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Inledning. 

Den samling sägner och folktraditioner som härmed framlägges 
i bokform, förvaras i originaluppteckningar i Landsmåls- och 
folkminnesarkivet, Uppsala. Samlingen utgör en fristående fort-
sättning på mitt 1951 publicerade arbete »Glaskogen. Bygd, ar-
betsliv och folkkultur i Jösse, Nordmarks och Gillbergs härader 
under 1800-talet», vilket ingår i samma skriftserie som denna bok. 
Glaskogen skildrar i ord och bild den materiella kulturen inom 
det stora skogsområde, som i norr begynner med Skillingmark 
och i söder slutar med Sillerud, medan sjön Glavsfjorden bildar 
områdets östgräns och riksgränsen mot Norge västgräns. Däri 
behandlas också vissa företeelser i angränsande socknar som 
Jösse-Ny, Arvika socken, Stavnäs, Långserud och Brunskog, men 
i föreliggande volym har antalet socknar begränsats till ett tiotal 
mot fjorton i Glaskogen. Materialet är ändå så rikt, att det måst 
uppdelas på två volymer. Del II av »Folkminnen från Glaskogen» 
planeras kunna utgivas 1967 och skall innehålla kapitlen Troll-
kunniga och kloka, Magiska botemedel och skyddsmedel, Icke 
magiska botemedel och skyddsmedel, Tron på övernaturliga väsen 
samt Folkdiktning. Dessutom kommer volymen att förses med 
ett detaljerat sakregister. 

Den ursprungliga avsikten var att Glaskogen inom kort skulle 
åtföljas av nu föreliggande samlingar för att ge en bild av den 
andliga kulturen. Uppteckningsarbetet avslutades för tio år sedan, 
men svårigheterna att anskaffa medel till tryckning har tills ny-
ligen varit oöverstigliga. 

Upptäckten att Glaskogen i bl.a. etnologiskt och folkloristiskt 
avseende utgjorde ett nästan outforskat område gjorde det ange-
läget att nedteckna så mycket som möjligt, innan det skulle bli 
ohjälpligt för sent. Samarbetet med Landsmåls- och folkminnes-
arkivet blev synnerligen fruktbart. Genom att utnyttja de där ut-
arbetade frågelistorna blev det system i arbetet. Det bör väl näm-
nas, att jag därvid inte slaviskt följde frågelistornas uppställning 
utan lät varje sagesmans personliga berättartalang, talesätt och 
genuina vändningar och uttryck komma till sin rätt. 
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Det kan mycket väl tänkas, att en främling, låt oss säga en 
stadsbo med viss utbildning och utan daglig kontakt med skogs-
borna, skulle kunna bo flera år på Glaskogen utan att upptäcka 
någon vidskeplighet hos befolkningen. Men då jag bosatte mig där 
för trettio år sedan, kom jag ofta i samspråk med personer som 
bokstavligen trodde på både tomten, skogsrån och sjörån. De syss-
lade också i all tysthet med svartkonst av olika slag, botade sjuk-
domar hos folk och fä med ötgäring och »förgjorde» varandras 
gevär och fiskedon för att omöjliggöra jakt- och fiskelycka. Den 
svenska avundsjukan är som bekant obotlig. En och annan lever 
också kvar, som hellre anlitar en granne, som gjort sig känd för 
»å könne möe» än en läkare, då de råkar ut för en åkomma. 

Tron på tattares förmåga att framkalla onda makter för att 
utföra hämndeakter är alltjämt levande. I början av 1940-talet 
besökte jag en familj, som jag tyckt mig kunna räkna till de mera 
upplysta. En vagn dragen av en gammal hästkrake stannar helt 
oväntat utanför grinden, och en tattare kliver in i stugan. 

Ta å ge mej en hötapp öt hästen. 
— Vi åger inte mer hö, än vi behöver själve, svarade far i huset. 

Låter dä tocken, så ska dä inte dröje länge, förrn lickerste 
koa ligger dö i laggårn. 

Blixtsnabbt kom det från husmodern: 
Gå ätter hö! 

Eldröd av ilska måste mannen gå 611 ladan efter hötappen. 
Förbluffad knallade jag hem för att uppteckna händelsen. Jag 

hade fått ett påtagligt bevis för med vilken styrka vidskepligheten 
alltjämt behärskade de gamle. Makarna var födda 1872 resp. 1874. 

Vid ungefär samma tid hörde jag berättas, att en sagesman född 
1864 hela vintern hade fött upp en gris, som ingen människa hade 
sett, inte ens hans närmaste grannar. En vårdag beslöt jag göra 
ett experiment för att utröna, om det verkligen kunde vara tron 
på onda ögat som förmådde mannen till denna försiktighet. Jag 
sökte upp honom och fann honom just komma ut från grishuset. 
Genast bad jag att få titta på den granna grisen. Gubben blev 
verkligen nervös och ställde sig bredbent framför dörren. Till slut 
pekade han mot molnen och ropade: 

— Nej se, en flygmaskin! 
Jag lät honom naturligtvis tro, att min uppmärksamhet därmed 

var riktad på ett betydligt intressantare föremål än grisen. Hur 
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visste då grannarna, att han alls hade någon gris? De hade sett 
spår av grisen innanför grishagen. Gubben släppte alltså ut den 
om natten. 

För att utröna om någon vidskepelse kan skönjas hos personer 
födda på 1910- och 1920-talen tillskrev jag vintern 1966 en av 
mina f.d. elever, som under sin arbetsutövning kommit i livlig 
kontakt med glaskogsborna. Han blev intresserad och åtog sig 
att intervjua så många som möjligt. Ur det långa och intressanta 
brevet väljer jag några episoder att återge. Det blev tal om met-
ning. Den intervjuade var alldeles viss om att det betydde otur 
att möta en käring, då man ämnade sig till sjön för att meta. 
Det var bäst att genast vända om hem. En annan metare ville 
först förmena, att den gamla vidskepelsen hos jägare och fiskare 
numera var ett minne blott. Men plötsligt sade han med eftertryck: 

— Men dä napper ta mej f-n inte, öm en inte spåtter på masken. 
År 1961 deltog min brevskrivare i älgjakt i Glava socken till-

sammans med en känd kommunalman. Då det var tid att släppa 
hunden på spår, tog mannen upp mossa från marken och gned 
därmed hundens rygg. Jag låter brevskrivaren få ordet: 

»Han märkte förmodligen min förvånade uppsyn, för han sade 
strax efteråt: 

— Funderer du på va jä gär? Dä ä för å få tur mä jakta, å för 
att hunn ska få opp fortere å jage bätter». 

Intervjuaren slutar med konstaterandet, »att en viss grad av 
vidskeplighet fortfarande lever kvar på Glaskogen, men att den 
är på väg att släppa sitt grepp. . . Den unga generationen i dessa 
finnbygder ser kallt realistiskt på tillvaron och tingen». 

Det anförda innebär givetvis ingen betygsättning åt befolk-
ningen i här aktuella skogsbygder. Vidskepliga människor finns 
överallt och i alla samhällslager. Men nu är det alltså fråga om 
mitt undersökningsområde. 

Skillnaden mellan den äldre och yngre generationen på Gla-
skogen är nog ganska slående. De gamle hade t.ex. egendomliga 
begrepp om omvärlden. Sällan eller aldrig ägde de en riktig upp-
fattning om Värmlands för att inte säga Sveriges geografiska om-
fattning. Samma sak gäller deras begrepp om avstånd till främ-
mande orter och länder. En av de äldsta sagesmännen var sålunda 
säker på att Stockholm ligger betydligt längre bort än Nordame-
rika. Hans motivering lydde så: 
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— Dä begriper du väl, att dä tvonget te väre länger te Stock-
holm, för ifrå Amerka får jä brev lell, men näggum jä får brev 
frå Stockholm. 

Äldre personer företog heller inte många resor under sin livstid. 
Skogsbefolkningen hade egentligen två huvudmål: Arvika och 
Årjäng. I båda fallen gällde besöken de marknader som där hölls. 
Stadsbesöken i Arvika blev inte många, inte ens sedan Glaskogen 
fått daglig bussförbindelse med staden. Det var mest medelålders 
och yngre personer som anlitade bussen. Jag erinrar mig åtskilliga 
äldre, mest kvinnor, som inte hade gjort en arvikaresa på tjugo år. 
Reslusten var minimal. 

Den yngre generationen däremot utnyttjade de nya kommunika-
tionerna i hög grad. För dem bröts isoleringen genom tillkomsten 
av de nya landsvägarna och busstrafiken. Den gamla åtskillnaden 
mellan »finnane väst på skogen» och »di nere på bygda» började 
upplösas. Sockengränserna utplånades. Stadsresorna blev allt van-
ligare, allt fler skaffade sig personbilar och därmed ökades rörlig-
heten högst väsentligt. 

Arrendatorsbostäderna moderniserades på 1930- och 1940-talen 
för att bromsa avfolkningen, som då börjat göra sig märkbar. 
Större delen av Glaskogen saknade elektriskt ljus till inpå 1930-
talet. Nu lyser de elektriska lamporna i de flesta stugorna. Telefon 
har inmonterats på åtskilliga ställen. Radion och televisionen har 
förmedlat kontakt med yttervärlden på ett sätt, som den äldre 
generationen inte kunde föreställa sig som möjligt. De flesta skogs-
bor håller sig numera med åtminstone en varannandagstidning. 

De bostäder, som för trettio år sedan var bebodda, trots att de 
var belägna ett gott stycke in i skogen, står numera övergivna, 
utom en och annan liggande vid en sjö, där semesterfirare håller 
till om somrarna. Hela skogsbyar har övergivits. Befolkningen har 
antingen flyttat till städer och större samhällen eller byggt eget 
hem framme vid stora landsvägen i närheten aV affär och buss-
hållplats. De flesta skolorna är nedlagda och barnen transporteras 
till närmaste tätort för att få del av modern undervisning. Nyan-
lagda bilvägar genom skogen har väl förmått en och annan att 
stanna kvar, men det torde vara en tidsfråga, när samtliga skogs-
stugor står tomma. 

Även inom arbetslivet har viktiga förbättringar genomförts. De 
nya skogsvägarna underlättar högst betydligt arbetet med timmer- 



7 

stockarnas framforslande till uppsamlingsplatserna. Endast i sär-
skilt svår terräng nödgas man alltjämt begagna häst, men antalet 
hästar i skogsarbetet minskar kraftigt för varje år. Motorsågar 
är snart var mans egendom. Arbetstiden har förkortats och dags-
förtjänsten har stigit. Allt detta har medfört ett materiellt välstånd, 
som de gamle knappt vågade drömma om. Allt vanligare blir det 
också, att skogsarbetarna åker i egen bil till och från arbets-
platsen. 

Den äldre generationen var nödsakad att hålla sig med kreatur 
och hade mycket bestyr med att skaffa foder för vintern. Dog 
enda kon, blev bestörtningen i hemmet större, än om familje-
fadern själv avled. Det är bokstavligen sant. 

Numera får åkrarna växa igen, ingen skördar gräset i skogs-
gläntor och på myrar i skogen. Husmodern köper alla slags livs-
medel i närmaste handelsbod. 

Det bästa med den nya tiden är kanske, att fattigdomen äntligen 
har blivit utrotad, att det är slut med de onormalt långa arbets-
dagarna och att isoleringen är bruten. Med införandet av den 
materiella nutidskulturen har inte bara livsföringen utan också 
tänkesätt och värderingar förändrats. Den yngsta generationen 
vuxna omfattar inte längre de gamles åskådningssätt och före-
ställningar om naturen och dess krafter, de känner sig inte be-
roende av seder och bruk, som de gamle betraktade som livsvik-
tiga. I stället har det nya släktet fått möjligheter att själv forma 
sitt liv med utgångspunkt i egna förutsättningar. Medan den äldre 
generationen på Glaskogen redan från födseln hade sin givna plats 
i gemenskapen och samhället, har den nya generationen stor val-
frihet att ordna för sin framtid. Därvid torde skolundervisningen 
ha spelat en väsentlig roll. 

De gamles skolundervisning var så kortvarig och bristfällig, att 
de aldrig hann bibringas några egentliga elementära kunskaper. 
Jag fick ett talande bevis härpå en gång, då jag samtalade med en 
äldre man om Sveriges stora konungar. Den enda han kunde er-
inra sig ha hört berättas om var hjältekonungen. Om tidpunkten 
för dennes levnad hade han ingen vetskap. Däremot hade han 
hört, att Karl XII skulle vara osårbar av vanliga kulor och att han 
till slut stupade för en silverknapp. Allt han i övrigt kunde berätta 
var följande: 

— Karl XII han kridde, så han stog i blog te knäa. Han roppe 
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te seldatene: Skjut å gå på! Skjut å gå på! I dag ä du seldat, i möra 
ä du övverste! 

Under 1930- och 1940-talen moderniserades skolor och lärar-
bostäder. Därmed lockades unga nyutexaminerade lärarkrafter till 
skogsbygderna, och deras verksamhet har burit rik frukt. 

Sambandet bakåt i tiden upplevs inte så klart av de unga som 
i de äldres medvetande. De näringsformer och det arbetsliv, som 
kännetecknade äldre skogsbors dagliga liv och den genom sekler 
förvärvade och nedärvda inställningen till naturen och de irra-
tionella tingen, så som de representeras av de här meddelade upp-
teckningarna, har i stor utsträckning upplösts och övergivits. Det 
särpräglade i fråga om uppfattningen av tingen och livet, origi-
naliteten i levnadssätt, talesätt och livsåskådning, håller på att 
försvinna efter att länge ha fört ett tynande liv. Dock kan man 
alltjämt här och där i avlägsna skogsbygder påträffa en och annan 
originell person med spår av en tro på allt det, som för en äldre 
generation utgjorde en integrerande del av tillvaron. 

Den nya generationen på Glaskogen har dock ingen anledning 
att förhäva sig över sina förfäders av andra betingelser formade 
livsuppfattning. De gamle saknade de möjligheter att forma sitt 
liv som varje nutidsmänniska äger. Deras arbetsdag var lång, 
deras möda tung. Slitet och släpet för den dagliga födan tog ut 
deras krafter i förtid. Skolgången hade räckt några få veckor 
under ett eller två års tid. Vi har inte rätt att begära några djup-
gående kunskaper av dem om naturen och omvärlden. Vi är skyl-
diga dem respekt för vad de förmådde uträtta med sina små 
möjligheter och tarvliga resurser. Deras livsgärning är heder värd. 

Under den ovan skildrade undersöknings- och nydaningsperio-
den har givetvis stora förändringar inträffat inom de gamla tradi-
tionsformerna och med de folkloristiska elementen. Mycket har 
helt försvunnit, annat har omvandlats, en del lever alltjämt kvar, 
mer eller mindre ursprungligt. 

Trosföreställningar, seder och bruk rörande svedjebruket och 
säterdriften började tunnas ut samtidigt med att de övergavs och 
har sedermera förbleknat, sedan dessa näringsgrenar helt har 
upphört. I och med införandet av ett nytt levnadssätt försvagades 
folktron. Som exempel kan nämnas tron på övernaturliga väsen, 
som tydligen försvann då elektriskt ljus lyste upp stugorna, går-
den och den närmaste omgivningen. Det hindrar dock inte, att en 
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och annan alltjämt är övertygad om sjöråns betydelse för fisket. 
Över huvud synes fyndnäringarna fiske och jakt minst ha 

drabbats av upplösning. I det föregående har jag lämnat ett par 
exempel på med vilken seghet trosföreställningar med anknytning 
till dessa näringsfång håller sig levande. Delvis gäller detta även 
kreatursskötseln. På många håll värnar man alltjämt ladugård och 
svinstia för insyn av främlingar eller andra personer, som man 
misstänker har onda ögat. Inte ens grannarna släpps in till djuren. 

Påtagligast är förändringarna beträffande sägenskatten. Inom 
kort får man säkerligen förgäves söka spåra upp någon glaskogs-
bo, som kan återge någon av de här återgivna sägnerna utan att 
ha läst boken. 

Längst kommer väl memoraten att leva kvar, d.v.s. vad man 
hört berättas under tidiga uppväxtår av far och mor, och vad 
man själv upplevt. 

Seder och bruk i anslutning dels till familjen och dess högtider, 
dels till året och dess högtider är numera underkastade snabba 
förändringar. Det faller knappast någon nybliven mor in att i 
barnets dopdräkt sy fast en silverslant eller anbringa en sådan 
i ett band kring halsen. Inte heller fruktar man längre att barnet 
skall bli bortbytt, om det inte döps i tid. Ingen lär väl längre 
lägga slantar i den dödes kista, en gammal sed som jag bevittnade 
så sent som år 1943. 

Det kan betvivlas att någon yngre glaskogsbo behärskar räppe-
talsräkningen vid indelningen av året. Valborgsmässo- och påsk-
eldar har inte på många år tänts på Glaskogen, utom kanske i 
några enstaka fall, men folksed är det inte längre. Tranbrev och 
påskbrev ritar inte nutida skogsbors barn. Ungdomen har för 
längesen upphört med källdrickningen vid Trefaldighet. Aldrig 
mer torde det förekomma att fruntimmer ger sig ut i klöverval-
lama för att midsommarnatten dra dagg och ge korna för att 
de skall mjölka bra och ge mycken grädde. 

De gamla Lussesederna har helt försvunnit och det moderna 
kommersiella Luciafirandet har tagit överhanden. Även de ålder-
domliga och vackra julsederna håller på att överges, och ingen 
ungmö bryr sig längre om att niga för månens skära, då det gäller 
att få en hemlig önskan uppfylld. 

Så kunde man hålla på och exemplifiera folktrons förändringar 
och folksedernas utplånande. 
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Svartkonsten tycks inte längre ha någon utövare på Glaskogen. 
Ingen skriver längre kontrakt med Hin onde för att kunna utöva 
den, och magiska läsningar, botemedel och skyddsmedel har kom-
mit ur bruk. 

En intressant iakttagelse kan göras angående förekomsten av 
vissa sägenkretsar och traditionstyper. De uppträder nämligen 
inom vissa släktgrupper, vilket lätt kan konstateras genom studiet 
av sagesmännens hemorter och lokalerna för uppteckningarna. 
På Glaskogen är nästan alla släkt med alla, åtminstone var det så 
under min vistelse där. Samma iakttagelse kan man göra beträf-
fande innehållet i del II. Detta gäller i synnerhet traditioner om 
näringsliv, familjen och dess högtider, årets märkesdagar, skild-
ringarna av tattare, skojare och original m.m. 

I den kommande andra delen stämmer iakttagelsen rörande 
sägnerna om trollkunniga och kloka, magiska och ickemagiska 
botemedel och skyddsmedel samt tron på övernaturliga väsen. 
Däremot tycks sägner om historiska personer och händelser, om 
märkliga platser samt jaktens och fiskets folklore ha haft ett 
vidare spridningsområde. 

Av vikt är att påpeka, att materialet sådant det föreligger i 
del I och kommer att framläggas i del II inte utgör ett urval, även 
om en och annan arkiverad uppteckning har uteslutits. I stället 
har den principen följts, att hela arbetet skall återge sägen- och 
traditionsstrukturen sådan den tedde sig under upptecknings-
skedet 1940-1955. Fylligheten hos vissa kapitel utvisar alltså en 
eller flera företeelsers dominans, och det relativt magra innehållet 
i några kapitel avspeglar i stort den verkliga frekvensen. 

Vid publicerandet av första volymen av Folkminnen från Gla-
skogen är det mig angeläget att till professor Dag Strömbäck ut-
tala mitt varma tack för det stöd och den uppmuntran jag av 
honom rönt i uppteckningsarbetet och för hans beredvillighet att 
låta arbetet ingå i den av honom utgivna skriftserien. Förste 
arkivarien och chefen för Landsmåls- och folkminnesarkivets 
folkminnesavdelning, fil. lic. Richard Broberg, tackar jag för 
mångårigt givande samarbete och för hjälp med utredigerandet 
av denna volym. 

Kristinehamn i maj 1966 	 Arvid Ernvik 



Kap. 

Bebyggelsesägner 

Om man får lita till folktraditionen, skulle man i gamla tider 
ha fått tillstånd att själv stega upp så stor skogsmark, som man 
önskade bli ägare till. Bevarade folksägner av hithörande slag 
utvisar dock, att vissa villkor därvid måste uppfyllas. Den sägen 
om Harald och Tarald, som jag i fortsättningen meddelar varian-
ter av från västra Värmland, utgör en typisk vandrarsägen lokali-
serad till bl.a. Dalarna och Jämtland. I uppteckningar från de 
sistnämnda landskapen kallas personerna »rännekarlar». De be-
rättas ha inringat varsitt skogsområde genom att åka skidor runt 
omkring området och utmärka det med »rännerå». I de väst-
värmländska uppteckningarna går karlarna till fots, iklädda 
näverskor. När de slitit ut sju par dylika skor, har de inringat 
ett lagom stort skogsområde. Dessa detaljer kommer inte fram i 
samtliga uppteckningar men torde ha ingått som integrerande 
delar i den ursprungliga sägenformen. Vad som nu lever kvar är 
endast varianter, mer eller mindre ofullständiga. 

En sägen av denna art kan knappast ha uppkommit annat än 
i trakter med stora obebodda skogsområden. Den västvärmländska 
sägentypen med sina varianter har också upptecknats på den stora 
gränsskog mot Norge, som sedan vikingatid är känd under be-
nämningen Edskogen (se härom Arvid Ernvik, Olof den helige och 
Eskoleia, kap. I). En av gränsskogens utlöpare i söder heter 
Mollungsheden, på vilken trenne sockengränser och en härads-
gräns sammanstöter: gränserna mellan Köla, Järnskog och Älgå 
samt gränsen mellan Nordmarks och Jösse härader. Om ägande-
rätten till Mollungsheden och om gränsdragningen över densamma 
har tvistigheter kunnat spåras tillbaka i domböckerna till mitten 
av 1600-talet (a.a., s. 109). Sägnen om Harald och Tarald torde 
dock vara betydligt äldre. 
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Harald och Tarald 

För lång tid tillbaka sedan bodde i Ränkesed en bonde vid 
namn Harald. Ränkesed är den näst nordligaste gården i Älgå 
socken. Så bodde det en bonde i Växvik, som är den näst syd-
ligaste gården i Köla socken. Hans namn var Tarald. 

Harald gick till Tarald för att komma överens om skogslotterna 
till sina hemman. De kom då överens om att de skulle förfärdiga 
sju par näverskor vardera. Det gjorde de också. Sen bestämdes 
det, att de på en enda dag skulle gå runt varsitt skogsområde, 
tills de hade slitit ut alla sju paren näverskor. Det skogsområde, 
som var och en hade inringat, skulle bli hans. 

Gubbarna stötte samman vid ett tjärn på nuvarande Växviks-
skogen, som heter Skruvtjärnet. Harald och Tarald blev där osams 
om gränsen för de båda skogslotterna. Ränkesedgubben påstod, 
att Växviksgubben hade gått för långt åt söder och således kommit 
in på det område, som han tyckte sig ha större rätt till. Dispyten 
mellan gubbarna slutade med att Tarald slog ihjäl Harald. 

Sju år efter denna händelse låg Växviksgubben och fiskade i en 
sjö, som heter Mjögsjön och är belägen på Växviksskogen, ej långt 
från Skruvtjärnet. När det led frampå natten, begynte gasten sitt 
hemska läte i Ördalarna. Då Tarald fick höra detta läte, satte 
han sig upp i båten och ropade: »Lever du än, Harald? Det är nu 
sju år sen, jag slog ihjäl dej och kastade dej i Skruvtjärnsbäcken». 

Den som berättat mig denna sägen var Anders Jansson, Store-
fien kallad, han var född 1814, död 1896. Ävenså min morfar 
Anders Andersson Är&n berättade den för mig. Han var också född 
1814 och dog 1897. 	 E. R., Älgå, f. 1870. Uppt. 1944. 

Harald i Växvik och Tarald i Krokebol skulle dela upp skogen 
mellan sig genom att gå en hel dag och ringa in varsitt område. 
Så stort område, som de förmådde ringa under dagens lopp, skulle 
de få behålla. De började samtidigt gå runt, men när de möttes 
vid Skruvbäcken befanns det att de inringade områdena skar 
varandra, så att ett mindre område på båda sidor om bäcken blev 
gemensam egendom. 

De började träta om äganderätten och blev så osams, att de 
slogs på blodigt allvar. Harald var den starkaste och slog ihjäl 
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Tarald. Han begravde honom under en stor slät stenhäll i Skruv-
bäcken nära utloppet i Buvattnet. 

Flera år därefter var Harald på jakt i skogen vid Skruvbäcken. 
Han hörde då gasten skrika sin olåt. »— Lever du än, Tarald? 
Dä sju år sänna jä slog ihjal däg å la däg unner e hall i Skruv- 
bäcken», sade Harald. 0. S., Köla, f. 1862. Uppt. 1952. 

De gamle sa, att av skogsmark fick man i äldre tider själv staka 
ut sina utägor. Då var det en som hette Harald i Ulvshuvdane och 
en som hette Tarald i Växvik, som skulle ränne skog. De skulle 
kappgå under en hel dag åt varsitt håll i skogen för att se, vem 
som orkade ringa in det största skogsområdet. De satte iväg på en 
gång. Harald blev värst och rände kring det största området och 
la sin rös ända borta vid delet mellan Järnskog, Älgå och Köla, 
där gränsen går än i dag för Ulvshuvdane skogsägor. 

Men när de hade gått runt och möttes, fick de se, att de hade 
gått in på varandras områden ett stycke. Det blev strid på liv och 
död och Harald slog ihjäl Tarald och kastade honom i en bäck. 

A. 0., Järnskog. Uppt. 1947. 

Harald var bonde i Växvik (Köla). Bonden i Ränkesed (Älgå) 
hette Tarald. De skulle få tillmäta sig så stor areal skogsmark, 
som envar av dem kunde gå runt på en dag. 

Deras vägar korsades vid Skruvbäcken (Buvattnens tillflöde i 
sydost). Harald slog ihjäl Tarald och kastade honom i Skruv- 
bäcken. 	 A. T. B., Köla, f. 1886. Uppt. 1961. 

Två bönder, Harald i Ränkesed och Tarald i Växvik, skulle 
kvista rågång mellan sina hemman upp till Sadelsten. Vid Skruv-
tjärnet blev de osams om skogsskiftena. Tarald slog ihjäl Harald 
och kastade liket i Skruvtjärnsbäcken. Folk hittade ben efter den 
döde längre fram i tiden. Det skall ha skett för mycket länge 
sedan, detta mord. 

Än i dag heter höjden norr om Skruvtjärnet Haraldshögda. 
En faster till mig, som gätade (=vallade) där i trakten i sin barn-
dom, fann ett människoben i bäcken. 

K. A., Älgå, f. 1869. Uppt. 1943. 
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Harald och Tarald skulle vara de första bebyggarna i trakten, 
har de gamle nere i Ränkesed alltid sagt. Den ene var bonde i 
Ränkesed, den andre i Växvik. 

De skulle få så stort skogsskifte, som de orkade gå omkring på 
en dag. De tog matsäck med sig och började gå runt i skogen, tills 
de möttes vid Skruvtjärnsbäcken. Men där blev de varse, att de 
hade beträtt varandras skifte, så de blev osams om rågången. 
Harald slog ihjäl Tarald och kastade honom i bäcken. 

E. A., Älgå, f. omkr. 1865. Uppt. 1943. 

Sägner om de första invandrarna 

Traditionen i Älgå Gränsjö (ej att förväxla med Gränsjö i Glava) 
vet berätta om en finne, som skall ha varit den förste bebyggaren 
av gården Där oppe, belägen på den högsta delen av det berg, 
som reser sig i hemmanets nordligaste del. Däruppifrån har man 
grann utsikt söderut över Gränsjön, övre och Nedre Gla. 

Vad finnen hette, minns ingen numera. Emellertid är finn-
bebyggelse i Gränsjö omnämnd i Jösse härads dombok av år 1638, 
och en av Petrus Erici upprättad mantalslängd av år 1640 upptar 
»Måns finne i Gränsjötorp », som torpet äldst hette. Han och hans 
familj är då de enda behyggarna på platsen. En speciell mantals-
längd för sistnämnda år låter oss veta, att hustrun hette Marit och 
att till familjen hörde en dotter. 1 1640 års kreaturslängd upptages 
för Måns i Gränsjötorp 1 fåle, 2 kor, 3 unga bockar, 10 getter 
och 2 får.i Ett såpass stort djurbestånd synes ange, att familjen 
hade inflyttat från annan ort. 

Denna tradition om en finnes nedsättning kan alltså verifieras. 

Där oppe i Gränsjö, Algd 

En gammal boplats utpekas i Gränsjö hemman uppe på en höjd 
strax öster om gården Nestuga, dvs, nedre stugan (Där oppe var 
den övre). Vem som först byggde en stuga på platsen, känner man 
inte längre till, men traditionen om att det var en finne lever allt-
jämt kvar i bygden. 

Där oppe är den högst belägna platsen inom hemmanet. Jag 

1  Alla uppgifter hämtade ur arkivalier härröra här och i fortsättningen 
från förf:s samlingar av original och avskrifter. 
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skulle tro, att traditionen åsyftar den Måns finne, som omnämnes 
i en mantals- och boskapslängd för år 1640. Hans namn lever 
kvar i benämningen Måns-ekane, en släkt som förmodligen här- 
stammar från Måns-eken. 	

J. K., Älgå, f. 1874. Uppt. 1943. 

Finska ortnamn 

De kvarlevande finska ortnamnen inom undersökningsområdet 
är mycket få. I socknarna Älgå, Järnskog och Köla har jag inte 
påträffat något sådant ortnamn. 

Några mindre tjärnar i Glava socken, nära Älgå-gränsen, kallas 
med större eller mindre förvanskning Kattalonia (nära Tuppetorp) 
och Kotlamp i samma trakt. 

Kokke-torpet i Sörboheden, Karlanda, skall ha tagits upp av 
finnen Kokkinen, i trakten kallad Kocken. Möjligen var hans 
egentliga namn Kukkoinen. Medlemmar av sistnämnda finnsläkt 
har bott dels i Sörboheden, dels i Mörtnäs, samma socken (Kokke-
släkten). Avkomlingar av denna släkt bebodde torpet Ulverud i 
Älgå så sent som på 1940-talet. 

I. A., Karlanda, f. 1882. Uppt. 1946. 

Raggen och Finnekärnga 

Enligt en sagesman bodde sedan slutet av 1700-talet på gården 
Tomtas ägor i Gränsjö hemman, Älgå, en finska och en finngubbe 
i varsin eländiga koja. Något annat namn på den förstnämnda än 
Finnekärnga kom ingen ihåg. Gubben gick under namnet Raggen 
eller Raggegubben. Sagesmannens mormor var född omkring 1815 
och brukade som ung flicka ofta gå in till Finnekärnga. Denna 
brukade då ibland förära henne små ostar, stora som en knuten 
hand. »I dessa små ostar var trolldom inlagd», säger sages-
mannen, »det var små vispkvistar av björk instuckna i dem. 
Ostarna var tillverkade av getmjölk, hon hade nämligen två getter. 

Platsen där hennes små uthus stod syns än i dag, men platsen 
för den lilla kåtan är för länge sedan uppröjd till åker, Hon 
bebodde den hela sin tid. 

Min mormors mor hade talat med Finnekärnga och besökt 
henne flera gånger. Hennes lilla åker kallas än i dag Kärnge-
bråten. Det var en särdeles liten gumma. Om hon var änka vet 
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jag inte, men i varje fall bodde hon ensam i sin koja. Hon skulle 
ha kommit till Tomta direkt från Finland, och dit återvände hon 
en gång för att hämta säskorn eller bygg, som vi kallar korn. 

Raggegubben bodde 200 meter öster om finskan. De människor 
som då levde på den glest befolkade finnskogen var mycket 
rädda för honom. Men jag har aldrig hört mer än en enda sägen 
om Raggen, och den skall jag berätta. 

Han hade ett par ulvskinnshandskar, och när han fick se en 
fårhop, så kastade han sina ulvskinnshandskar efter den. Då 
blev vantarna ulvar, som tog fåren och bar dem till honom. 

När vi odlade upp den plats, där hans stuga stått, fick vi se, att 
det var en fördjupning i marken intill muren, där eldstaden hade 
varit, och fördjupningen var fylld med otaliga ben, större och 
mindre. 

Raggen skulle vara utrustad med ett ovanligt skrämmande 
yttre. Han bodde där på samma tid som finnkäringen (hon dog i 
början av 1800-talet), men när han var född eller när han dog, 
vet jag ej.» 	 E. R., Älgå, f. 1870. Uppt. 1943, 1944. 

