter och Marums får, 
har inga lår, 
di hasar säk fram på böjera. 

Gubbarna på sockenallmänningarna, vilka ej erlade någon 
annan skatt till prästen, måste göra ett dagsverke per man och år. 
Dessa dagsverken tog prästen vanligtvis ut i slåttern. Så var åtmin-
stone fallet i Larv. Men gubbarna tog det lugnt, de brynade och 
de strök, och dessemellan var de som bortblåsta. Då satt de inne 
mellan buskarna — för sina behovers skull — låtsades de. Och 
,detta lade prästen märke till. En gång, då han lyste på om slåtter-
dagen i Längjums kyrka, uppmanade han de dagsverksskyldige 
att slipa sina liar och förse sig med erforderliga don samt att 
uträtta, vad som enligt naturens ordning uträttas borde, innan 
arbetsdagen började. Folkhumorn tog fasta på orden och lade dem 
tillrätta i prostens mun: 

Slipa, stryk och gör ert tarv, 
innan I går fram till Larv. 

Man hade fått en ny präst till församlingen, och därmed 
följde en del förändringar i prästgårdens möblering m.m. En 
bonde, som en dag hade ärende till prästen, betraktade uppmärk-
samt ett större skåp, fyllt med böcker. 

Dä va många böcker dä, sade bonden eftersinnande. 
Ja, jag har lyckats förvärva mig en del böcker under årens 

lopp, sade prästen. Er förre pastor hade kanske lika många? 
Näe, sade bonden då, han va allt utlärder. (Hällestad.) 

1  Edsveden, rote i norra delen av Hudene socken. 
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De flesta människor hade i gången tid ett »kännenamn», vilket som regel 
var sammansatt av dopnamn och boplats. Mannen på bilden lever i minne 
som »Klova-Gustav», ett namn som erinrar om att han varit torpare under 
Höberg och bosatt på »Klovet» (första vokalen uttalas med mycket öppet 
ö-ljud). Under sina sista levnadsår bodde han i den lilla stuga, som synes 
här ovan. Nu är torparfolkets saga all, och småstugorna har försvunnit i 
såväl den ena socknen som den andra. Foto omkr. 1910. Excelsiorföreningen, 

Norra Vånga. 

Det var en präst, som »skrefta» upp sin dräng. 
Du tjänar djävulen, sade prästen. Se till att du överger 

honom medan tid är. 
Ja, jag vet det, svarade drängen, men nästa mekesmässe 

så flyttar jag. (Edsvära.) 

Prosten Carlsson besökte en dag en gammal gubbe, som bodde 
ensam och allena i en liten stuga på heden. Gubben hade just inte 
hört till de kyrksamma i hälsans dagar, och nu låg han för döden. 
Vid sidan om sängen stod en till hälften tömd brännvinsbutelj. 

Är detta den enda trösten, du har, Karl, nu när du ligger 
på ditt yttersta? sade prosten och gjorde en lätt handrörelse mot 
buteljen. 

Ä, ja har la allt ett par te dar i skåpet, sade gubben då. 
(Larv.) 
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Husförhör. 

På ett husförhör räknade prästen upp ett äldre par så här: 
Nils Väring 
å hans käring — ä de här? 

Nästa år vände han på ramsan och frågade: 
Väringa-Lars 
å käringa ha's — ä de här?. 

På ett husförhör i Hällestad läste prosten Stenholm upp föl- 
jande: 

Soldat Dur med dotter Anna, 
Anna med dotter Maja, 
Maja med son Johan. 

Vad är det för ett hus? frågade prosten därpå. (Hällestad.) 

På ett husförhör berättade prästen för sina åhörare om de fem 
tusen, som Vår Herre bespisade med endast fem bröd och två 
fiskar, men därvid råkade han att förväxla bröden med antalet 
människor. Han sade alltså att Vår Herre bespisade fem män-
niskor med fem tusen bröd. Då var det en gubbe, som inte kunde 
hålla sig tyst. 

Å, dä sulle ja allt kunnat jara, ja mä, sade han. 
Ja, prästen stod där, han kunde inte säga ett ord till sitt för-

svar den gången, men nästa år tog han samma text, och när han 
så berättar om Herrens under till punkt och pricka enligt skriften, 
vände han sig till samme gubbe och sade: 

Men det skulle du inte kunnat göra efter lell. 
Vid de orden såg prästen sig omkring på de församlade. Han 

ville se vad min de gjorde, ty nu hade han satt gubben i kläm-
man, mente'n. Men gubben lät inte förbrylla sig så lätt. 

Håå, tyckte'n, ja har allt en skälia slatt över se'n i fjol! 
Då stod prästen där lika svarslös. (Edsvära.) 

Lagens väktare. 

Under konventikelplakatets dagar blev länsmannen i Gäsene 
gång efter annan anmodad att inskrida mot läsarna, vilka ställde 



347 

till med religiösa möten än här och än där. Länsmannen måste 
naturligtvis göra sin plikt, alldenstund dylika sammankomster 
stred mot gällande lag. Men å andra sidan kunde han ej undgå att 
lägga märke till, att den egentliga orsaken till anmälningarna i de 
flesta fall var ofördragsamhet och personlig förföljelselusta, ehuru 
det hettes vara uteslutande av intresse för Guds rena klara ord. 
Länsmannens ovilja vände sig därför mer än en gång mot an- 
givarna. 

En gång, då läsarna kommit samman till bibelstudium i en 
bondstuga i Nårunga, fick man se länsmannen komma och i hans 
sällskap en av socknens kyrkvärdar. De församlade grepos av 
ängslan och oro, men värden på stället visste råd. Han lade fram 
Luthers postilla och en kortlek på bordet, omkring vilket man 
satt samlade, och på ett annat bord ställde han fram en brännvins- 
butelj och ett par glas. 

Inkommen i stugan tog länsmannen tillställningen i betrak- 
tande. Han var inte dummare än att han förstod meningen med 
såväl kortleken som brännvinsbuteljen. Till kortspel och dryck-
jom fick man samlas utan att antastas som lagförbrytare men ej 
kring bibelordet. 

— Ja, här sitter ju idel äkta lutheraner, sade länsmannen. 
Han vände sig därpå mot kyrkvärden: — Och så skyller du dem 
för att vara läsare. Vet hut! Därmed gick länsmannen sin väg. 

Efter den dagen slapp han vidare anmälningar av detta slag. 

Soldaten Bo låg i fejd med länsmannen i Grude och lär en 
gång ha yttrat, att den där länsmannen vore inte för god att 
skjutas, och detta kom till länsmannens kännedom. Så en gång, 
när Bo kom till länsmansgården i ett ärende, kom frun emot 
honom. 

Är inte fiskaln hemma i da? frågade Bo. 
Jo, sade frun, men jag kan väl aldrig tro att Bo kommer 

för att skjuta honom. 
Näe, sade Bo då, vell frua ha sköet'en, så får hu allt tala 

ve nåken aen. Ja jar dä inte. (Hudene.) 

En äldre man var inkallad till tinget som vittne i ett mål. När 
han kom fram till domarbordet, frågade domaren efter hans namn. 

Tyst, herr lagman, svarade gubben. 
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Säg ert namn, röt domaren. 
Tyst, herr lagman, upprepade gubben. 
För ut vittnet, befallde domaren. 

En av rättens ledamöter upplyste då, att mannen hette Tyst. 
(Edsvära.) 

Det var en dräng, som ställt till med ett barn, och alldenstund 
han inte ville erkänna barnet och göra upp frivilligt, blev han 
stämd till tinget. När målet kom före, frågade domaren, om han 
erkände faderskapet. 

Näe, svarade drängen, dä jar ja inte, män ja vet vem sum 
ä far te barnt. 

Nå, vem då? frågade domaren. 
Dä ä han, sum seter dar, sade drängen och pekade på en 

av nämndemännen, som satt och sov. 
Nå, vad säger nämndemannen till det här? sporde doma-

ren, och så nämnde han denne vid namn. Har svarandens på-
stående någon grund för sig? 

Nämndemannen vaknade upp just i detsamma, som han hörde 
sitt namn nämnas, men nu ville han inte låtsas om, att han tagit 
sig en lur, kanveta. Och så sade han: 

Jo, dä ä allt så dä. 
Och så vart han fast för barnet. (Längjum.) 

Knallar och handlare. 
Det var en gång tre knallar, som satt och pokulerade på en 

gästgivargård. Så kom de överens om, att den i laget, som kunde 
önska sig mest, den skulle de båda andra bestå på. 

En av knallarna önskade, att alla träd i hela Europa vore 
avsågade en aln ovan marken, och på alla dessa stubbar skulle 
man räkna pengar till dess att stubbarna var utslitna. Så mycket 
pengar ville han ha. 

Den andre knallen önskade sig en tunnsäck full med synålar 
och en skräddare till var synål, och alla dessa skräddare skulle 
sy säckar, tills synålarna var utslitna. Alla dessa säckar önskade 
han sig fulla med pengar. 