Den som skriver detta hade turen att träffa på den person, 
som var behjälplig vid upplöjningen av Raggens lilla tomt. Plöja-
ren var Karl Andersson i Sättra och arbetet utfördes år 1906. Han 
berättar: »Vi fant en hopper mä björn- å vargben nergrävde i 
backen unner stuga. Jä tuk hem flere stöckna å hade döm liggnas 
länge, store lange täner (tänder), taggi'e å grove, söllö (ser du). 
Josef Ryman tuk vare på björntän'ene å en pilspess.» 

K. A., Älgå, f. 1869. Uppt. 1943. 

Bengropen under Raggens stuga har en parallell i Ulverud, be-
läget väster om Gränsjö i samma socken. Där har man också 
hittat en grop under en gammal stuga, fylld med björnben och 
vargben. Från norra Värmlands finnbygder finns det exempel på 
att finnar brukat använda dylika djurben vid utövandet av troll-
dom (J. V. Palmqvist, Rester av primitiv religion bland Värmlands 
finnbefolkning, s. 17). Fyndet tyder på att en finne kan ha bott i 
Ulverud i äldre tid. Bebyggelse där upptages dock inte på någon 
karta förrän år 1704 (Tvisten Emellan Måstaka och Ulfhåfdane 
. . . samt Gränsiötorpet . . Anno 1704, Lantmäterikontoret, Karl-
stad). 
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Glasnäs finnarna i Älgå 

Enligt ortstraditionen skall den äldsta boplatsen på Glasnäset, 
ett näs som skjuter ut i sjön övre Gla sydöst om Gladåkerssjön, 
ha legat på västra sidan om den lilla å, som avtappar Gladåker-
s jöns vatten i övre Gla och bildar sockengräns mellan Älgå och 
Karlanda. Denna boplats ligger cirka 30 meter innanför Karlanda-
gränsen, varför det är naturligt, att jordeböckerna för Karlanda 
åren 1564-1659 upptar lägenheten såsom tillhörande Karlanda, 
medan den saknas i Älgå sockens jordeböcker för samma period. 

Från och med 1660 upptages dock lägenheten Glasnäs såsom 
belägen i Älgå socken, vilket beror på att stugan vid den tiden 
flyttades cirka 4 km längre norrut till den plats, där gården Glas-
näs ligger. 

Förste bebyggaren skall ha varit en finne, som hette Olof och 
var en väldig björnjägare. Han skall ha inflyttat från Karelen. 

0. J., Älgå, f. 1858. Uppt. 1943. 

Glasnäs är ett ursprungligt finnhemman, bestående av två 
gårdar, övre och Nedre Glasnäs. I den förstnämnda gården be-
varades ännu på 1940-talet traditioner om släkten, som skall åter-
ges här. 

Den förste invandraren till övre Glasnäs var finnen Sopp. Han 
skall ha rymt ur finsk krigstjänst och omkring 1650 slagit sig ned 
på platsen. Familjen bevarar en »släkttavla», som ser ut så: 

1. Sopp 2. Göran Sopp 3. Göran Göransson 4. Isak Göransson 5. Per 
Isaksson 6. Olof Persson 7. Johannes Olsson (f. 1845, d. 1914) 8. Olof 
Johannesson (f. 1858, d. o. 1939) 9. Algot Olsson (f. o. 1905). 

0. J., Älgå, f. 1858. Uppt. 1938. 

Nummer 6 i listan hade en son, Mattias eller Mats Olofsson, 
som blev skogvaktare och bodde i Gränsjö, Älgå. Han omnämnes 
i Nordmarks härads dombok av år 1694. 

Nedre Glasnäs 

Även i denna gård har släkten bevarat familjetraditioner från 
den »förste finnen i släkten. Johannes Olsson i Vännacka, Sulvik 
(Älgå), hyste stort intresse för Glasnäsfinnarna och meddelade 
en av sina döttrar, Hulda Olsson, följande »släkttavla»: 
2 	Ernv ils 
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»En från Karelen inflyttad finne». 
»Ola, en väldig björnjägare». 
Per Olsson, född på Fröbols finnskog år 1620(?), död i Nedre Glasnäs 
1703. 
Olof Persson i Strömshult, Silbodal, födelse- och dödsår okända. 
Per Olsson, f. i Strömshult 1711, d. i Glasnäs 1791. 
Olof Persson (f. 1749), Anders Persson (1754-1828) och Mattias 
Persson (»Troll-Mates», f. 1762, d. 1836), tre bröder. 
Olof Mattsson (1811-1872), Glasnäs. 
Olof Mattssons barn: Marta (f. 1838), Karl (f. 1842), Johannes Olsson 
i Vännacka (1845-1914), Kristina (1852-1905), Mattias Olsson 
(f. 1858), Valnäs, samtl. Älgå. 

H. 0., Älgå, f. 1879. Uppt. 1944. 

Finnen på Ödetorpet 

Vid Gladåkersjöns nordligaste vik ligger en gammal spismur 
kvar efter en liten bostad, troligtvis en badstuga eller ett pörte. 
Traditionen vet berätta, att där bodde den förste finnen i denna 
del av Glaskogen, sydligaste delen av Älgå socken och nordöst-
ligaste av Karlanda. Stället kallades ötorpet, dvs. Ödetorpet, och 
Bastemurn, vilket sistnämnda ju tyder på förekomsten av en 
badstuga. 

Nuvarande innehavaren av en gård i östra Mörtnäs, Ivar Arons-
son, är enligt bevarade familjepapper ättling i nionde led efter 
denne förste finne. Finnens namn var Anders Simonsson. Han 
erhöll tillstånd av landshövding Abraham Leijonhufvud år 1639 
att slå sig ned vid Gladåkersjön, där han skulle få stanna tre år. 
Han flyttade sedermera till östra Mörtnäs. 

Av sin gamle far fick Ivar Aronsson veta, att Bastemurn var 
resterna av Anders Simonssons badstuga. Efter slutat fiske i sjön 
brukade alltid fadern säga: »Vi gömmer årene breve Bastemurn». 
Där hade släktens förste kände stamfader bott, berättade fadern. 

I. A., Karlanda, f. 1882. Uppt. 1948. 

Lankar-Ma tes 

På ekonomiska kartan över Nordmarks härad (1891) upptages 
en ytterst obetydlig odling invid bäcken, som från Stollet järn 
flyter till Rinneälven. Myren därintill heter B jurdamsmyr och 
strax söder därom ligger Vånsätra. Denna säter hette förr med ett 
annat namn Lankarsätra. Där bodde enligt folktraditionen i 
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trakten Mattes skytt, vilken lär vara identisk med den såsom 
björnskytt berömde Lankar-Mates. Han var en av de första 
finnarna i denna del av häradet.1  

I. A., Karlanda, f. 1882. Uppt. 1948. 

Finnen pd Sebbehea, Karlanda 

Sebbehea är den dialektala formen för Sörboheden. Detta namn 
är i sin tur ett ursprungligt Sjöbolheden. I en ägohandling av år 
1647 (Lantmäterikontoret, Karlstad) heter stället »Sjöbolet» och 
på en hemmanskarta av år 1704 »Siöboheden». 

Enligt ortstraditionen skall stället ha tagits upp av finnen Johan 
eller Jan Jönsson från Fryksdalen, som slog sig ned där år 1647. 
Där har också ättlingar av en finnsläkt Kokkinen bott, möjligen 
tillhörde Jan Jönsson denna släkt. 

I. A., Karlanda, f. 1882. Uppt. 1948. 

Kempas backe i Älgd 

Mellan Sulvik och Gränsjö i Älgå socken ligger Kempas backe. 
Om anledningen till namngivningen finns två skilda traditioner. 
Den ena går ut på att platsen har fått namn av att striden med 
en folkilsken björn ha utkämpats där i äldre tid (se s. 102). 
Troligare är den andra traditionen om att en finne med namnet 
Kemppainen eller ett liknande finskt namn först upptog en boplats 
där. Kanske hette han Kempas eller Kempan. I varje fall har en 
finnsläkt i Jösse härad burit namnet Kempan. 

Älgå dopbok för år 1857 upptar »Kempas backe» såsom bebott 
torpställe av »Christina Ersdotter och Kronoarbetskarlen Carl 
Gustaf Pettersson». Det officiella namnet anges vara Hultebråten. 
Ännu tidigare hade torpstället benämningen Holmerud efter en 
viss person med namnet Holm, som skall ha bott där i början 
av 1800-talet. 

Folktraditionen vet berätta, att en finsk rökstuga skall ha stått i 
Kempas backe. Den nyssnämnde Holm anses vara upphov till en 

1  Bengt Lundholm har i sin uppsats »Säterstudier i västra Värmland» 
(Nationen och hembygden III, s. 92) upptagit Vånsätra och Lankarsätra 
såsom två olika sätrar, vilket alltså är ett missförstånd. 
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i Värmland vida spridd »skojarsläkt» med detta efternamn. I 
släkten är förnamnet Karelius vanligt, vilket kan tyda på att 
släkten härstammar från Karelen. Samma dopnamn påträffas 
nämligen hos karelare även i norra Värmlands finnbygder (se 
G. Karlberg, Älgå socken, s. 237, A. Palmquist, Finsk kolonisation 
i Bergslagen, s. 27). 

Stället har tagits upp på den kronoskog i Älgå, som på 1700-
talet undantogs till amiralitetets »masteskog». 

Mickel pd Mickelshöjda, Älgå. 

På kartor över hemmanen Skybergs och Gördsbyns »hopskog» 
i Älgå socken samt på andra kartor finner man namnen Mickels-
höjden samt Norra och Södra Mickelstjärn. Om anledningen till 
namngivningen har två skilda folktraditioner upptecknats. Den ena 
företrädes av flera skogsbor i Gränsjö och angränsande hemman 
och går ut på att både berget och tjärnen har uppkallats efter 
Mickel räv. Det är nämligen välbekant för alla som jagat räv i 
denna del av socknen, att räven alltid söker sig till höjden, där 
rävlyor länge funnits. 

Den andra traditionen vet berätta om en finne Mikael, som skall 
ha byggt sig en badstuga eller ett pörte på Mickelshöjden men 
senare blivit bortkörd av bönderna i Skyberg och Gördsbyn. 

I detta senare fall kan folktraditionen visas stödja sig på 
historisk verklighet. Fernow har i sin handskrift »Archivum Verm-
landicum» (Tom 1, s. 685) anfört ett utdrag ur Jösse härads dom-
bok för år 1646, vari omnämnes »ett finntorp på Skybergs ägor». 
Går man till källan visar det sig dock, att Fernow har missförstått 
domboken. Där står, att häradsnämnden vid tinget 1646 nekade 
finnen Michel Johansson att upptaga ett torpställe på Skybergs 
och »Gerdsby» skatteskog i Älgå socken. Nämnden hade nämligen 
vid företagen undersökning på ort och ställe kunnat konstatera, 
att där inte kunde tagas upp ett torp utan skada för bolbyarna, 
som där låg tätt och hade sitt mulbete i den trakt av skogen, 
där finnen önskade bygga. 

Förmodligen hade Michel redan hunnit 'bygga en koja eller ett 
pörte, innan häradsnämnden företog sin undersökning, ty folk- 
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traditionen vill veta, att skybergs- och gördsbyborna rev ned hans 
pörte och jagade honom från platsen. 

När jag skrev om Mickelshöjden i Namn och Bygd 1943 (hft 1, s. 37), kände 
jag inte till den sist anförda traditionen om finnen Michel utan förklarade 
ortnamnet såsom bildat av benämningen Mickel på räven. 

J. K., Älgå, f. 1874. 
A. 0., Älgå, f. 1878. Uppt. 1944. 

Djufsheden, Silbodal 

Djufsheden är avstyckat från hemmanet Djuf i Silbodal. Erik 
Ramun, enligt sägen en finne, var den förste, som bott i Djufs-
heden. Tomtningen och en fyrkantig mur med spismur i ena 
hörnet syns än i dag söder om nuvarande stugan. 

K. P. 0., Silbodal, f. 1883. Uppt. 1944. 

Trumpinntorpet, Älgd 

Torpet har fått namn efter förste bebyggaren, kallad Trompien 
eller endast Pien, vars riktiga namn var Anders Olsson (d. omkr. 
1846, jfr Trollkurmiga och kloka, del II). Varifrån han kommit och 
när han slog sig ned vid Trumpinnmossen vet man inte. Till 
växten var han ovanligt liten och kort, varför man tror, att han 
var finne. På en s.k. vilarsten i närheten, där man förr brukade 
ställa ned kistor på väg till Älgå kyrkogård, har han inristat bok-
stäverna AOS jämte årtalet 1807. 

Ett par små åkerlappar, överväxta med ungbjörk och buskar, 
samt nedfallna rester av en spismur är numera allt som finns kvar 
på boplatsen. 	 A. J., Älgå, f. 1866. Uppt. 1943. 

Holm erud, Älgei 

Hölmere tuks opp tå en finne, söm hette Holm å hans käring, 
den kalle di Hölma. Desse va stamfäder te den store sköjersläkta, 
söm di kaller Hölmera. 

Di kom dit unner finske krige, di hadde hare ett knyte å e ko, 
så byggde di e köje å bröt opp mark. 

H. A., Älgå, f. 1885. Uppt. 1943. 
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Baggetorp, Älgd 

Baggetorp bröts opp tå tre store lange nörrbagger, söm va brör. 
Samme meddelare. 

Brobacken, Älgd 

Brobacken tuks opp tå en finne, söm di kalle Sarek. Han va 
gammel när'an kom, å han vart övver hundra år, inna han dog. 
Han hadde e käring mä'ssä, när'an kom mä knyte sett. 

En vinter, när bå'e två va gamle, kom dä så förfärli må snö. 
Fölk i Sulvik, söm kände te döm, va rädde att di ha snött inne, å 
dä hadde di åg. Di bant säcker mä mat i på en häst å klövvje dit. 
Dä va snög opp övver stugdöra å hela laggårn va nersnöa. 

Samme meddelare. 

Sareken var inte finne. Far min var på auktion efter Sarek, som 
bodde väster om Mobergs sommarstuga vid Norra örsjön, när-
mare bestämt på en kulle sydväst om Anna-Majas stuga vid 
samma sjö. Far min ropade där in alltsammans efter gubben. 
Härom dagen gjorde jag om Sarekens stora klädkista, den är en 
meter hög, en knapp meter bred och över två meter lång. Far min 
använde den till mjölark, det gick en mjölsäck i vardera rummet i 
kistan. 

Holma lär ha varit från Finland men inte Holm. En av deras 
söner hette Karl och var väldigt lik en finne, liten och knotig 
som gammal. Dennes dotter Anna Beata var också mycket lik en 
finska. Hennes man hette Niklas Krans. 

E. R., Älgå, f. 1870. Uppt. 1944. 

Lenungen, Glava 

Ja vet inte rektit, öm dä sant, men di gamle påstog, att den 
förste fi'en här i Lenongen dä va Stor-Ängsingen, min stamfar. 
Han ska ha toge öpp den tomta, där ja nu bor. När dätte hänne, 
vet ja inte, men dä va kanske för nöggre hunnra år senna. 

Stor-Ängsingen va stamfar te Mates i Glasnäs. Min far, Pelle 
Björk, hadde en bror söm va mjölnere å hetta Ola Petter. Deras 
farbror va Mates i Glasnäs. 



23 

Han va en väldi tröllkar denne Stor-Ängsingen. En julmöra 
skulle han rese te Glava körke. På den ti'a brukte di den gamle 
körka, söm di kaller Gladisvalls körke. Nä'an kom halve vägen te 
körka å feck höre körkklock'ene ringe, kaste han öm hästen å 
sa'e: — Häller hör'a menne hunner skälle, än ja hörer Gladisvalls 
klocker gnälle. 

Men dä skulle han inte ha gjort. När'n kom te plassen, där di 
senna böggde Lenungshammars bruk, möttes han tå senne egne 
hunner, å di bet ihjal hömmen. 

S. B., Glava, f. 1869. Uppt. 1943. 

Hultebyn i Karlanda och Rök i Sillerud 

Di förste mänskera, söm kom te finneskogen i Nordmarka, va 
två finner. Den ene slog sä ner i Holtebyn. Denne finne hadde 
hört, att dä skulle bo en finne i trakten. Han vandre ut en da för 
te få vesshet. Han geck opp på ett berg, å då såg han en rök langt 
båli Sillere. Då geck han dit. Dä ställe hetter än i da Rök i Sillere. 

S. J., Karlanda, f. 1866. Uppt. 1943. 

Söttra, Älgd 

Sättra heter på äldre kartor Sätrarne. Byn är utförligt skildrad 
i »Glaskogen» etc. Man skilde länge mellan Norra och Södra 
Sättra. Här följer nu en tradition om den förste bebyggaren i 
Norra Sättra, som hörde till gården Tomta i Gränsjö hemman. 

»Den förste, som bodde i Norra Sättra, var Bagge-Per. Då 
fanns redan Södra Sättra, som var en säter under Gräns jö hem-
man. Han kom troligtvis från Norge. Han var styv mekaniker. 
Vid Svaltjärnet i bäcken där satte han upp en skvaltkvarn. Min 
faster, Anna Jonsson, var född 1814 och hon hade sett rester av 
kvarnen. Far min brukade tala om Bagge-Pers kvarndamm i när-
heten av Svaltjärnet. Rester efter kvarndammen syns där än i dag. 

Bagge-Per byggde sig en liten smedja i Norra Sättra. Han var 
bössmed. Än i dag ligger det slagg kvar på den släta berghäll, där 
smedjan stått. De gamla gubbarna i Glasnäs besökte honom för att 
få bösspiporna omborrade. Det var s.k. lodbössor. Det berättade 
far till Johannes Mattsson för mig. 

Namnet hade han av att han var norrman. 
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Bagge-Per tog också upp en fallgrop för björn väster om Sättra. 
Rester av gropen syns där än i dag. 

I Bagge-Pers källa drunknade en gång ett barn. Sedan ville 
ingen ta vatten där, utan källan stenades igen. 

Bagge-Per torde ha dött omkring 1816, för far min, Anders 
Jonsson var född det året, men han kunde inte minnas, att han 
hade sett gubben i sin barndom. 

Södra Sättra skall vara äldre än Norra». 
K. A., Älgå, f. 1869. Uppt. 1943. 

Min faster var gätarflicka (f. 1814), då hon upptäckte resterna 
av Bagge-Pers skvaltkvarn. 

Är 1920 eller 1921 var jag med lantmätare Zetterberg för att 
dela hopskogen till Ränkeseds hemman, som sträckte sig från 
Sadelsten till Örbäcken. Skogen skulle delas mellan hemmans-
ägarna, så att de fick var sin lott. 

Då fann jag och Zetterberg en stengrund och en mur samt kol 
och aska efter Bagge-Pers stuga vid kvarndammen nära Sval-
tjärnet. I Skruvbäcken finns ett litet vattenfall. Bagge-Per hade 
också byggt en damm långt ovanför Skruvtjärnet, ungefär 250 
meter ovanför tjämet, en liten sankedamm. I stugan vid kvarnen 
bodde han endast när han malde säd. 	Samme meddelare. 

Bagge-Per hade sin smedja i Storefinngärdet. I slutet av 1700-
talet lärde han Mates i Glasnäs att borra bösspipor. Bagge-Per 
kunde allt, var mycket försigkommen, gjorde verktyg och bössor, 
»han va en fali gubbe te grönne ut». 

»Trolivis hadde han gjort nö ont, för dä tale geck öm hömmen. 
Han va kommen frå Norge, likaså han söm tuk opp Baggetorp. 

På Ränkeseds hopskog hadde han e skvaltkvarn i bäcken söm 
kommer frå Svaltjarn å renner te Skruvtjarn». 

J. M., Älgå, f. 1866. Uppt. 1943. 

Bgerud, Järnskog 

1 norra delen av allmänningen Mållungsheden i Järnskog låg 
förr en liten koja, som kallades Byre. För ett par hundra år sedan 
skall enligt Byre-Nils en gammal käring ha bott på platsen. Hon 
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kallades allmänt Bya och bodde i en koja. Den lilla fyrkantiga 
stentomtningen ligger alltjämt kvar. Hålan i jorden efter kojan 
ser man också, likaså lämningar efter en mindre jordkällare. 

Magnus på Ramla, kallad Kotter-Magnus, innehade i senare 
hälften av 1800-talet Byerud såsom utbruk. Magnus och svågern 
Nils uppförde den första stugan där och bodde tillsammans, 
Magnus och Anna i västra rummet, Nils och Gustava i östra 
rummet. De var svågrar. Gustava var dock syster till August 
Andersson i Sättra. 	K. A., Älgå, f. 1869. Uppt. 1944. 

Fjällboda, Järnskog 

Fjällbu var säter under Ulvshuvdane i Järnskog, innan Emilias 
(hustruns) morföräldrar flyttade dit år 1846. Mormodern hette 
Marit Olsdotter och var från Saxebyn i Järnskog, född 1805, 
morfar till Emilia hette Nils Andersson, var född omkring 1810 i 
Köla och var till yrket skräddare. 

Före Emilias morföräldrar bodde det folk på Fjällbu, men de 
måste flytta, när skräddaren med familj flyttade dit. 

N. A., Järnskog, f. 1866. Uppt. 1944. 

Nybyggarn i Gränsjö, Älgå 

Den förste som slog sig ned i hemmanet Gränsjö i Älgå kallades 
Nybyggarn. Platsen där han uppförde sin stuga kallades Nybyg-
gargärdet, i dialekten Nybbjal. Han skulle ha varit svensk till 
börden. Inte långt efter honom kom en annan nybyggare till 
platsen och satte upp en badstuga eller ett pörte ovanför Ny-
byggarns stuga. Troligen var det en finne. Han kallades Mörn 
(myran) och hans hustru Möra, förmodligen på grund av den enes 
eller bådas flit och arbetsamhet. 

Att Mörns bostad utgjorde ett pörte torde framgå av följande 
tradition från orten. En dag då Mörn låg utsträckt på bastuom-
men (badstugans ugn), dvs, ovanpå ugnstaket, där det fanns en 
pall-liknande avsats i muren, kom två jägare in i stugan och ville 
äntligen ligga på Mörns plats. Men Mörn ville inte stiga upp och 
lämna den skönt uppvärmda avsatsen. Det blev bråk, som slutade 
med att en av jägarna sköt gubben. 

0. S., Älgå, f. 1873. Uppt. 1947. 
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Övre Nybygärdet i Gränsjö, Älgd 

Om Nedre Nybygärdet har tagits upp av Nybyggarn, lär övre 
Nybygärdet ha grundlagts av Närkingen, alias morfar till Gustava 
Eriksson i Mörtnäs (Karlanda), f. 1850. Han var från Gnesta i 
Närke men kom till Nybygärdet från Sälboda bruk, där han varit 
rättare. Kommen till Älgå socken köpte han först en stuga kallad 
Smöga och bodde där en tid. Men av okänd anledning flyttade han 
till Nybygärdet. Hans dotter Anna blev mor till Gustava och Aron 
Eriksson i Mörtnäs. 

Närkingen var osedvanligt lång och stor till växten. 
H. 0., Älgå, f. 1879. Uppt. 1944. 

Knabbern vid Rötjärnet, 2110 

Rötjärnet är namnet på ett litet tjärn på hemmanet Ränkeseds 
skog. Det ursprungliga namnet var Rödingtjärnet, så benämnt på 
grund av att fiskarten röding fört förekom där, t.ex. på 1880-talet 
(se nedan). 

Förste bebygger'n ve Rötjarne hette Knabber-Lars, di kalle'n 
mäst bare Knabbern. Han va far te Magnus på Trangsta, dotera 
te Magnus hette Britta Magnusson å bor på Dammbråten i Mört-
näs än i da. 

När Knabbern kom flött'nas, så hadde han bare ett litte knyte 
å e ko å kärnga si, dä va allt. Han å kärnga hans låg unner e 
stor gran förste ti'a ve Rötjarne, senna byggde han e köje, söm di 
bodde i länge. 	 K. A., Älgå, f. 1869. Uppt. 1943. 

Ve Rötjarne bodde 011e å Stina på Tåa. Stina kalle di så, för 
ho hadde förut bott i Sulvik i e litta stuge ovom Josefssons affär, 
stuga va så fitta, så ho römde bare e säng å nögen stol, plassen 
kalle di Tåa. 

Är 1882 hadde ho redan bott ve Rötjarne nöggre år, för då va 
Kalle (sagesmannens make) inne i stuga. Denne Stina tale öm för 
mä, att tjarne skulle hette Rödingtjarne, för' där fanns så möe 
röding på den ti'a. 	 H. A., Älgå, f. 1885. Uppt. 1943. 



27 

Tysksätern, Älgå 

Tyskesätra upptogs först av den rike storbonden Erik Kjellars-
son. Han bodde då i östergården i ö. Skyberg. Sätern användes 
till sommarsäter. 

Sitt nuvarande namn fick sätern därav, att en karl från Tyske-
torp i Silbodal gifte sig med en sondotter, möjligen sonsonsdotter 
till Kjellarsson. Paret slog sig ned på sätern, som därefter kallades 
Tyskesätra efter Tysken från Tysketorp. Hans rätta namn var 
annars Anders Andersson Lindberg (d. 1893). Han var den förste, 
som slog sig ned på Tysksätra som bofast. Det skall ha skett 1864, 
då man upphörde att använda den som säter. Sedan Tysken blivit 
gammal, flyttade Ole och Olivia Martinssen dit och födde ihjal 
(livnärde till döddagar som inhyseshjon) Tysken. 

Ola gick under namnet Baggen, både han och Olivia var komna 
från Norge. Båda avled 1942 och båda var då 93 år gamla. öla 
lär varit född i Vingers socken. 

A. 0., Älgå, f. 1878. Uppt. 1944. 

Bondestorp, Järnskog 

Bondestorp skall enligt ortstraditionen ha upptagits av en man, 
som hette Bonde och som levde i början av 1700-talet, kanske 
tidigare. Han skall en gång under Karl XII :s fälttåg mot Norge 
1718 ha råkat kungen. Bonde var berömd för sin styrka och för 
ett särskilt knep, som han begagnade sig av för att slå ännu 
starkare karlar .i backen än han var själv. När »Karl XII:s väg» 
(se s. 37) byggdes över »finneskogen» i Karlanda, skall kungen 
ha varit med. Han fick höra talas om Bonde och hans special-
grepp och ville råka honom. Kungen uppmanade honom att de-
monstrera kastet på sin egen höga person, men Bonde tvekade. 
Då det blev tydligt, att Karl XII menade allvar, grep han snabbt 
kungen om livet och lade honom rejält i backen. Kungen skall då 
ha sagt: »Det kastet skall du få ett helt hemman för, och det skall 
heta Bondestorp». 

Bonde var emellertid inte intresserad av att bli ägare till ett 
helt hemman, utan han ville nöja sig med ett fjärdedels hem- 
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man. Då skall kungen ha yttrat: »När man bjuder dig en hel kaka, 
så vill du inte ha mer än en fjärdedels». 

Gården hörde till Kronan och var belägen på en kronoallmän-
ning. 

Bonde ägde ett par stora och särdeles berömda älghundar. 
Sägnen förtäljer, att han fick följa med kungen på älgjakt och 
björnjakt. 	 G. K., Älgå, f. 1877. Uppt. 1944. 

Rosenkulle, Greinsjö, Älgd 

Rosenkulle är namn på en liten stuga om ett rum och kök, 
belägen på Tomtas mark söder om gården med samma namn. 

Enligt ortstraditionen skall stället ha grundlagts av Hinnrik på 
Tomta, Henrik Eriksson, måg till den beryktade trollkarlen Mates 
i Glasnäs (se kap. Trollkunniga och kloka, del II). Henrik lär ha 
brutit upp marken och byggt stugan strax före sitt giftermål. När 
Mates hörde talas om Rosenkulle, visade han sig missbelåten och 
menade, att Henrik inte skulle förmå föda hustru och familj på 
ett så obetydligt ställe. Men Henrik skall ha sagt: »Sätt mä på 
hälleberge, å ja ska fö'a», dvs, försörja hustrun. 

Gården Tomta ägdes på den tiden av Mates i Glasnäs alias 
Mattias Persson (f. 1762, d. 1836). Han lär ha köpt gården på 
auktion efter Store-Jan och inropat den i Karlstad för 15 rdr bco. 
Döttrarna ärvde gården och Henrik gifte sig med den ena dottern 
och Anders Arvidsson med den andra. På så sätt delades gården 
Tomta i två hälfter. Till den södra gården hörde Rosenkulle. 

Henrik var en otroligt flitig och arbetsam människa, berättas 
det. Han var egentligen smed och snickare. Han avled hos en 
dotter i Eda socken år 1888. 

K. E., Älgå, f. 1872. 
J. K., Älgå, f. 1874. 
A. K. N., Älgå, f. 1873. Uppt. 1944. 

Torpet vid Älgsjön, Älgd 

Efter digerdöden var det så folktomt i skogarna, så man lät 
ringa i Karlanda kyrkklockor för att sammankalla alla personer, 
som möjligen fanns i livet. 



29 

Då kom en karl från Högerud och en kvinna ifrån västra 
skogarna (dvs, skogen väster om Glavsfjorden). Hon red på en 
älg. Mannen och kvinnan möttes vid Älgsjön, som därav skall ha 
fått sitt namn. Där tog de tillsammans upp torpet. 

A. 0., Älgå, f. 1878. Uppt. 1944. 

Krusenholm, Karlanda 

Seljus kallades en person, som var broder till brukspatron 
Silvius på Lövstafors i Karlanda (d. 1868). Han anlade ett garveri, 
ett bränneri och en skvaltkvarn på Södra Yxsjöns västra strand 
samt uppförde ett tvåvåningshus med två runda järnskorstenar 
liknande florshattar (stormhattar) på taket. Huset kallade han 
Krusenholm. Byggnaden väckte stort uppseende i trakten och 
betraktades såsom något enastående ståtligt. 

Garveribyggnaden var också uppförd i två våningar. Han an-
ställde två drängar, som insamlade björk-, gran- och sälgbark. 
Barken hackades sönder i en maskin. 

Vidare byggde han en såg vid en av honom anlagd damm nära 
Sundtjärnet i Sundtjärnsbäcken, där även skvaltkvarnen uppförts. 
Den var försedd med två stenar. 

Hela anläggningen var uppförd i rena vildmarken, dit ingen väg 
ledde. Men Seljus visste råd. Han behövde få en körväg anlagd 
från hemmanet Lysås väster om Södra Yxsjön i Karlanda socken. 
Den saken ordnade han på sitt vis. Han var känd såsom inne-
havare av både »spertus» (spiritus) och svartkonstbok, så när han 
ville förmå Lysåsbönderna att skriva under ett kontrakt rörande 
vägbygget, vågade de inte neka att göra honom till viljes. Med 
böndernas läskunnighet var det både si och så på den tiden och 
ingen av dem hade därför begripit kontraktets verkliga innebörd. 
Emellertid var ordalydelsen så avfattad, att när kostnaderna 
skulle utbetalas för vägbygget, blev det Lysåsbönderna, som måste 
punga ut med så mycket pengar, att en del av dem blev utfattiga. 
En sagesmans ord föllo så här: »Seljus byggde en spikrak väg 
från Krusenholm till Lysås. För att få pengar därtill fick han 
bönderna i Lysås att skriva på kontrakt, som höll på att göra dem 
alla utfattiga. De lär vara fattiga än i dag en del av dem.» 
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Seljus skall en tid ha bott på Lövstafors bruk i Karlanda, som 
ägdes av hans broder brukspatron Silvius. Hans hustru hette 
Maja-Lisa och kallades i orten »Frua på Krusenholm» I egenskap 
av änka bodde hon i flera år kvar på Krusenholm. Numera finnas 
inga nämnvärda lämningar efter anläggningarna vid Södra 
Yxsjön. 	K. A., Älgå, f. 1869. 

N. A., Järnskog, f. 1866. 
E. S., Karlanda, f. 1869. Uppt. 1943 och 1944. 



Kap. II 

Sägner om historiska personer och händelser 

Karl XI:s jägmästare, Anders Molitceus 

På gården Grinsbol vid Glavsfjorden i Älgå bodde på 1670-talet 
skogvaktaren eller jägmästaren Anders Molitxus. Han hade till-
satts av Karl XI och behöll tjänsten till 1691. Sägnerna om Moli-
tteus är mycket entydiga och handlar alla om honom som den 
store björnjägaren. 

Molitxus skall flera gånger ha åtföljt konungen på hans björn-
jakter både i Värmland och annorstädes. Han hade ett par stora 
och kraftiga björnhundar, som ingen vågade vidröra, om man 
mötte dem i skogen. Han skall även ha varit en enastående skick-
lig skytt. 

En gång under en björnjakt i skogen väster om Glavsfjorden 
skall han ha brutit ena benet. Medan han sprang efter hundarna 
för att få skott på en björn, råkade han trampa fast ena foten 
i en sprucken jordfast sten, så att han föll framstupa och bröt 
benet. Om en stund hörde han skott smälla. Det fanns andra 
jägare i skogen, vilket förvånade honom, eftersom han inte kände 
till att någon bodde i närheten. På hans rop om hjälp kom 
slutligen ett par finnar till honom. De hade nyss fällt den björn, 
som Molitxus själv jagat. 

De båda finska jägarna fällde skyndsamt några unga granar 
och gjorde en enkel bår. På den bar de Molitxus till sin koja. 
De sade sig ha bott där i några år. De spjälkade det brutna benet 
och Molitxus stannade där, tills han själv kunde gå hem. 

A. 0., Älgå, f. 1878. Uppt. 1944. 

Karl XII 

När Karl den töllte kridde i Norge, se slogs di förfärdeli. Di 
slogs, se di stog i blog te knä'a. Kungen roppe te sinne seldater: 
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»Skjut å gå på, skjut å gå på! I da ä du seldat, men i möra ä du 
övverste!» 

Han hadde förvare sä, förstår sä, för blykuler, så inga sköt tuk 
på'en. Men så te sjlut ve Fredrikshall va dä nögen söm sköt på'en 
mä en selverknapp i bösja. Dä sköte tuk, förstår sä, för han hadde 
inte förvare sä mot selver. 	C. J. F., Älgå, f. 1872. Uppt. 1942. 

Vid ett annat tillfälle föll samme sagesmans ord så: »I Karl XII :s 
kri stog baggane se tätt, se dä geck inte tå få e silltönne imella. 

Dä va en seldat, söm hade befäle. Å di kridde, se blogen flöt söm 
e älv, å blogen stog högt 'öpp på smalbena på döm. 

Dagen ätter kom kongen. Då sa han te denne seldaten: 'I da ä 
du seldat, men i möra ä du övverste.' » 

Samme meddelare. Uppt. 1943. 

Digerdöden 

I de gamles berättelser om digerdöden eller pesten, uppträder 
den alltid i mänsklig gestalt, ibland som en man och en kvinna, 
ibland som en pojke och en flicka. De var utrustade med antingen 
lie och sopkvast eller räfsa och kvast. 

Pesten gick fram i mänsklig gestalt, en man och en kvinna. 
Mannen var beväpnad med en lie, kvinnan med en räfsa. Där de 
gått fram, fanns intet levande kvar. Mannen skall ha sagt: 

»— Blir det någon kvar efter mig, så tar hon som kommer med 
räf san allt». 

Jag hörde som barn en sägen om pesten. Det skulle vara en 
gosse, som gick före med en räfsa, och en flicka, som kom efter 
med en kvast. Om pojken kom ensam, skulle det betyda, att inte 
alla människor i byn skulle dö, men kom flickan efter med 
kvasten och sopade, betydde det, att varenda människa skulle 
förgå i pesten. 

Pesta lickne folk, sa di. När ho kom mä bare e live, så vart dä 
nögen igen i bygda, men när ho kom mä soplimmen, då strök di 
mä slätt alle. 

Det har berättats, att en enda man och en kvinna överlevde 
digerdöden (på Glaskogen). Mannen skulle ha kommit från Höge- 
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rud i Arvika socken. Varifrån kvinnan var har berättaren ej hört. 
Men de skulle ha mötts vid Älgsjön, vilken sjö gränsar till Älgå 
och Glava. Dessa tvenne människor gav sig tillsammans och bil-
dade hjonelag, och efter dessa skulle trakten ha blivit bebodd. 

G., Älgå, f. 1872. Uppt. 1944. 

Enligt en annan sagesman skulle kvinnan ha kommit till Älg-
sjön ridande på en älg, varav sjön ursprungligen skall ha fått 
sitt namn. Mannen och kvinnan skall vid mötet ha begett sig upp 
på ett berg för att spana efter människor. På en enda plats i 
skogen kunde de upptäcka en rök, som steg mot himlen. De begav 
sig dit och fann där en människa. Det var den enda överlevande 
i Sillerud. Gården heter sedan Rök. 

A., Älgå, f. 1869. Uppt. 1944. 

Koleran och lantvärnssjukan 

Koleraepidemier hemsökte Värmland på 1830-talet, 1850-talet 
samt år 1865. Minnet därav lever alltjämt kvar i folkföreställ-
ningen, men i de bevarade sägnerna förekommer inga bestämda 
tidsuppgifter. 

Lantvärnssjukan rasade åren 1808-1809. Minnesstenar efter de 
i koleran och lantvärnssjukan döda har rests på flera platser i 
provinsen. En soldatgrav för de i lantvärnssjukan avlidna finns 
bl.a. i Skönnerud, Järnskog, där även en minnessten har place-
rats. Båda epidemierna kallas i folkmun vanligen pesta. 

»Seldat'ane låg ve Skönnerudsmon på bevaking. När pesta 
kom, ville di fare hem, men dä feck di inte. En bonne (fader) va 
där å velle löse ut sön sin (från krigstjänsten). Han bö dem (offi-
cerarna) allt möe penninger, men han feck inte köpe lös'en, utta 
han dog allt i pesta. 

Dä ä de uttå pesta döe seldat'ane, söm legger begravne där ve 
Skönnerud.» 	 N. A., Järnskog, f. 1866. Uppt. 1943. 

Dä va en präst, söm bant pesta ve Skönnerudsmon i Järnskog. 
Dä va där söm dä ligger en hopper mä seldater begravne. 
Prästen sa: 

— Här ska du stå så länge söm åra å håra står på en nyfödd 
3 Ernvik 
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fölonge, å e ti därätter. Åra å håra di går, men ti'a därätter ho 
går allri. 

Å dä'mmä så va pesta bönna, å ho öpphörde allt ågg. Ti'a där- 
ätter, då ä eviheta då. 	 S. J., Karlanda, f. 1866. 

Uppt. 1943. 

Finska kriget 1808-1809 

Trompien hette egentligen Anders Olsson och bebodde Trom-
pinntorpet vid Trumpinnmossen på Skybergsskogen i Älgå. Han 
var ovanligt liten till växten och skall därför ha fått sitt öknamn. 
Han var beryktad trollkarl (se s. 112). Han avled omkr. 1846. 

När utskrivning av soldater hade börjat, ville Tromp'ien inte 
gå ut i kriget. Därför klädde han sig i trasor och sökte upp 
kaptenen på bostället Berg i Älgå. När denne fick se den lille 
mannen, sade han: »Du Anders kan gå hem och skjuta tjädrar 
åt mej, så slipper du följa med ut i kriget». 

Sagesmannen tillägger som förklaring: »Dä va ont öm klä'a även 
för Kronan den ti'a». 	A. 0., Älgå, f. 1878. Uppt. 1944. 

Fälttåget mot Norge 1814. 

Såsom forkarlar tjänstgjorde under kriget mot Norge 1814 bl.a. 
några bönder från V. och Ö. Skyberg i Älgå, Nils Jansson (f. 1789), 
Nils Nilsson (Vecke-Nils på Veckesätra) och Per Gustafsson. De 
körde foder till arin&I vid gränsen. 

Nära Eda skans blev svenskarna omringade av norrmännen, då 
de var under befäl av generalmajor Gan eller Gang (trol. J. G. 
de la Grange, f. 1774, d. 1844, som deltog i norska fälttåget). De 
höll då på att råka illa ut, forkarlarna. Per Gustafsson simmade 
över Vrångsälven, Nils Jansson, min morfar, och Vecke-Nils 
sprang in i skogen och grävde ned sig bakom rotvältor. Min mor-
far hade just stannat och skulle sela ifrån hästen, då en kanon-
kula slog tvärs igenom havrelasset, så han måste springa ifrån 
hästen. De andra hörde, hur hästen gnäggade efter honom. Den 
blev senare skjuten, så när norrmännen avtågat, fann han hästen 
liggande död. Morfar fick senare 30 kronor i ersättning av Kronan. 
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En soldat Skyberg fick en kula genom låret i kriget 1814. Det 
blev hål tvärsigenom låret. Då blev han arg och sa: »— Jä trur 
baggane skjuter mä jarn!» Han hade nämligen före striden 'förvare 
så' mot kulor av bly. Troligen hade han ett människoben taget 
på en kyrkogård i sin ficka. Men det var allmän tro, att mot kulor 
av järn hjälpte inte förvaringa. 	 Samme meddelare. 



Kap. III 

Sägner om märkliga platser, terränger 
och föremål 

Rövarberget 

I skogen väster om Ormängen i Älgå ligger Rövarberget. Berget 
är inte stort, men är märkligt så till vida som att det till stor del 
är ihåligt, så att människor ha kunnat taga sin tillflykt dit. 

Den siste till namnet kände rövaren, som bebodde berget, kallas 
i ortstraditionen Kinte. När han levde vet ingen. Man säger, att 
han hade flytt från Norge, där han anklagats för mord. Hans 
närvaro märktes därpå, att nät och ryssjor i sjöarna tjuvvittjades 
och traktens matkällare och visthusbodar fick påhälsning natte-
tid. 

Kinte bodde länge i Rövarberget, innan han upptäcktes. Upp-
täckten skall ha gått till på så sätt, att en flicka i Ulverud, som 
tvingats följa med honom till berget, röjde hans gömställe. En natt 
tvingade han henne att stjäla halm från hemgården. Han hade 
hotat flickan till livet, om hon röjde honom eller talade om var 
hon höll till. Flickan var livrädd och vågade inte ge sig till känna 
hemma, men när hon tagit så mycket halm i »fange», som hon 
förmådde bära, släppte hon några halmstrån här och där utmed 
den skogsstig, hon begagnade. På morgonen lade någon märke till 
halmstråna och fattade misstankar. Man beslöt följa finger-
visningen och kom så fram till Rövarberget, vilket omringades. 
Flickan kunde återvända hem, men Kinte fördes till fängelset i 
Karlstad. 	 E. L., Älgå, f. 1884. Uppt. 1943. 

Anna i Ormängen var född år 1830. Hon mindes, att när hon 
var ung, talade hennes mor, Kerstin Larsdotter, om en rövare 
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Vite, som skall ha hållit sig gömd i Rövarberget väster om Orm-
ängen. Han skulle ha stulit bröd och saft ur hennes källare. 

Det sades, att Vite hade rymt från Norge, där han varit fredlös. 
Marta i Ormängen, Älgå, f. o. 1864. Uppt. 1942. 

Lokaliteter förknippade med Karl XII. 

I gården Nestuga, även kallad Där nole, i Gränsjö hemman, 
Älgå, bevarades i många år en säng, som enligt familjetraditionen 
en gång skulle ha använts av Karl XII. Den stod länge kvar i 
huvudbyggnaden, men sedan den blivit oanvändbar, flyttades den 
ut i en bod, där man använde den att förvara träkol i. Sängen 
var gjord av enkelt hopkomna bräder. Den skall av ett par älgåbor 
från Fröbol ha förts till ett museum, man har nämnt Nordiska 
muAet i Stockholm. Förfrågningar har dock visat, att någon säng 
från Nestuga i Älgå icke har inkommit till detta museum. 

I samma gård förvarades också i många år en silverkrok, som 
Karl XII skall ha slagit in i väggen och hängt sitt fickur på. Även 
den har förkommit. 

På gården Nedre Fallet i Gränsjö hemman står en gammal loft-
bod, som Karl XII skall ha övernattat i. 

Traditionen vill göra gällande, att konungen under fälttåget 
mot Norge lät göra en provisorisk väg från Sulvik i Älgå över 
skogarna genom nämnda socken och genom Karlanda och Töcks-
mark till riksgränsen. Än i dag får man höra personer kalla en 
viss vägsträcka i Gränsjö hemman »Karl XII:s väg». En jordfast 
sten med ett kors som utmärker de fyra väderstrecken och belägen 
några meter väster om Gränsjö skolhus påstås utgöra ett minnes-
märke från Karl XII:s vägbygge. 

A. K. N., Älgå, f. 1873. 
J. K., Älgå, f. 1874. 
G. E., Älgå, f. 1906. Uppt. 1943, 1952. 

Karl XII:s väg 

När Karl XII år 1718 tågade genom västra Värmland mot Norge, 
fanns det ingen framkomlig väg över Finneskogen eller Glaskogen. 
Han kom med sina trupper till Sulvik och soldaterna befalldes 
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fälla träd och lägga stockar och ris i myrarna, så hären med sin 
tross skulle kunna taga sig fram genom Älgå, Karlanda och Töcks-
mark. I alla dessa socknar utpekar gamla personer »Karl XII:s 
väg». 

Den lär ha gått genom Gränsjö hemman i Älgå från en liten dal-
gång vid gården Där nole över Södra Fallet, vidare bakom Grän-
sjö skolhus, där en jordfast sten med ett kors inhugget i visar 
riktningen, söderut förbi Nybygärdet på västra sidan och ner över 
Glasnäsmossen, där lämningar efter en kavelbro länge varit 
synliga. 

I Karlanda skall vägen ha passerat över Svenskemyrene och 
Lägstamyra, där likaledes lämningar efter kavelbroar funnits. 

Sagesmännen menar, att härvägen hade flera riktningar och att 
olika truppavdelningar tog sig fram på skilda håll för att inte 
väcka uppmärksamhet. 

A. K. N., Älgå, f. 1873. 
G. K., Älgå, f. 1877. 
E. R., Älgå, f. 1870. 
E. A., Karlanda, f. o. 1900. Uppt. 1943. 

Karl XII:s källa 

På edet mellan hemmanen Sulvik och Ränkesed i Älgå finns en 
gammal »offerkälla», som synes ha varit känd redan under medel-
tiden och sedan dess erhållit många olika namn. Sålunda har den 
kallats Toregusskälle (guden Tors källa), Torgerskällan (efter den 
enligt sägnen förste som predikade kristna läran i trakten), Sankt 
Görans, S:t Gertruds, S:t Olofs källa m.m. (se Arvid Ernvik, Olof 
den helige och Eskoleia, s. 86). 

Sägnen förtäljer, att Karl XII på sin färd mot Norge år 1718 
en gång åkte släde från Sulvik över Ränkensedet samt över sjön 
Ränken mot norska gränsen. Därvid skall han ha stannat vid 
nämnda källa och druckit av dess vatten. Därefter fick den namnet 
Karl XII:s källa. 

I en gård i Ränkesed lånade kungen häst och släde. Det var 
en eländig hästkrake, som inte hade tagits ut i kriget. En pojke 
tjänstgjorde som kusk, alla vapenföra män var vid gränsen på 
kungens order. Ränken hade länge legat tillfrusen, men ett kraftigt 
töväder hade inträffat, åtföljt av stark köld. överisen hade körts 
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sönder och på underisen låg nu tjock issörja. Karl XII ville som 
vanligt fort fram, men med en dylik hästkrake och i issörja kunde 
det inte bli någon hög fart på skjutsen. Sjön är en mil lång och 
kungen lär under färden ha gjort följande rim: 

»Från Ränkeseds sand 
till Flogneds strand 
är den längsta milen i Värmeland.» 

E. A., Älgå, f. o. 1865. 

Karl XII :s soldater högg väg från Sulvik över Finneskogen mot 
Karlanda. Bland annat högg de ned träd på Norra (»sjöns västra 
strand samt vid torpet Brobacken. Hästarna sparkade där på ett 
ställe och vatten rann upp. Där grävde soldaterna en källa, som 
finns kvar än i dag. Den kallades Karl XII :s källa. 

M., Älgå, f. 1866. 
A., Älgå, f. 1869. 

Karl XII:s kanoner 

I Sulvik, Rådane och Ränkesed i Älgå kvarlever åtskilliga tradi-
tioner, som anknyter till Karl XII :s norska fälttåg 1718. Trots att 
Karl XIV Johan inte omnämnes i dessa sägner, är det troligt, att 
händelser 1814 spelar in och förväxlingar äger rum, så att man 
inte längre kan skilja fälttågen åt. 

Över Sulvik gick en av huvudvägarna till Eda skans och från 
Säffle kunde man med båt färdas uppför den svagt strömmande 
Byälven samt över sjön Glavsfjorden till Sulvik. Där hade uppförts 
ett kronobageri, som försåg trupperna med bröd. 

Artillerikanoner fraktades sjöledes upp till skansen. Några av 
dem nådde aldrig fram, de var så tunga, att isen brast och de 
sjönk till botten på en av sjöarna. Särskilt tre av kanonerna har 
befolkningen minne av: Skäggernomma, Långa Karin och Nägga. 
Dessa kanoner lär ha varit stora samt försedda med inskrifter. 
Skäggemommas inskrift höll soldaterna hemlig, men de två andras 
lydde så: 

Långa Karin är mitt namn, 
sju fjärdingsväg om dagen 
är min jämna gång. 
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När Nägga gnäggar, 
då darra murar och väggar. 

J. E., Älgå, f. o. 1895. Uppt. 1944. 

Svenskemgrene 

I Karlanda socken och i närheten av Lägstamyren ligger 
Svenskemyrene. Enligt traditionsbärare i orten skall Karl XII:s 
soldater under norska fälttåget 1718 där ha lagt en kavelbro, som 
delvis är synlig än i dag. 

E. A., Karlanda, f. o. 1900. 
S. J., Karlanda, f. 1866. Uppt. 1943. 

Krigsmossen, Krit järn och Kritjärnsmossen 

Dessa terränger är belägna mellan Braserudsmossen och Kru-
senholm i Karlanda. Enligt traditionen skall där i forna tider ha 
utkämpats strider mellan svenskar och bagger, dvs. norrmän. 
Någon tidpunkt anges inte. 

S. J., Karlanda. f. 1866. Uppt. 1943. 

Gubbacken 

Strax nedanför skolhuset i Gränsjö finns en backe, som kallas 
Gubbacken. Ett par kilometer söder därom ligger Martjärnet 
(Märrtjärnet). 

På den tiden, då åtskilliga älgåbor deltog i forkörningen från 
järnbruken Gladåker (Karlanda), Lenungshammar (Glava) och 
Lövstafors (Karlanda), hände sig, att även den beryktade troll-
karlen Mattias Persson i Glasnäs var med (om honom, se kap. 
Trollkunniga och kloka, del II). När forkarlarna hade avlämnat 
sitt stångjärn i Fredrikshald, vände de tillbaka med sina slädar 
och hästar i en lång rad. Många av dem, kanske alla, medförde 
smuggelgods, gömt på olika sätt i slädarna. 

Forkarlarna lyckades komma förbi tullstationerna utan att er-
tappas. Men hur det var, blev en av tullarna, som de kallades, 
misstänksam på Maffias och tog en häst och red efter honom. Vid 
Gubbacken träffade han Mattias. Det blev handgemäng och 
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kniven kom fram. Striden slutade med att Mattias dödade tullaren. 
Först försökte han gräva ned honom bakom en stor jordfast sten 
i backen, men marken var hårdfrusen och det gick inte att verk-
ställa. Han lade den döde på släden, band hästen efter och tog 
sig ned till Martjärnet. Där slaktade han hästen, sprätte upp 
buken, tog ut alla inälvor och placerade liket i buken, som han 
nödtorftigt sydde ihop. Tjärnet låg isfritt och Mattias vältrade 
hästen i vattnet. 

På sommaren året därpå rådde svår torka, vattnet stod lågt och 
en bärplockande gumma upptäckte hästen. Det blev undersökning 
och dådet känt, men gärningsmannen vågade ingen utpeka. 

I Gubbacken hittade man längre fram några lösa blanka knap-
par av den typ, som norska tulltjänstemän begagnade i sin 
uniform. 	 0. S., Älgå, f. 1873. 

C. J. F., Älgå, f. 1872. Uppt. 1944. 

Busten (eg. Boda- el. Kollebodastenen) 

Utmed vägen från Ström till Kolleboda i Silbodal står en egen-
domligt formad sten eller rättare ett stenblock, som kallas Busten. 
Om denna sten berättas, att en fantekvinna, dvs, en kvinna av 
tattaresläkt, förgäves hade sökt nattlogi i en gård i Ströms hem-
man och var på väg mot Kolleboda på Silbodals finnskog. Detta 
hände under en julnatt, då det var osedvanligt kallt. Uttröttad av 
den långa vandringen och det svåra väglaget i djup snö, förmådde 
hon inte gå längre utan lade sig i skydd av Busten. I sin schal 
hade hon insvept sitt lilla barn. Under natten frös båda ihjäl. 

Efter denna sorgliga händelse kastade alla förbifarande kvistar 
invid stenen och offrade för att den döde inte skulle gå igen. 

S. B., Glava, f. 1869. Uppt. 1943. 

Grå fotsten 

På eller nära invid gränsen mellan Silbodal och Karlanda och 
på hemmanet D jufs mark ligger ett jättestenblock, som har fått 
namnet Gråfotsten. 

Detta flyttblock, som är det största i trakten, skall enligt folk-
traditionen i orten ha utgjort gömställe för stortjuven Gråfoten 
och hans tjuvgods. K. P. 0., Silbodal, f. 1883. Uppt. 1944. 
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Karlandamon 

Egentligen borde denna mo heta Smolmarksmon. Den är be-
lägen mellan B järn och Vännacka utmed gamla landsvägen. På 
denna mo var i gamla tider halshuggningsplats med galge. Platsen 
var allmänt fruktad och är så än i dag av vissa personer. Man 
vågade inte passera mon efter mörkrets inbrott, ty då råkade man 
ut för döinger och ryttare utan huvud. Gasten skrek så hemskt på 
denna mo. 

Den siste som halshöggs på Karlandamon var en förhärdad 
mördare. Innan bilan föll, tilläts han liksom alla andra dödsdömda 
att yttra några ord. Då sade han: »Di ska inte tänne pipa mä 
törestecker, för då smaker dä så förbaskade ont». 

När halshuggningen var överstökad, rusade några personer 
fram och tog blod av den döde. Brottslingsblod skulle vara så 
verksamt vid svartkonstens utövande. 

På natten stals den dödes på stången uppsatta huvud. Om man 
lyckades komma över en sådan huvudskål och använde den att 
låta gödkalvar dricka ur, så skulle de bli feta och granna. 

E. S., Karlanda, f. 1869. Uppt. 1944. 

På Karlandamon där ha dä vure avrättningsplass. Där ha dä 
hänt mö'e könstit, där geck dä gale för många. 

Far min for te kvarna i Liane nära Holmedals-gränsen. När han 
kom öpp på Karlandamon, så datt båe selpinnane tur för'n, å 
hästen tvarstöppe, å båe skacklera datt tvart i backen. Men han 
vasken hörde eller såg nage sjlagen (någon levande varelse). 

Samme meddelare. Uppt. 1943. 

På Karlandamon finns en gammal avrättningsplats. »På av-
rättningsplassen ve Karlansmon mötte Anners på Ramla, bror 
min, en gang en ryttere. Han kom ifatt Anners å förde (följde) 
hömmen en lang bete. Geck Anners fort, så gjorde ryttern dä-
samme, geck Anners sakte, så re ryttern sakte. Hästen va allt söm 
rekti han, en black häst, men kar'n va söm ranglet å spensjli. När 
han kom nära, så såg Anners, att dä va bare ett benrangel. Ryt-
tern va alldeles töst. Han ble borte ve Karlansmon.» 

K. E., Järnskog, f. 1860. Uppt. 1943. 
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Ortnamnet Växvik, namnförklaring 

Namne Växvik sa di gamle ha öppkomme på dä vise, att sjön 
växte öpp ve häggfloa, nä häggen blomme, å ve nolfloa, nä blåsten 
låg på sör ifrå i flere dager, å ve Glommfloa, nä Glomma i Norge 
svämme över. 

Då steg vattne över alle myrene ne ve sjöen (Bänken), så Väx-
vika ble kanske tie ganger större än söm vanli, ho steg änne öpp 
te Skällarbyns bruk. Glommfloa den såg ja en gång, men då va den 
itte skärselt stor. Men en gang för långesenna skulle dä ha bruste 
en fördämning öppe ve Vinger, så floa tog mä'ssä hele laggåler 
(ladugårdar), så di sa di såg stocker ur väggene må fastbunne 
ko'er i binnsjla (bindslena) komme flytnas på sjön. 

0. S., Köla, f. 1862. Uppt. 1952. 

Alltalsmyren och Käggelmyren 

På Växviksskogen i Köla socken finns en myr, som kallas Alltals-
myra och intill den ligger Käggelmyra. Den förras namn tror min 
sagesman har med »hophage» att skaffa, den senares namn inne-
håller verbet »käggle», som betyder träta. 

På ett smalt ed mellan dessa båda myrar finns rester efter en 
varggrop, smal upptill och bredare nedtill, invändigt klädd med 
långa, kluvna och täljda slanor, s.k. »malmverke», dvs, den del 
av trädstammen som sitter mellan töreveden och kärnveden. 

K. A., Älgå, f. 1869. Uppt. 1945. 

Bruddsen och Brudbacken 

En knapp halvmil väster om allmänningen Mollungsheden och 
utmed den gamla pilgrimsvägen Edskogsleden (Eskoleia) i Järn-
skogs socken ligger Brudåsen och Brudbacken. De ha fått namn 
av att ett brudfölje i gamla tider var på -'75.g till ett kapell på 
Mollungsheden (Heliga lekamens kapell, se förf:s »Olof den helige 
och Eskoleia»), där ett brudpar skulle vigas. Brudens häst blev 
skrämd i backen uppför åsen, hon föll av hästen och bröt ena 
benet. Av denna händelse skall backen och åsen ha fått namn. 

Andra berättar, att hela brudföljet i backen skall ha förvandlats 
till sten. 	

E. A., Järnskog, f. 1873. Uppt. 1942. 
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Brudberget med Brudhalla 

På hemmanet Lundens skog finns ett berg och en berghäll, som 
går under namnen Brudberget och Brudhalla. Där skall en brud, 
som var på väg till kyrkan med sitt brudfölje, ha fallit död ned. 
Sedan offrade man där på Brurhalla. 	Samme meddelare. 

Vid Lönnskog (Lundens skog) i Köla ligger en häll, som 
kallas för Brurhalla. Far hade hört en sägen om den, att en brud 
skall ha fallit ned och dött där. Så den hällen offrade de på, när 
de for förbi. 	 0. J., Älgå, f. 1858. 

Finnehdlan 

Strax nordost om Bastubacken, inte långt från Baggetorp, finns 
en ganska djup »dråg» eller mindre dalgång, som går under be-
nämningen Finnehålan. Den skall ha fått sitt namn därav, att ett 
par finnar i gammal tid överraskades där på förbjuden tid med 
en skjuten älg. De blev bestraffade för tjuvjakt. 

E. R., Älgå, f. 1870. Uppt. 1944. 

Finnekleva 

Två branta backar i Älgå skogsbygd bär detta namn. Den ena 
är belägen mellan Bondestorp i Järnskog och Glasnäs i Älgå. Den 
andra är en besvärlig backe på gamla kyrkstigen mellan Fröbols-
sätern och hemmanet Fröbol. 

A. J. K., Karlanda, f. 1863. Uppt. 1943. 
A. K. N., Älgå, f 1873. Uppt 1944. 

Kuserud 

På torpet Kuserud bodde den trollkunnige Veckern (se kap. 
Trollkunniga och kloka), innan han flyttade till Veckerud. Ordet 
kuse betyder i ortsdialekten 'skrämmande ful' el. dyl. och an-
vändes om särskilt fula och även fruktade personer. En sagesman 
yttrade en gång om Veckern: »Veckern va allt en kuse, han va 
inte fin». 	 A. G. J. K., Karlanda, f. 1863. Uppt. 1949. 
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Skrämhdlsbäcken 

I slutet av 1700-talet fanns i Älgå en gammal och anskrämligt 
ful käring, som gick på socknen och tiggde. Hon kallades 
Skrämma. Huruvida Skrämhålan i samma socken och i närheten 
av Skrämhålsbäcken hade med henne att skaffa, vet ingen längre, 
men gumman skall ha drunknat i bäcken och den fick därav 
sitt namn. 	 E. R., Älgå, f. 1870. Uppt. 1943. 

Länsmanstjärnet 

I Karlanda socken mellan hemmanen Hämnäs och Vännacka 
ligger ett mindre tjärn, som går under benämningen Länsmans-
tjärnet. Enligt ortstraditionen skall en gång för många år sedan 
en impopulär länsman där ha slagits ihjäl och begravts i tjärnet. 

C. J. K., Karlanda, f. 1879. Uppt. 1942. 

Penningmyra 

En halvtimmes väg söder om Djufsheden i Silbodal ligger en 
myr, som kallas Penningmyren. Den skall. enligt sägnen ha fått 
sitt namn därav, att en person under krigstid grävde ner sina 
pengar i myren. Han kunde sedan inte återfinna dem. 

J. E., Karlanda, f. 1887. Uppt. 1944. 

Peregrinusberget 

1 nordligaste delen av Glava socken finns ett mindre berg, som 
kallas Peregrinusberget. Åtminstone i äldre tider hade man från 
det berget fri utsikt söderut över landsvägen utmed Glavsfjorden. 

På Peregrinusberget samlades man förr i världen för att tända 
upp eld under Peregrinusnatten, då man var ute för att skrämma 
bort vargar. En del var rustade med grytlock och käppar, andra 
sköt med bössor och förde väsen. Med jämna mellanrum skrek 
de: »Peregrinus, bind dina hundar så långt bort, som detta 
skriket hörs!» 

Vargarna skulle drivas bort ur skogen, för att kreaturen skulle 
kunna släppas ut på bete. A. 0., Älgå, f. 1878. Uppt. 1944. 



Kap. IV 

Stigar och vägar 

Pilgrimsvägen, Kyrkvägen och Finnevägen 

Ett av de intressantaste stignamnen inom undersökningsområdet 
är Pilgrimsvägen, ett namn som gäller två stigar, en som kommer 
från Karlanda och går ned till Glavsfjorden i Glava socken, en 
annan som löper genom Järnskogs och Älgå socknar ned till 
samma fjord. Om dessa stigar har jag berättat utförligt i mitt 
arbete »Olof den helige och Eskoleia» etc. 

Gamla kyrkstigar omtalas i skilda socknar. De som bodde i öst-
ligaste delen av Järnskog och i västligaste delen av Älgå hade en 
kyrkstig till Järnskogs kyrka. Den är alltjämt gångbar från Norra 
Yxsjön, där den följer stranden till Hedviken, fortsätter över 
skogen till Kloftsätern, passerar Klofttjärnet, Fjuserudssätern och 
Koppomssätern, följer Mjögsjöns östra strand, går vidare fram till 
Bodasågen och därifrån till kyrkan. Sätrarna och sågen är för 
länge sedan nedlagda. 

Även från Fjällboda i sydöstligaste Järnskog går en gammal 
gångstig fram till »bygda» i Järnskog och till kyrkan. Den har 
begagnats även i vår tid av skogsborna i trakten. 

Skogsborna i Älgå hade en kyrkstig, som från Gränsjö hemman 
gick öster ut till Älgå kyrka vid Glavsfjorden. Stigen är än i dag 
gångbar och löper över bergshöjden bakom gården Där nole ned 
till Södra Örsjön, vars södra strand den följde, passerade Vätele, 
Ätjärnet och Vasstjärnet och nådde fram till en brant backe, som 
heter Bräcka, och ett par km rakt österut från backen ligger 
kyrkan. Denna stig kallades Körkvägen. 

Nere i fjordbygden synes denna väg ha benämnts Finnevägen. 
Midsommardagen 1907 gick Anders Karlsson Nygren till Älgå 
kyrka. Vid kyrkan mötte han gamle Johannes i Vennerud 
(d. 1916). Då yttrade denne: »Jaså, dä va hygglit å se, att nögen 
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tå ongdommen oppehöller den gamle tradition å går te körka den 
gamle finnevägen». 

Denne Johannes var själv av finnsläkt, hette Johannes Olsson 
och var son till Olov Mattsson i Glasnäs, vilken i sin tur var son 
till trollkarlen Mattias Persson därstädes (se s. 28). Johannes hade 
själv gått samma kyrkstig många gånger. 

Seden att gå denna väg till fots för att besöka Älgå kyrka synes 
ha upphört i början av 1900-talet. Enstaka Gränsjö-bor fortfor 
att använda kyrkstigen t.o.m. 1922, men då hade seden bortlagts 
för flera år sedan. 

Ett par av de ovannämnda ortnamnen får av en sagesman 
förklaring på följande sätt. Kartans Körttjärn vill han förklara 
vara ett ursprungligt Körktjärn, därför att detta var det första 
av en rad skogstjärnar, som den gamla kyrkstigen gick förbi. 

Väte-le förklarar han så, att vid den platsen möttes flera skogs-
stigar, och en sådan företeelse kallas i ortens dialekt ett »le». När 
kyrkbesökarna möttes där, brukade de stanna »å väte på tanna», 
dvs, de tog sig en kyrksup ur fickflaskorna. På så sätt blev mötes-
platsen kallad Vätele. 

Ett annat litet tjärn utmed samma stig bär namnet Kistemyr-
tjärnet. Där brukade man stanna och vila, då man bar döda i 
kistor på väg till kyrkogården. 	