Men då sade den tredje i laget: — Då önskar jag att Skam 
toge er bägge två, så jag finge ärva er. 

Han vann vadet. (Edsvära.) 
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Knallen var aldrig svarslös. En gång var det en hustru, som 
beklagade sig över att färgen inte var äkta i en schalett, som hon 
köpt av knallen vid ett föregående besök. 

— Ja, um så sulle vara, sade knallen, så ä dä la inget att 
orda um. I har la tut (tyget) kvar lell. (Vättlösa.) 

Wikström förtjänade ofantligt med pengar på sin spann-
måls- och diverseaffär, men likafullt gjorde han konkurs gång 
efter annan. Vad mening gemene man hade om dessa konkurser 
framgår av följande: 

Gamle Johannes på Ledsbacken eller Leskel, som han för 
det mesta kallades, kom en dag in i Wikströms bod och frågade, 
om det fanns något överblivet sovel, som han kunde få köpa till 
billigt pris. Det var gubbens vana att fråga efter det som var bil-
ligt, vad han än skulle köpa. Wikström, som själv befann sig i 
handelsboden vid tillfället, sade då: 

Men varför inte köpa det som är prima vara, fader Johan-
nes? Han är ju rika karin, vet ja', och behöver väl inte hålla så 
hårt på styvrarna. 

Härtill genmälde Leskel: 
Sulle ja vara riker, ja sum har vure arli' i all mi ti å allri 

jort en enda kunkurs. (Hudene.) 



SAGESMÄN. 

Att presentera alla sagesmän, vilka jag under årens lopp 
kommit i beröring med, är ej möjligt, men jag avslutar jämväl 
denna del med några korta biografier över minnesgoda personer, 
som varit förmedlare av saga och sägen, sed och tro i gången 
tid och som därtill gjort det med levande intresse. 

Anders Nord. 

Anders Nord var född i Källunga socken år 1852. Fadern 
var en fattig backstugusittare, som försörjde sig och de sina med 
att gå dagsverken salut annat tillfälligt arbete. Av kyrkböckerna 
framgår att han var född år 1812 och att hans borgerliga namn 
var Johannes Andersson, men vill man veta något om mannen, 
måste man använda sig av hans kännenamn, som var Klejsen. 
Han hade nämligen till talesätt: »då va klejsen» eller »klejsen i 
mej ». Härpå tyder även följande rader ur en gammal visa, vilken 
lär vara diktad av samma Johannes Andersson: 

Det var ett bröllop på Starrholma lo, 
och Klejsen var där och spela. 

Någon mera betydande spelman var han dock ej, men han 
anlitades såväl vid bröllop som de titt och tätt återkommande 
lekstugorna. Och som spelman var han givetvis vida bättre be-
tjänt av namnet Klejsen än det borgerliga och allt för vanliga 
Johannes Andersson. 

Klejsens största nöje var att få deltaga i de jakter, som jäg-
mästaren på Starrholmen ställde till med allt ibland. Då fick 
Klejsen vara jaktherrarnas passupp; han var tillika den, som bäst 
kunde muntra laget med kvicka och skämtsamma infall. Vid 
sådana tillfällen gick han ej heller lottlös beträffande jaktbytet, 
och varje sådant tillskott var välkommet i hemmet. 
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Nord berättade att fadern kunde sagor och sägner i det 
oändliga. Kom någon på besök och man ej hade något särskilt 
för händer, såsom under de långa vinterkvällarna, då man satt 
i halvskymningen för att spara på lyset, var det fadern som tog 
ledningen och berättade om sällsamma upplevelser och äventyr. 
Anders, som var äldst av fem syskon, blev på så sätt tidigt för-
trogen med ortens sägner liksom den övertro, som både fadern 
och fler med honom höll fast vid. Anders fick även lära sig vad 
man i skilda fall hade att iakttaga. 

Det är dessa minnen från ett i ekonomiskt avseende fattigt 
men andligen rikt hem, om man ser till saga och sägen, folk-
visa och folkmusik, vilka Anders förde med sig ut i livet och 
som gjorde honom till en av de bästa berättare en folkminnes-
upptecknare gärna kan önska sig. Under sin mannaålder tjänade 
Anders Nord soldat för en eller ett par gårdar i Norra Säm. 
Tjänstgöringstiden omfattade som regel endast en fjorton dagar 
varje sommar. Sina sista levnadsår tillbringade han på ålder-
domshemmet i Ljung, där han avled 1936. 

Efter denne sagesman har författaren upptecknat den ovan 
återgivna sagan om vallpojken och jätten, om rå, troll och lykt-
gubbar m.m. Anders Nord hade ett ofantligt gott minne och 
berättade lugnt och eftersinnande. Där fanns ingenting att lägga 
till eller att taga ifrån. Vad han sagt, var sagt. I Nords berät-
telser ingick även ett stort antal äldre ord och talesätt, som 
numera fått lämna plats för andra. Ingen folkskola med sina 
läro- och läseböcker hade påverkat hans talesätt; det var ur-
sprungligt och fäderneärvt. En stund i gamle Nords sällskap var 
som att vara förflyttad till en svunnen värld. 

Johan Svantesson. 

Johan Svantesson var född i Tråvad år 1850 och tillhörde en 
av socknens äldre och mera betydande släkter. Fadern var en 
förmögen man och ägare till Tråvads herrgård m.fl. gårdar, och 
då sonen Johan år 1876 gifte sig, fick han övertaga Mågården 
som förtida arv och eget. 

Johan Svantesson besatt ett imponerande yttre; han var axel-
bred och kraftigt byggd, ansiktsdragen var regelbundna, pannan 
bred, håret ljust och ögonen blå. Han var en god representant 
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för den nordiska rasen, då den är som bäst. Svantesson var där-
jämte en begåvad och andligen sund man med en ljus och glad 
livstro. Under sin krafts dagar innehade han flera kommunala 
uppdrag och var väl förtrogen med den egna socknens förvalt-
ning och styrelse liksom grannsocknarnas. Han kände till alla 
mera betydande män i den omgivande bygden och visste vem 
som var präst i den eller den socknen. Vad det egna pastoratet, 
Larvs pastorat, beträffar, kunde han redogöra för prästerna sedan 
långt tillbaka. Han berättade gärna och hade även förmågan att 
ge liv och färg åt vad han berättade. Då och då kryddade han 
sin berättelse med en liten anekdot. 

Efter Johan Svantesson har författaren upptecknat ett och 
annat om Wittenbergare och andra betydande prästmän, om 
kloka och läkekunniga, folklig medicin m.m. 

Denne sagesman avled år 1936. 

Otto Wallgren. 

Otto Wallgren var född i Härlunda socken, söder om Skara, 
år 1857. Fadern innehade ett litet torpställe, på vilket han kunde 
vinterföda en ko, för övrigt arbetade han mot dagspenning. 
Familjen var stor; ej mindre än tio barn växte upp i det wall-
grenska hemmet, och så snart de hunnit till den åldern, att de 
kunde göra nytta för sig, måste de ta tjänst hos bönder, som 
var i behov av hjälp. Berättaren kom redan som helt ung till en 
arrendebonde under Trestena. Några år senare erhöll han dräng-
tjänst på en gård i närheten av Skara. Åren 1878-1879 tjänade 
han som skjutsdräng på gästgivargården i Skara, men han fann 
snart att den tjänsten ingalunda var lättare än bonddrängens. I 
ur och skur, natt som dag måste han stå tillreds. Några och 
tjugo år gammal ingick han äktenskap, varefter han tog tjänst 
som statare, d.v.s. mot lön in natura, först på Dagsnäs sedan på 
andra gårdar i Skara-trakten. Åren 1888-1916 innehade han 
torp under skilda gårdar. Villkoren var den tiden hårda, vart man 
kom, och Wallgren hörde ingalunda till de tåliga och uthålliga. 
År 1916 flyttade han till Fåglavik i Hudene socken, där han, så 
länge hälsa och krafter stod honom bi, försörjde sig med varje-
handa utearbeten vid glasbruket. 

Vad som meddelas efter denne sagesman, rör sig mest om 
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Emil Andersson, foto omkr. 1890. 

årets högtider och arbetslivet, vilket han var fullt förtrogen med 
efter att ha arbetat på minst ett tiotal av Skara-bygdens herr- och 
bondgårdar. Wallgren avled år 1940. 

Emil Andersson. 

Emil Andersson var född i Ornunga socken år 1859. Han 
berättade huvudsakligen sådant, som han hört av sin fader, 
Anders Pettersson, och det torde därför vara på sin plats att 
erinra även om denne man, som tycks ha varit en av bygdens 
verkligt goda traditionsbärare på sin tid. 