A. K. N., Älgå, f. 1873. 
J. K., Älgå, f. 1874. 

Kyrkvägen begagnades även vintertid, då man med häst och 
släde tog sig fram över frusna myrar, tjärnar och sjöar i samma 
sträckning som sommartid, då man även rodde över de större 
vattnen. Under hemfärden från kyrkan blev det ofta kappkörning, 
i synnerhet Annandag jul, men även eljest. Vintertid använde man 
»körkelöge» att lysa sig med genom skogen. En sagesman berät-
tar: »Di tuk en tocken stör tå gran, söm di sneser havvre på. Den 
törke di frå matnestia (marknadstiden) på hösten te strax före jul. 
Då tuk di in en stubbe i köke, la stö'ern på stubben å tärde (täljde) 
opp fliser i ene ä'en på stö'ern, söllö (ser du). På metten bant di 
ömkreng nävver te å hölle i. 

När di kom te Fröbol, eller te Nytomta eller Bräcka eller te 
Ku'el, så sätte di ner körkelögene i snö'en där ve vägkanten, söllö. 
Där stog di å brann, tess di kom tebaka frå körka. 
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Längden va ungefär 21/2  meter. Te börje mä, männas han va 
lang, så bar di stö'ern övver axla, söllö, sen tuk di'en i näven, när 
han ble kört.» 	 K. A., Älgå, f. 1869. 

Den egentliga Finnevägen börjar vid Sulvik i Älgå, går över 
skogarna genom Gränsjö till Mörtnäs i Karlanda och vidare genom 
sistnämnda socken mot Silbodal. 

Sagesmannens fader, f. 1816, berättade, att under hans tid var 
det bara en klövjestig, som började vid Nytomta i Sulvik, fortsatte 
förbi Rudsås, Baserud, Röbacke, Tofstjärnet och träffade nu-
varande landsvägen vid Holmerud, löpte förbi stugorna Kolbotten, 
Brobacken och Röskullen till gården Tomta och därifrån fram till 
Gränsjö hemman. Från Gränsjö fortsatte den över Glasnäs till 
Mörtnäs och Smolmark i Karlanda. 

När större delen av denna gamla klövjestig byggdes om till 
landsväg år 1912, ändrades riktningen från Sulvik på så sätt, att 
den gick något väster om klövjestigen och nådde denna vid nyss-
nämnda Holmerud. Från Gränsjö hade den också en något väst-
ligare sträckning än nu för tiden, varav lämningar synas bakom 
Gränsjö skolhus, där gamla vägen går söderut förbi Nybygärdet 
till Glasnäs i Älgå. 	 Samme meddelare. 

Of fervdl 

På åtskilliga ställen utmed stigar och vägar ser man än i dag 
s.k. offervål, vanligen av kvistar och ris hopkastade högar. Frågar 
man ortsbor om anledningen till uppkastandet av dessa of fervål, 
heter det alltid, att någon person har omkommit just på den 
platsen, t.ex. genom köld eller hunger, eller att någon blivit 
mördad där. Även våldsdåd säges ha utspelats på dylika ställen. 

På vägen mellan Gräsmyren (även Myren) och Kallbäcken, 
Älgå socken, hände för många år sedan, att en flicka, som till-
sammans med sina föräldrar var på hemväg från kyrkan, plötsligt 
föll död ned på vägen. Alla som därefter passerade platsen, kas-
tade en pinne eller en kvist och mumlade, »Gu hjälpe själen». 

I närheten av Gravtjärnet, beläget väster om Mörtnäs i Karlanda 
socken, blev en flicka en gång för länge sedan upphunnen av ett 
tattarfölje. En av tattarna våldtog henne där. 1 flera år efteråt 
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fortfor förbipasserande personer i trakten att lägga kvistar på 
stället, tills det blev ett stort vål, som en vacker dag brändes upp. 

J. V., Karlanda, f. 1901. Uppt. 1944. 

Fantevålet låg utmed gamla landsvägen mellan Mörtnäs och 
Smolmark, strax nedanför där den gamla och den nya vägen 
mötas. En »tatare» våldtog en flicka där. Hon skrek, så det hördes 
till närmaste gård. Lite yrsnö hade fallit, så man kunde följa 
tattarens spår. Det var två tattare i följe. Den som våldtog flickan 
blev rädd och sprang men tappade då sin ena stövelsko (avskuren 
stövel, utan skaft). Den spikades upp på en trädstam intill platsen 
för dådet. När sagesmannen var i konfirmationsåldern (o. 1880), 
kastade man alltjämt riskvistar på vålet. Det blev till slut ett 
väldigt bål och ännu på 1940-talet låg kvistar kvar på platsen. 

S. J., Karlanda, f. 1866. Uppt. 1943. 

Utmed Körkvägen från Gränsjö hemman till Älgå kyrka (se 
s. 46) ligger ett offervål, på vilket förbigående brukade kasta 
kvistar eller pinnar under det de sade »Gu hjälp», vilket åsyftade 
den dödes själ. 

Vid en liknande kyrkstig till Järnskogs kyrka finns ett offervål 
mellan Norra Yxsjön och Kloftasätern, som man förr kastade 
kvistar på och sade: »Jag offrar på dig, Karl-mor». Numera vet 
ingen, vem »Karl-mor» var eller hur hon omkom där. 

I Parketorpet två eller trehundra meter öster om Sarveltjärnet 
bodde en gubbe. När han dog, bar man kistan på en bår mot Glava 
kyrka. Vid Kistemyr blev det krångel med kistan, så man satte 
ned den och vilade där. Sedan fortsatte man att bära till Kistemyr-
tjärnet, där blev åter en vilopaus. Sedan blev det sed vid kistbär-
ning att rasta på de ställena. Där lades så småningom upp likvål, 
kvistar och pinnar i hög. 	S. B., Glava, f. 1869. Uppt. 1943. 

När de förr i tiden måste bära de döda i kistorna över skogen 
fram till bygden och kyrkan, vilade de på bestämda ställen utmed 
vägarna eller stigarna. Fanns det en platt och stor stenhäll, satte 
man ned kistan på den och tog paus i det tunga bärandet. 

På sådana vilarstenar lades sedan upp likvål, dvs, man offrade 
4 Ernvik 
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kvistar och pinnar för att den döde inte skulle »gå igen» och spöka 
på platsen. Ett sådant likvål låg på Likvålsplatsen i Lernäs, Köla. 

H. H., Köla, f. 1881. Uppt. 1943. 

I närheten av Fröbolssätern i Älgå låg för någon tid sedan ett 
offervål, uppkastat med anledning av att en person, vars namn 
ingen längre minns, genom en olyckshändelse skall ha omkommit 
där. En del tror, att en man där dödades av en björn. 

A. G. J. K., Karlanda, f. 1863. 

Mellan Store mossen och Svarttjärnet på Fröbolsskogen i Älgå 
finns ett offervål. När man förr i världen bar liken till Älgå kyrka 
västerifrån skogsbygden, gick man »sjövägen» öster ut förbi Norra 
örsjön, Gäddmyren, Store mossen, Bräcka och Nytomta i Fröbol. 
Utmed vägen hade man anordnat särskilda viistö. 

Ett sådant fanns vid Store mossen. Varje gång de vilade där 
med kistan, brukade de kasta en pinne bredvid vilstenen. Där blev 
till slut ett stort risvål. Seden var vanlig på 1850-talet. Sages-
mannen har själv kastat pinnar på vålet, då han många gånger 
gått där förbi. 	 K. A., Älgå, f. 1869. Uppt. 1943. 

Mellan Saxebysta'en och Gammelsättra bortom Norrstrand 
finns också ett risvål. Där vilade de, som bar likkistor från t.ex. 
Fjällboda, Ramla, Trångstad och Bondestorp i sydöstra delen av 
Järnskogs socken, då de skulle till Järnskogs kyrka. 

Den veterligt sista, som bars denna väg till kyrkan, var Kajsa 
på Ramla, hustru till Jonas. Det hände år 1894. Sagesmannen 
kommer väl ihåg detta, för hon tjänte piga i Ulvshuvdane det året. 

M. K., Älgå, f. 1872. Uppt. 1943. 

Ett offervål i Karlanda hade upplagts, därför att ett litet barn, 
som bars till dopet i kyrkan, på hemvägen frös ihjäl på platsen. 
När folk sedan gick där förbi, kastades en pinne där med orden 
»Gu hjälp» eller »I Jesu namn». Detta berättade mor till Emanuel 
i Sörboheden. 	 Samme meddelare. 

Ett offervål ligger strax öster om Fjällboda vid Vilarberget ut-
med vägen till Norrstrand. 
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»E fantekärnge bar en onge den vägen. Ongen va sjuk å dog 
på vägen. Då kaste di kvester å pinner där. Di sa »I Jesu namn» 
eller liknande». 

Offervålet har legat där, så långt sagesmannen kan minnas till-
baka. För närvarande är det mycket stort. 

N. A., Järnskog, f. 1866. Uppt. 1943. 

Vid Hålmyren väster om Gränsjö, Älgå, frös en man ihjäl för 
många år sedan, berättade Jons-Anders, far till Kalle i Sättra. 

Mellan Gräsmyren och Kallbäcken nära Pikstad i Älgå ligger ett 
gammalt offervål. 

Vid Gravtjärnsmossen på Älgåskogen fanns förr ett jättestort 
offervål. Flera sagesmän i Älgå 1943. 

Raske-Britta från Mörtnäss4gen eller Gladåkers bruk hade fått 
en unge i Sulvik. Den tog hon död på vid Sulvikstjärnet. Där lades 
sedan upp ett offervål. 

Ett annat barn tog hon död på och grävde ned i ett stenrös på 
Karlanda finnskog. Där gjorde man också ett offervål. 

Ett tredje barn dödade hon och sattes då i fängelse. Första 
barnet fläkte hon isär munnen på tills det dog. Andra barnet bröt 
hon nacken av. 	 K. E., Järnskog, f. 1860. Uppt. 1943. 



Kap. V 

Socken och kyrka 

Ramsor och öknamn 

I Köla, Järnskog och Älgå känner många gamla till följande 
ramsa om innevånarna i grannsocknarna: 

Köla kraker 
Eda haker 
Gunnarskogs nöt 
»Hure» (Högerud) smocker 
Brunskogs bocker 
Mangskogs getter 
Glava svin. 	A. P., Köla. Uppt. 1953. 

Karlandabor och Holmedalingar kunde aldrig komma sams. 
En karlänning sade en gång: »öm en råker te spänne te en häst-
lort på vägen, så kan en ge sä den på att han vänner på'ssä å 
segger: 'Jä ä temmermarkare frå Holmedal, jä' ». 

I Stavnäs socken heter det: Skulle Stavnäs-pojkar till Värmskog, 
måste de ta mat med sig, skulle de till Högerud, måste de ta 
flickor med sig. 

Glava-borna eller Glaväringane kallades gemenligen Glava svin, 
Stavnäs-borna fick heta harer, i Högerud hette de smocker, i 
Värmskog haker, i Gillberga knaper, i Brunskog bocker. 

Töcksmark-bor eller Töcksmarkinger fick heta griser, Holme-
dalinger pannkaker, östervallskoginger kalver, Karlänninger nå-
versnöpper (björknäver som snor ihop sig), Skillingmarksbor hette 
råver. 

En prästman, som kände till öknamnet på Högerud-borna, 
gjorde sig vid en provpredikan kvick över öknamnet och yttrade: 
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»Smock er nu in, så smocker jä mej efter». Därvid lät han kyrko-
besökarna gå före sig genom dörren. 

0. L. o. I. L., Järnskog, f:a o. 1880. Uppt. 1953. 

Traditioner om kyrkor, härbärgen och pilgrimer 

Kyrkan på Mollungsheden 

Flera personer i Älgå, Järnskog, Karlanda och Köla har av 
gamla släktingar och andra sockenbor hört berättelser om kyrkan 
på Mollungsheden i Järnskog. Vad som i dag lever kvar av dessa 
traditioner skall här återges. Traditionerna har gjorts till föremål 
för mera ingående behandling i min bok »Olof den helige och 
Eskoleia. Studier i Värmlands medeltidshistoria> (Karlstad 1955). 

— Körka ve Yxesjölinna va uttå trä, e litta körke, kan du tänke. 
Te altertavle hade di e björnehu. Gamle vägen frå Korsbyn (Järn-
skog) te körka ha ja gått månge gånger bå atter å fram. Den geck 
frå Korsbyn över vilda skogen fram te Korsbysättra, senna te 
Flottuvene (i N. Yxsjöns nordligaste vik), å senna rodde di på 
sömmern fram te Yxesjölinna. 

N. A., Järnskog, f. 1866. Uppt. 1942. 

Eskoleie eller Yxesjölinna va körke på 1200-tale, dä sa allti di 
gamle. Ja kan inte tru anne, än dä va pocka te väre e körke där, 
för dä hörde en di gamle tale så mö'e öm. 

Ett brurfolk skulle ri dit frå Korsbyn i Järnskog. I en bratt 
backe föll brura tå hästen å bröt dä ene bene. Den backen kalle di 
senna Brurebacken, å dä hetter han än i da. 

E. A., Järnskog, f. 1873. Uppt. 1936. 

Märit på Fjällbu, söm va prästgård te körka ve Yxesjölinna, ho 
hade två döttrer, Stina å Maria. Maria vart geft mä M. E., min 
morbror. Denne Märit ho fant ve Yxesjölinna en litten spa'e å ett 
gammelt järnkors, inte stort. Spa'en likne en tocken, söm di jord-
kaster mä ve begravninger. (Marit var född 1805 och dog 1882). 

K. E., Järnskog, f. 1860. Uppt. 1942. 
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Det var ingen annan kyrka för Karlanda förr än Eskoleie. Förra 
kyrkan stod i Stommen, Karlanda, och var byggd 1480. 

Brudfolk red dit (till Eskoleia) för att vigas och besöka guds-
tjänster. Besynnerligt att östervallskog också hörde dit. Ett brud-
par som kom ridande från Östervallskog och skulle till Eskoleie 
för att vigas, de drunknade i älven mellan B jörkebol och Mölne-
rud. Stället i älven kallas Bruremanshålan än i dag. 

A. 0., Karlanda, f. 1857. 
C. J. K., Karlanda, f. 1879. Uppt. 1942. 

Janne Nilsson, född 1817 på Nissetomta i Glava, kom i tjänst 
hos patron Lampa på Adolfsfors (Köla) och följde denne under 
hans sökande efter malm i Karlanda och Järnskogs socknar 
som slagruteman. 

På sina sökarfärder 1837-38 kom de till den omtalade kyrk-
platsen, där de även sökte med slagrutan. Den slog, och de grävde 
i jorden och fann en nyckel, delvis av koppar. Denna tog Lampa 
vara på. 

Någon gång före 1897 grävde Olof Nilsson i Ulvshuvdane, Järn-
skog, en källa i kanten av kyrkplatsen. Då stötte han på ett 
mindre järnkors, som satt hårt fast i en alldeles svartnad trä- 
stubbe i jorden. 	C. J. K., Karlanda, f. 1879. Uppt. 1942. 

Vägen va för lang å körka för trang, därför ble ho nedlagd, sa 
di gamle. Ho hette Eskoleia Ulligama. 

C. J. F., Järnskog, f. 1872. Uppt. 1942. 

Det finns sägner här på denna ort om en liten kyrka, troligen 
en munkkyrka. Denna kyrka var belägen på Järnskogs finnskog 
vid södra änden av Norra Yxsjön. Denna lilla träkyrka skulle ha 
stått där, under den tiden pesten gick. 

Dess namn var Eskoleie Uligama. 
E. R., Älgå, f. 1870. Uppt. 1942. 

Det var bergjätten Finn, som satte upp kyrkan vid Yxesjölinna. 
Ackorden med jätten var, att han skulle få prästen för arbetet, när 
kyrkan var färdig, om han ej kunde säga, vad bergjätten hette. 

Då bergjätten höll på att sätta upp spiran, gick prästen i skogen 
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och var bekymrad för ackorden. Då fick han plötsligt höra ett 
underligt låt i ett berg. Det var bergjättekäringen, som sjöng för 
ungarna sina: 

Söv, lillan min, 
i möra kommer pappa Finn 
å har präst'eken med. 

Då prästen fick höra, vad berg jätten hette, skyndade han sig till 
kyrkan och ropade till bar jätten, som satt uppe på taket och 
satte upp spiran: 

— Du Finn, knappen sitter inte rätt på spiran! 
Då föll barjätten ned från kyrktaket (och bröt nacken av sig). 

K. 0., Karlanda, f. 1859. 
Efter uppt. av C. J. Karlstedt, Karlanda. 

En skogsman, som var ute på jakt, sköt på en fågel i en träd-
topp men bommade. Då hörde han ett klingande ljud. När han 
gick för att undersöka, vad det var, fann han inne i skogen på en 
kulle, kringväxt av stora träd, en liten kyrka, alldeles förfallen. 
Den var av resvirke och hade varit tjärstruken, dörren hängde på 
sned och inne i kyrkan hade djur uppehållit sig. 

Han talade om i Järnskog, vad han sett. Senare berättades, att 
de tagit kyrkdörren till ladugårdsdörr på ett torp. Dörrträet skulle 
vara utsirat. Det var kyrkan vid Eskoleia. 

Samme meddelare. 
Efter uppt. av C. J. Karlstedt, Karlanda. 

Den siste prästen (vid Eskoleia Uligama), som bodde på Fjäll-
boda, kallades Kopparbenten, han hade kopparbeslaget träben och 
var vida beryktad, för att han kunde bota sjuka. 

Fru grevinnan på Apertin hade dansarsjukan. Det hade sports, 
att han även kunde bota denna sjukan. De skickade en betjänt, 
som red med bud till prästen på Fjällbu, om han kunde komma 
med till Apertin och bota grevinnan. 

Prästen gjorde sig i ordning och gick till skogen och ropade på 
sin häst, som kom lunkande emot honom, och de red iväg till 
Apertin. 

När de kom fram, hoppade han genast av hästen och gick in, 
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där grevinnan höll på att dansa, så fradgan stod ur munnen på 
henne. Då tog han henne i armen och sade: 

»Sköka, stanna där!» 
Hon stannade och blev frisk. 

Samme meddelare. 
Efter uppt. av C. J. Karlstedt, Karlanda. 

Kapell med härbärge 

Kolsrud i hemmanet Påterud, Järnskog, lär i gamla tider ha 
utgjort en utjord, tillhörig norska kyrkan. På denna utjord skall 
ett medeltida kapell ha stått. I gamla handlingar rörande hem-
manet skall enligt Olof Bengtsson f. 1864 dateringen ha varit Oslo, 
då det varit fråga om Kolsrud. Även fru Kristina Bengtsson har 
hört sina föräldrar tala om att ett kapell skall ha funnits på 
platsen. Där ligger i våra dagar en del lösa stenar, som antages 
ha utgjort grund till byggnaden. Många tror, att det har stått ett 
pilgrimshärbärge invid kapellet. 

E. B., Järnskog, f. 1886. 
K. B., Järnskog, f. 1886. Uppt. 1952. 

En Påterud-bo vid namn Sandberg skrev för längesedan i 
Arvika Tidning om kapellet i Kolsrud och uppgav, att där skulle 
ha funnits ett kloster samt ett härbärge eller viloställe för pil-
grimer. Jag hörde mycket talas om detta i min barndom. Förr 
hörde Kolsrud till Holmserud i Skillingmarks socken och hette då 
Holmserud 2. Det var en utjord. De gamle talade mycket om detta 
kloster och om pilgrimsvägen genom Järnskog. 

I Ronarku'el ligger en okänd man begraven. Han skall ha dött 
där i forna tider. Man vet ej, vem han var eller varifrån han kom. 

0. 0., Järnskog, f. 1886. Uppt. 1952. 

Kapellplatsen i Kolsrud 

Nuvarande ägarna till gården Kolsrud, f.d. lärarinnan Anna 
Andersson, f. där 1887, samt systern f.d. lärarinnan Charlotta 
Andersson, f. 1883, hörde de gamle i släkten och i trakten berätta, 
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att det skall ha stått ett pilgrimshärbärge på Kolsrud-tomten norr 
om gården. En pilgrimsväg följde dalen uppöver till Trondheim. 
Charlotta benämner byggnaden »klosterhärbärge», en broder Olof 
öhrn (på tillfälligt semesterbesök, bosatt i Vaxholm men född i 
gården) säger »nunnekloster» (han är f. 1875). Anna uppger, att 
i en gammal bok om Oslo stad skall det stå, att Kolsrud har varit i 
Oslo klosters ägo under medeltiden. Trakten hörde då till Norge, 
säger hon, men området Kolsrud skall ha blivit donerat till det 
norska klostret. I en avskrift av 1794 års gränsuppdragning för 
gården Kolsrud, »Kållserud», heter det att ägorna enligt Håkan 
Arfwedssons karta 1642 hörde till Holmserud i Skillingmark. 
Anna kallar gården »Kauserud», i ägohandlingen står även 
»Kuuserud». 

Till Kolsrud hörde skogsmark, belägen väster om Holmseruds 
skog, nu tillhörig gården Gunnerud i Skillingmark. Om ägande-
rätten processades i gamla tider, och skogen kallas därför 
»Trätteparken», berättar Anna. 

»Utdrag af Lagfartsprotokollet, fört vid lagtima Wintertinget 
med Nordmarks härad å tingsstället Långelanda den 11 Maj 1897. 

Nämndemannen Anders Nilsson i Beted anhöll . . . om lagfart 
å 27/240 af Holmserud N° 2 eller utjorden Kuserud i Skillingmarks 
socken på grund af nedan införda Köpebref.  . . .» (dat. 1877). 

Anna Andersson fortsätter: »Enligt en gammal sägen skall en 
person i trakten av klostret i Oslo ha förvärvat utjorden Kolsrud 
för »några brokiga kvigor». Så berättade hennes moder, f. 1849. 

Ett gärde invid Allergot på andra sidan älven kallas Pommern. 
A. A., Järnskog, f. 1887. 
C. A., Järnskog, f. 1883. 
0. ö., Järnskog, f. 1875. Uppt. 1952. 

Den under en uppteckningsresa genom Järnskog i juli 1952 
besökta kapellplatsen Kolsrud i Påterud, Järnskog, kallas även 
»Kosere» och »Kusere». Den är belägen cirka 200 meter norr om 
nuvarande gården Kolsrud. På tomten finnas två enormt rymliga 
stenkällare, inbyggda i marken och enligt uppgift i gården så 
gamla, att ingen i släkten minns sig ha hört, att de skulle ha 
uppförts ens i farföräldrarnas tid. Man vill sätta dem i samband 
med kapellet och pilgrimshärbärget. 
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Tomtplatsen är ungefär 80 m2, är högt belägen, utsikten mot 
norr storslagen (Skillingmarksdalen) och Allergot ligger på älvens 
andra sida. 

Påterud i juli 1952. 	 Arvid Ernvik. 

Rastplats för pilgrimer i Järnskog 

Allergot,i namn på vägen utmed älven mellan sjöarna Björke-
lången och Vedungen i hemmanet Grävbacka, Järnskog, Värmland. 

Allergot skall ha varit en rastplats för dem, som rodde upp-
och nedför älven på väg till och från Trondheim under medeltiden. 
De brukade vila där och äta upp »allt gott», därav benämningen 
heter det i orten. Den stora jordkullen på älvstranden var tidigare 
ej bebodd, men för cirka 30 år sedan byggdes en stuga där, som 
kallas Allergot, ägare Anders Isidor Segolsson från hemmanet 
Kronan i samma socken. Inga fornfynd påträffades vid grund-
grävningen. 

Nordväst om Grävbackagårdarna ligger Ronaldkuel (enl. SOV 
IX. B Runarkullen). En gammal sägen vet berätta, att en vand-
ringsman skall ha mördats och begravts i denna kulle för mycket 
länge sedan. E. B., Järnskog, f. 1886. 

K. B., Järnskog, f. 1886. Uppt. 1952. 

Jätten Finns kyrkbygge 

Själva sägnen om prästen, som skulle bygga en kyrka på viss 
tid och fick hjälp av en jätte, kommer inte sagesmannen ihåg 
längre. Men han erinrar sig några rader ur visan, som jättens 
hustru sjöng för sitt barn om kvällen: 

»Spinn, spinn, du dötter min, 
i möra kommer Finn fadern din 
mä sol å måne i sett skrin». 

0. S., Köla, f. 1862. Uppt. 1952. 

Kyrkklockorna 

Köla kyrkklocka säger: »Torsten långben». 

1  Egentligen allergot=allas väg. 
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Eda kyrkklocka: »I Eda haker, 
i Köla maker, 
i Järnskog getter, 
i Skillingmark bässer bo». 

Järnskogs kyrkklocka säger: »Sur välling, salt sill, 
järnskogsbönder kom in». 

Skillingmarks kyrkklocka säger: »Min make ligger i Björke-
lången». 

Sägnen förtäljer, att när klockorna kördes över Björklångens is, 
så brast den och den ena klockan sjönk till botten. 

N. N., Järnskog, f. 1856. Uppt. 1953. 

Prästen 

I socknarna på Glaskogen kallades prästerna i dagligt tal pros-
ten, körkharn och pastern. Då komminister i äldre tid benämndes 
kaplan, fick han här heta kaplag. Man talade t.ex. om kölaprosten 
och glavaprosten, aljeprästen (Älgå-), jarnskekaplagen, edakapla-
gen osv. 

Vid tilltal hette det vanligen nådi prosten eller vördi prosten, 
nådi körkharn men blott pastern till komministern. Prostinnan 
tilltalades med fru prostinna och nådi prostinna, kyrkoherdens 
fru med körkherrska men vanligare med präst frua. Prästgårds-
familjen hette i allmänhet prostherrskappe, prästgårdsfölke och 
präst fölke. 

Prästval föregicks ofta av agitation för eller emot någon av 
provkandidaterna. Metoderna vid agitationen kunde stundom taga 
sig sådana yttringar, att som en sagesman sade, »di vesste vasken 
hutt eller skam». Man kunde få höra de rysligaste rykten om 
vederbörande, t.ex. att prästen var en suput, som man hittat 
stupfull i dikena utmed landsvägen, eller att prästfrun var »hög-
fali som ett förskräckels», att en viss präst »inte vale så te tale mä 
vannlit fölk», att hans fru var snål etc. Politiska åsikter hos präs-
terna synes man i äldre tid inte ha fäst så stort avseende vid. 

Provpredikningen kallades prove. Efter provet samlades åhö-
rarna, som vid dylika tillfällen alltid infann sig i stor mängd, 
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ute på talbacken, planen utanför kyrkporten, för att resonera 
och utbyta åsikter om predikan, prästens person, hans sätt att tala, 
talrösten och sångförmågan. Man ville inte ha en präst, som 
hovere sä, som ofta slog ut med armarna och gestikulerade, 
som buge å stog i under det han predikade. Ä andra sidan skulle 
han inte förefalla alltför tam eller gussniideli. Talrösten skulle 
höras ordentligt i hela kyrkan, sångförmågan lade man ofta sär-
skilt stor vikt vid, och en vacker och kraftigt sjungande präst 
erhöll talrika röster vid valet. Vidare fästade man sig vid, om 
prästen kunde prädike vackert, dvs, rörande, en smula senti-
mentalt, så »kvennfölka tuk te yga», men alltför mjäkete fick 
han ändå inte bli. 

Många röstade helst på en präst, som lade in kraft och allvar i 
sin predikan, så att åhörarna skakades i sitt inre, bara han inte 
gick till alltför stora överdrifter. En allvarligt predikande präst 
sades vara en rekti skärhake. 

Om en präst använde alltför starka ord vid utmålandet av hel-
vetet, yttersta domen osv., hette det, att han svavle, att »han va 
en tocken svavelpräst». Även uttrycket domedagspräst förekom. 

Ett prästval i Järnskog år 1859 

Järnskog och Skillingmark hade gemensam komminister under 
Köla prosteri. Då ett komministerval år 1859 skulle anordnas, 
anlände till Järnskogs kyrka en viss brukspatron från Köla med 
sällskap i akt och mening att agitera för en annan präst, än den 
som de flesta järnskogs- och skillingmarksborna ville ha. Valför-
rättaren märkte nogsamt avsikten och höll ett tal, vari han in-
flätade vissa ganska genomskinliga anspelningar, som gick i 
brukspatronens anda och sålunda understödde dennes önskan om 
valets utgång. Detta uppretade befolkningen i de två socknarna. 
De ansåg det vara deras sak, vilken präst de ville ha. Komminister 
A. A. Svartengren hade hållit en provpredikan, som slagit an. Han 
hörde till det slags präster, som man kallade skärhake och man 
var enig om att välja honom. Brukspatronens och hans stora säll-
skaps röstetal räckte inte till för att kullkasta valet, och när val-
utgången blev känd, jublade man i de båda socknarna. Sågverks-
ägaren Gunnar Molander,  från Järnskogs-Boda, som var känd för 
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s.k. poetiska skriverier, greps av skaldeyra. Det var antagligen 
inte ofta, som lantbefolkningen lyckades överrösta en bruks-
patron vid ett prästval och det ansågs därför märkligt, att det den 
gången lyckades. Molanders poem innehåller åtskilligt av det som 
Svartengren sade i sin provpredikan och är för omfattande för att 
här återges i sin helhet (11 verser). Rubriken lyder så: 

»Poetisk Skildring Rörande Prestvalet i Jernskog nedanstående 
dag. Melodi, Kong Beles söner gerna drage, Från Dal till Dal.» 
Verserna återges i författarens egen ortografi: 

Är 1859 
uppå septembers lite  dag 
Aflemnas folkets röster frie 
Att välja Prest af rent behag. 
Af dem som endast Presten löner 
Han vid dess kyrka tjenstgör ej 
Af dem vi största motstånd röner 
Wi skiljas såsom Ja och Nej. 

War detta rätt, jag vill ej dömma, 
Ty gud den rätte dommarn är. 
Kanske han dömt, jag vill ej glömma, 
Hvad sanning möjligt derom lär. 
Här tadlas ej hvad lag tillåter 
Då icke samvetslag det gör, 
Min säger: ingen med försåter 
En laglig rätt här hindra bör. 

Till sakens utgång Gud dock vände 
Att gledje stor i Jernskogs bygd 
Samt äfven Skillingmark man kände 
En del af Köla denna blygd 
I stöd av välldiga patroner 
och mer som här ej nämnas må. 
Det halp dem ej, med gledjens toner 
Wi segrande från valet gå. 

Hvar har mer allmän kärlek brunnit 
än för Herr A. A. Svartengren 
I socknar två, blott fyra funnit 
som röstat honom här till mehn. 
Hvad var ordsaken, är en fråga, 
Gud styrer allt är frågans svar. 
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Wet, Satan som ett Lejon lurar 
På er och så på edra barn. 
Wälj Wäcktare på Zions murar 
Som wärjar er för Satans garn. 
Wid valets slut han äfven nemde 
Gud ser hvad vi ej skåda kan, 
Om mot uträkning allt han vände 
Han gaf vist dock den rätter man. 

Men ock den hoppets fackla brinner 
Den gud oss så till herde gaf 
Han äfven trefnad hos oss finner 
och ej så hastigt flytter af. 
Men vill han sen befordran söka 
Wäl ingen det bör klandra då, 
På lagligt vis den välfärd öka 
Det ingen då bör undra på. 

Wälkommen nu vi slutligt kväder 
Ur hjärtats djup går då vår sång 
Den dag det sker oss alla gläder 
Och denna väntan blifve lång 
Om vi en herde nu ej hade 
som manligt tolkar Herrans ord 
Ja alla sagt som nu jag sade 
Han nitiskt föder Christi hjord.» 

(Orig. i utg:s ägo.) 

Prästen och församlingsborna 

Till prästen gick man för att ta ut lyssedel, få ut dössattest, 
anmäle vigs jet, ta ut frejdebetyg och prästbetyg. 

Man lade särskild vikt vid att prästen vid förrättandet av dop, 
vigsel och begravning skulle bära prästkappa. Prästen inbjöds 
alltid till barndop, bröllop, begravning, storkalas och skördefester, 
fast naturligtvis endast till mera välsituerade gårdsägare. Hos de 
fattiga förekom inga kalas vid dylika tillfällen. Nämndemannen 
och kyrkvärdarna försummade aldrig att inbjuda prästen med 
fru. Vid bordet placerades de alltid på de förnämsta platserna, 
i regel mellan ett par av socknens bemärkta förtroendemän. 
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Vid bröllop var det sed, att prästen skulle dansa första valsen 
med bruden, han »skulle danse krona tå brura», hette det. Ibland 
bad man prästfrun vara behjälplig vid brudens klädsel, i synner-
het vid ståndspersoners bröllop. 

Läkarkunniga prästfruar har det funnits i flera socknar på 
Glaskogen. Även om en och annan präst berättas det, att han för-
stod konsten att av vissa örter koka verksam medicin. 

Präster såsom föregångmän i jordbruk omtalas endast från 
Gillberga och Köla, där medlemmar av den välkända västvärm-
ländska prästsläkten Noreen skall ha infört en del nyheter i fråga 
om trädans skötsel, dränering och mossodling. 

Vad prästens personliga förhållande till sina församlingsbor 
beträffar, kan det sägas om en och annan, att han gjorde sig illa 
omtyckt, medan det om de flesta präster säges, att de stod i ett 
mycket gott förhållande till församlingsborna. De i det följande 
omnämnda prästerna Biur och Nyrn var ju illa sedda på grund 
av omoraliskt leverne. Komminister J. Ljungqvist i Älgå upp-
trädde på 1880-talet så aggressivt mot de frireligiösa, att det ofta 
uppstod skarpa meningsskiljaktigheter på husförhören. Åtskilliga 
lekmän var så bevandrade i Bibeln, att kniviga dispyter inte hörde 
till sällsyntheterna under hans tid. Det betraktades såsom något 
särskilt berömvärt, »te könne ha svare prästen», t.ex. genom att 
ha kunnat anföra ett bibelord, som satt honom på det hala. 

I allmänhet hyste man aktning och vördnad för sin präst och 
vid samtal med honom stod de gamle med hatten eller mössan i 
hand. Det var heller inte ovanligt, att man sökte upp honom för 
att få råd och tröst i enskilda angelägenheter. 

Prosten Göransson i Gillberga 

Enstaka präster hade rykte om sig att ha studerat svartkonst i 
Wittenbergs berömda skola. Mest bekant inom undersöknings-
området var Gillbergaprosten Göransson (1712-1769), vars minne 
alltjämt lever och om vilken det än i dag berättas märkliga histo-
rier. Fastän inte något förut okänt sägenmaterial om honom har 
framkommit vid samtal med sagesmän i skilda socknar, torde 
de här nedan meddelade sägnerna i egenskap av varianter inte 
helt sakna intresse. 
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Grevinnan på Apertin hade fått dansarsjukan såsom straff för 
sitt onda leverne och för sin hårdhet mot sina underlydande. På 
en bal dansade hon så flitigt, att alla kavaljererna blev uttröttade 
och måste ge upp. 

Till slut kom en främling in i balsalen och bjöd artigt upp den 
dansanta grevinnan. Det blev en dans, som de närvarande aldrig 
glömde. Främlingen, som inte var någon annan än »Gammel-
Erik» eller »Horn-Per», dansade så vilt med henne, att »biogen 
stog henne i skonna, di vart fulle tå blog». 

När grevinnan ville avbryta dansen, tvingades hon av sin kaval-
jer att fortsätta timme efter timme. Slutligen stod hon inte ut 
längre. Man sände bud på prosten Göransson, som var beryktad 
för sina svartkonster. Han kom åkande med fart, men i en backe 
slant ena kärrhjulet av och ådonet hade sånär vält omkull. Men 
Göransson hade upptäckt, vem som sökte bromsa honom, så han 
ropade: 

— Ha du tuke hjule tå kärra mi, så blir du hjul sjal! 
Och så stor var hans makt över den ondes anhang, att den små-

djävul, som hade slitit hjulet från axeln, själv måste tjänstgöra 
som hjul resten av vägsträckan till Apertin. Först inne på grevin-
nans gård löste han smådjävulen och skyndade in i balsalen med 
Bibeln i hand. 

Göransson kom i sista momangen, grevinnan hängde medvetslös 
på den ondes arm, medan dansen alltjämt virvlade fram över 
golvet och blodet »skvatt tur skonna på grevinna, så ho va blogi te 
högt ovom knä'a». Genom att läsa kraftiga bibelord lyckades pros-
ten förmå den onde att stanna, han befriade grevinnan från 
hennes hemske kavaljer och visade bort honom. Men den onde 
hade ingen lust att försvinna. Då borrade Göransson ett litet hål 
i blybandet på ett fönster och läste så kraftiga besvärjelser, att 
djävulen under ett förfärligt skrikande och tjutande gjorde sig 
så smal och liten, att han kunde slinka ut genom hålet. Svavellukt 
låg länge kvar i balsalen. 

En person hade bestulit prosten Göransson och råkade någon 
dag senare möta prosten på landsvägen. Denne bar sin bibel under 
armen men sade ingenting. Det visade sig vara stört umöjle för 
mannen att taga sig förbi prosten. Fötterna liksom låstes fast vid 
marken. Först sedan tjuven hade bekänt stölden och läst ett an- 
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visat stycke ur Bibeln, varvid denne gjorde en anteckning om den 
lästa texten, blev han fri och kunde fortsätta sin väg. 

Händelsen skall ha inträffat mitt på ljusa dagen, men ingen mer 
än tjuven kunde se prosten. 

En dag gick prosten som vanligt och såg över drängarnas arbete 
på åkern. Han var en mycket intresserad jordbrukare och hade 
drivit upp sitt eget jordbruk till det bästa och mest inbringande i 
trakten. 

Sedan han en stund hade iakttagit en av drängarnas plöjning, 
ropade han honom till sig. 

Jag hör himmelens klockor ringa, sade han. 
Å tänk, om en könne få höre nö tocke rart, sa drängen. 
Ställ dig här på mina fötter, sa prosten. Drängen gjorde så. 

Då hörde även han det underbara ljudet av himmelens klockor. 

En mycket spridd sägen förtäljer, att prosten Göransson en gång 
lär ha bundit pesten. Han bant pästa vid en stor enbuske eller 
ett enträd i Gillberga, sedan benämnt Gillbergaenen. Den enen 
vågade ingen människa hugga ned. 

Pesten personifieras i sägnen till en gammal krokig gubbe och 
en ung flicka, som kom vandrande från by till by. Gubben var 
utrustad med en riva eller kratta, flickan med en soplimme 
(kvast). Om paret stannade utanför en gård och gubben använde 
krattan, betydde det, att några personer i den gården skulle över-
leva pesten. Men sopade flickan med kvasten, »da strök di må 
sjlätt varäveli en, dä tuk allt dä, jämt allt». 

Men prosten Göransson, han visste på råd, han. En vacker dag 
mötte han pästa och kunde med sina starka läsningar hejda 
den. Och inte nog med det, »han batt'a allt ågg». 

Här ska du stå, så länge som dä finns hår på en nyfödd 
fölunge å e ti därätter, sa han. 

Han menade, att pesten skulle stanna där lika många år, som 
det skulle tarvas för att räkna alla håren på en fölunge, »å di ä 
söm en vet otali'e, å dä skulle ta e evihet te plocke tå döm». »Må 
tia därätter mente han eviheta, förstår sä. Åra å håra di går, men 
tia därätter, ho går allri». 	

A. K. N., Älgå, f. 1873. 
A. 0., Älgå, f. 1878. 
Uppt. 1944. 

5 Ernvik 
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En avskedad präst 

I Järnskog fanns i slutet av 1600-talet och början av 1700-talet 
en »kapellan Anders Biur», egentligen Andreas Erici Biur, som 
man än i dag minns fula historier om. Han hade tydligen levat ett 
sedeslöst liv och blev år 1706 avsatt från sitt ämbete. I egenskap 
av kapellan för Järnskogs och Skillingmarks församlingar bodde 
han i Hofstens kapellansboställe i Järnskog, numera hörande till 
Köla socken. 

Av Järnskogs dödbok ser det ut, som han skulle ha varit av 
finsk börd från Silbodals finnskog. Hans dotter Annika gifte sig 
1704 med finnen »Johan Johansson Bössesmedh» från Sörboheden 
i Karlanda finnskog. Hon hade då i två år varit änka efter läns-
mannen Anders Tollberg (dödb. i GLA). 

På Hofsten hade Andreas Biur låtit allting förfalla. Sedan konsis-
toriets dom om avsättning hade fallit, bodde han med sin familj 
kvar på Hofsten i ytterligare tre år, men då han ingenting ut-
rättade för att förbättra den vanskötta kaplansgården, blev han 
vräkt. Vid avsyningen visade det sig att tak fattades »på Stallet, 
weedskiuhle, Booden och Cammaren, Noch Syller i stallen, 3 hwarf 
i Jorden war ner sunken. Uppå Ladu Byggningen, som eliest war 
behollen, Små Creaturs Husen och Fähusett woro ock icke heller 
behållne Taak, ter till med fähuset utan behörigt inrede. Kiällaren 
war förderfwat, nederfallen och intet Taak på, Cammar spijsen 
förderfwat och nederrefwen til taket». (Syninstrument 1709). 

Om denne kaplans vilda leverne, om hans erotiska snedsprång 
och oäkta barn talas än i dag. Han dog i stort armod. 

Då en präst på detta sätt blev avsatt, hette det, att »di tuk 
prästekappa å kraven tå'en». 

Den »förtrollade» prästen 

Komminister Anders Nyrffi i Älgå var värmlänning och född 
1793. Han uppehöll komministertjänsten i Arvika landsförsamling 
och Älgå socken i trettio års tid och avled i Arvika 1857. 

Om Nyr&I berättas en hel del, som inte lämpar sig för tryck-
ning. Så mycket kan dock sägas, som att han var begiven på 
starka drycker och levde ett omoraliskt liv. Han var ogift men 
hade två döttrar, den ena blev gift med Skomaker-August i Sig- 
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fridstorp, Glava socken, själv var hon småskollärarinna, den 
andra ingick äktenskap med Mal-011e på Bråten i Fröbol, Älgå. 
Namnet hade han fått på grund av att han tillverkade maler 
eller mjärdar av bast. »Dä va rolit å gå te Mal-011e, för han va 
enastående bra te ljuge», heter det. 

Det hände, att pastor Nyrffi försummade gudstjänsterna. Or-
saken var onykterhet. Efter en viss händelse måste han ofta be-
gära tjänstledighet och slutligen utarrendera komministergården 
till sin vikarie. Själv bebodde han därefter en gård i Gördsbyn i 
Älgå men insjuknade plötsligt och måste söka läkarvård i Arvika, 
där han som sagt avled. 

Händelsen utspelades år 1836 hemma hos trollkarlen Mattias 
Persson i Glasnäs (se del II). Den berättas i flera varianter. En av 
dem är denna: 

Mates i Glasnäs var svårt sjuk och förstod, att han skulle dö. 
Han kallade till sig komminister Nyr&I för att skriftas och begå 
nattvarden. Hustrun mötte prästen i dörren och klargjorde för 
honom, att nu blir det en svår stund, för den onde är redan inne 
hos Mates för att hämta honom. Det var allmänt känt, att Mates 
hade försvurit sig åt djävulen. 

Då prästen steg in i rummet, där Mates låg, fick han se en stor 
svart hund med eld i gapet ligga över bröstet på trollgubben. Mates 
bad prästen befria honom från det vedervärdiga odjuret. Prästen 
slog upp Bibeln, men gång på gång »spratt den tur hanna på'en». 
Han läste i alla fall de kraftigaste gudsord, han kunde finna på, 
och »hunden» kröp sakta ned mot fötterna på Mates, men det var 
omöjligt att läsa honom helt ur sängen. Prästen förklarade för 
Mates, att någon nattvard kunde det inte bli tal om, så syndig som 
han var. Han hade nämligen fått honom att erkänna de rysligaste 
synder. 

Till slut måste prästen lämna sjukrummet och kom ut i köket, 
vit i ansiktet och med fasa i blicken. 

Den som visste så mycket, som pastorn nu vet, sa Mates 
hustru. 

Tacka du Gud, att du slipper veta det, blev prästens svar. 
Från sjukrummet hördes Mates ropa, att om inte prästen kunde 

hjälpa honom att bli fri från djävulen, så skulle han ställa så, att 
prästen från den dagen inte skulle kunna predika. Hans ord lär 
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ha fallit så: »Så länge dä finns kött kvar på minne döe ben, så 
länge ska dä dröje, inna du ska könne beträ prediksto'ern». 

Andra säger, att Mates tillfrisknade för en kort tid. Vid besök 
på kyrkogården en söndag efter händelsen i Glasnäs frågade 
Mates kyrkväktaren, om det var tillåtet att sjunga vilken psalm 
som helst på kyrkogården. Jo, det var tillåtet. I samma stund som 
pastor Nyrai besteg predikstolen, stämde Mates med ljudlig röst 
upp psalmen: 

Ho Satans boning tänker på 
och de fördömdas pina, 
Hans blod av fasa stelna må, 
Hans kraft av ångst förtvina. 
Där masken gnager, som ej dör, 
Där elden ej skall släckas, etc. 

Följden blev, att prästen inte förmådde predika utan måste 
lämna predikstolen, heter det. 

Det har intresserat den som skriver detta att i församlingens 
kyrkbok se efter, om traditionsbärarna har rätt, då de påstår, att 
komminister Nyral aldrig kunde predika efter besöket hos Mates 
i Glasnäs. Jag har då funnit, att fr.o.m. 1836 måste Nyr&I ofta 
begära tjänstledighet, och tjugo år efter Mates begravning nödga-
des han utarrendera komministergården i Älgå till sin vikarie på 
fem år. Själv flyttade han till en gård i Gördsbyn i samma socken, 
men strax därefter insjuknade han och måste fraktas till Arvika 
för att få läkarvård. 

K. A., Älgå, f. 1882. 
A. 0., Älgå, f. 1878. 
A. N., Älgå, f. 1888. Uppt. 1943 o. 1946. 

Enligt annan sagesman räddade sig Nyr&I från suspendering 
för superi genom att han blev allvarligt sjuk. På egen bekostnad 
måste han i flera år hålla hjälppräst. Han lär enligt denne sages-
man ha avlidit i en liten stuga på Sunds ägor i Arvika socken, där 
han en tid hade levat i fattigdom. 

NyAn skall ha varit en »väldi kortspelere». Efter husförhören 
brukade han stanna i gården och kortlapparna kom fram. Man 
spelade ofta kort hela natten, sägs det, men på morgonsidan, det 
var en söndagsmorgon, stack plötsligt ett svart djurhuvud med 



69 

eldrött gap upp över bordkanten. Då avbröt prästen kortspelet. 
Efter den händelsen skall han över huvud aldrig ha velat spela 
kort mera. 	 E. A., Älgå, f. o. 1865. 

J. N., Älgå, f. 18—. 

Prästen och tjuven 

Om kyrkoherden Anders Årffi i Rölanda, Dalsland, berättar en 
avlägsen släkting. En av kyrkoherdens grannar hade en gång lagt 
sig till med prästens arbetsvagn och gömt hjulen i sin brunn på 
gården. Emellertid hade någon råkat se, när tjuven hissade ned 
hjulen i brunnen och anmälde det för kyrkoherden År&i. Denne 
svarade: »Vi skall ingenting låtsas om, men efter min högmässa 
nu på söndag får du och de andra församlingsboma höra någon-
ting från predikstolen». 

Ryktet om att kyrkoherden ämnade säga något särskilt hade 
spritt sig i trakten, så när högmässan tog sin början, var kyrkan 
fylld av en förväntansfull publik. Sedan predikan var avslutad och 
alla kungörelser och meddelanden upplästs, tittade kyrkoherden 
ut över de församlade, upptäckte bland dem även tjuven och 
började så läsa med hög röst. 

0, syndaträl, 
som vagnar stjäl 
att uti brunnen sänkas, 
bär mina hjul 
hem till mitt skjul, 
skall synden efterskänkas. 
I annat fall 
dig följa skall 
allt samvetskval och fasa, 
och du helt visst 
en gång till sist 
bli slängd på Satans brasa. 

Morgonen därefter stod arbetsvagnen på sin plats i skjulet. 
Kyrkoherden var min morfars farbroder, slutar sagesmannen. 

E. R., Älgå, f. 1870. 
Uppt. 1942. 
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En originell komminister 

Komminister L. G. Arhenborg i Järnskog, enligt uppgift född 
1841 i Värmland, var beryktad för sin snålhet och girighet. Han 
var vice komminister, då han på 1880-talet sökte komminister-
tjänsten i Älgå. Antalet sökande var endast tre med Arhenborg. 

Dagen före valet kom han sent på kvällen traskande barfota till 
Fröbol. Stövlarna bar han i handen för att spara dem. I en gård i 
Fröbol bad han om nattlogi, men moran där avvisade honom med 
beskedet, att »här tar vi inte emot luffarer». Hur han ordnade 
logifrågan den gången är obekant, men tidigt på söndagsmorgo-
nen, redan klockan åtta, kom han in till kyrkvaktmästaren och 
ville genast avlägga predikoprov. 

— Herr pastor, sade kyrkvaktaren, dä bare på jula vi har otte-
sångsgusstjänst. 

Den originelle prästmannen blev förstås inte vald. 
Det berättas också, att då hans barn i hemmet grät av hunger, 

tröstade han dem med orden: »Dreck vatten, så går dä snart över». 
För att lindra nöden i komministergården skickade en dag 

prosten i Köla, Olof Persson, en femtiokronosedel till fru Ahren-
borg. Men komministern fick reda på det och tog ifrån henne 
sedeln för att sätta in den på banken. 

I slutet av 1890-talet begärde och erhöll han avsked från präst-
tjänsten i Jämskog och Skillingmark. Han var då ännu inte 
pensionsmässig. Han skall ha avlidit av svält i Leipzig 1892. 

E. R., Älgå, f. 1870. 
Uppt. 1948. 

Prosten Peterson i Glava 

Kontraktsprosten Thure Peterson var född i Jönköping 1849, 
prästvigdes 1875 och utnämndes till kyrkoherde i Glava 1886. Han 
avled på sin gård Hult i Glava 1932. 

Prosten Peterson var en myndig och lärd man, som väckte 
respekt. Men det fanns åtminstone en sockenbo i Älgå, som vågade 
skämta med honom. Det var Anders Gustafsson i Valnäs. Som 
ung tjänade Anders dräng på Glava prästgård. En sommardag 
plöjde han en träda, som var ovanligt hårdarbetad, och under 
arbetet svor han, »så dä oste å brände». Prosten kom för att se 
på resultatet av plöjningen och råkade höra svordomarna. »Hur 
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länge ska Anders tjäna djävulen?» frågade han. »Inte en da 'änger 
än te den 24 oktober», sa Anders och tänkte på den allmänna 
flyttningsdagen. 

Historierna om prosten Peterson och Anders i Valnäs är många. 
En lyder så: 

Anders rodde prosten över Glavsfjorden till Sund i Arvika 
socken. Anders frågade med oskyldig min, om prosten önskade 
ro eller ösa. Han valde att ösa. Det visade sig snart, att prosten fick 
ett fasligt schå med ösandet, ty vattnet steg rätt kraftigt i ekan. 
Men fram kom de och Anders stack ut igen. Då frågade prosten: 
»Hur ska du bära dej åt att klara dej hem nu då, om ekan rinner 
på det viset? » — »Ja, då luter jä fäll sätte i tappen», sa Anders. 

K. A., Älgå, f. 1882. Uppt. 1944. 

Biskopsvisitationer 

Från ett par biskopsvisitationer i Älgå socken kvarleva minnen. 
Den ena hölls år 1865 och då lär ingen sådan visitation ha före-
kommit på 25 år. Biskop var då A. N. Sundberg och i visitationen 
deltog även prosten L. P. Gagner i Arvika samt församlingens 
komminister J. E. Brinck. 

Prästerskapet angrep ungdomens lekstugor och talade om vådan 
av dylika tillställningar. Lönnkrögeriet var föremål för långa 
överläggningar. Särskilt på »finneskogen» förekom denna olagliga 
sed. Dansen vid anordnandet av lekstugor fördömdes på grund av 
att den drog så mycken osedlighet med sig. Klagomål framfördes 
från befolkningens sida över det stora antal tiggare från andra 
socknar, som årligen gjorde befolkningen ohägn. 

Den andra biskopsvisitationen, som man alltjämt berättar om, 
företogs år 1880, då flera av sagesmännen var närvarande i egen-
skap av »läsbarn». De var samtliga ditkallade för att förhöras. En 
sagesman berättar: »Jag minns, att vi var riktigt rädda för denna 
dag, men som jag hört omtalas var biskopen snäll och vänlig. Alla 
läsbarn fick var och en sin fråga att besvara. Det gick rätt så bra.» 

Denna gång påtalades särskilt oseden att förmögnare personer 
höll gästabud i flera dagar vid bröllop och begravningar. Hus-
förhören kritiserades på grund av den minskade närvaron, särskilt 
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ungdomen lyste då med sin frånvaro. Det uppgavs, att det berodde 
på att många hade utvandrat till Amerika, andra hade begivit sig 
på arbetsförtjänst till Norrland och Norge. 

Prästerskapet klagade över de allt talrikare kolportörer, som 
hemsökte socknen och grannsocknarna. Kolportörernas verksam-
het medförde, att kyrkornas gudstjänster besöktes i mindre ut-
sträckning än förut och av ett mindre antal församlingsbor. 

A. 0., Älgå, f. 1878. 
A. B., Älgå, f. 1870. 
J. M., Älgå, f. 1866. 
Uppt. 1944. 

Kyrkobetjänte 
Kyrkvärdarna 

Benämningen i Älgå var körkvärd och hustrun hette körk-
värdsmor. Tillsammans kallades samtliga innehavare av kyrkliga 
tjänster körkbetjänte. 

I Älgå ålåg det klockaren, ej kyrkvärdarna, att stöpa julljusen. 
Det framgår av ett protokoll från år 1807: »Klockaren skall hafwa 
16 sk. i skrif=peimingar, och 16 sk. allt i Banko för beswäret med 
Jule=Ljusens stöpande». 

Kyrkvärdarna förestod Sockenmagasinet och utlämnade och 
förde räkenskaper över all säd till behövande. Även förvarandet 
av nattvardsvinet och oblaterna anförtroddes dem. De förde också 
kyrkans räkenskaper och var ansedda män. Fanns någon riks-
dagsman inom socknen, utsågs han i regel till kyrkvärd. I Älgå 
hade man åtminstone i början av 1800-talet två kyrkvärdar, varav 
den ene var ordinarie, den andre vice kyrkvärd. 

Några protokollsutdrag får belysa kyrkvärdarnas göromål, då 
sagesmännens uppgifter är ytterst torftiga. 

1785: »Den oinredda kammaren uti Soknestugan skall i Sommar 
inredas, och Kyrkowärdarne tillsades, att efterse, om nödiga 
bräder woro at tillgå, samt om wärkställigheten häraf besörja ». 

1807: »Församlingen bewiljade, att kyrkowärden, som förer 
Räkningarne, skall hädanefter hafwa 2 Rdr Banko i Lön, för 
Oblaterne 32 sk Banko». 

1834: »Man klagade att Venerisk smitta yppat sig i Strand, der 
man fruktade att flera personer voro angripna. En besmittad piga 
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var redan upptäckt, och skulle nu insändas till Lazarettet. Skjuts-
penningar till Carlstad besörja Kyrkwärdarne». 

Kyrkvärdarna hade vård om kyrkans silver, de satte fram natt-
vardsvinet, insamlade kollekterna och lämnade in kungörelserna 
till prästen, då de skulle uppläsas frän predikstolen. Ingen av 
mina sagesmän har hört talas om att kyrkvärdarna hade hand 
om ljusstöpningen till kyrkan. Snoppandet av kyrkljusen ålåg 
enligt uppgift kyrkvaktaren. 

Den som utsetts till kyrkvärd tilltalades med titeln även i var-
dagslag och innehade hedersplats vid begravning, bröllop och 
barndop samt på större kalas. 

Kyrkvaktaren 

Åtminstone i Älgå socken hade kyrkvaktaren i början av 1800-
talet även skyldighet att lära fattiga barn läsa. Om inte socknens 
egen kyrkvaktare var lämplig därtill, skickades barnen till grann-
socknens. I socknens äldsta bevarade Räkenskapsbok står an-
tecknat för år 1807: »Till Kyrkiowäktaren i Stafnäs (socken i Gill-
bergs härad, AE) för 3ne Barns undervisning i innanläsning 
1 Rdr. 28 skr.». 

År 1808 antecknas: »Till Sockne Skole Mästare utwaldes Kyrko-
wäcktaren» (därmed avses f.d. knekten Jon Ersson Ränksfeldt, 
som den 15/5 samma år valdes till kyrkvaktare, AE). 

År 1811 slutligen antecknas: »till kyrkoväcktaren Renksfeldt för 
samma besvär med 3 Fattiga Barn» (här avses undervisning i 
kristendom, AE). 

Några uppgifter om kyrkvaktarens löneförmåner i socken-
stämmoprotokollen kunna kanske försvara sin plats i samman- 
hanget. År 1839 har gamle kyrkvaktaren Per Wahlman avlidit 
och ny skall utses. Tre äro på förslag: »F.d. Fältjägarne Erik 
Ström, Erik Fin och Olof Ränk». Efter röstning blev Ström »ut-
sedd till Kyrkoväktare i Elgå med vanliga löneförmoner dem 
mängden erkände, nl. (=nämligen) en kappe Hafra af (vardera) 
Matlaget». 

Något längre fram synes kyrkvaktarens löneförmåner ha för-
bättrats därigenom, att han fick rätt att uppbära kollekten annan- 
dag påsk, pingst och jul. Det framgår av följande protokolls-
utdrag från år 1848: »Församlingens kyrkovaktare (!) anhöll att 
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få utbyta sina tilldelade Annandags Collecter till andra Helge-
dagar, som sålunda beviljades att Han får upbära 3 Collecter En 
på Böndagen, En på Midsommardagen och En Annandag Jul». 

Vid denna tid hörde det alltjämt till kyrkvaktarens sysslor att 
på begäran upptaga gravöppningar på kyrkogården mot viss be-
talning. I ett protokoll från år 1849 heter det härom: »Kyrko-
vaktaren klagade deröfver att liqvid för Graföppningar nog länge 
fördröjes och stundom alldeles uteblifva, hvarf öre Sockenstäm-
man ville hafva vederbörande allvarligen erinrade, att, då Kyrko-
vaktaren anmodades verkställa graföppningar, arfvodet derföre 
bör contant betalas innan arbetet företages». 

Benämningen var körkväktern. Det synes av protokollen ha 
varit sed att alltid välja kyrkvaktare bland f.d. soldater och fält-
jägare. Även i grannsocknarna var så förhållandet. Kyrkvaktaren 
tjänstgjorde även såsom körkstöt. Han hade då en ganska lång 
käpp, försedd med en svarvad kula i ena änden, med vilken han 
stötte till de sovande. Särskilt många sovande var det på jul-
ottan, då många kyrkobesökare hade tagit sig litet för mycket 
till bästa före avfärden och dessutom bjudit varandra ur flaskan 
ute på talbacken. 

I sin egenskap av gravöppnare kallades kyrkvaktaren dö-
grävere. 

Ringkarlar 

I Älgå furmos särskilda ringkarlar åtminstone från och med 
1830-talet. Några anteckningar ur stämmoprotokollen må belysa 
deras förhållanden. 

1835: »De nu varande Ringkarlarnas beting uphörer med Ny-
året. Dock kunna de icke bortgå förrän nya blifvit anskaffade, 
hvarom det emellertid åligger Kyrkvärdarna att besörga». 

1840: »Sammanringningsarfwode betalas hädanefter af Maga-
sins Cassan». 

1844 (säkerligen i anledning av konung Karl XIV Johans död) : 
»Den dagliga klockringningen, som började den 15 ds, ansvaras 
tills vidare beslut hinner fattas, af Anders Fogelberg i Skyberg 
och Nils Ersson dersammastädes, mot ett arvode af 32 sk Be° 
hvarje dag». . . . 



75 

»Från och med den iste  instundande April ansvaras den dagliga 
Sorgringningen, emellan kl. 12 och 1 på dagen, af Erik Jonasson 
i Fröbol, intill dess ringningen upphörer; mot ett af församlingen 
bestämt arfvode af Sex =6= Rds Rgs för hvarje vecka. Betalningen 
utgöres af alla Skattskrifna Matlag inom Församlingen, såväl 
jordägare som torpare och inhyses, med Åtta Sr Be° för hvarje; 
Och skola medlen af Byfogdarne utdrifvas till Klockaren Nils 
Nilsson inom April Månads slut detta år». 

1852: »Församlingen, kallad till denna Sockenstämma för att 
öfverenskomma om arfvode åt Ring-Karlarne, som bestridt Tolf-
Ringningen efter H. K. Höghet Prins Gustaf, beslöt att betala 
1 rmt RGS för timman, med tillsammans 4 rmt Samma mynt, för 
4 dagars ringning, hvilka medel togos ur Magazinets Cassa». 

Sexmännen 

Allmänna benämningen var sexmän, ehuru även rotemästare 
begagnades, någon gång byamän. 

Hur långt tillbaka i tiden sexmannainstitutionen går, känner jag 
ej till, men sådana fanns i Älgå före 1784. Protokoll före denna 
tid är ej längre bevarade. I Köla socken fanns åtminstone en 
sexman år 1664 enl. sockenstämmoprot. i Landsarkivet, Göteborg. 

I Älgå utsågs sexmännen på sockenstämma, vilket framgår av 
talrika stämmoprotokoll från 17- och 1800-talen. Det var just 
ingen eftertraktad syssla att vara sexman, säger mina sagesmän. 
Den som åtagit sig sysslan, blev ganska illa sedd inom roten. 
Socknen var nämligen indelad i rotar och i varje rote tillsattes 
en sexman. Antalet rotar synes ha växlat. Vid ett tillfälle år 1796, 
då särskilt många bråkstakar uppträdde inom socknen och något 
extra måste göras för att åter skapa ordning och tukt inom för-
samlingen, tillsattes ej mindre än 18 sexmän. I allmänhet torde 
dock antalet ha varit sex och rotarna lika många. 

Några citat ur protokollen visa, vilka åliggande sexmännen 
hade. 1785: »Enligt embets memorialet af d. 24 Nov. 1784 så wäl 
som enl. förra beslut, tillsades sexmännen, att de skola påminna 
de insoknes fattige, att ej tigga — utom Soknen, samt hos Pastor 
angifva de utsoknes, då han will i godo förmå dem till att hör-
samma kongl. förordningar och andra Stadgar; men ifall detta ej 
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hade åsyftad wärkan, skola Sexmännen angifwa dem hos Krono 
Betjäningen, som bör lämna handräckning, enl. samma Ämbets 
Memorial». 

»Den som går i uthus med eldslågor och obetäckt eld, skall sitta 
en söndag i Stocken, änskönt ingen skada sker, hwilket sexman 
och husbönder böra angifwa wid Soknestämman». 

Då det samma år gällde framforslande av material för kyrko-
murens reparation, antecknades i protokollet: »Sexmännen till-
sades och åtogo sig, att hwar i sin Rote noga efterse det alle häruti 
fullgöra sin Skyldighet och framskaffa förswarliga Materialier». 

1778: »Den af ungdommen, som emot sina föräldrars och Hus-
bönders wilja och samtycke går bort och föröfwar ocurt (!), skall 
sitta i stocken, hwaröfwer församlingens Sexmän och Byamän 
skola hafwa alfwarsam upsigt och de brottsliga hos Pastor genast 
angifwa ». 

Då några församlingsbor uraktlåtit att på bestämd tid köra 
fram material till kyrkomurens uppförande ålades, att »af hwar 
och en resterande genast utmäta de förr utsatta 2 skr» plikt samt 
de bristande, wid lika wite, wara förbundne, att i winter denna 
deras skyldighet fulgöra» (1787). 
1789: »Uppå Församlingens åstundan, ålade Pastor Sexmännen 
att re gånger hwart År, nemligen i october och aprill Månader 
gå brandwakt för att afsyna alla skorstenar i sin Rote, förmana 
dem, som hafwa bristfälliga, att genast omlaga dem, och om det 
icke har åsyftad werkan, instämma sådana till Soknestämman». 

1834: »Vederbörande Sexman skall till Elgå kyrkoråd inkalla 
unge drängarne A. P. i Sulvik och P. 0. i Rådane, vid 32 S Ben 
vite för hvardera, jemte vittnen . . . Ynglingarne äro angifne för 
ett lättsinnigt handhafvande af skjutgevär, om aftonen sistlidne 
Påskdag. 

Dessutom anmälde Pastor att en tilltagande högst vådelig spel-
sjuka inrotadt sig hos ynglingarne; så att icke allenast vanliga 
Kort utan äfven Kille spelas oförsynt och om penningar. Mot detta 
oskick varnades med skarpt alfvar; Sex- och Ordningsmän ålades 
vid ansvar att genast anmäla hvar och en Yngling som befinnes 
begifven på dessa förderfliga Spel». 

1839: ». . . Sexmännen äro skyldige, hwar för sin rote, inför 
Directionen uppgifwa, när och hwarest backstuga uppbygges». 
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1840: »Torparen Anders Haijus i Fröbohl hade blif vit frånstulen 
sina bästa kläder och lofvade Sockenmännen, att han genom sub-
skriptionslistors kringsändande inom Sexmans Rotarne skulle få 
insamla någon ersättning». 

År 1841 uppräknas samtliga dåvarande rotarna i socknen, och 
antalet är då sex. För fattigvården tillsattes särskilda rote-
mästare, men det framgår av protokollet, att även sexmän då 
funnos. I ett förslag till omorganisation av fattigvården av samma 
år heter det bl.a.: »Och är rotemästaren bemyndigad att utan 
lagsökning, endast med biträde af Rotens Sexman, verkställa ut-
mätning . . .» o.s.v. 