Anders Pettersson var född 1828 och ägare till Ornunga-
Sörgården, men gården gav ej full bärgning, varför dess ägare 
i likhet med så många andra bönder ägnade sig åt handel och 
forande. Sonen Emil blev på så sätt tidigt bekant med det närings-
fång, som betytt så mycket för utkomsten i Sjuhäradsbygden före 
järnvägarnas och industriens tidevarv. I ett och annat fall blev 
forbonden även bärare av nya seder. Emil Andersson berättade 
bl.a. att fadern medförde de första Lucia-bröden och fastlags-
bullarna till hemmet från sina affärsresor till Alingsås och Göte- 
23 
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borg. Han hade därjämte mångt och mycket att berätta om livet 
på färdvägarna, såsom om nattliga överfall, möte med Odens 
jakt m.m. 

År 1887 emigrerade Emil Andersson till Nordamerika, där 
han under några år mest ägnade sig åt skogsarbeten. Då han år 
1895 återvände till hemlandet, bosatte han sig i Kärtared i Hudene, 
och där förblev han bofast intill sin död 1939. 

Efter denne sagesman har författaren upptecknat om livet 
på färdvägarna, om sådd och skörd, om påsk-, jul- och Lucia-
seder m.m. 

Carl Fredriksson. 

Carl Fredriksson var född i Vilske-Kleva år 1860. Fadern, 
som under yngre år innehade en arrendegård i nämnda socken, 
inköpte i slutet av 1870-talet gården Bockarp i Hällestad, och när 
sonen Carl år 1889 gifte sig, övertog denne samma gård, vilken 
han ägde och brukade intill 1911, då han flyttade till Fåglavik 
i Hudene socken. Orsaken till att Fredriksson lämnade lantbruket 
för att ägna sig åt industriellt arbete, var närmast ekonomiska 
svårigheter. Lånta pengar var mycket dyra hela 1800-talet ut, 
men lantbrukets produkter stod lågt i pris. Vidare är att märka, 
att »Carl i Bockarp» ingalunda hörde till dem, som hade stor 
anpassningsförmåga. Att bara arbeta och försaka, som var den 
skuldsatte bondens lott, passade inte för en så frihetsälskande 
natur. Han ville träffa vänner och bekanta och höra vad gott de 
hade att förtälja, och talför, som han själv var, drog han mer 
än villigt sitt eget strå till stacken. Sina samtida kände han myc-
ket väl, inte bara i hem- och grannsocknarna utan långt vidare. 
När Fredriksson på äldre dagar berättade om sina minnen och 
upplevelser, kunde han utan svårighet erinra sig namn och årtal. 

Fredriksson var därjämte en sällsynt godhjärtad man. Be-
hövdes det, kunde han dela med sig av sin sista kaka och sin sista 
skärv. Att hjälpa och bistå var för honom livets A och 0. I såväl 
religion som politik hade han sin egen mening, vilken grundade 
sig på hans egna erfarenheter och upplevelser. 

Barnen, tio stycken, emigrerade samtliga i unga år till Ame-
rika, där de slog sig fram och fick det bra, mycket bättre än om 
de stannat kvar i hemlandet. Och varmt fästade vid föräldrarna, 



355 

Carl Fredriksson, foto 1934. 

kunde de på så sätt ekonomiskt bistå dem på äldre dagar. Fyra 
av barnen har senare återvänt till hemlandet, där mångt och myc-
ket ändrat sig till det bättre under senare årtionden. 

Såsom berättare uppehöll Fredriksson sig gärna vid historier 
av det skämtsamma slaget. Vidare berättade han med förkärlek 
om bygdens kloka och doktorskunniga, vilka senare han fullt och 
fast trodde på. Vad som berättas om »Anders på Kommavalla», 
är delvis efter denne sagesman. Han hade även åtskilligt att be-
rätta om flera andra av bygdens kloka män och kvinnor. 

Carl Fredriksson avled år 1934. 

Klara Larsson. 

Klara Larsson var född i Lars-Andersgården i Borga, Edsvära 
socken, år 1866. På fädernet tillhörde hon en släkt, som under 
»de stora krigens tid» inflyttade till Sverige och som under slutet 
av 1700- och början av 1800-talet var bosatt i Norra Vånga. På 
mödernet har släkten varit bosatt i Borga by sedan medio av 
1700-talet, då en borgare från Borås köpte gård och bosatte sig 
här. Denne borgare, som övergick till bondeståndet, var — enligt 
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Klara Larsson, foto 1890-talet. 

muntlig uppgift — av tysk härkomst. Släkten besatt relativt god 
ekonomi, varmed följde anseende och uppdrag. 

Klara Larsson hade ett gott minne och berättade med för-
kärlek om historiska händelser, men som hennes kunskaper 
huvudsakligen grundade sig på släktminnen hade de mestadels 
sägnens karaktär. Den gamla folkskolans läsebok, som bland 
mångt och mycket annat avsåg att bringa historisk kunskap, läm-
nade sin tids ungdom tämligen oberörd. Stoffet var för kompakt, 
tungt och fantasilöst. Den historia däremot, som levde i de gamles 
minne, hade liv och färg, och den kunde sätta de ungas fantasi 
i rörelse. För att göra rättvisa åt läseboken kan nämnas att även 
den hade en del stoff av samma slag, nämligen de historiska 
dikterna, såsom Gyllenhjelm, Kungshatt, Sven Duva, Bonden 
Pavo m.fl. Finner man en gammal handskriven visbok från 1800-
talets mitt eller senare hälft, innehåller den nästan alltid några 
dikter av detta slag. Klara Larsson kunde ett stort antal dylika 
dikter utantill. Det var en reell behållning från skolans dagar, 
vilken varade livet ut. 

Efter Klara Larsson har författaren upptecknat sägner om 
Gustav III, Danske prinsen och Karl Johan. 1 detta arbete åter- 



357 

gives en uppteckning om svenska fångars flykt ur turkisk fången-
skap, om frimurare och om kornguden i Norra Vånga. Den senare 
berättelsen är en vångatradition, förmedlad av fadern och far-
modern. Klara Larsson avled år 1938. 

Alma Mood. 

Alma Mood är född på ett torpställe under Ljunga /i Od år 
1867. Äldst av barnen, tre döttrar, hjälpte hon under uppväxt-
tiden till med varjehanda på ett mindre lantbruk förekommande 
göromål, ty alldenstund fadern för det mesta var upptagen med 
att »gå dagsverken», var det hustrun som med sina döttrars hjälp 
fick sköta de viktigaste göromålen på torpet. Men även om livet 
var strävsamt, var det dock en stor sak att ha ett hem. Faderns 
hälsa var emellertid ej den bästa, och han avled i förhållandevis 
unga år. Modern måste då lämna torpet, och familjen sking-
rades. Alma, som var 18 år, erhöll plats som tjänarinna på en 
gård i Alboga, där hon stannade i fem år. Hon bytte därpå plats 
och var under sju år husföreståndarinna på en gård i Fotskäl i 
Mark. Är 1901 ingick hon äktenskap med soldaten och extra skog-
vaktaren Johan Mood, och därmed fick hon eget hem med make 
och barn att styra och ställa med. Som gift har Alma Mood varit 
bosatt på ett skogvaktarboställe i närheten av Fåglavik, Hudene 
socken, intill 1942, då maken avled. 

Alma Mood berättar att arbetsdagen var lång i hennes ung-
dom. Vecka följde på vecka i samma enformiga lunk: arbete och 
åter arbete, allt ifrån tidig morgon intill sen kväll. Men när det 
blev helg och de unga fick ett par dagars ledighet, visste de att 
värdesätta den friheten. Då gick man samman till lek och dans, 
och Alma Mood kan berätta om hur roligt man hade det vid 
dylika tillfällen. Dansvisor, rim och ramsor levde den tiden på 
allas läppar. Det fanns väl inte en ung flicka eller pojke utan att 
han hade ett förråd av sånglekar och dansvisor i minnet — 
dåligt eljest. 

Efter Alma Mood har upptecknats ett stort antal barnvisor, 
rim och ramsor, danslekar, gåtor och ordspråk. Vad som med-
delas av detta slag i kapitlet om folkdiktningen, härleder sig till 
större delen från denna berätterska. 
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Johannes Ljungberg, foto 1891. 

Johannes Ljungberg. 

Johannes Ljungberg är född i Norra Vånga år 1869 och har 
tjänat soldat vid Skaraborgs regemente under åren 1890-1930. 
Även hans far och farfader m.fl. i släkten hade tjänat soldater 
för gårdar i Norra Vånga. Då tjänstgöringstiden i regel endast 
omfattade några veckor under sommaren, kunde soldaterna under 
större delen av året ägna sig åt produktivt arbete, vilket även var 
av behovet påkallat, ty ingen soldat kunde försörja sig och en 
ofta stor familj på endast ett litet torp och en knapphändigt till-
tagen soldatlön. 

Ljungberg har i sin dag sysslat huvudsakligen med sten- och 
cementarbeten. Skicklig yrkesman arbetade han helst på ackord 
och kunde på så sätt göra sig en förhållandevis god dagspenning; 
därjämte har Ljungberg intresserat sig för jordbruk. Är 1908 in-
köpte han lägenheten Vilhelmsro i Risberga, Norra Vånga, där 
han efterhand uppfört ny manbyggnad och ny ladugård. Vidare 
har han utökat och förbättrat jordbruket. Lägenheten, som från 
början endast födde en ko, kunde efter några år föda två kor 
jämte smådjur. 