Sexmännen synas först och främst ha haft till uppgift att över-
vaka de enskildas liv och leverne samt fungera såsom ordningens 
upprätthållare och övervakare. Samtliga tillfrågade sagesmän 
framhåller de svårigheter, sexmännen hade att bemästra under ett 
skede, då spritmissbruk och slagsmål samt annan oordning hörde 
till de värsta och allmännaste osederna. Brännvin brändes ju snart 
sagt i varje stuga, även i de fattigaste hemmen, uppges det. Men 
det sägs också, att sedan sexmän blivit tillsatta, avtog så småning-
om de värsta osederna. 

Klockaren 
Klockarens bestyr 

Klockaren kallades alltid klockern och hans hustru fick heta 
klockermor. En klockare hade mycket att bestyra. Förutom sin 
kyrkliga tjänst skulle han även slå åder, då sjuka församlings-
bor så krävde. Vidare var han socknens vaccinatör. Han förde 
restlängder över dem, som vid kyrkoreparationer eller kyrkogårds-
arbete blivit efter med dagsverken eller försummat inbetala över-
enskomna avgifter. 

Om någon genom eldsvåda, olyckshändelse av annat slag eller 
på grund av tjuveri mistat sina ägodelar, hjälpte klockaren dem 
att sätta upp listor, som sexmännen hade att gå omkring med 
var och en i sin rote för att låta församlingsborna teckna på ett 
bidrag i penningar eller in natura. 

Ljusstöpningen till kyrkan skötte klockaren om, likaså tillverk-
ningen av de oblater, som skulle utdelas vid nattvardsbordet. Från 
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dessa bestyr befriades klockaren men vid obekant tidpunkt, vad 
socknarna på Glaskogen angår. 

Vid uppsättandet av alla slags skrivelser till myndigheter an-
litades klockaren. Han var även ofta rättegångsombud åt socken-
borna. 

På kalas i de större bondgårdarna inbjöds klockaren endast i 
de fall, då han var av en inte alltför ringa börd. 

Enligt ett sockenstämmobeslut av år 1806 var klockaren i Älgå 
befriad från skyldigheten enligt 1681 års stadga att undervisa 
barn. 

Klockaren skulle leda psalmsången i kyrkan och vid guds-
tjänster i andra lokaler. I Älgå hade man på 1830-talet valt en 
klockare, som saknade sångröst, varför man efter tillsägelse av 
prosten i Arvika måste vidtaga särskilda åtgärder, såsom ett pro-
tokoll förmäler (1836) : 

»Socknens Klockare Nils Nilsson i Lillevik, hade under Nådåren 
efter framlidne Herr Doctorn Ledamoten Lagerlöf, blivit vald 
och insatt i Embetet med det uttryckliga ehuru besynnerliga för-
beholl, att han skulle anskaffa och underholla en Substitut som 
kunde ansvara Choral-Sången, emedan Klockaren till denna 
hufvudsakliga del af sin Syssla, saknade både röst, kännedom 
och förmåga. Detta åtagande upfyldes likväl icke, förrän man 
vid Socknestämman 1831 alfvarligen påyrkade saken, då Klocka-
ren med Pastors och församlingens bifall fick ant'aga till Sångare 
Ynglingen Engström, som visade goda betyg att vara competent 
till Klockare- och Vexelundervisningslärare. 

För att mildra Klockarens afgifter till denna vicarius, fogades 
den anstalt att Engström för viss lön af Socknen skulle förestå 
Wexelundervisningsskolan, hvartill Klockaren ej var skicklig». 

Emellertid lockades Engström att mot högre arvode antaga 
tjänst i Gillberga socken, varför han flyttade dit. »Socknen måste 
således på samma gång sakna både Choral-sångare och Schol-
mästare. Pastor ärhindrade tidigt om nödvändigheten att åter-
besätta dessa lägenheter; hvarvid församlingen förklarade, att 
Klockaren kunde sjelf sjunga tills vidare, och afskedade gamle 
Soldaten Vikman skötte Scholan för billigare pris. Man förde nu 
samma språk, och någon yttrade att om Choralsång infördes, så 
finge Klockaren sjunga ensam. Man tycktes således vara liknöjd 
om att böra sjunga vår nya förträffeliga Psalmbok efter de 
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pröfvade och anbefalda nya Choral-Böckerna. Men Pastor vågade 
icke bifalla dessa församlingens åsigter af Choralsången så mycket 
mindre som den tillkallade nya Vexelundervisningsläraren icke 
eller i Scholan kunde, som i de andra Socknarna tillgår, i Sång 
handleda den upväxande ungdomen; hvarför äfven Pastor för-
klarade: att om inte Klockaren innom Julii månad — således 
fulla 5 månader efter den yppade vacansen — presterade en an-
taglig Choral-sångare, så hade han förverkat Sysslan, hvarom 
anmälan då komer att givas i Högv. Dom Capitlet». 

Klockare Gasslander 

En av Älgå sockens mest omtalade lärare var Bengt Lorentz 
Gasslander, född i Böda på Öland, där fadern var lärare och 
klockare. Gasslander föddes 1842, avlade folkskollärarexamen i 
Karlstad 1861 och anställdes i Älgå 1867. Han pensionerades 1898 
och avled två år senare vid besök på ett kafé i Arvika. 

Tidvis var han sjuklig och begärde upprepade gånger tjänst-
ledighet, stundom en hel termin, då han brukade dricka brunn i 
Arvika. Gasslander hörde till den sortens lärare, som ofta använde 
karbasen. Det förekom, att elever efter slutad skolgång överföll 
honom på landsvägen i skydd av mörkret. 

Hans stora intresse var juridik och rättegångsärenden och han 
uppträdde ofta vid tingen såsom sakförare och rättegångsombud 
på flera platser i västra Värmland. 

Många historier berättas om Gasslander. Några av dem åter-
ges här: 

»Gasslander var mer advokat än skollärare. En gång, då han 
var på ting i Karlanda och försvarade en klient, var även Karlanda 
sockens mest beryktade bondadvokat närvarande, den då 
90-årige Gustaf Gustafsson. Sedan denne hade åhört Gasslanders 
försvar för klienten, yttrade Gustafsson: »Jä töcker, jä ä bra te 
ljuge, men klockern i Älgå ä varre». 

Gästgivaren Nils Nilsson i Fröbol skjutsade Gasslander till 
Gunnarskog, där han hade fått hand om en process, vilken han 
också vann. På hemväg från tinget bad han gästgivaren hålla 
med hästen vid en gård. »Men här ska du fell inte tå lell? Här bor 
ju han, söm ha förlore måle i da för din skull». Jodå, just honom 
ville Gasslander råka. Då bonden fick höra, att han hade förlorat 
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målet, överöste han Gasslander med ovett. Men sådant tog denne 
lugnt, avvaktade slutet på tiraden och yttrade då: »Du skulle ha 
vänt dej te mäg, så hade du vunne processen i ställe för den 
andre». 

Om Gasslander var känd för stränghet och som hård tukto-
mästare, så stod inte komminister Fr. Ljungqvist i Älgå långt 
efter. En dag kom de vägen fram i sällskap och mötte då bonden 
Anders Persson i Valnäs. Ljungqvist frågade honom, varför han 
inte skickade sina barn till skolan utan behöll dem hemma. Svaret 
blev: »Dä inte sagt, att lärer'ane ske banke in kristendomen i 
bakä'en på ongane». 

På en av sina många förrättningar skjutsades Gasslander en 
gång av en person, som på grund av sitt utseende gick under 
namnet »Faen». Gasslander benämndes av sina ovänner »Gasten». 
På vägen möter de en före detta elev till läraren. Denne stannar, 
slår ihop händerna och utbrister: »Å gusjelöv Nu ha Faen änte- 
ligen toge Gasten!» 	 A. 0., Älgå, f. 1878. 

K. A., Älgå, f. 1882. Uppt. 1944. 



Kap. vi 

Sägner och folktro rörande näringslivet 

Jaktens folklore 

Jaktlyckan 

Den allmännaste metoden att vinna jaktlycka var att vid natt-
vardsutdelandet i kyrkan smussla undan en oblat. Om man sköt 
ett skott på en oblat med bössan, blev den skottsäker och omöjlig 
att skjuta bom med. Om denna sed har jag inte gjort någon sär-
skild uppteckning, då seden är välkänd av alla sagesmän, som till-
frågats om jaktens folklore. 

De som hade försvurit sig åt djävulen, kunde alltid räkna med 
jaktlycka. Dit ansågs alla trollkunniga höra. De behandlas i ett 
särskilt kapitel. 

Andra väsen, som det gällde för jägaren att stå på god fot med, 
var »skogens rådare». Dit räknade de gamle på Glaskogen märk-
ligt nog Peregrinus. Han betraktades såsom ett slags skyddspatron 
för och som ägare till djuren i skogen. Ett annat sådant väsen var 
skogsrån. Några uppteckningar skall visa detta. 
, 	»Om en skytt uppdagade till exempel en älgstig eller ett upptram- 
pat harspår och gick och passade detta men inte fick skjuta något 
på en tid, så bad han till Peregrinus, att han skulle skydda djuren 
åt honom på hans jaktområde, dvs, så att djuren inte gav sig åt 
annat håll. Det (=jaktområdet) hade han före jakttidens början 
med eder och besvärjelser förbehållit sig». 

En allmänt iakttagen jaktregel var, att då jägaren om kvällen 
nådde fram till en säter eller en kolarkoja för att övernatta och 
invänta tjäderns tidiga spel, så måste han vara noga med att inte 
föra väsen av något slag, sedan solen hade gått ned. Han fick t.ex. 
inte hugga ved. Det var varje skytts skyldighet att vid dylika 
besök i övergivna säterbodar och kolarkojor se till att vedförrådet 
inte tog slut, för att näste jägare inte skulle tvingas att störa 
6 Ernvik 
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skogens rådare. Denna föreställning är levande än i dag. Jag har 
många gånger vandrat på jaktstigen med traktens jägare, och 
ingen av dem har velat störa dessa skogsväsen efter solgangen. 

»Här fantes den jaktregel, att kom en skötte te e sätter eller e 
kölköje för te övvernatte, så skulle allting väre töst ätter solgangen 
för te inte störe rå'a. Dä trodde di, att då könne di väre säkre på 
jaktlöcke näste möra». 

Bruket att muta skogens rådare har också förekommit: 
»Dä fanns i min ongdom en gammel jägere, hans namn va 

Mattias Henriksson (omn. 1857 i ett auktionsprot.). Han bruckte 
allti kaste en slant övver vänstre axla, när han geck öt skogen. 
Dette kalle han te å mute skogsråa». 

Gamle Veckern, styv trollkarl, född o. 1840, och hans son Nils 
på Fjällboda, född 1866, samt dennes son Herman, f. o. 1904, alla 
tre brukade alltid skära av en kakbit, när de var på jakt och 
slog sig ned i skogen för att äta, och lät den ligga kvar på platsen. 
Den sistnämnde svarade på tillfrågan om anledningen, att den 
kände han inte till, men »far å farfar gjorde tocken ». 

Jaktlyckan kunde också förstöras, t.ex. om jägarna svor i sko-
gen. Därför var det en gammal regel, att på jakt skulle ingen 
svärja. Svordomar ville skogsrån inte höra. 

Den jägare, som stod i ett gott förhållande till skogsrån, gynna-
des av jaktlycka. En sagesman skrev följande och skickade mig 
vid ett tillfälle: »Det var en gammal jägare i min barndom (ber. f. 
1870), som gick under namnet Kulleruds-katten (bodde i Kullerud, 
Älgå). Jag skall berätta, vad jag själv har hört av honom. 

Han var ute på jakt. Det var på hösten, så det blev mörkt. Han 
beslöt sig för att övernatta i skogen, så han lagade i ordning en 
riktig brasa. Han somnade och hade sovit en god stund, då han i 
sömnen fick höra sin hund morra. Han vaknade, och vid elden 
stod den grannaste kvinna han någonsin sett, sade han. Det var 
skogsrån, sade Kullern. Hon pekade åt söder, däråt han hade sitt 
hem, och så pekade hon upp i träden. Då han på morgonen gick 
till sitt hem, fick han skjuta så mycket, han orkade bära». 

På min fråga till sagesmannen, vad skogsrån kunde mena med 
sitt pekande, blev svaret: »Ho mente, att där va hans' e s om-
råde, å i trätoppene satt h e n n' ases fuggler, å där han hadde 
lagt sä va h e n n' ases område». 
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En skytt, som hade försvurit sig åt den onde, fick hjälp av 
skogsrån i en kinkig situation: 

»De gamle berättade en saga om en skytt, som hade råkat ut 
för själva den onde. Han hade väl försvurit sig åt den onde, för 
han skulle bli tagen en viss dag. Men om han förmådde lämna den 
onde en fågel, som var så beskaffad, att den onde inte kunde taga 
den med sig, så skulle han bli löst från kontraktet. När den utsatta 
dagen kom, måste skytten bege sig till skogen. 

Man kan veta, att han var bekymrad. Men så mötte han en 
käring, jag tror det var skogsrån. Hon frågade honom, varför han 
var så bekyttad. Då talade han om detta med fågeln och den onde, 
och att denne skulle komma och taga honom till kvällen, om han 
inte kunde skaffa en sådan konstig fågel. 

— Det ska jag hjälpa dig med, sade hon. Hemma har du trä-
tjära, och så har du mycken fjäder efter alla de fåglar, du har 
skjutit. Tag hit ett kärl med tjära, och så tar du med dig bra med 
fjäder och strör ut på marken, sa käringen. 

Skytten gick hem efter allt detta, och så sade hon till honom, 
att han skulle bestryka henne med tjära. När han hade gjort det, 
rullade sig käringen i fjädrarna på marken, så hon blev alldeles 
belabbad med fjädrar över hela sin kropp. 

Sedan skulle han göra ett slags skoft och fästa det i bakändan 
på käringen, och en näbb av näver skulle han fästa i ansiktet på 
käringen. 

När det led mot kvällen, kom den onde och frågade efter fågeln. 
Då pekade skytten på denna konstiga fågeln. Den onde gick runt 
omkring käringen och tittade och lyfte på varenda fjäder, men de 
satt fast allihop. Käringen hade ställt sig på alla fyra. 

— Det var allt en märkvärdig fågel, du har skjutit, sade den 
onde och tog väl till att fundera. Men när han så synade käringen 
därbak, då blev han allt rädd, för där hade hon liksom två skåror. 
— Du får behålla denna fågeln för dig själv, sa han. Och därmed 
fick skytten vara i fred för den onde». 

Den jägare, som höll sig väl med skogsrån, kunde få hjälp med 
bössans laddning också. Det hände ju, att skytten bommade med 
det ena skottet efter det andra. Då hade någon avundsam jägare 
förgjort bössan. Men skogsrån visste bot för sådant. 

»Anders på Ramla (f. 1848) va en gang på fuggeljakt väst på 
skogen. Han geck å geck utta te å se nö'n fuggel, men te sjlut feck 
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han se e örrhöne i en trätöpp. Han va kar te smyge sä inM å 
sköt sköt på sköt på örrhöna. Men kan du vete, örrhöna ho satt 
där ho satt, å sköta gjorde henne allri ett dugg. 

Då feck Anders se e vådli fin mänske, söm stog ve trästammen. 
Han såg, att dä va skogsråa, så han fråge henne: 'Hålles ska jä 
gäre, nä jä skjuter bom så?' — 'Du ska ladde mä tjursbast å 
leljerot. Nu tar den onne mäg, som lärde dej bot!' 

Tocken for ho å skrek öppi ås'ene, så länge Anders va kvar i 
skogen. 

Men Anders ladde på dä vise, som han blett lärd, å senna sköt 
han allri bom mer mä den bösja». 

En variant av denna sägen har följande innehåll: 
Tvenne jägare misslyckades med en jakt vid södra ändan av 

Norra Mjögsjön, nära Korsbysätern i Järnskog. En tjädertupp, 
som de flera gånger hade skjutit på, ville inte dö. Plötsligt stod 
vid trädet en grann grönklädd skogsrå, som sade: 

— Di ha inte ladde rektit. Jä ska hjälpe dere, hur di ska gäre. 
Ta tjursbast å leljerot. Skam tar mäg, som lärde er bot. 

De gjorde, som hon hade lärt dem, och därefter lyckades de 
skjuta allt, de siktade på. 	 K. E., Järnskog, f. 1860. 

E. R., Älgå, f. 1870. 
A. 0., Älgå, f. 1878. 
K. A., Älgå, f. 1869. 

Ännu ett sätt att förvärva sig jaktlycka var att en torsdagsnatt 
smyga sig in på en kyrkogård, gräva upp ett döben och bära det 
på sig under jakten. Sedan behövde man aldrig gå tomhänt hem 
från en jakttur. 

»När Nils på Fjällbodas far (Veckern, del II) dog, så grävde Nils 
ner si bösje unner tröskel, där like skulle bäres ut. Då vart bösja 
krafti, så dä dog för henne allt ho peckte på, å ho geck dessutom 
rätt åg». 	 K. E., Järnskog, f. 1860. Uppt. 1942. 

Den som ämnade sig på jakt, skulle inte tala om för andra, 
vart han ämnade gå. Denna regel lever alltjämt kvar på Glasko-
gen. Om någon skytt talade högt om att gå till skogen och skjuta 
t.ex. fågel, nämnde han ett väderstreck eller en skogstrakt, som 
han alls inte hade i tankarna. Sade han sig ämna gå österut, så 
gick han i verkligheten t.ex. västerut. 
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Inte heller fick man önska jägaren god tur eller lycka till. 
Gjorde någon så, blev jakten misslyckad och det var bäst att alls 
inte gå till skogs. Dylika önskningar fick alltid motsatt verkan. 

Gamla jägare nämnde aldrig villebrådets rätta namn utan be-
gagnade noanamn. Älgen fick heta langben, vargen grdtass, 
björnen go far, ekorren talljösse, lodjuret göpe. En sages-
man ger förklaringen härtill: »Detta var för att få jaktlycka, samt 
för att de farliga djuren skulle bli bättre stämda mot både män-
niskor och djur» (kreatur). 

Om förhållandet mellan bössan och jaktlyckan kvarlever en hel 
del föreställningar. Vissa bössor var det »gå dö» i, andra »fanns 
dä inte dö för». För att få god död i bössan, måste pipan hopsmi-
das av flera sorters järn och stål, alltså stålbitar ur goda slidknivar 
och andra verktyg, järnbitar som varit likkistspikar osv. 

Förtrollat villebråd 

Om jakter på förtrollat villebråd kan många jägare berätta. Här 
följer några sägner. 

— Dä påstogs för mange år senna, att dä fanns en tröllhare 
här på skog'ene (i Älgå). Dä fanns en gubbe här, söm geck åt 
skogen tilit öm möran mä hu'en sin å ble borte i tre dager. Di 
trodde, att han hade gått té (avlidit). Hälles va han allt töst å in-
bö'en (inbunden) å'ssä, denne gubben, å brukte mö'e gå för sä sjal. 

Men han levde allt, å harjakta den hadde gått langt in i Nörge, 
men där ble ha'ern sköten tå (för) gubben. Den ha'ern hadde 
bare ett öge, å dä satt mett i ska'el på'en. Dä sa'e di allt alle, nä 
di feck se ha'ern, att dä va en tröllhare. 

— Buste-farbrorn i Sättra hadde en gang fått opp en stor hare. 
Han va inte kar te få skjuten, fast han geck tebaka dit möra ätter 
möra, söllö (ser du). Hu'en hans'es jage denna ha'ern ideligen, 
ideligen, söllö. 

Men då tuk han å geck te Stavfältsguten (f. 1792, d. 1851, bodde 
i Järnskog, se del II), en gammal knekt, söm senna ble småskol-
lärare. Mi mormor geck i skole för hömmen di förste åra, ska 
jä segge dä. Stavfältsguten han tuk å ladde bösja hans'es, han. Nä 
dette va gjort, så försäkre han Buste-farbrorn, att nu kan du 
skjute själve skogsråa, sa han. Då geck han åt skogen en möra 
igen, söllö, för han velle bli tå mä denne ha'ern. Ä möcke rektit, 
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hu'en feck öpp'en, å dä small änne mä ett, söllö, å verkeligen, stöp 
inte ha'ern. 

Buste-farbrorn ble gla, kan du vete, å geck fram för te ta vare 
på denne store ha'ern. Men där låg ingen hare, utta han fant bare 
e gammel utsjleta disketvage. Dä va alltihop dä, söllö. Då begrep 
han, att e tröllkärnge hadde vure framme. Senna feck han höre, 
att jämt samme da'en, å när sköte small, hadde dä stöpe en kalv 
för e kärnge i närheta. Dä'mmä vart han säker på vem söm hadde 
förtrölle ha'ern, söllö. 

Axel i Sättra (f. o. 1920) va en gang ute på fuggeljaging. I 
e tall satt e örrhöne, å han löckes å smyge bra nock näre inpå'a. 
Han sköt, men höna ho ble sett'nas kvar, söllö. Sköt på sköt small, 
men örrhöna ho satt prissis som förut. Te sjlut ha han sköte opp 
all ammusjo'en sin, söllö, men ho satt kvar å va alldeles oskada, 
kan du vete. 

Rätt som dä va råke han te titte ve rota på tall'a. Då stog dä 
ett stort, grant fruntimmer där, söllö. Ho va klädd söm fruntim-
mer bruke vare. Dä va skogsråa, söllö. Då förstog han, att ho 
hadde samle opp vartenda haggel, å att örrhöna va henn'ases. 

Ola i Glasnäs smög en gång på e örrhöne, som hu'en hans'es 
skälle stånn på. När han kom lagöm i höll, så sköt han, å sköte 
träffe ågg, men ho satt kvar. 

Ve näste sköt feck han se flere örrhöner, å han ble vådli gla, 
kan en vete. Han sköt å sköt å tänkte, att här ska dä bli bra möe 
fuggel te å bäre hem. Å för hört sköt han sköt, så ble dä fler å 
fler örrhöner. Te sjlut vart di så månge, så dä satt e i var böske 
å på höräveli gren. Ola, kan du vete, könne inte ta sä fram för 
bare örrehöns. Hu'en hans'es kröp ätter backen sesånen (på detta 
viset), å han ble så kusli te mods, Ola, så han börje å springe, å 
en kan vete, att han sprang änne hem. 

Hu'en for söm ett sköt unner köksborde han, å han kom inte 
fram heller på länge, va di än locke å locke. 

Dä va en gubbe här på skogen, söm sköt en tocken tröllhare, 
di kaller. Sånne harer höll mö'e te blann enebösker. Dä syntes, 
för på di bösk'ene fanns dä tröllharedynge, å dä skulle väre spil-
linga ätter döm. öm di sköt på denne spillinga, så skulle dä 
träffe den ha'ern, söm hadde gjort dette. 

När gubben hadde sköte på spillinga å geck fram för te ta 
ha'ern, så fant han bare en tocken steckekarv (kärve av små hop-
buntade stickor till tändvirke för spis och pipa). 
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Här väst i Koppom va dä e tröllkärnge, söm hadde sjläppt 
ut en tocken tröllhare, di kaller. Di feck skjute på'en, så mö'e di 
va kar te, men inga sköt bet på'en. 

Men då va dä en tröllkunni person, söm ladde ett sköt må gam-
melt ärvt selver i, å då strök han allt mä, i alle fall. Men i samme 
stönn, söm ha'ern stöp, så stöp dä e ko i laggårn hos tröllkärnga. 

Tå ha'ern ble dä bare söm en litten steckehög kvar på backen. 
En björn hade rivit flera kreatur i trakten av Glasnäs och 

många skyttar hade varit ute för att försöka fälla besten. Men 
vid åsynen av odjuret hade de gripits av björnskälva och inte 
förmått lossa ett skott. 

Erik i Lankarsätern (Karlanda) och några andra gubbar över-
talade Mates att följa dem till skogs för att skjuta björnen. 

Mates, som till allt annat skall ha varit berömd björnskytt, 
ställde ut dem på pass, och drevet började. Besynnerligt nog small 
det inte för någon av jägarna, fastän Mates tydligt hörde, att 
björnen passerade deras höllstö. Det var björnskälvan, som an-
grep gubbarna igen. Men Mates stod trygg på sitt pass, för han 
hade laddat bössan på sitt speciella sätt. När björnen nådde fram 
till honom, sköt han den. 

Men frampå natten fick Mates ett otrevligt besök. Enligt en del 
sagesmän skall trollen ha kommit och anklagat honom för att ha 
skjutit deras bästa vallhund, enligt andra fylldes köket av en hop 
skogsrår, som krävde ersättning för »sin lickerste mjölkeko». I 
varje fall var Mates illa ute. Det berättas, att skogens väsen höll på 
att göre ve (ta livet av) Mates på natten. 

Hustrun märkte, att något var i görningen, men hon såg varken 
troll eller skogsrå, däremot en stor svart hund, som hade krupit 
under vävstolen och låg där och glodde. 

Det blev underhandling. Mates erbjöd följet pengar, men de 
dugde inte. »Di könne fell ha förvar't björn för bösja mi, så hadde 
jä inte sköt'en», sa Mates. Men han fick till svar: »Vi ha allt för-
vart'en mot di annre skött'ene, men mot däg könne vi inte för-
var'en, för du har den onne i bösja du, men dä har inte di armre». 

Mates måste taga fram silversaker, skrapa silver av dem och ge 
följet. Men de fick inte nog mycket. Tre gånger kom de tillbaka 
den natten och krävde mera. Till slut måste han ge dem en stor, 
dyrbar silverbägare, men då slapp han ifrån dem för den gången. 

N. A., Järnskog, f. 1866. 
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Salin i Mörtnäs sköt en gång en tjäder, som Erik i Lysåssätern 
hade förvare jämt utanför stugan sin. Där hade han tjädern i 
tre år, och den spelade varje vår. Om Erik inte kunde höra den 
ända in i stugan, så gick han ut och ställde sig på trappan och 
lyssnade på den. 

Denna tjäder sköt Salin. Men Salin »turde inte tale öm'met för 
Erik, fast han va inne i Erikes stuge samme möran». 

När Salin gick därifrån och var på hemväg, såg han den ena 
tjädern efter den andra, och han sköt och sköt, »men allri ett dugg 
han feck, nä, inte e fjär, fast han smällde på döm, så di vart full-
ständi rene frå fjä'r». 

När Salin gick förbi hemmavid, sa far min till honom: 
— Nu ha du allt sköte förfärli mö'e i da, Salin. Ja ha hört dä 

ha smölle hela möran ätter däg. 
Men då talade Salin om att nog hade han lossat många skott, 

men han hade inte fått såpass som en fjäder en gång. 
Det hade han, för att han sköt Erikes tjäder. »Salin turde allri 

tale öm'met för Erik, men Erik vesste't ändå han. Ja, den Erik, 
han könne mö'e han». 

E. S., Karlanda, f. 1869. Uppt. 1944. 

Emil i Våldalen (d. o. 1940) sköt en gang på en stor tjäder, 
söm satt i e alldeles sjlät fure nära Våldalen. Han sköt, menner'a 
elve sköt på'en, men allri ett dugg dä gjorde'n. Emil han stog 
unner talla, han, vett du, å smällde på'en dä ene sköte ätter dä 
annre. När alle sköta va sjlut, så sätte han ner bösja breve tall-
stammen å geck hem ätter ett kulsköt. 

Tjädern satt kvar, å han feck dä sköte ågg, men då for han ner 
på backen, men trur du inte han fortsatte å spele like gött. Men 
så rände hu'en iväg å bet ihjal'en. 

Han hadde sköte tjädern öt Kalle i Glasnäs, för han skulle få 
främma't frå Stockholm å hadde bett'en äntli te å skaffe nö'en 
fuggel. När Emil hadde lämne in tjädern i köke, så ba han Kalles 
käring te å skärselt noga titte ätter, när ho plocke fjär'a tå'en, 
var sköta hadde toge. »Jä ska inte ha nöa' betalning för fuggern», 
sa Emil, »för den ä nock så sönnersköten, så dä ä fäll bare filler 
kvar tå'en». 

Men kärnga ho fant inte anne än en litten blåakti fläck nära 
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huvve, dä va allt. Inte ett enda marke ätter vasken kule eller 
haggel va ho kar te lete opp på tjädern. 

G. E., Älgå, f. 1896. Uppt. 1944. 

En fante va inne hos mäg för långe senna å berätte öm en tröll-
hare. Då va en tå Melin'ane. 

— Harrkär'ane di ha sköte flere gånger på en hare, utta te 
få'en, sa'n, men bror min, han vesste, hur han skulle få'en, han. 
Han la litte vitt i sköte, å då dröp han. Men när han kom fram, 
så låg då bare en tvagestubb, söm låg där å daddre, sa'n å skok 
hänn'ene sinne å daddre må döm. 

S. J., Karlanda, f. 1866. Uppt. 1943. 

Den som framför alla andra på Glaskogen var beryktad för att 
kunna »vita» till sig villebråd och kunna stä både älgar och 
andra djur, var Mattias Persson i Glasnäs, omnämnd flerstädes i 
detta kapitel under benämningen Troll-Mates o.d. 

En morgon ämnade han sig ut i skogen för att skjuta fågel. »Å 
tänk, öm en fenge bli mä'ddä en gang å se, när du skjuter fuggel», 
sa hans hustru. »Då kan du få se nu strax», sa Mates, slängde 
upp dörren och bad henne komma med ut på trappan. Där stod 
de nu båda två, och så visslade Mates. 

Genast kom en orre flygande och slog till inom skotthåll. Mates 
sköt den. Om en stund kom en till, också den föll för ett skott. 
Och så fortsatte det, tills han hade fällt sex orrar. Men när den 
sjunde infann sig, sänkte Mates plötsligt bössan. Orren hade näm-
ligen horn. »Nu får då väre nock för i da», sa han och gick in. 

En annan gång ville drängen äntligen följa med till skogen. 
Tjädern hade börjat sitt vårspel. Båda tog sina bössor och följdes 
åt. När de hade hunnit ett litet stycke bortom inägorna, stannade 
Mates, och det såg ut, som om han menade, att nu var de framme 
vid spelplatsen. 

»Här ä'ddä fell ingen fjärånnlek», sa drängen förvånad. »Dä 
ska bli», sa Mates. Och det blev också tjäderlek. Inte mindre än 
sju tjädrar kom flygande och satte till att spela och antura sig för 
fullt. Mates laddade och sköt så hastigt han förmådde, medan 
drängens häpnad blev allt större. Men när den åttonde tjädern 
slog till i en tall, då lade drängen benen på ryggen, för den tjä-
dem liknade självaste djävulen. 
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Efter denna händelse blev drängen virrig för en tid, och aldrig 
mer ville han följa Mates på jakt av något slag. 

En tid hade Mates en annan dräng, som var litet för mycket 
begiven på att springa i skogen om vårmorgnarna. Han var sär-
skilt ivrig att gå på tjäderlek. 

En morgon, då drängen som vanligt ämnade sig iväg, sade 
Mates: »Dä kan allri stå rätt te mä bösja di, du skjuter ju allri 
rätt». Jo, mente drängen, han sköt nog riktigt. 

Då följde Mates med honom ut, och då satt en tjäder på taket 
i fullt spel. »Kan du skjute den där, du?» frågade Mates och 
pekade på tjädern. »Jo då», tyckte drängen och lade an. Men för 
varje skott bara skok tjädern litet på vingarna men fortsatte 
att spela som förut. »Jä ska freste å skjut'en åt däg», sa Mates. 
Tjädern damp genast i backen för skottet. Men när drängen 
sprang fram och skulle taga den, låg där bara ett par raggvantar. 

Men Mattias i Glasnäs förmådde också stä större villebråd. 
Skogsfågel vite han till sig med vissling, men annat villebråd 
lockade han fram till gården på annat sätt. 

En gång kom en glaväring (glavabo) till honom och ville, att 
Mates skulle skaffa honom älgkött, för han ämnade ställa till 
bröllop åt sin dotter. Mates lovade skjuta en älg åt honom. Bröl-
lopsdagen var hart när, men något älgkött hade glavabon inte 
sett till. Han gick alltså till Glasnäs och hörde efter, om Mates 
möjligen hade glömt sitt löfte. »Nej», sa Mates, »men du kan 
sätte dä e litta stönn, för jä ska gå ut e vänning». 

Mates kom snart tillbaka, bärande två unga björkar, som han 
hade fällt. Han ställde dem mot väggen vid kökstrappan och kom 
in i köket. »Nu ska du bli mä ut, så får du se på nå rolit», sa 
Mates. 

När gubbarna kom ut, stod en präktig älg där och åt av det 
späda björklövet. Mates sköt älgen och så fick glaväringen sitt 
älgkött. 