359 

Ljungberg är en vaken iakttagare, därjämte utrustad med ett 
gott minne och en god portion humor. Han är förtrogen med 
ortens seder och bruk liksom dess folkminnen. Följaktligen är 
Ljungberg en god tillgång för dem, som sysslar med uppteck- 
ningar av detta slag. 

Ljungberg är fortfarande vid god hälsa och sköter de yttre 
sysslorna på sitt kära Vilhelmsro. 

Albin Mörk. 
Albin Mörk är född i Vesene år 1871. Hans far och farfar 

m.fl. i släkten var skogvaktare, och även sagesmannen ägnade sig 
i yngre år åt samma yrke. År 1895 övertog han faderns arrende 
av Starrholmen i Källunga och har sedan dess sysslat med lant-
bruk. Denna gård inköpte Mörk 1934, vadan han på äldre dagar 
sitter som välbeställd hemmansägare. 

Starrholmen har tidigare varit jägmästarboställe, och går-
den förblev länge en omtyckt samlingsplats för dem, som intres-
serade sig för jakt. Mörk övertog så att säga en del traditioner från 
den s.k. jägmästartiden. Han är ock väl förtrogen med allt, som 
hör samman med jakt, även med den folktro, som knyter sig till 
densamma. Sitt vetande om jakten i gången tid har denne sages-
man inhämtat av äldre jägare. Ett stort antal minnen härleder sig 
från morfadern, Lars Ågren, som var född år 1795 och som tycks 
ha varit släktens främste traditionsbärare. Under yngre år hade 
Mörk även tillfälle att lyssna till vad dagsverkare och torpare 
under Ållestad hade att berätta. En stor del av dessa minnen kret-
sade kring överste Gyllensvärd och hans nappatag med män, som 
ville göra honom makten stridig, och den trollkunnige skytten 
Tutterman, som kunde »mana» fram det vilda i vilken mycken-
het som helst. Givetvis hade de gamle även åtskilligt att berätta 
om skogens mystiska väsen och den granna »mamsella» i Säm-
sjön, som rådde över fiskarna i sjön m.m. 

Vad som i föreliggande arbete berättas om jakten i såväl del 
1 som II härleder sig till rätt väsentlig del från denne sagesman. 



UTTALSLISTA. 

Här nedan bifogas en lista på några i denna del förekom-
mande dialektord, vilkas uttal möjligen kan behöva uppges. Jfr 
för övrigt uttalslistan i del I. S. L. 

aen ån 347 
arleventer gaventar 112 
arli åh 349 
bara bara 27 
beten Utan 165 
boros kk6s 111 
bul 'tjock' buk 258 
bulinga b4ktga 254 
buner 'bönor' 14nar 26 
bånerot bånah4t 120 
Dubarskuel diAbajkal 251 
duneståcken clicnastikkan 275 
Eli .<ri 18 
etråt treit (av adj. trer, ntreir 

'envis') 148 
Falebarja fgabåtja.  27 
fonera fijnara (< /kara) 226 
försundelseritt fksulldalsahtt 

266 
gullt 'guldet' gult 220 
Halvaenfot hatrvåanNt 72 
hara 'härad' 'tetra 27 
hosteri hösta-hi 103 
huen helan 24 
hule h4ka 326 
hulj kub 87 
jarna ,Ana 343  

kam frctn 23 
kjare kara Ora kåra 27 
kjaring »ng 27 
kruddekåst kritclakåd 102 
kul kut,  326 
kusmekjaringer kåonapcirmar 

161 
kvarn kvgn 23 
laemurten låamåtan 217 
Laske hara låska håra 27 
lat 'låt' lat 28 • 
Luen 'Lunden' låan 24 
lune 'lund' låna 14, 239 (ordet 

uppges vanl. heta låna; ut- 
talet låna kan ha uppkom- 
mit ur best. sg  lijan) 

Lunnbu hula lånbu hijka 22 
marablumma m4rabliona ,115 
marten Indtan 191 
muling, mulonge Inåk, måk- 

oga 301 
olsten eAsMn 122 
rava hva 325 
raven hcivan 335 
råar 'drar 147 
sjara feira 27 
sjanegossa Onagåsa 204 



sjarnera Mora 165 
skateskrecken sklitaskraan 192 
sköla fika 115 
skölahare Rkahecra 120 
struk strak 134 
suglet stjgkat 342 
suna såna 123 

taterhul tåtarhak 36 
trollbuen 'trollbunden' tril- 

bion 87 
tuska ticka 210 
utfalstal 4tfa,stK 7t 235 
vala vcika 220 
vål vak 78 

361 



REGISTER. 
advent 138, 144, 225 
Afsan 13 
Afzelius, Arvid 21 
al 140; -kottar 140; -löv 135 
Alboga 257, 264 
Ale hd 9 
Algutstorp, gård 20, 108; socken 91 
Alingsås 55, 170, 186, 190, 353 
Allhelgonadag 143 
allmoge 91, 113; -hem 170, 192, 194 
allmänning 125 
Alsterberg, Anna Stina 211 
altare, altarskåp 90 f. 
Amerika 62, 152, 354 
andakt 78, 198; -sbok 172, 212 
Anders: Andersmässan 143; i Ale- 

hagen 57; i Kommavalla 54, 355 
andtid 254 
Anna, Annadagen 138, 144 
apel 158, 192; vild- 88 
apotek 60, 288 
april 113 f., 146 
arbetsför 97 f. 
arv 152 f., 289, 351 
ask: träd 158 
- dosa 211, 288 
Asklanda 11, 19, 70, 75, 80, 91 
askonsdag, se påskvecka 
asp 140 
augusti 106, 141, 239 
avigt 165 

backstuga 37; backstugusittare 36 f., 
350 

bad 162 
bak 111, 170, 227, 319; -ugn 72, 170; 

-verk 229  

Balstorp 72 
Baltorp 79 
bararmad 101, 184 
barfota 173 
barn: antal 158; nyfött 210 f., 262; 

-aföderska 210, 258; -dop och -söl 
212, 259, 262; -morska 210 f.; 
-rim 335, 357; -snöd 66, 258; 
-sängsplågor flyttas 66; nöddop 
213; odöpt barn 212, 302; kyrk- 
tagning 215 

Barne hd 18 
Barne-Asaka 79 
Bartolomeus 141 
Beda 114 
befästningsverk 78 
begravning 235, 302; -sgäster 235; 

-smiddag 237; utfärdstal 235; 
farsotstider 49 

beläten 91 
Bender 32 
berg 249 tf., 256 f., 263 f.; -folk 253; 

-kammare 260; -tagen 261; -troll 
249, 322 

Berga 217 
Bergets kvarn 281 
Bergslagen 256 
berguv 304 
bese, se tomte 
besvärjelser 74, 139 
bibel 90, 198, 327 
Billingen 176 
biskop 96 f. 
Bitterna 19, 80 
Bjurum, Stora 183 
björk 112; -ris 175; -ved 196 
björn: djur 20 
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- redskap 20 
Björnabro 20 
Blidsberg 257 f. 
blod: kristet 34; oskyldigt 83; tre 

droppar 129, 132, 277 f., 290; -flöde 
61, 66, 73 f.; -förgiftning 61 

Blombacka 260 
blosshållare 227 f. 
Blåkulla 177 
Bockarp 17, 354 
bockhorn, se vallhorn 
Bol 18 
bonde 14, 36 f., 91, 95 f., 98, 100, 

112, 115, 149, 151 f., 194, 211, 
224, 257 f., 268, 286 f., 308, 354; 
bondgård 152, 187 

boplats 10 
bord 39, 180, 201, 212, 312 
Borga 47, 88, 272, 300, 355 
borgerligt år 138 
Borgstena 86 
bortbyting 212, 262 f. 
Borås 11, 70, 257, 268, 355 
boskap 125, 192, 322; sjöfruns 271; 

trollens 249, 254 
bostad 152, 194, 212 
Boström, prostinnan 227 
bosättning 221, 230 
Bratteberg 256 
brev 35, 225, 310 
Broddarp 161 
brud 227 ff.; -begåvning 225, 327; 

-kläderska 228; -krona 228; -pigor 
227; brudens försvar 228 

brudgum 228 
Brumanne stenar 20 
Bruno, kyrkoherde 49 
bryne 116 
Brynolf 116 
Bråttensby 38, 108 
brännvin 39, 170, 177, 183, 187, 191, 

194, 209, 230 ff.; -sbolle 233; 
-sflaska 137, 153, 177, 197, 233; 
shorn 131 

bröd 34, 55, 122, 194, 196 f., 214, 
233, 255, 268, 319 

bröllop 44, 51, 109, 224 ff., 350;  

-sbjörk 233; -sgård 228,233; -sgäster 
225,232; -skläder 222,234; -smarsch 
37 f., 44, 109, 229; -smiddag 229 f.; 
-späll 229; kyrkbröllop 37, 44, 228; 
skålpengar 230 

by 11, 92, 106, 180, 210, 312; -alag 
113, 209, 226, 313; -häkte 157; -lur 
106; -ramsor 24 

byk 125, 172 
Bådene 19 
bär: arbetsbär 97 f.; likbår 235 
bäckahäst, se näck 
bärande träd 158 
Bäse, kung 15 
bön 48, 90, 104, 106 f., 198, 309; -dag 

101; -hörelse 48, 90; -möten 159; 
-ringning 106; -söndag 140 

bönaman 224, 226 
bönor 114 
bössa 130 ff., 176 
böter 245 

Cederin 14, 98 
chemisett 226 

Dagsnäs 352 
dagstånd 163 
dagsverkare 43, 241, 359; dagsverke 

96 f., 344 
dans 38 ff., 109, 177, 182, 226, 231 ff., 

261; med bruden 231 f.; -pengar 
231 f; långdansen 233 

danskar 15, 87 f., 272, 329 
Dettern 329 
dialekt 27 ff. 
diarré 56, 68 
diet 55 
digerdöden 10, 157 
Disa 20 
Disarås 20 
djävulen 46, 129, 165, 243 ff., 318, 

321; kontrakt med 128, 244, 246; 
luras 245 f. 

doktorskunnig 54, 65, 294 
domare 347 f. 
drag 289; -lock 118; -strån 118 
drake 283 
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dricka 145, 164; drickskanna 145, 
194, 197, 312 

dräkt: högtids- 101, 184, 194, 234; 
sorg- 168, 173 

dräng 10, 90, 119, 154, 173, 179, 199, 
203, 252, 269, 287, 300, 313, 316, 
352; -stuga 314; lill- 199, 280; 
skjuts- 189, 234, 352 

dröm 216; -kvast 167; -pannkaka 
216 

Dybergskullen 251 
dymling 172 
dymmelonsdag, se påskvecka 
dymmelvecka, se påskvecka 

ed (edgång) 20, 244, 312; mened 244, 
310 

Edsmären 322 
Edsveden 50, 254, 344 
Edsvära hed 14; lider 22; socken 20, 

32, 72, 80, 84 ff., 88, 92, 108, 195, 
211, 252, 300, 355 

Edum 247, 290 
eggjärn 124 
ek 10, 14, 22, 94, 96, 248, 267, 321; 

-löv 113 f., 180, 321; -orre 134, 150, 
161; -skog 22; -spån 329; -ved 22 

Eket 175 
Eklanda 30 
eld 124, 212, 240, 262 
Elin 18 
Eling 19 
emigration 62, 354 
epistel 105 
Erik 114, 141 
Eriksberg 87, 227, 280 
Erska 59 
Essunga 60, 64, 252; tuva 252 
Evangelium 101, 105, 174, 198, 204 

fadder 213, 258, 262; -gåva 259 
Fader vår 214, 235 
Falbygden 25, 29, 141, 175 
Falköping 25, 30, 250, 311 
fastan 170, 225; fastlagsbullar 171, 

353; fastlagssöndag 170 
fattighjon 235 

februari 139, 144 f. 
femudd 166 
fettisdag 170 
finger 277; -ring 57, 148 
Finland 48, 294 
finne 48, 67, 294; finngubbe 65, 130; 

finnkäring 65 
finska kriget 48, 294 
fiol 38, 40, 44, 274, 278 
fiskare 272; fiske 135 ff. 
Flaberget 255 f. 
flinta 212, 240, 283; flintredskap 78 
Floby 54, 96, 242 
flädermus 132 
flöjt 40, 45 
Fole, kung 17 
folkdräkt 223 
folkskollärare 103, 108 
fora 50; forbonde 70, 353 
forngrav 10, 17, 154, 248, 312 
Forssblad 96 
Fredrik i Gurmesgården 38, 40 
frieri 217 ff., 224 
frikyrklig 215 
frimurare 34 
frostnätter 140 
Fullmarp 76 
Fyrunga 19, 49, 156 
Fåglavik 187, 190, 209, 352 
får 328 
fägnad 196, 200, 203, 209, 315 
fälttåg 47 
färger 168, 216 
fästman 70, 218, 327 
fästmö 70, 218, 221, 327; -gång 169, 

221; -gåva 224; -säck 169, 222 
Fölene 222; -bro 17 
förkastelsedagar 153 
förning 226, 234 
förtennare 35 
förtrollad 292 
förvandlad 319 
förvänd syn 257 
föräldrar 217 f., 224 f., 230 

Gallus 141 
gast 303 f.; -unge 302 
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gengångare 296 ff. 
gester 161 ff. 
gesäll 35, 83 f. 
get 320, 342 f. 
geting 319 
giftasvuxen 217 
Gimmer 9 
Gimranäs 9 
godsägare 97, 183, 261 
gorån 229 
gran, se julgran; -spira 180, 182, 

194; väderleksmärke 146 
Green 132 
Grenander 56 
Grim 16; Grims hög 16 
Grimsborg 14 
groda 31, 258 
Grolanda 89 
grossess, se havandeskap 
Gruda 19 
Grude 11, 19, 23, 106, 130, 222, 291, 

343 
Grävsnäs 60 
gröt: vit 179, 198, 231; grötrim 199, 

231 
Gud Fader 220, 320, se även Vår 

Herre; Guds hand 159; Guds ord 
50, 105, 245, 309; Guds redskap 
160; Guds straff 87, 320; Guds väl- 
signelse 220 

gudmoder 214 
gudstjänst 100, 104, 174, 200, 224, 

237 
guld 240, 257 f., 283; -nyckel 16; 

-pengar 260; -ring 154, 240, 295; 
-smycken 240, 249, 258 

guldhöna 340 
Gustav: Vasa 14, 16; III 48, 356 
gå fastande 104; g& på lek 217; gå 

på socknen 37; gå vilse 163, 267, 
270 

gärd: byggnader 152 f.; tomt 214 
Gäsene hd 9 f., 28, 36, 65, 81, 126, 

221, 346 
gäss: grå- 147; tam- 163 
gästgivargård 71, 92, 155, 189, 242, 

352  

gödsel 124, 202 
Göja, se februari 
gök 142 
Gökhem 330 
göping 188 
Gösta i Sjöli 69 
Göta-Lena 54, 66 
Göteborg 30, 60, 190, 353 
Göteve 54, 77 

Hacka, drottning 10 
hackbruk 10 
Hallanda 14, 160 
Hallsberga 260 
halm, se julhalm 

lägerhalm 312 
handel 29, 267, 349, 353 
handkläde 102 

bårkläde, se lik 
hare 328 
hassel 140, 171 
havandeskap 67, 210, 293 
Hede 19 
helgafton 124, 164; helgfrid 180; 

helgmål 106, 124, 182 
helgonbild 90 f., 308 
hemgift 220 
Herodes, se stjärngossar 
herrgård 152, 170, 182, 189, 195, 245, 

334 
Herrljunga 217, 330 
Hin, se djävulen 
Hinn, jätten 81 f. 
Hjälta-Petter 92 
Hornborga 77 
horsgök 320, 328 
Hov 136, 175 
Hubo 21, 51, 267 
Hudene 10, 23, 37, 75, 106, 129, 

205 ff., 219, 281, 301, 312, 354 
huggkubb 165 
humbug 52 
humle 140 
hund 126, 143, 320; blod- 32 
husbonde 119 f., 174, 196, 199, 290, 

295 
husdjur 111, 173, 188, 200, 209 
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husförhör 346 
husgeråd 152, 166 
husmoder 122, 166, 170, 175, 196, 

291, 294 
Hylteberg 257, 264 
hård, osårbar, 130, 318 
Häggatorp 21 
Hägrunga 92 
Hällestad 17, 97, 354 
hällkista, se forngrav 
hängeväxter 138, 140, 171 
härad 202, 210 
Häradsvad 156 
Härlunda 75, 79, 352 
härm 26 ff., 328 ff. 
häst 36 f., 149, 162, 192, 200, 202, 

252, 257, 296, 311 f.; -ister 125, 
133; -sko 192, 253; vit häst, se 
näck 

hästfibla 115 
hö 217; -flod 140; -gjording 182; 

-lada 217; ligga i hölada 217 
Höberg 271 

Ingagården 45 
Ingrid i Kommavalla 54 
Ivar i Möne 42 

Jakob 140 
jakt 127 ff., 350; -hundar 133; med 

bulvan 128, 131 
januari 138 f. 
Jerusalems skomakare 112 
Jesu lärjungar 168 
Jesu namn 106, 295, 300 
Johannes i Slättås: spelman 40; 

klok gubbe 66 
Johansson, Ludvig 108 
Jonas i Hägnen 38 
jordemoder 210 f. 
jordfästning 237 
Judas, se stjärngossar 
jude 35 
jul 192; -aftonen 124, 192, 195, 274, 