En berömd jägare från en grannsocken hade en gång jagat ett 
lodjur i flera dagar utan att lyckas fälla det. Han kom under sitt 
ivriga förföljande in på de stora skogar i Älgå, som ägdes av 
Matuas i Glasnäs. På något sätt träffades de båda i skogen. 

Sedan Mates fått höra jägarens berättelse om lodjuret, förkla-
rade han, att nog skulle det bli skjutet alltid. Han ägde en slidkniv, 
som var hopsmidd av »angerödder» efter trollkonstens alla regler 
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en julnatt, och den kniven högg han fast lågt ned på en trädstam. 
En del sagesmän uppger, att han därvid också läste något. 

»Nu kan vi gå hem te mäg», sa Mates, »du kan behövve få litte 
mat». 

Tidigt morgonen därpå följdes de åt till skogen. Döm om jäga-
rens häpna min, då han såg lodjuret helt beskedligt stå vid trädet 
och dia knivskaftet som en annan kalv. »Nu kan du passe däg å 
skjute», tyckte Mates, och så blev göpa äntligen fälld. 

E. R., Älgå, f. 1870. 

Förgjorda bössor och hur de botades 

Vad Mattias Persson i Glasnäs, Älgå, hade gjort med sin bössa, 
vet man inte, men det berättas, att den kunde »säga till», var ville-
brådet befann sig. »Det sades bestämt om Troll-Mates i Glasnäs, 
att han ägde en bössa, som visade honom vägen till villebrådet. 
När han höll bössan i handen, så började den vrida sig åt det håll, 
där villebrådet var». 

För att förstärka bössans förmåga att fälla bytet tillgrep man 
åtskilliga åtgärder. »En sak är mig dock bekant», skriver en sages-
man till utgivaren, »de som trodde på trolldom, som de flesta 
gjorde, borrade in flädermus i bösskolven. Men detta fick ej näm-
nas för andra skyttar, men det kom alltid fram under tiden». 

Bösspipan smordes med tre droppar av flädermusens blod, låset 
skulle smörjas med blod ur ett varghjärta, säger en sagesman. 

»Dä sa di allt, att dä skulle vare bra te ta blog tur varghjarte å 
smörje bösslåse mä». 

»Te smörje låse må ormfett va ågg bra». 
Laddningen kunde förstärkas med olika medel. »Gamle-sme'n 

å Mates i Glasnäs brukte file tå en likkistgrepe å blanne i krute, 
när di velle ha go dö i bössa, för då ble ho träffsäker». 

Då min sagesman år 1913 tog emot en hagelbössa till reparation, 
lossade han kolven från pipan. Han fann då tre små silverbitar 
inklämda mellan piporna och kolven, just där kolven stöder intill 
piporna. De såg ut att vara tagna av en gammal vigselring. Att ha 
silver i kolven var ett gammalt beprövat medel för att skaffa sig 
god jaktlycka. Vigselringar av silver var allmänna på Glaskogen. 
Många gamla sagesmän bär alltjämt sådana och har aldrig ägt en 
guldring. Genom att silverringen hade varit med vid vigseln och 
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gudsordet hade blivit läst över den, skulle bitar av den göra bös-
san träffsäker, menade man. 

Dömull och bitar av människoben lades även in i bösskolven 
i samma syfte samt »skav tå di dö'es ben». En sagesman berättar: 
»Angerödder, körgårdsjol å skav tå di dö'es ben använde di gamle 
te ladde sköta mä. För sånne sköt stöp allt, söm di sekte på». 

Angerödder kallades sådana bitar, som man brutit av udd-
verktyg såsom knivar, saxar, nålar osv. Men endast sådana ånger-
uddar, som tillhört goda verktyg »mä mö'e stål i», använde man 
till laddningen. Dessutom begagnades nödrev, varmed förstås 
de små stålbitar och järnbitar, som uppkom vid hålstampning i 
kallt järn, t.ex. när man med en stamp slog hål i hemsmidda 
klackjärn. 

Ett annat verksamt sätt att få en träffsäker bössa var att gräva 
ned den under en tröskel, varöver en trollkunnig död bars ut. »När 
far te Nils på Fjällbu dog, di kalle'n Veckern, så grävde Nils ner 
bössa si unner dörtröskel, när di skulle bäre ut like gömmen döra. 
Å senna dog allt han peckte på mä denne bössa, å ho geck rätt 
ågg». 

Seden att skämma bössor var mycket utbredd på Glaskogen. 
På gamla bössor var kornet fastsatt så, att det kunde flyttas. Ge-
nom att i hemlighet ge kornet en liten stöt åt ena sidan, fick man 
den andres bössa att bomma. Felet upptäcktes inte annat än vid 
en noggrann undersökning. Metoden hörde till de enklare. 

Trollkunniga personer förmådde skämma bössor bara genom 
att stå på avstånd och missunna jägaren villebrådet. När de 
hörde skottet smälla, läste de: 

Smäll å gnäll 
men inte fäll, 

åtföljt av Fader vår till de tre heligas namn, så var rivalens bössa 
förgjord. 

Ibland uppnåddes samma resultat, om man spottade tre gånger 
och åkallade Satan, i samma ögonblick skottet small. 

»Karl Olsson hade fått en enkel mynningsladdare av Köjen. Den 
fick jag låna en tid. Bössan var bra, allt jag siktade på fick jag 
också. Men så en vår råkade jag skjuta en orrhöna i närheten av 
Glasnäs. Abraham Isaksson i Glasnäs satt på ett sticktak och bytte 
ut gamla stickor mot nya, då han hörde mitt skott. Han visste inte, 
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vem skytten var, men han blev arg för att någon sköt fågel om 
våren och sa: 'Den söm lösse dette sköte, den ska inte skjute nöge 
snart mä denne bösja!' 

När jag kom fram till Glasnäs på hemvägen, så förstod han, att 
det var jag som sköt. Då sa Abraham: 'Ta å krafse tur dette 
sköte, för du får allri mer skjute kräk mä denne bösja!' Men jag 
brydde mig inte om vad den gamle gubben sa, jag trodde inte på 
förgöring och tocke där. 

En söndagsmorgon samma vår sköt jag ett skott på en tjäder, 
som satt på nära håll. Det var med samma bössan, men jag bom-
made. Måndag morgon gick jag tillbaka dit och fick verkligen se 
samma tjäder där igen. Jag smög närmare än förra gången och 
sköt ett skott, men tjädern flög ett litet stycke och slog till i en topp. 
Jag gick efter den och sköt ett par skott till, men samma resultat. 

Då gick jag alldeles intill trädet, för efter sista skottet satt den 
kvar en lång stund, så jag tänkte, att nu faller du snart. Jag hade 
bara ett enda skott kvar, så jag gjorde mig riktigt noga och sik-
tade länge, och så small det för fjärde gången. Men tjädern var till 
synes alldeles oskadad och flög sin kos. Då lämnade jag bössan 
tillbaka, för det gick i alla fall inte att skjuta något med den. 

Urmakar-Ola i Skyberg hade en ovanligt god bössa. Det vet 
jag, för det var många som hade sett, att den gick väldigt fint. Så 
var han på orrlek vid Hurteviken (i Älgsjön) och där råkade han 
Kullern, en riktig trollgubbe, förstår sig. Den har förgjort många 
bössor, den gubben. 

— Det var allt en bra bössa, du har, sa han, du har allt en fin 
bössa du, jag tror du har en väldigt bra bössa, far lille, stod han 
där och pratade, och så tog han i bössan, förstår sig. Och mer 
behövdes inte. 

När Kullern hade gått, fick Ola om en stund se en orre i en 
talltopp. Han sköt och sköt, men inte fick han någon orre. Men 
han gav sig inte, förrän han hade skjutit 36 skott på orren, utan 
att få den. Då begrep han. 

När han kom hem, satt Kalle i Sättra hemma hos honom och 
ville ha en klocka lagad. Då fick Kalle veta detta om bössan. Men 
Kalle visste råd. Han tog jord under vänstra foten och blandade i 
krutet, sedan skulle Ola skjuta, sa han. 

— Nu kan du skjuta, sa han, för nu ger den stryk både fram 
och bak. 
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Och bössan stötte allt så förskräckligt, när han sköt första 
skottet med den, men det var väl så, när trolldomen skulle ut ur 
bössan. 

Således måste man akta sig för att någon uttalade beröm-
mande ord om bössan, för då blev den skämd. 

Denne Kullern kallade de för Kullerudskatten. Det var han, 
som förgjorde bössan för far min. Denna bössa var köpt av patron 
Lundblad och var väldigt bra att gå rätt, en fin bössa var det. 
Kullern förgjorde bössan, för far min gick på en tjäderlek, som 
Kullern hade förvare åt sig. Sedan dugde den ingenting till på 
länge. 

Men så fick en farbror till mig denna bössa i arv, och han 
botade den han. Han letade upp en orm, som han klämde till 
över nacken med en klyp och piskade in i bösspipan. Innan ormen 
gled in i pipan, var den uppsvälld som en blåsa framför myn-
ningen, men farbror han piskade på den, så till slut slank den 
allt in. Och sedan var det bara att skjuta ut ormen, så var bössan 
botad. 

Bror till Kullern, Nils i Pikstad, hade förvare en orrlek åt sig 
på en mosse hitom Pikstad. Kullern blev varnad av bror sin för 
att skjuta några orrar där. Men det brydde han sig inte om utan 
gick allt dit och sköt på dem. Men det skulle han inte ha gjort, 
för i detsamma skottet small, så for bössan hans i tusen bitar. 

Ett annat sätt att skämma bössan för skytten var att i samma 
ögonblick skottet small hastigt teckna ett kors på marken med 
foten. 

Metoderna att bota skämda bössor var flera. Seden att piska in 
en orm i bösspipan har redan omnämnts. Det bör tilläggas, att 
ormen skulle tvingas in med huvudet före, samt att den sedan 
skulle skjutas ut. För det mesta uppger sagesmännen, att det 
skulle vara en huggorm, men det finns en och annan gammal per-
son, som minns att det inte dugde med annat än en ormslå eller 
kopparorm. 

Blod av ett nyss fällt djur skulle man dra bösspipan med, sak 
samma vad slags villebråd det var. Ibland smordes endast böss-
mynningen, så blev bössan träffsäker, om den förut varit skämd. 

E. R., Älgå, f. 1870. 
G. E., Älgå, f. 1906. 
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C. J. F., Älgå, f. 1872. 
G. E., Älgå, f. o. 1896. 

E., Älgå, f. 1913. 
A. 0., Älgå, f. 1878. 

A., Älgå, f. 1902. 
Uppt. 1946. 

Smiback-Johannes berättade för Olof Söderberg i Växvik, då 
denne var barn, hur man kunde bota en skämd bössa, som man 
inte kunde träffa villebrådet med. Man skulle söka upp en orm, 
helst huggorm, samt skära en vidja så, att en kvarsittande kvist 
bildade en klyka i ena änden. Klykan placerades över ormens 
nacke, och med en annan vidja skulle man genom att piska ormen 
tvinga honom levande in i bösspipan med huvudet före. Sedan 
detta blivit gjort, skulle man lossa ett skott, »skjute ut ormen». 
Därefter var skämningen hävd och bössan åter träffsäker. 

0. S., Köla, f. 1862. Uppt. 1952. 

Ett sätt att bota en skämd bössa lärde Olof Svensson i Våldalen, 
Älgå, ut. Han avled 1909 och var då något över 80 år gammal. 

Med slidkniven skulle man skrapa ur »murket» i slidan och 
blanda det med krutet och haglen, när man tillverkade sina skott. 
Villebråd, som förut varit omöjligt att fälla med bössan, lyckades 
man sedan skjuta. 	A. 0., Järnskog, f. 1901. Uppt. 1942. 

Man brukade också fila litet av en vigselring, som hade varit 
med på tre vigslar. Det var sed bland fattigt folk, att de lånade 
vigselring av andra, då de skulle vigas. Filspånen skulle läggas i 
laddningen. 

Tjärn-Erik hade sin egen metod. När hans bössa blivit skämd, 
drog han tre kvistar ur en gammal sopkvast, tände eld på en kvist 
i taget och stoppade in den i mynningen. 

Han använde även en rönnstake (rönnkäpp) till laddstake. 
Därigenom menade han sig dels skydda bössan mot förgörning, 
dels skaffa sig tur i jakten. 

Johannes på Bråten i Gränsjö var så rädd att få sin bössa för-
gjord, att han ända in i sena ålderdomen aldrig lossade ett skott 
utan att kvickt stoppa namnlösen (ringfingret) i bösspipan. 
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Denna sedvänja föreföll yngre åskådare så lustig, att de brukade 
gå till gubben bara för att få honom att lossa ett skott, så att de 
skulle få se, hur fort han stack fingret i mynningen. Hans fermitet 
skall ha varit enastående. 

Främlingar tilläts ingalunda att titta i bössans mynning. Onda 
ögat kunde då förgöra bössan. Inte heller fick någon avundsam 
person andas eller blåsa in i bösspipan. 

Om villebrådet fick syn på skytten, innan denne hade upptäckt 
det, var det aldrig lönt att skjuta, för då var det »förgjort te få 
skjut'et». 

Förtrollade djur, sådana som inte stupade för vanliga skott, 
kunde man fälla, om man blandade silver i kulan. 

G. E., Älgå, f. 1906. Uppt. 1946. 

Vissa djur måste man undvika att skjuta. Sålunda skämdes 
bössan, om man sköt på skator, kattor och ormar. Sådana djur 
ansågs vara »heliga». »Hos Fallanders höller di katter å skater 
heli'e än i da. Di tör allri ta dö på en katt, så di har ständit en tie 
stöckna. Ä skat'ene får ingen röre för döm. Ju nämmer husa di 
bygger (sina bon), dess bätter, töcker di». 

Även skytten själv kunde bli förtrollad eller förgjord. »Här på 
orten ansågs det, att skytten kunde bli förgjord. När en skytte 
hade skjutit flera bomskott, så troddes det, att trolldom var med 
i spelet. Han började darra i kroppen och förmådde ej hålla sitt 
gevär riktigt. 

Då bar det av till Troll-Mates i Glasnäs, där fick de ständigt bot. 
De trodde så fast och säkert på honom, att bara han tog i och 
såg på deras bössa, så var saken avhjälpt. Sedan sköt de ej bom. 

Men det förekom även, att de ställde sig på ett särskilt vis, men 
hur de då räknade, vet jag ej», skriver en sagesman till utgivaren. 

Jakthundar kunde också bli skämda. Om en avundsjuk jägare 
på morgonen kunde få tag på den andre jägarens hund, så smorde 
han in hundens nos med osaltat smör. Hunden var då för den 
dagen obrukbar till jakt. Det var detsamma, hur mycket villebråd 
det fanns, så var hunden rådlös att ta upp något spår. Hundens 
luktförmåga blev fördärvad. 

Däremot är ost ett bra medel för hundens spårning. 

E. R., Älgå, f. 1870. Uppt. 1946. 
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Storefien i Sättra, som närmare omtalats i annat sammanhang, 
berättade en gång för en av mina sagesmän följande om utsättan-
det av giller: »Han berätte för mäg, att då va en höst, sa'n, då han 
va i skogen å sätte ut giller för fuggel, så högg han sä svårt i ene 
foten. Men dä va bra, sa'n, för se mö'e fuggel ha jä allri fått söm 
den hösten, sa'n. 

Då frågte ja'n, öm att dä va bra te gäre sä ile, när en sätter ut 
giller. Ja, öm en hogger sä elle skär sä, ä'ddä ett bra marke, att 
en ska få möe'n fuggel, sa Storefien». 

Man förvare både giller och byte, så att ingen annan skulle 
våga röra eller förmå taga något för ägaren. I det föregående har 
exempel lämnats på förvaring av orrlek och tjäderlek. Här ett 
annat exempel: 

»Trompi'en han dog omkreng 1840. Han va så berökta för tröll-
dom, så ingen i trakten torde röre nage för hömmen. Han hadde 
mange giller ute, men inga mänske våge sä te ta nöge i gillra för 
hömmen. Å sjal tuk han heller inge för di annre». 

Om en trollkunnig person blev ertappad att ha jagat på förbju-
den mark och förbjuden tid och markägaren lade beslag på bös-
san, kunde följande inträffa: 

Kullern mötte en gång brukspatron Rhodin på Älgå bruk ute i 
skogen. Det var på våren och Kullern hade djärvheten att bära 
bössan med sig på brukets skog, vilket var strängt förbjudet. 
Patron skällde ut honom på skarpen och det hela slutade med att 
han tog bössan från gubben. 

Det harmade Kullern, att han hade blivit av med geväret, och 
han beslöt sig för att hämnas. 

När patron Rhodin kom hem, hängde han Kullerns bössa på 
en spik i kontorsväggen. Då bössan hade hängt där ett visst antal 
timmar, inträffade det på ett bestämt klockslag, att kontorsperso-
nalen och patronen hoppade högt vid en förskräcklig smäll från 
bössan på väggen. Det blev en väldig uppståndelse, ingen vågade 
bära ut bössan, men till slut måste den ju skaffas undan. 

Dagen därpå var det patron Rhodin, som sökte upp Kullern i 
skogen och återlämnade geväret. »Ja trodde inte, att du kunne så-
pass», sa han. »Då ha du allri sagt, att du kunne trölle». — »Inte 
ha jä fell neckt (nekat) te'et heller», sa Kullern. 

Rhodin kunde inte nog förvåna sig över att Kullern inte långt 
före detta hade tillgripit sina trollkonster emot patronen, som åt- 
7 Ernvik 
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skilliga gånger säkert både förargat Kullern och kanske även gjort 
honom förfång. Han drog fram det ena fallet efter det andra, då 
Kullern skulle ha kunnat passa på och genom trolldom omintet-
göra patrons planer och åtgöranden. Kullern svarade ungefär som 
så: »Dä ha jä fell att könne ägg dä, öm jä ha velle, men jä 
löver inte, än jä kan ställe te mä mö'e ätter dette, för bösja mi, 
den vell jä ha i fre». 

Det sägs, att efter den betan ingrep inte patron Rhodin mot Kul-
lerns självtagna jakträttigheter. 

A. 0., Älgå, f. 1878. Uppt. 1946. 

Märken och tydor 
Gamla jägare iakttog vissa förebud till att tjädern skulle börja 

spela. Det gör även nutida jägare än i dag. På Glaskogen råkar 
morkullans ankomst om våren på ett ungefär sammanfalla med 
tiden för tjäderspelets början. Därför heter det, att när morkullan 
börjar draga eller låta höra sig, klarar också tjädern sin strupe. 

En annan fågel, som man också tar märke av, är den lilla 
gärdsmygen (Troglodytes troglodytes Lin). När denne börjar 
sjunga om våren, kan man vara säker på att också tjädern har 
begynt sitt spel. 

Gökens första hoanden brukar också tagas som märke för tjä-
derspelets början, i synnerhet för tjäderns kvällsspel. 

Om jägaren hade skjutit tjäder på kvällsspelet, brukade han 
inte sällan övernatta i skogen för att fortsätta skjutandet på mor-
gonspelet. Då tog han märke av tjäderfuggern eller rödhake-
sångaren (Erithacus rubecula Lin). När denne lät höra sitt skvill-
rande läte i den grå gryningen, visste jägaren, att åtta—tio minu-
ter senare skulle tjäderspelet begynna. 

Möten på jaktstigen undvek man mycket noga. Framför allt 
var man ängslig att behöva möta trollkunniga personer, men även 
personer med onda ögat kunde förgöra bössan och jaktlyckan. 
Likaså fördärvades jaktturen vid möte med havande kvinnor, men 
mötte man horor eller kvinnor kända för att vara »lätte på foten», 
då betydde det jaktlycka. Mötte man en trollkunnig person eller 
havande kvinna, vände man om hem, dagen var i alla fall förstörd 
ur jaktsynpunkt. Råkade man därtill en käring, som hälsade och 
man i hastigheten glömde sig och besvarade hälsningen, då var 
det etter värre. 
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Även möte med vissa djur bringade jägaren otur. Särskilt näm-
nes svarta kattor samt ekorrar. Kom ett dylikt djur från vänster 
sida om skytten och sprang över vägen, var det bäst att vända 
om. Något villebråd var inte att räkna med den dagen. En del 
sagesmän tror sig veta, att om sådana djur kom från höger sida, 
betydde det tur med jakten. 

Mången jägare undvek alltid att taga den vanliga vägen till sko-
gen en jaktmorgon av rädsla för ont möte. Inte heller nämnde de 
för någon människa, att de ämnade sig ut på jakt. 

Om man skadade sig under jakten, så att blod flöt, togs det 
däremot som ett mycket gott tecken (jfr s. 97). 

Flera sagesmän på Glaskogen. 

Förbjudna jaktdagar 
Man fick inte gå på jakt vilka dagar som helst. Det fanns vissa 

viktiga undantagsdagar. Särskilt nämnes första och tredje maj 
(korsmässa). Andra dagar kallades förkasta dager och beteck-
nades i almanackan med orden »närmast» och »fjärmast». På 
dessa dagar ville man inte utföra något slags arbete. »En råckte ut 
för allt möjle sånne dager, en skade sä å tocke. Hände dä, att dä 
geck ille för nö'en, så bruckte di gamle segge: Ja, dä skedde på 
en förkasta dag». 

»Jag var på tjäderlek en morgon, när det var bra nog med 
dimma. Man måste gå hemifrån tidigt, när tjädern började spela 
klockan två, för det var i början på maj månad. I dimman gick 
jag fel också, jag kom vilse på de där stora mossarna norr om sjön 
Tvängen (Glava). Där finns också så många småtjärnar, så jaggu 
är det lätt att komma galet. 

Jag klev upp på en bergås för att se mig omkring, men det var 
omöjligt i denna dimma. Då fick jag höra en jakt långt borta. Det 
small flera skott och drevet gick bortöver mossar och myrar, just 
som en harjakt, tänkte jag. Jag tänkte, att det var Likstalidpoj-
karna, som var ute och jagade hare, så jag ställde mig i ordning 
och ämnade spela dem ett spratt genom att försöka skjuta haren 
för dem. 

Jakten kom närmare och närmare, så jag trodde, att jaggu får 
jag skjuta haren för dem. Till slut var jakten alldeles invid mig, 
men jag tyckte det var konstigt, att jag inte såg vare sig hare eller 
hundar. 
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Men då jaggu var jakten i samma ögonblick rakt över huvudet 
på mig. Jag såg den inte för dimman, men jag hörde tydligt, hur 
skotten small och hur drevet gick över mig. Och hundarna drev 
bortöver, ljudet blev svagare och svagare, och till slut försvann 
det hela bortåt Mosserud. Det var två hundar, en grov och en späd 
i skallet. 

Då begrep jag, att det var Söndagsjägaren, som var ute på jakt. 
När jag kom hem, frågade far: 

— Har du varit i skogen i dag? Det är ju korsmässa, vet jag. 
Då får du passa dej för Söndagsjägaren, sa han. 

Se, det kom jag aldrig att tänka på när jag gick hemifrån, att 
det var den tredje maj. Det är en dag, som är förbjuden att jaga 
på, sa far min, och likaså första maj, för då ska Söndagsjägaren 
ha jakten i fred för sig själv». 

S. B., Glava, f. 1869. Uppt. 1943. 

Björnjakter 

Enligt sägnen skall det sista sockenskallet på björn ha försig-
gått i Älgå år 1832. Då skall den siste i trakten »bofaste» björnen 
ha blivit dödad. Björnens baneman lär ha varit Mattias Simons-
son Där nole i hemmanet Gränsjö, en trollkunnig person, som del-
tagit i försvaret av Eda skans under gränsoroligheterna 1808-
1809 och där blivit sårad, så att han var låghalt. 

Efter hans död fann man på vinden en mängd träaskar, inne-
hållande björntänder, iilmnäuer, en spertus, små ben av kons-
tiga djur m.m. Hans efterlevande brände upp alltsammans. 

På den tiden var det inte ovanligt, att kreaturen blev överfallna 
av björnar. Åtskilliga ortnamn i socknen vittnar om dylika händel-
ser. På Björnmyren väster om gården Tomta i nyssnämnda hem-
man fälldes den förut nämnda björnen 1832. I Kempas backe på 
vägen till Sulvik utkämpades enligt sägnen en gång för länge 
sedan en strid med en ilsken björn. På Björnåkern i Gränsjö rev 
en björn ihjäl en häst mitt på dagen för mer än hundra år sedan. 
Två myrar i socknen heter Björnmyren och erinrar om liknande 
händelser. Beträffande den ena myren bevarar sagesmän ännu i 
friskt minne historien om en björn, som på den myren bet ihjäl en 
vit märr för en änka i Sulvik. 
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På 1840-talet härjade i Älgå en vildsint och folkond björn, som 
enligt uppgift skall ha slitit sig lös från ett kringvandrande säll-
skap, som förevisade hans konster. Den hade alltså varit tam. Om 
personer, som råkade ut för denna ilskna björnhona, lever åtskil-
liga historier kvar i bygden. 

En gång var en man från Gränsjö på väg till ett närbeläget 
tjärn för att meta. Han blev då överraskad av den vildsinta björn-
honan. Med sitt metspö slog han häftigt omkring sig och ropade 
på hjälp. Av det vinande ljudet hölls björnen på avstånd. Några 
timmerhuggare råkade befinna sig såpass nära, att de hörde nöd-
ropen och skyndade fram med sina yxor som vapen. Vid fram-
komsten såg de björnhonan stå upprätt emot mannen, som slog 
förtvivlat med metspöet. Men då björnen varsnade de många kar-
larna, vågade han tydligen inte fullfölja sina avsikter utan kastade 
in i skogen. 

Metaren hade då tvingats gå baklänges och slå med spöet ett 
par kilometers väg. 

Några dagar senare råkade en annan man ut för samma björn-
hona. Han hörde hemma i Sulvik och var stadd i ett ärende till 
Gränsjö. Vid en vägkurva blev han anfallen. Det var rätt lång 
väg till närmaste stuga, så hans rop kunde ingen höra. Till all 
lycka låg vid vägen en ganska stor hög timmerstockar. Mannen 
klättrade skyndsamt upp. I förbifarten ryckte han till sig en 
vrede, som timmerkarlarna begagnade vid lunning av timmer 
och vid lastning, en grov stake. Med den slog han omkring sig, 
då björnen närmade sig. 

Bortemot halva natten måste den vettskrämde stackaren stå 
däruppe på timmerhögen och ropa på hjälp. Till slut hördes ropen 
fram till Baggetorpet. Man skaffade folk och yxor och kom till 
undsättning, varvid björnhonan fann för gott att rymma fältet. 

Inom den närmaste tiden efter dessa händelser, dödade björnen 
flera hästar och kor i trakten. Man beslöt därför att till varje pris 
söka bli kvitt detta sannskyldiga plågoris. 

Eftersom det vid den tiden var ganska ont om gevär i Älgå och 
de kända björnjägare, som då levde var få, sände man bud till en 
plats i Norge, där en berömd björnjägare bodde. Denne lovade 
komma och taga med sig tvenne väldiga björnhundar. 

Befolkningen anordnade ett mindre björnskall. En av drev-
karlarna hette Fredrik. Han hade beväpnat sig med en stör, i 
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vars ände han hade fastsatt en avbruten lie. Han skröt väldeliga 
med att han skulle »sprätte opp magen på björnen» med sitt hem-
gjorda vapen. Men han fick se på annat. 

Jägarskaran hade inte hunnit långt in i skogen den regniga jakt-
morgonen, förrän björnhonan överraskade med ett blixtanfall. 
Norrmannen hann inte ens draga vaxduksfodralet av sin bössa, 
förrän björnen var över honom och kastade omkull honom med 
ett så våldsamt slag, att han för en stund miste sansen. Både 
denne och några av de andra jägarna blev bitna av björnen så 
svårt, att de inte kunde taga sig hem utan hjälp. 

Äventyret skulle ha slutat ännu värre, om inte de två björn-
hundarna hade kommit sättande och nu anföll den vildsinta björn-
honan genom att bita henne i hasorna. Tack vare hundarna fick 
jägarna en paus, så att de kunde skjuta. Ingen av dem lyckades 
dock fälla besten. Denna strid skall ha timat vid Kempas backe 
mellan Sulvik och Gränsjö. 

Den skrytsamme Fredrik hade räddat sitt skinn genom att 
kvickt äntra upp i ett träd. Där blev han sittande och darrade i 
hela kroppen. 

Även i övrigt fick denna björnjakt ett snöpligt slut. Norrmannen 
hade blivit illa tilltygad och förklarade sig ha förlorat lusten att 
taga någon mera dust med björnhonan. Hon kunde alltså ännu en 
tid fortsätta sin vilda framfart mot hästar och kreatur i bygden. 

Slutligen mötte hon dock sin överman i en sjuttonårs yngling 
vid namn Karl Bister. Den unge Bister har blivit en legendarisk 
figur på Glaskogen på grund av sin strid med den farliga tam-
björnen. Hans kamp med besten har funnit sin litteräre skildrare 
i Gustaf Schröder. Här skall återges, vad man i trakten ännu 
minns av striden. 

Karl Bister tjänte dräng hos Olof Persson i Glasnäs, sägs det. 
Denne ägde ett litet utbruk i gårdens närhet, och dit hade Bister 
begivit sig för att laga en gärdesgård. Så råkade han hugga yxan i 
en stor sten och måste söka upp smeden i Glasnäs för att få den 
vässad. Smeden fann då, att yxan var i behov av omstålning. När 
arbetet därmed var klart, yttrade smeden: »Jä ska ta å sjlipe öxa 
di så vass, så du kan hogge ihjal en björn, ifall du möter nö'n på 
vägen». Bister försäkrade skrattande, att inte skulle det bli något 
björnmöte, inte. Smeden var inte så säker på det, så han slipade 
i alla fall yxan riktigt vass. 
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På väg till utbruket mötte Kalle Bister den folkonda björn-
honan, som då hade ett par björnungar i följe. Hon anföll som 
vanligt häftigt och ondsint. Bister hade hört talas om att »ho 
hadde pönte fölk alldeles rysjlit», förra gången vid Kempas 
backe, så han var beredd på det värsta. Han kastade sig kvickt 
bakom en grov mastfuras stam. Och nu började enligt sagesman-
nen en ringdans, som i någon mån erinrar om den berättelse 
om en dylik ringdans, som Pelle Molin så mästerligt skildrat i sin 
bok »Ådalens poesi». 

Gång på gång försökte Bister komma åt björnen med yxan utan 
att lyckas. Men så fick han in ett par goda hugg i huvudet. Därav 
blev honan så konsternerad, att Bister fick tillfälle att inrikta sig 
på ett kraftigare hugg. Han tilldelade henne ett hugg över ryggen, 
vari han inlagt all sin kraft. Resultatet blev, att björnhonan seg-
nade ned på marken. Yxan fastnade i ryggen, och då passade den 
raske drängen på att ta te beninga och springa till Glasnäs efter 
hjälp. 

Olof Persson hade i sin krafts dagar varit med om åtskilliga 
björnjakter, men nu var han gammal. I varje fall laddade han 
sin gamla björnbössa och följde Bister tillbaka. Vid framkomsten 
fann de björnhonan ligga där död. Björnungarna, som skymtade 
mellan träden, försvann hastigt och sågs aldrig till mera. Honan 
fick för säkerhets skull ett skott bakom ena örat. Så var den far-
liga besten oskadliggjord tack vare Kalle Bisters mod och rådig-
het. Ryktet om händelsen spreds fort i trakten. Den väldiga björn-
huden blev till allmän beskådan uppsatt på Älgå sockenstugas 
framvägg för att folk skulle få veta, att faran var över. Dit kom 
åtskilliga personer från grannsocknarna för att förvissa sig om 
att björnhonan var död. 

På den plats nära Glasnäs, där striden skall ha utkämpats, har 
man i senare tid satt upp en sten till minne av händelsen. 

Ytterligare en kringströvande björn visade sig i Älgå och Järn-
skog på 1840-talet. En pojke från torpet Ramla vallade en dag 
kreaturen vid Norra Yxsjöns strand. Då fick han se ett par små 
lustiga krabater till djur, som han trodde var hundar. Han roade 
sig med att kasta småstenar på dem. En av ungarna gnällde till, 
träffad på nosen av en sten. Men då kom ett rytande från bus-
karna och en björnhona gick hastigt emot pojken. Han blev så 
rädd, att han stelnade till och förmådde inte springa. 
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Björnhonan gick fram till pojken, som var iklädd en fotsid 
blaggarnsskjorta, nosade på honom och lyfte så ena ramen — men 
lät den falla, varvid klorna rev sönder skjortan från hakan ända 
ned till fötterna. Någon skada tillfogade hon alltså inte pojken. 

Sedan björnhonan hade vänt honom ryggen och föst ungarna 
med sig, var han inte sen att taga till benen. Nu först begrep han, 
att han hade förtörnat honan med att kasta stenar på hennes 
ungar. 