285; -bock 112; -bonad 194; -bord 
196, 204; -brasa 168, 196; -bränn- 
vin 187, 191, 209; -bröd 111, 167,  

196; -dagen 100, 124, 200 f.; 
-evangelium 198; -gran 194; -gris 
187; -gröt 198 f., 285 f.; -halm 
195 f.; -hög 167, 197 f.; -kärve 67, 
192, 194; -ljus 112, 194, 198, 201; 
-mat 200, 209; -natt 112, 138, 201, 
262; -otta 200, 262, 274; -psalm 
198; -väder 138, 144; -öl 194, 197, 
201, 209, 255; de dödas julnatt 
201; annandag jul 124, 201 f. 

juli 106 
Jultorp 268 
jägmästare 350 
Jällby 23, 179, 222, 343 
järn 23; -spett 83, 97 
järnnätter 140 
jättar 80, 248 ff. 
Jönsson, Ture 14, 16 

kaffe 165, 173, 188 f.; -halva 188; 
-kittel 190 

Kafle, Matts 14, 160 
kalenderreform 184 
kalk, bränd 122, 173 
kalv 123, 127 
kapell 94; -damm 93 ff. 
kappe 224 
karamell 195; -käring 170 
Karlstens fästning 79 
Karolina 114 
kastanj 158 
katt 71, 127, 134, 149, 216, 278, 303; 

-hopp 150; -tur 149 
Kersti-sten 317 
Killing 245 f. 
Kinnekulle 80, 176, 315 
kista 220, 283 
klarinett 38, 40, 45 
klocka: ur 36, 152, 175; - välling- 

klocka 261, 333; se även kyrk- 
klocka 

klockare 103, 129, 215, 230, 235, 237, 
314, 343; -mor 228, 230 

klockgjutare 83 
klockstapel 86, 329 
kloster 265, 310 
klädsel, se dräkt 
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knalle 29 f., 162, 246, 314 f., 348 f. 
knekt, se soldat 
Knut 191 
Knutse 205, 207 
Knutsgården 71 
Knutskvarn 272 
ko 122, 322 f.; -bjällra 126, 254; ny- 

buren ko 123; nyköpt ko 122 
kokerska 227 
kolera 49; -kyrkogård 50 
Kommavalla 54, 355 
konfekt 195, 229 
konfirmation 181 
konkurs 36, 349 
konventikelplakatet 346 
Koreberg 257 
Korndal, Magnus 44 f. 
kornguden 92 ff. 
kornmogen 239 
korp 134 
kors, Kristi 101, 129, 172 f.; skydds- 

medel 124, 166, 173 
korsväg 167, 290 
kortlek 347; kortspel 244 
krig 31 f., 130, 312; -sfångar 32 f. 
kringgång 164, 172, 191 
Kristi himmelsfärdsdag 101, 135 
Kristina, drottning 317 
krog 99 
krok, årder, 88, 110 f., 211; -bill 112; 

-tid 114 
kronogård 71; kronojord 246 
krucifix 90 
krut 125, 133 
kryddkvast 102 
kryddor, kryddosa 103 
kråka 147 
kräftor 57, 136, 264, 271 
Kullelida ås 10 
Kullings hd 20, 28, 30, 221, 318 
Kullings-Skövde 31, 86 
Kullman 247 
kungsbackagumman 54 
kungörelse 104, 106 
kvarn 72, 164, 272, 275, 280; -fors 

275; -gård 280; -hjul 275; -sten 
191; hem- 193  

Kvarnö 275 
kvinnomjölk 240 
Kvissle 77, 277 
Kvänum 183 
kyndelsmässan 139 
kyrka 11, 20, 75, 80, 97, 109, 212; 

kyrkbacke 104, 106, 234, 247, 261; 
kyrkby 209; kyrkbygge 18 f., 78, 
96 f.; kyrkbänk 107, 201, 215, 
234 f., 237; kyrkbön 95, 104, 107; 
kyrkdörr 78, 148; kyrkklocka 80, 
83 ff., 106, 131, 167, 212, 235, 250, 
252, 293, 329 f.; kyrkkryddor 
102 f.; kyrkobesökare 100 f., 128, 
184, 200; kyrkobetjäning 128; 
kyrkogård 90, 310; kyrkogårds-
port 78 f., 97, 237, 247; kyrko-
handbok 245, 263, 309; kyrko-
herde 96 ff.; kyrkoplikt 218; 
kyrkoråd 107 f.; kyrkovård 78; 
kyrkovärd 347; kyrkoår 138; 
kyrkstig 184; kyrktorn 84, 86 f.; 
kyrkväg 100, 104, 184, 216, 234; 
sakristia 108, 215; vapenhus 215 

Kyrkebol 90 
Kyrkhagen 77 
Kyrkoplan 11 
Kyrkås 20 
kål 163; -gård 110; -rotsfrön 298; 

-rötter 342 
Kåryd 104, 332 
Källunga 75, 79, 182, 219, 350, 359 
Kärtared 354 

ladugård 126 f., 151, 285, 292 
Ladås 242 
Lagan 156 
Lagergren, Petter 43 
Landa 90 
Larsmässan 116 
Larv 12, 14, 37, 43, 47, 80, 87 f., 98, 

104, 106, 108, 120, 211, 231, 241, 
247, 268, 322, 329 f., 352 

Larva bäsing 12, 15, 261 
Larva Ensäna 21, 267, 304 
Larvs hed 14, 33, 160 
Laske hd 16, 27, 33, 127, 221, 318 
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Laske-Vedum 19, 21, 77, 322 
lek 40, 109, 177, 182, 209; lekstuga 

42 ff., 177, 350 
lekmannapredikant 108 
Lekåsa 20 
levande begraven 79 
levebröd 43, 127 
Lidaforsen 41, 276 
Lidan 125, 156, 272, 278 
Lidköping 64, 72, 271 
lie 115 f., 240, 256; -smed 255; för- 

trollad lie 255 f. 
lik 168; -bår 235; -färd 235; -kista 

168; -vagn 237, 247; bårkläde 236; 
bårtäcke 236 

Liljeberg 95, 103 
lin 114, 141, 214, 221; -frö 298 
lind 96, 158, 180 
Lindelöv, August 108 
Lindgren: godsägare 97; krono- 

jägare 74 
linneförråd 220 
lintyg 57, 298; -särmar 101, 184 
Ljung 10, 23, 351 
Ljunga 357 
ljungspov 329 
ljus 201, 212, 262; -krona 194; bote- 

medel 201 
loge 121, 184, 189, 225, 285 f., 302; 

logbalk 121, 286 
lom 318 
Lucia 184 f.; -natten 164, 184 
lund 14, 16, 76, 94, 239 
lusse 184 f.; -bete 187; -brännvin 

187; -bröd 188, 353; -gubbe 185 f.; 
-krona 190 

Lusse hög 250 f. 
Lusse-Per 185 
Lutesten 14 f. 
Lyckhems mader 286 
lyktgubbe 185, 280 
lysesticka 289 
lysning till bröllop 224; -sdagar 225; 

-skalas 225 
långfredag 173 f.; -sris 174 
låtar 39 f., 43, 277 
läkare 53 f., 60 f., 62, 211; -bok 57  

Längjum 14, 79, 108, 218 f. 
länsman 346 f. 
lärka 139 
läsning, se besvärjelser; för lik 300 
lönn 180 
lönnmördat barn 301 ff. 
lösen 295, 302 
löv 180; -sal 180; -skog 112 

maj 114, 135 
majstång 180 f. 
manbyggnad 152 f., 233 
manulv, se varulv 
mara 295; marvase 296 
Maria, Jungfru 139; -källa 94, 183 
marknad 50, 72, 162; -safton 71 
mars 139, 145 f. 
marscher, _se bröllop 
Marta 140 
matlag 106 
medicin 49, 54, 58, 60 f., 63, 180, 352 
midsommar 113, 138, 179 ff.; -afton 

180, 182, 216, 274; -dagen 100 f., 
184; -dans 182 f.; -kvast 167, 180; 
-natt 94, 182 

Mikaeli 209, 345 
Mjäldrunga 58, 256 
mjölk 55, 124, 189, 233; -hare 289 ff.; 

-mat 171; -ning 123; råmjölks- 
pannkaka 123 

mjölnare 205; mjölnardräng 205 
mjölon 181, 190, 236 
Molla 70 
Morla land, se stjärngossar 
mosse 246, 282, 322 
motsols 126, 165 
mundering 203, 228 
Murum 181, 256 
myling 301 ff. 
Mårten gås 144 
Mårtensson: Kristina 54, 59 ff.; 

Kristinas dotter 62 
människans livstid 154 f., 296, 301 
mässa: hälsning 105; högmässotid 

128; se även gudstjänst 
Mörlanda 149, 286 
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Mösseberg 30, 80, 134, 176, 250 f. 
möte: tungt 161; oturigt 134, 161 

namn: dop- 61, 214; känne- 345, 350 
nattvard 100, 104, 107 
Naum 56 
nedan 135 
nek, se skörd 
Nils på Dammen 73 
Nissan 156 
Nordamerika, se Amerika 
nordbo, se slättbo 
nordrinnande vatten 277 
Norge 242; norgehandlare 242 
Norra Lundby 151 
Norra Säm 351 
Norra Vånga 25, 57, 

106, 130, 132, 154, 
345, 355, 358 

83, 
211, 

92 f., 
250, 

98, 
295, 

Nossan 10, 155 f. 
november 143 
ny 135, 145, 224; -årsny 138, 144; 

trängeny 138, 145 
Nyberg, Lars 108 
Nyckel, kung 17 
nyårsdag 138, 143 
Nårunga 156, 205, 209, 347 
näck 39 ff., 44, 167, 191, 272 ff.; 

bindes 273; näckens polska 278; 
näckrosor 273; näckrosblad 34; 
»Neckehulj» 88, 272; »Neckesten» 
273 

näm.ndeman 244, 348 

oblat 129, 288 
Od 86, 257, 271, 294, 339, 357 
Oden 128, 264; Odens hundar 268; 

Odens häst 118; Odens jakt 264 ff„ 
354; Odens tid 14 

Odenskulle 250 
offer 57, 89, 94, 136, 183; -kyrka 89; 

-källa 183 
ogift: dotter 218 f.; moder 215 
ollonborre 143 
Olov, Sankt 93 ff. 
Olsmässa 116, 141 
olsten, se kalk 

24  

Onsjö 16, 71 
ordspråk 219, 245, 249, 280 
ordstäv 250 
orlovssedel 326 
orm 31, 133, 283; -bett 73 f., 284; 

i tröskeln 126; hjulorm 284; hugg- 
orm 126, 133, 284 f.; snok 127; 
vit orm 53 

Ornu.nga 19, 74, 86, 256, 353 
Orre: Gustav 38; Johannes 36 
Orrholmen: Gäsene hd 37; Vartofta 

hd 310 
ortnamn 18 ff. 
oskyldigt dömd 156 
ost 197, 214, 233; -kaka 226, 231; 

-rätt 226, 231 
oxe 111; oxok 88, 211 
oxel: svulst 64; träd 88 

palm 140, 170; -kvistar 171; -söndag 
171 

pastorat 22, 48, 98, 221, 352 
penning 58, 183, 210, 280, 288 
pest 156 f. 
Peter Katt 145 
piga 10, 166, 175, 179, 188, 199 f., 

300, 312 
pingst 140, 146 
pisk 174, 214; piske-lördag 174 
Pjuke, kung 9; Pjukesten 9 f. 
polska, se näck 
post 242 
potatis 333 
process 92 
provisor 288 
prägel (slaga) 121 
präglavisa 121 
präst 29, 45 ff., 90, 94, 107 f., 158, 

179, 200, 215, 228, 230, 235 f., 245, 
274, 298, 300, 309, 341, 352; -fru 
228, 230, 237, 309; -rock 51; -skola 
46, 52, 168; fält- 47; kompastor 
179, 343 

Prästaströmmen 44, 278 
psalm 198, 237; -bok 90, 101 f., 212, 

226, 327; -boksblad 214 
Pål 139 
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påsk 170; -aftonen 124, 174 ff., 179; 
-brev 177; -dagen 139, 179; -eld 
175; -kaka 111; -käring 65, 176 f; 
-skott 176; -vecka 65, 139, 164, 
171 f.; -väder 139, 144, 146; -ägg 
179 

Rabbe, kung 17; Rabbeshall 17 
regn 146; -båge 148; sol- 135, 326 
Remmene 11 
Rensvist 31 
resta stenar 11, 14, 17, 76, 94 
riksspråk 29 
Risbeck 274 
risgryn 198 
riskvast 313 
Rolla, präst 179, 343 
Rosdala 43 
rotemästare 106 
runsten 33 
ryssar 31, 48 
Ryssland 31 
rå 121, 322; sjö- 57, 128, 136, 271, 

322; skogs- 128, 163, 267, 269 f. 
råg 321; -åker 216 
råttfängare 72 f. 
råttor 72, 120 
Rägna källa 183 
räpp 113 
räppe 113 
räv 320 
rönn 69, 180; flyg- 88 
röse: grav- 10, 11; odlings- 10 
Rösjön 136, 251, 265, 271 
rövare 312 

saffran, saffransbullar 170 
sagor 305 ff., 351 
sakrament 50 
Salaholm 97 
Saleby 85, 250 
salt 122, 124, 216 
salva 61, 125, 133, 294 
salvia 102 
satan, se djävulen 
sattyg 163, 289 
sax 212, 240, 302  

segerhuva 47 
sele 32, 149, 281 
september 239 
sexmän 106 
Siene 154 
Sigfrid 139 
silver 131, 257 f., 283, 293; -bjällra 

254; -bolle 194, 197, 202; -bägare 
36; -horn 262; -kula 133, 293; -lie 
254; -mynt 57, 202, 210, 214, 232, 
259, 275; -smycken 249, 258 

singla 149 
Siri 19 
Sjuhäradsbygden 353 
sjukdom: boskapens 66, 121, 191; 

människors 53 ff., 57, 90, 104, 155, 
252, 299 

sjusovardagen 140 
Sjötorp 43 
Skam, se djävulen; Skams polska, 

se näck; Skams undantag 317 
Skara 25, 56, 64, 85 f., 95 ff., 170, 

182, 189, 269, 352; domkyrka 52, 
82, 86; stift 108; torg 188, 267, 269, 
341 

skarabor 86 
Skaraborgs län 30, 120, 221 
Skaraborgs regemente 358 
Skara-Varaslätten 13 
skarprättare 166 
Skarstad 44, 49, 278 
skata 127, 132 f., 142, 150, 244, 296 
skatt 16 f., 282 f.; -kammare 16, 260; 

-sökare 17; -sökarhåla 251 
skog 10, 112, 127, 163, 176, 267, 304; 

-sbo 27; -sbygd 27, 292; -sfågel 128 
skomakare 226, 267, 323 
skottår 142 
skräddare 299, 303 
skydd mot: gengångare 298; mara 

296; rovdjur 125, 130, 163; troll 
och rå 214, 240, 296; trollkunniga 
människor 59, 124 f., 133, 166; 
vådeld 240 

Skånings hd 27, 111, 250 
skärtorsdag, se påskvecka 
Skärvum 89 
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Skölvene 59, 76 
skörd 110, 115, 117, 141, 143, 225; 

-egille 40; -ehare 120; -ekatt 118; 
första lasset 120; första neken 
117; sista hugget 118; sista lasset 
121; sista neken 120; udda nek 
120; vältekanna 121 

Skövde 25 
slagsmål 51, 217 
slakt 167, 187, 225; -djur 225 
slått 106, 110, 162, 217, 263; -are 117, 

256; -egille 40; -ehjälp 40, 118; 
-etid 115 

släkt 214, 225; -krets 158; -minnen 
351, 356; -möten 192, 225 

slättbo 26 f., 141, 221, 268 
slättbygd 27 f., 120, 141, 163, 194. 

221, 224, 250, 292, 331, 333 
Slättås 40, 43, 66 
smack, se mjölon 
smed 226; smedja 253, 297, 334 
smultron 246 
Småland 27; smålänningar 27, 29 
smör 30 
snus, snusdosa 103, 327 
Snygga-Jonas 39 
socken: grann- 25, 221, 352, 354; 

hem- 159, 219, 221, 352, 354; ut-
92, 183, 202; -allmänning 36, 344; 
-namn 19 f.; -stall 100; -stämma 
217 

socker 195, 227; -kaka 227, 231; 
-ärter 215 

Solaberget 10, 254, 266 
Solberga 87 
soldat 31, 129 f., 226, 294, 310, 351, 

358 
solrätt 164 
solvite 146 
solv 289 f. 
solår 187 
sommarsolstånd 140 
sorg 212, 236 f.; -ehus 235, 237 
sovel 55, 170, 173, 187, 194, 196; 

-förning 227; -rätter 230 
spannmål 50, 152; -sbod 119, 152, 

286; -skar 119, 152  

sparvnek, se julkärve 
spegel 152, 309 
Spel-Johan 37 
spelman 36 f., 42 ff., 98, 100, 109, 

226, 230, 233, 276, 299, 350; 
-spengar 234 

spillkråka 147 
spindel 150 
spinnrock 152 
spiritus 288 
sporröl 228 
spottning 136, 161 ff.; fastandespott 

288 
spöke 247, 298 ff. 
Staffan 202; Staffans skede 167, 202; 

Staffans visa 203 ff. 
Staffanshagen 130 
stall 281, 285 f.; -dräng 247 
Starrholmen 130, 350, 359 
statare 182, 352 
sten 318; -brytning 153; -släde 97: 

kilad 97 f.; jfr resta stenar 
Stenunga 22, 182, 217, 242, 332 
stenyxa 78, 240 
stjärna 138, 147, 165; stjärnbild 148, 

160, 165, 216; stjärnfall 160 
stjärngossar 203 ff. 
stock, se spång 
Stockholm 34 
strömgubbe, se näck 
stål 29, 121, 124, 166, 214, 240; -bet- 

sel 279 
stånka 194 
ställa häst 72; ställa tjuv 66, 71 
svala 146, 150 
svartkonst 46; -bok 46, 52 
Sven i Bragnum 54 
svensk-amerikanare 240 
svenskar 31, 48, 272 
syndafloden 20, 322 
sådd: vår- 112; sådagar 113; såkaka, 

se vårkaka; såskäppa 111, 115 
säd: offer 72, 275; utsäde 114, 221, 

224 
sälg 171 
Sällerhög 19 
Sämsjön 57, 136, 264, 271, 359 
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säng 236; -plats 225; -stolpar 236; 
syskonsäng 232 

sätta ned 68; sätta gästabud 115 
Säveån 156 
Södra Björke 10, 22, 274, 343 
Södra Härene 60, 75, 79, 247 
Södra Lundby 22, 109 

tak 239, 337; -lök 239; -ryttare 314 
Taisled 222, 330 
tattare 35 
Ternstedt, Johan 49 ff: 
Tidan 156 
tidräkning 113, 139, 141, 184 
tjuvar 50, 58, 78 
tjänare 174, 196, 199, 357 
tjänstemän 29 
tjärbränning 270 
tobak 226 
Tomasmässan 122, 164, 191 f., 275 
tomte 121, 189, 285 f., 289 
tordyvel 143 
torp 130, 269; -are 182, 191, 255, 

260 f., 333, 345, 359 
torsdagskväll 167, 263, 276, 290; tors- 

dagsnatt 278, 290 
torvmosse 318, 322 
Tranheim, 'Johan 46 ff. 
trekastet 158 
Trestena 352 
tretal 21, 84, 132, 156, 167, 277, 290 
Tretallsberget 252 
tretting 113 
trettondagen 145, 203 ff., 209 
trettondagsgille 203 
tretton veckor 110 
troll 176, 214 f., 240 f., 249, 254 ff., 

266 ff.; -bundet gods 167; -dom 
65, 126, 130, 167, 293; -domsskola 
46, 168, se även svartkonst; -dosa 
69; -dryck 262; -gubbe 65; -hare 
132, 289; -hjul 51 f., 168; -kunnig 
kvinna 48, 65, 289 f., 292; -packa 
176, 179; -skott 70; -smör 292; 
-tjäder 132, 244; -tyg 241, 289; 
-unge, se bortbyting 

trumslagare 260  

Tråvad 14, 19, 75, 109, 351 
Tråvads bro 156 
Trästena 81 
Trävattna 76, 86, 97 
trösk 121, 330 
tupp 157, 182 
tur: affärer 148, 162; boskap 122 f., 

127, 285; fiske 136; jakt 148; 
pengar 210, 214, 232; spel 148; 
äring 111 f., 118 f., 192, 196; 
tunga dagar 110, 116, 123, 224; 
tunga och oturiga djur 149 

Turkiet, turkar 32 
Tur-Oden, se Oden 
tvillingar: bröder 88, 167, 246; oxar 

167; stutar 75, 88, 246 
tvättvatten 161; tvagning 161, 194 
tydor 149 ff., 196, 216 
tårta 227 
törnekrans 101 
törnros 102 

uggla 132, 149, 296, 304 
Ugglebacken 19 
ull 221 
ulv, se varulv 
ungdom 38 f., 174 f., 183, 185, 203 ff., 

209, 216 ff., 300, 357 
Uppsala, gravhögar 177 
- stad 157 
Urbanus 114 
utbo 26, 221, 224 
Utbygden 24, 27, 221 

vagga 212, 240, 334 
vagn 100, 281, 331 f. 
Valeberg 175, 177, 180, 194 
vallackare 35 
vallgång 322; vallherde 322; vall- 

horn 40; vallur 323 
Vara 25, 56 
varg 68, 125, 179, 270, 312 
Warholm 99, 108 
varsel 150, 158 
varulv 292 
vecka 113; veckans dagar 110, 116, 
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148; veckoräkning 113; veckovill 
313 

ved 22, 29, 192, 196, 319 
Vesene 23, 179, 359 
vetebulle 170, 186; vetekringla 186 
vigd jord 297, 310 
vigsel 20, 228; -ord 253; -ring 210, 

293; -rum 229 
Viking, Åke 265 
villebråd 128 ff. 
Vilske hd 9 
Vilske-Kleva 354 
vin 177, 229 
vind: vid fiske 135; vid sådd 113; 

vid sädesbärgen 141 
vinter 147; -gatan 147; -kvällar 330, 

351; -period 113; -solstånd 184; 
-tid 143; ärle- 112 

virvelvind 163 
vipa 319 
visor 99; dans- 324, 357; folk- 351; 

vagg- 334; visbok 356 
vite tisdag 171 
vitlök 167 
Wittenberg 46, 51, 168, 245; -are 46, 

50, 352 
Våcknet 242, 281 
vår 110; -bruk 110; -flod 140; -kaka 

111, 196; -sådd 112 
Vår Herre 318 f., 321, 346; se även 

Gud Fader 
vård 126, 159, jfr kyrkovård; -träd 

158; -ängel 160 
vårdkas 175 
Vårfrudagen 113, 140; Vårfrunatt 

140, 146 
väckelse 40, 90, 107 f.; väckta präster 

42, 108 
väderlek 110, 137, 217; -smärken 

137 ff. 
väg 298; -kant 121, 280, 298 
vägning, se barn, nyfött 
Vänern 271 
Väne-Åsaka 51 
värd 209, 226, 234, 237; värdinna 

226 

Vässby 79 
Vässinga-Kristin, se Mårtensson 
Västergötland 29, 250, 256 
Västergötlands-Göteborgs Järnvägs 

Aktiebolag 252 
Västergötlands Museum 94 

Yllander 91 
yxa 29, 124, 240 

zigenare 35 

åbrodd 102 
Ågren, Lars 359 
åker 21, 153, 250, 262; -bruksred- 

skap 112, 173, 201 
ålderdomshem 351 
Älleberg 311; -s ryttare 311 
Ållestad 359 
Ås: hd 81; socken 329 
åskan 138, 142, 146, 158, 160, 238 ff.; 

åskblixt 161, 238 f.; åskdrag 239; 
åskeld 240; åskmoln 238; åskregn 
142, 238; åskslag 211; åskväder 
135, 240; kulblixt 239 

Åstrand 91 

ägg 136, 179, 227, 233; -ost 227; -skal 
182 

äktenskap 59, 155, 158, 216, 219 
äng 116, 118, 153, 263 
äpple 321 
ärla 146 
ärter 26, 55, 198 
Ätran 156 

ödebygd 11 
ödekyrke 47, 300 
ödemark 250, 318 
ödestro 154 f., 159 f. 
ödets lotter 155 
ödla 257 
Ökel, kung 17 
önum 49, 79 
östbäck 79 
öttum 19, 25 
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Tro och sed i gränslandet 
mellan forntid och nutid. 

Våra dagars livliga intresse för folklig åsiktsbildning och sed-
vänja är som oftast inspirerat av aktuella socialpolitiska frågor 
och stundens praktiska krav. Men ingen tid — ej ens vår — är 
sig själv nog. Det förgångna i tanke och sed utgör alltid förut-
sättning och bakgrund och detta ofta i långt större utsträck-
ning, än vii allmänhet äro böjda att tro. En livlig erinran härom 
utgör Linnar Linnarssons nya bok om gammal by.gd  och folk-
kultur i mellersta Västergötland. 

Medan första delen av Linnarssons hembygdsskildring be-
handlade folklivets yttre ram, bebyggelsen med byar och gårdar 
jämte arbetslivet och äldre samhällsorganisation, behandlas i 
denna del II bygdernas andliga arv och tro, sed och dikt, som 
åt folklivet i dessa trakter förlänat historisk bakgrund, must 
och färg. Författaren för läsaren till ett gränsland mellan forn-
tid och nutid. Fornsägner om första bebyggare, om gravhögar 
och bautastenar inleda boken. Så träder folkdiktens bild av 
bygden fram. By- och sockenbor tecknas med karakteriserande 
anekdoter, ramsor och härm en ofta urgammal tradition, 
som nutiden likväl gärna citerar. Kyrkliga seder och bruk, de 
religiösa väckelserna, vardagslivets tro och sed och de folkliga 
festbrukens mönster, detta allt är realiteter, i vilka det för-
gångna alltjämt lever och verkar. I bokens senare del låter för-
fattaren sina många minnesgoda sagesmän berätta sägner och 
sagor. Även folkdiktningen i bunden form möter här med vall-
visor, dansvisor, barnrim .m.m. En vederhäftigare inventering 
av en mellansvensk bygds arv av folktraditioner torde ej stå 
folkminnesforskaren till buds, ej heller en läsning bättre ägnad 
för hembygdsstudier i skola, studiecirkel och hem. 

Pris 15 kr. 