Tre gränsjöbor hade vid ungefär samma tid holmat en björn 
väster om Sättra. Det var den 16 maj. Troligtvis var det samma 
björnhona, som nyligen hade ofredat vallpojken från det närbe-
lägna Ramla. Märkvärdigt nog stod snön det året gubbarna ända 
upp te böxlinninga, trots att det var på våren. Skaren var hård 
på morgonen och kölden stark, berättar en av skyttarnas söner. 
Alla tre lyckades få skott på nalle. 

Sedan gällde det att utröna, vems skott som varit dödande. 
Kulorna petades fram ur såren. Det befanns då, att Löv-gubbens 
kula innehöll en liten guldklimp. Saken var klar! 

Då en björn blivit dödad, skulle jägarna dricka av hans varma 
blod. Förutom att de därav skulle bli »starke å mod'ie», trodde 
man att blodet även befordrade hälsan, »di skulle få motstånn 
mot sjukdommer», heter det. 

Även gravöl efter en dödad björn, kallades björnkalas, kan 
sagesmän berätta om. En av dem skriver till utgivaren: »Björn-
kalas var det ständigt på denna ort, när de hade slagit sig till-
sammans och skjutit en björn. Då höll man kalaset hos den, som 
fällt djuret. Det blev aldrig för hela byn utan endast för jägarna 
själva. Det benämndes, att man drack gravöl efter björnen. De 
drack och sjöng, så länge brännvinet räckte. 

Köttet av björnen delades lika mellan skyttarna, huden såldes 
för det mesta och köpeskillingen fördelades lika på alla, som varit 
med om jakten. 

Björnköttet avsmakades även, men brännvinet var det för-
nämsta av allt. Någon dans har jag ej hört talas om vid dessa till-
fällen, men nog var gubbarna glada alltid, det förstår man». 

I Järnskogs socken däremot, minns man än i dag, att vid björn-
festen, som det där hette, dansades det till musik av en spelman, 
och man sjöng en särskild björnvisa. En arvikajournalist, Nils 
Fallberg, berättade i Arvika Tidning om björnfesten i Korsbyn, 
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Järnskog, på 1940-talet. År 1949 besökte jag gamle Halvars-Nils i 
Korsbyn, som innehaft gästgiveriet i gården Tavla därstädes. Han 
kom ihåg, att hans far och andra hade berättat om sista björn-
festen i Korsbyn. Jägarna hade kommit hem med björnen, som 
de bar på en grov stång, kring vilken ramarna hopbundits så 
att stången kunde stickas under bindslena. I spetsen för jägarna 
gick en spelman och spelade fiol och björnfesten hölls i en stuga 
i Korsbyn. Där var det dans och dryckeslag hela natten och en 
visa sjöngs, kallad »björnvisan». Halvars-Nils kände igen orden 

Lasse, 
du Tasse, 
du villande björn, 

som Fallberg hade citerat i tidningen, men han kunde inte erinra 
sig fortsättningen. Numera finns ingen så gammal person i Järn-
skog, att han kan erinra sig hela björnvisan, som de gamle kunde 
sjunga. 

K., Älgå, f. 1874. 
E. R., Älgå, f. 1870. 
G. A., Älgå, f. 1870. 
N. A., Silbodal, f. 1860. 

A., Älgå, f. 1869. 
N. A., Karlanda, f. 1866. 
S. B., Glava, f. 1869. 
K. E., Järnskog, f. 1860. 
A. G. J. K., Älgå, f. 1863. 
A. 0., Älgå, f. 1878. 
N. H., Järnskog, f. o. 1860. 
G. E., Älgå, f. 1898. 
Uppt. 1942-1944 och 1949. 

Björnen och elden 

Erik Simonsson, Erik Olsson och Erik på Mossen i Karlanda 
odlade litet havre på en del lämpliga ställen på Spjutmossen i 
nämnda socken. 

En dag märkte de, att en björn uppträdde där och åt av havren. 
Då tände de upp en stor eld för att skrämma bort den, men då 
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blev de vittne till att björnen bar havreneker fram till elden och 
brände upp dem. 

Även på Fallröjningen nedanför Rosenkulle i Älgå inträffade 
en liknande händelse med en björn. Man hittade då på att ställa 
ut en kittel med brännvin. Björnen började dricka därav och blev 
kraftigt berusad. Sedan var det inte svårt att döda den. 

A. G. J. K., Älgå, f. 1863. 
G. K., Älgå, f. 1877. 
Uppt. 1945. 

Vargjakt 

Den sista vargen i Älgå skall ha skjutits år 1861. Hur det gick 
till när den sista vargen fick bita i gräset, skildrar en sagesman så: 

Min morfar Anders Andersson Ärki (f. 1814, d. 1897) gick tidigt 
ut en morgon på harjakt. Hunden fick genast upp en hare. Drevet 
hade pågått en stund, då det blev ett fasligt väsen med hunden. 
Jägaren hörde väl, att hunden var i nöd, så han skyndade åt det 
hållet. Kommen ett stycke får han se hunden i strid med en stor 
varg. Han hade en blykula med sig, den släppte han ned på hagel-
skottet och sköt. 

Vargen stöp, men efteråt måste han även skjuta sin goda jakt-
hund. Vargen hade bitit av ryggraden på hunden och tilltygat 
honom illa. Det var den sista varg, som någon sett i dessa bygder. 

Lodjursjakt 

Göpa kallades lodjuret här. Sista lodjuret i Älgå fälldes år 
1867 av nyssnämnde År&i, sergeant och storjägare. Hans minnes-
gode dotterson får berätta även om den jakten: 

De var tre skyttar tillsammans, när de fick upp spåren efter 
göpan. Det bar av genom skogen över tjärnar och mossar och till 
sist ut över Älgsjöns is. Min morfar ägde vid den tiden en stor och 
kraftig jakthund, som han skaffat sig i stället för den hund, som 
vargen dödade för honom. 

Kommen till torpet Strandröjningen på östra sidan om Älgsjön 
hade göpan måst fly undan för den arga hunden och tagit sin 
tillflykt upp i en väldig björk. Från stammen utgick en grov gren, 
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och där låg göpan och fräste och spottade mot hunden. Men så 
fick den ett välriktat skott och föll död ned. 

Sedan dess har man ej sett några lodjur i våra skogar. 
E. R., Älgå, f. 1870. Uppt. 1943. 

Några märkvärdiga jaktäventyr 

Pliten hette egentligen Johannes Andersson och var bosatt i 
Bastubacken i Älgå. Sitt klicknamn hade han fått på grund av sin 
vana att alltid svära »jäslar i min plit». Han berättade en gång 
följande historia om en varulv: 

Jä skulle gå öt skogen å hogge temmer en möra, men nä jä 
kom nol öm jala (gärdena), så feck jä se farske vargespör. Jä 
geck tebakers hem ätter hunn å bösja å tuk bra mä mat mä'mmä, 
för jä förstog, att jä skulle bli borte länge. I tre dager å tre nätter 
spöre jä en vittvarg. 

Te sjlut hant jä öpp'en, å dä va jäslar i min plit ve Bogens körke 
(sex mil från utgångspunkten i Älgå). Där stog han må fram-
tass'ene på körkemur'n å va tänkt å hoppe ner i e grav, söm di 
nyss ha sätt e dö kärnge i. Men då jäslar i min plit small dä för 
mäg. Vargen stöp mä en gang. 

Sagesmannen frågade: »Men va könne du få betalt för ett tocke 
vargskinn, söm va vitt?» 

»Tretusen kroner, å så feck jä tre hunnra tå Bogens kom-
mun, för att inte vargen hant te gäre nö ont på körrgårn». 

»För de penning'ane hade du kunne köfft dä en hel egendom». 
»Jä drack opp alltisammen», blev svaret. 

G. E., Älgå, f. 1906. Uppt. 1943. 

Ja, nu ä di söm bäst i farta på marten (marknaden) i sta'n, å 
di söm har skinn å sälje, di får allt bra betalt, sa Pliten. 

Bruke du, Johannes, väre på marten å sälje skinn nö'n gång? 
Jo du, dä va att en marten, söm jä hade fem å tyve viltskinn 

å sålde, å däriblann ett vitt räveskinn. 
Ett vitt räveskinn! Hö va dä för en räv? 
Dä va en selverräv. 
En selverräv? Hört sköt du den? 
Jo, dä ska jä tale öm för dä. Dä va nä jä bodde på Tjärn-

torp å hade den sväre rävehunn. Dä hade komme en fot snö på 
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natta å hu'n feck opp räven ve Otterstorp klocka åtte på möran. 
Ä dä bar iväg rakt över Älgåskogen, bålom Älgå körke å tvart 
över fjor'n geck jakta, jäslar i min plit, å jä geck ätter så mö'e 
jä örke. 

Nä jä kom langt ut på fjor'n, da hörde jä hu'n drev på gat'ene 
i sta'n. Nä jä kom te sta'n, da hade hu'n tappe å kom te'mmä, 
å dä ska jä allt löve dä, jäslar i mäg å däg, att dä vart ett väldit 
arbett, inna jä feck utspör på'en. Men te sjlut da feck jä allt ett 
utspör bakom martensplassen å sjläppte hu'n på spöre. 

Ä da ska jä jäslar i min plit löve dä, att dä bar iväg oppigöm-
men Gunnarskog, å jä sprang ätter. Nä jä kom te Bogens kapell-
församling, da börje allt räven på å bli utänna (utledsen, trött), 
å där sköt jä hömmen på ett jale (gärde) klocka åtte på kvä'el i 
månsken. — Tilläggas bör, att Pliten trodde, att en silverräv var 
vit till färgen. 	 J. A., Älgå, f. o. 1850. 

G. E., Älgå, f. 1906. Uppt. 1920. 

Fiskets folklore 
Fisket på Glaskogen 

För befolkningen inom ett typiskt skogsområde som Glaskogen 
eller Södra finnskogen kan givetvis fisket aldrig ha varit av stor 
betydelse. Av enbart fiske har ingen där kunnat livnära sig och 
sin familj. Fisket har där alltid bedrivits som en binäring, en föd-
krok till hjälp i hushållningen. Jakten har varit av större bety-
delse än fisket. Följaktligen finns det inte så mycket att berätta 
om fiskets folklore. Vad som här återges av det insamlade materia-
let får anses vara representativt för samtliga socknar, belägna 
inom undersökningsområdet. 

I jordbruksbygderna vid Glavsfjorden har befolkningen bedrivit 
fiske i den stora sjön och där fångat fiskarter, t.ex. sik och 
gös, som skogsborna inte kunnat fiska, eftersom dessa fiskarter 
saknas i skogssjöar och tjärnar. 

Skogsborna fångade mest laxöring, bäcköring, röding, gädda, 
abborre och mört. Även ål har de brukat fånga. Röding uppträ-
der i vissa särskilt djupa skogssjöar, där vattnet är kallt. Ville 
man fånga lake, måste man bege sig ned till slättbygden, där 
denna fiskart uppträder i Glavsfjorden och Ränken. 
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Fiskredskapen utgjordes av ryssjor, nät, mjärdar samt lång-
revar och metspön. 

För fiskemetoder och fiskredskap m.m. har jag redogjort utför-
ligt i Glaskogen etc., s. 162-173. 

Tur och otur vid fiske 

Allmän tro var, att den som hade särskilt god tur med sitt fiske 
besatt någon övernaturlig kraft. Det brukade heta: »Det vet man 
ju, att en del personer alltid hade god tur med fisket, medan andra 
aldrig får något att tala om». Men fiskare med tur kunde förstås 
en hel del knep och konster, som de hemlighöll. 

Sålunda gick de alltid tyst och omärkligt till fiskeplatsen. De 
talade aldrig om i förväg att de ämnade gå till den eller den sjön 
för att fiska med nät eller spö. Inte heller pratade de om hur 
mycket eller hur litet fisk de hade fått. Gamle Johannes Mattsson 
i Sättra (iilgå) hörde till dem, som alltid hade tur med fisket. När 
han skulle gå för att meta, försvann han tyst och hemlighetsfullt, 
han använde sig inte av allmänna vägar utan valde hemliga små-
stigar i skogen, där han kunde undgå att möta någon. Själv har 
jag sett både Johannes och andra kvickt kasta sig in i skogen, om 
jag råkade komma gående samma skogsstig, som de hade valt för 
att nå en viss sjö. De var säkra på att det skulle medföra otur, 
om de nödgades tala med någon mötande eller svara på frågor om 
fisket. 

Värst av allt var ju att möta fruntimmer, kärnger som det så 
vackert heter. Mötte man en käring, så var det bäst att genast 
vända om, för någon fisk skulle det i alla fall inte bli den dagen. 
Mötte man däremot en »oskuldens flicka», kunde man räkna med 
god fiskelycka. Likaså om man mötte en eller två karlar, bara 
man slapp prata med dem eller redogöra för sitt ärende. 

Inte heller gick det an att vid fiske taga en främling med i 
båten. Det var så gott som omöjligt att få följa med en fiskare i 
båt på den tid, då jag bodde på Glaskogen. Hände det någon en-
staka gång, rodde fiskaren till ett ställe, där man aldrig brukade 
få napp. Platserna för de i sjön utlagda rishögar, som i trakten 
kallas vaser, ville ingen röja. Själva hade de noggranna märken 
att gå efter, när de skulle leta upp dylika fiskeställen. Vinkeln 
mellan ett föremål på stranden och ett ovanligt högt träd kunde 
ange platsen för en vase. 
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En sagesman skriver till mig: »Det har här alltid varit den upp-
fattningen, att det var en stor obehaglighet att få någon främ-
mande person med i båten vid fisketurer. Det hände vid sådana till-
fällen, att det blev dåligt fiske. Från gammal tid fortlever denna 
tro och kommer även att för framtiden fortleva här på denna ort». 
(Älgå). 

Lika viktigt var det att »återkomma i all tysthet, ej låta gran-
narna veta, hur fisket lyckats, annars skulle det medföra otur, det 
tror även nu de flesta av befolkningen. Sådana gamla märken 
släpper de inte så lätt». 

Gamla fiskare var mycket noga med att ,det skulle vara tyst 
under fisket. Den som svor fick ingen fiskelycka. 

Att ge bort första fisken har fiskare i skogsbygden alltid noga 
aktat sig att göra. Likaså har de noga undvikit att räkna fiskarna 
eller släppa någon fisk, stor eller liten, levande eller död, tillbaka 
i vattnet. 

Om någon klev över fiskredskapen, innan man skulle gå och 
fiska, var det lönlöst att vänta sig fiskelycka. »Klev någon kvinna 
över metspöet, så väckte det ont blod». Den kvinna, som med av-
sikt gjorde så, missunnade fiskaren att få tur. 

Ett vanligt bruk på Glaskogen var att fiskare rökte näten i 
vriell. Därmed menas en eld, som man tände med hjälp av 
näver och töre. Benämningen kommer därav, att elden »vrider» 
sig åt alla håll, om man använder nämnda ingredienser. Elden får 
inte bilda låga, och det gör den inte heller, om man tänder näver 
och töre. Jag har fått den uppfattningen, att »vridelden» inte har 
något att skaffa med magi utan är en rent praktisk anordning. 

Fiske med stulna fiskredskap skulle bringa särskild tur. Därför 
förekom det jämt och ständigt, att grannar stal fiskedon från 
varandra. En sagesman berättar: »Mjärdar har sedan svunnen tid 
varit mest utsatta för tjuvfiskare, de har tagit både fisk och mjär-
dar. Men detta har förr skett för att taga fiskelyckan från dess 
ägare. Ägaren till fiskeredskapen har också kommit till den tron, 
att han på så sätt har mistat sin fiskelycka. Hur det var, så har 
alltid bråk om fisket haft dåliga följder med sig. 

De försökte med alla möjliga medel och genom trolldom för-
störa fisket för varandra, en del försökte sig på att få sjörån att 
hjälpa sig, de kastade därför silver i sjön». 
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Magiska åtgärder 

Gamla fiskare brukade passa på vid kyrkogården, då dödgräva-
ren hade grävt en ny grav. Då hittade de alltid människoben, död-
ben, som kastats upp ur gamla gravar. Obemärkt sökte de komma 
över dylika ben. Under fiske bar de ett sådant människoben, van-
ligen en ryggkota, på sig och vann därigenom fiskelycka. 

Vanligt var också att under fiske bära en fladdermus på sig. 
»Det fanns en gubbe här (i Älgå), som var född på 1830-talet. Han 

begynte alltid en söndagsmorgon med att kasta upp de första mas-
korna, då han skulle binda nät. Ingen person fick störa honom un-
der hela den tid, han band på nätet. Hans namn var Jon Persson». 

Allmänt bruk var att vid metning spotta tre gånger på kroken eller 
masken, innan man kastade ut. Tron var att det skulle nappa bättre 
då. Ingen annan än fisken skulle då kunna taga masken av kroken. 

Lacken (se s. 254) hade den bestämda uppfattningen, att det 
var sjörån, som hjälpte en till fisk eller förhindrade fisken att 
fastna på kroken. Den gubben levde tidvis under sina sista år 
nästan uteslutande på fiske och var den siste verkligt skrockfulle 
fiskaren i Älgå socken. 

Han hörde till dem, som kastade en slant eller i brist därpå en 
knapp i sjön, innan han började meta. Han var övertygad om att 
fiskelyckan helt berodde på sjöråns godtycke. Ville hon hjälpa 
fiskaren, så blev det fiskelycka, annars inte. En fiskare, som höll sig 
väl med henne, kunde få fisk, om han så kastade ut tomma kroken. 

Lacken metade alltid ensam. Inte ens hans bästa vänner fick 
följa med till metarstället, även om de eljest gjorde sällskap till 
sjön. Han läste alltid feskeböna, innan han kastade ut, men 
hur den bönen lydde, ville han inte förråda. Några av mina sages-
män har dock försäkrat mig, att den var så gott som lika med 
följande i Köla upptecknade fiskebön: 

Abbör, abbör brok, 
kom å nappa på min krok! 
Mörten den grå 
kom å häng däg på! 
Löga, löga vit, 
kom hit, 
så ska du få en markeskit! 

Med mark i sist anförda uttryck avses mask. 
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Pipevarme fick man enligt Lacken aldrig låta falla i sjön, 
när man fiskade. Själv tände han aldrig pipan under metning. 
All slags varme (eld) var det då förbjudet att syssla med. Inte 
heller fick man kasta tillbaka en enda liten fisk i sjön, speciellt 
inte en död fisk. Då förtörnade man sjörån. 

Trompien (se s. 34) var en skicklig trollkarl och därtill ivrig 
och tursam fiskare på Glaskogen. Ganska välkänd är historien om 
hur han tvingade sjörån att ge honom rikligt med fisk. Han 
hade länge och väl metat i ett visst tjärn utan att få ett enda 
napp, fastän han tidigare brukat få fisk där. Då blev han arg och 
svor på att det snart skulle bli ändring. 

En torsdagsnatt begav han sig till Älgå kyrkogård och tog grav-
mull, som han gömde i sin vänstra sko. Denna mull strödde han 
sedan omkring det tjärn, där han inte lyckats få någon fisk. Just 
då han strax skulle bli färdig med mullringen kring tjärnet, kom 
sjörån upp ur vattnet med fart och bad honom bevekande att 
lämna en liten öppning, så att hon kunde komma igenom den. 

Sjörån måste först lova Trompien att låta honom få så mycket 
fisk, han ville ha. Det lovade hon, att han skulle få. Han full-
bordade därför inte ringen. Från den dagen drog han upp så 
mycken fisk i detta tjärn, som han någonsin kunde önska sig. 

Pol eller Poll-Ola bodde i torpet Bråtarna i Silbodal. Hans rätta 
namn var Olof Krans, men han fick ständigt heta Poll-Ola, för 
att hans stora intresse i livet var att polera möbler. 

Pol var intresserad fiskare. En gång hade han ett sammanträf-
fande med sjörån. Han brukade sitta i sin eka på övre Gla och 
meta. Där fick han se henne. 

»Pol i Bråtarna va ständigt ute på sjön å feske. En kväll, när 
han skulle te å klive i eka å lägge ut, feck han se en vit skepnad 
stå där. 

Vell du möte mäg ve Gräsvika te torsdagkvä'el, så ska du få 
mö'en fesk? 

Hörifrå ä du da? frågade Pol. 
Frå lave, ble svare. 

I däsamme kaste ho en knölete (knotig) trägren i båten å sen 
sack (sjönk) ho bort. Ho va klädd i ett ljust klä'e å en schal. Pol 
han tuk denne grenen å kast'en i sjön. Senna råke han ta säg 
över nacken med den hanna. I stället för svordomer brukte han 
ordet »blankt». 
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Blankt, vart då inte söm en stor karv i nacken på'mmä, 
sa Pol, när han berätte dette. Han ble svullen, feck en tjock valk 
i nacken, kan du vete». 	 A. E., Älgå, f. 1879. 

Osämja fördriver fisken 

Pers-Ola i Mörtnäs bodde på den tomta, söm Widén bebor nu. 
Han å bror hans va te Kopparbäcken å håve slom. Så ble di 
osams må två feskarer frå Djufsheden å Bråten om fesket. Då 
ble 01 Persa arg å sa: 

Di ska inte behöve trätte öm slommen här, så länge ja lever. 
Å di feck heller allri mer slom på då ställe. Förut hade di fått 

store mängder slom i den bäcken. 
Nä, slommen flötta te Glaåkersälva. Där va ja mä en gång, när 

di feck förfäli mö'e slom. Vi hade en stakeslä'e mä öss å en hopper 
må säcker. Vi håve opp 14 tönner på e natt. E tönne slom väger 
nock 130 kg, för slommen ä tong, den. 

På min fråga, hur Pers-Ola bar sig åt, svarade sagesmannen: 
Han trölle bort slommen gömmen läsing. 

På 1840-talet försvann braxen ur sjön Värmeln på grund av 
osämja mellan strandborna, berättar en sagesman i Älgå. De som 
bodde på västra sidan om sjön påstod, att de som bodde på östra 
sidan gick för långt in på andras område, och strandägarna på 
östra sidan riktade samma anklagelse mot inbyggarna på västra 
sidan. 

Dessutom förekom det tjuvletning av fiskedon, särskilt av ryss-
jorna. Från den tiden försvann braxen från det omtvistade om-
rådet. Denna händelse skall vara med sanningen överensstäm-
mande och har varit mycket omtalad under tidernas gång. 

Notbröllop eller gulbenskalas 

En nybörjare i notlaget kallades gulbena. Denne utsattes för 
diverse gyckel. Men det var också vanligt, att nybörjaren, som 
skulle vara med och dra not första gången, tog med sig brännvin 
och bjöd laget på för att undgå gycklet. Då fick han i regel vara 
i fred, för brännvin satte alla så stort värde på, heter det. Den 
traktering han bestod, kallades gulbenskalas. När deltagarna på 
8 Ernvik 
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våren gick tillsamman för att ställa sina nät i ordning, anordna-
des ett riktigt kalas, när allt var klart. Dessa fester kallades även 
notbröllop och notkalas. 

Sådana festligheter i samband med nät- och notfiske förekom 
endast i fjordbygden. 

Ovanlig fiskelycka 

Gädden (se s. 271) var en fiskare med livlig fantasi. En av hans 
många fiskehistorier får här komma med på hans eget språk: 

Jä hade lagt ut en male i Knektesundet (N. Örsjön, Älgå). Dä 
va den tjugne juni 1876. Dä va en vacker möra, när jä geck å 
skulle let'en. När jä kom ne'te sjölanne, feck jä se ett förfäle grant 
kvennfölk, söm satt på Bratte berge mett imot i sola, så då tänkte 
jä, att i dag får du fesk, Anders. 

Å dä vart fesk, vell jä lave. Men när jä kom te malen å börje 
ta opp'en, da försvann ho. Ja, jä feck ju opp'en te sjlut, han va 
fullpacka, 25 store åler å 200 skrövabbörrer. Ho hade lött i (lagt 
i lager), som när di lör sill i tönner. 

Sagesmannen frågade Gädden, vad det kunde vara för ett kvinn-
folk, som satt på Bratteberget. 

— Jä ha allti vure sams mä sjörå'a, svarade Gädden. 

I Sigfridstorp, Glava socken, fanns en fiskare vid namn Olof 
Olsson, som brukade fiska i sjöarna övre och Nedre Gla. En gång 
på en fisketur i Nedre Gla råkade han ut för »storgädda» eller 
»gammelgädda». Ola satte ut ståndkrok för gäddan i en vik, där 
hon nästan alltid höll till. Viken heter Mörtevallsviken. Men hur 
han än satte ut sina krokar, tog gäddan både dem och agnet och 
reven. 

Då gick han till smedjan, smidde en stor krok, tog med sig en 
hamplina, grov som en vanlig hästtöm, satte ett stort köttstycke 
som agn och lade ut kroken. 

Morgonen därpå gick han ned till sjön för att vittja sina don. 
Den stora gäddan satt då fast på kroken. Han lossade linan från 
den stång, som han slagit ned i sjöbottnen inne i viken, virade 
linan några varv kring handloven och tog ett kraftigt tag i den. 
Då ryckte gäddan till och drog iväg utåt sjön med båt och fiskare 
och lina. Gäddan drog tvärs över Nedre Gla och nådde land vid 
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Granmon, en mil från utgångspunkten. Där gjorde hon en tvär-
vändning, så att fiskaren höll på att kastas över bord. Han fann 
då för gott att släppa taget i linan. 

Någon tid därefter, då timmerflottning pågick i samma sjö, fann 
timmermanskapet den stora gäddan ilandfluten vid stranden, där 
Glava glasbruk en gång varit beläget. Alla som fick se gäddan 
sade, att ett sådant vidunder till gädda hade ingen sett förr. 

E. R., Älgå, f. 1870. 
K. A., Älgå, f. 1869. 
A. G. J. K., Älgå, f. 1863. 
A. J., Älgå, f. 1877. 
N. 0., Älgå, f. 1851. 
E. S., Karlanda, f. 1869. 
A. E., Älgå, f. 1879. Uppt. 1946. 

Seder rörande svedjebruk och jordbruk 

Begränsa eld vid svedjning 

En gang brände far min en bråte i Veckere, då Simma va där. 
Han va, som du vet, bror te Gråen. Han könne stämme skogs-
varme. 

Han geck runt denne bråten mä en dö möllsörk i fecketaska å 
jamt så langt, söm Simma geck mä möllsörken, så langt tuk sä 
varmen å inte en bet länger. 

Dä ren sanning, för jä va sjal mä ve brötebränninga. 
— Möllsörk är detsamma som åkersork. 

N. A., Karlanda, f. 1866. Uppt. 1946. 

När de gamle i Älgå Gränsjö brände en sved, gick de först runt 
omkring den, släpande en hästsko i ett rep. Elden skulle inte för-
må tränga utanför den ring, som därvid uppdrogs. Men om det 
blev storm, hjälpte inte ens en hästsko. 

A. K. N., Älgå, f. 1873. 
G. K., Älgå, f. 1877. 
Uppt. 1944. 

Konge-Stinas gubbe brände i ett beteshag för te få en rugsved. 
Men då ble varmen hussbönn (husbonde) för döm. Gubben te 
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Stina han börje bäre ut möbler å tocke, för han va så säker, att 
stuga skulle ta ell. 

Men Stina ho ble arg å sa: 
— Legg henna du, du har ittnö mä'et 
Ho tuk ett rep å bant en hästesko i. Ho sa öt gubben, att han 

skulle gå före henne mä dette repe å sjal geck ho ätter. 
Å könstit va'ddä, att där kärnga geck fram, dit tuk sä varmen, 

men inte en bet länger. 
Om di fant en hästesko på vägen mä alle sex sömma i behöll, 

å öm di bar denne unner klä'a på hare bröste, så könne di stämme 
skogsell. 	

E. S., Karlanda, f. 1869. 
Uppt. 1946. 

Märken och regler för vårbruket (Älgå) 

De gamla seder och bruk, som här skall skildras, upphörde 
man att praktisera på Glaskogen i slutet av 1870- och början av 
1880-talen. Undantag får kanske göras för någon enstaka sed, som 
möjligen i all tysthet alltjämt praktiseras. 

I regel var man mycket noga med att inte börja vårbruket, 
förrän tjälvattnet gått ur jorden. Undantag härifrån gjorde man, 
då det gällde myrmarker. Där måste man börja plöjningen, me-
dan tjälen låg kvar i marken, ty annars kunde inte hästarna taga 
sig fram, tjälen måste bära hästarna. Såsom något märkvärdigt 
uppger sagesmännen, att det i alla fall kunde bli vacker säd på 
dylik mark, fastän tjälen säkerligen låg på ett djup av endast 3-4 
tum och myllan således inte var djupare än så. Mången gång rutt-
nade dock sädeskornen på detta slags tjälmark. 

För att utröna, om tjälvattnet hade gått ur jorden, brukade man 
slå ned en stör, som fick stå kvar några dagar. Om vid uppdra-
gandet av stören ingen mylla klenade fast vid den, kunde man 
vara säker på att tjälvattnet hade sjunkit och vårsådden kunde 
börja. 

Någon allmänt gällande första dag för vårbrukets begynnelse 
synes knappast ha iakttagits. En del sagesmän anser, att första 
maj borde de första kornen ha nedmyllats, andra nämner den dag, 
då göken gol första gången för året. 

Allmänt ansågs, att en dags tidigare sådd på våren innebar, att 
man fick skörda åtta dagar tidigare om hösten. 
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Många håller före, att före Urbanus-dagen skulle våranden vara 
gjord. Om Urbanus kom med ax, så kom Lars med bulle. Kom 
Erik med ax, så kom Olof med kaka. 

Det fanns i Gränsjö hemman för längesedan en man, som gick 
under öknamnet Lalle, men som egentligen hette Anders Olsson. 
Han bebodde en gammal numera riven stuga i Nybygärdet. När 
han var född eller när han dog, minns ingen längre, men en person 
född 1814 och död 1897 kom ihåg, enligt vad dennes dotterson 
berättat, att han hade sett Lalle under vårsådden. Då Lalle en vår-
morgon skulle börja ploganden, smorde han sin dåliga träplog och 
även harven med något fettämne. »Han var nog inte ensam om 
detta», tillägger min sagesman. 

Samme Lalle brukade, då han sådde de sista sädeskasten, gå 
baklänges på åkern, »för att inte någon skulle trolla bort skörden 
för honom». 

En del gubbar kastade de första kornen i kors över åkern, för 
att sådden inte skulle kunna skämmas av någon avundsam per-
son. Till dem hörde finnättlingen Lacken, alias Nils Olsson i Lin-
höjden, Älgå (f. 1851, d. 1940) . 

Vanligt var också, att man lade en stålbit eller två knivar i kors 
i såkorgen. 

Före såningens början sade en del »1 Jesu namn» eller »Gu 
signe» (»Gu'ssne») el. dyl. 

Av förlidet års skörd hade husmodern bakat en s.k. såkaka, av 
vilken hästar och kreatur skulle smaka varsin bit, innan våran-
den begynte. Härom berättar en sagesman: 

»Jag har en gång under min levnad fått beskåda ett sådant 
bröd. Jag var på besök hos min morfar. Det var år 1881 i april 
månad. Denna som jag tyckte allsmäktigt stora limpa står för 
min inre syn, som om det varit i går jag sett den. 

Ploganden skulle taga sin början, det var i april, men datot 
minns jag inte. Morfar frågade mig, om jag ville bli med åt 
boden (visthusboden). Det var jag med på. När vi kom dit, be-
gynte han att skyffla i rågbingen, och så kom han fram med den 
största limpa, jag någonsin sett, och frågade mig, om jag sett 
någon sådan förut. Det är nog möjligt, att jag blev litet lång i 
synen, för han skrattade gott åt mig. 

Sedan fick jag följa med åt stallet, där han hade en liten yxa. 
Han lade limpan på en ren planka och så högg han av limpan 
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tre stora bitar, och så sade han till var och en av hästarna: »Nu 
får I smaka på såkakan, hur den är i år, nu får I vara snälla, för 
nu ska vi börja ploganden». 

Av hans uttryck om den stora limpan (att döma), så kallades 
den här på orten för såkaka. Att såkakan var bra tilltagen berodde 
väl på att det var tre stycken hästar på gården, som skulle smaka 
den. Även de övriga kreaturen skulle ha varsin bit av kakan. 

Min moder berättade detta för mig, då jag kom hem och talade 
om vad jag varit med om (sagesmannen var då 11 år). Hon 
sade, att morfar hade haft detta bruk, sedan hon var liten flicka, 
så det var nog en mycket gammal sed. Men den såkakan var den 
sista, han delade ut, så vitt jag vet. 

Såkakan skulle bakas före jul, den skulle bakas av både råg-
mjöl och havremjöl, sedan skulle den förvaras i råg- eller havre-
bingen, tills våranden skulle taga sin början». 

Denne sagesman säger sig inte ha hört talas om att såkakan vid 
vissa tillfällen skulle ha lagts fram på köksbordet, eller att hus-
bonde eller arbetsfolk skulle ha ätit av den vid våranden. 

Däremot hörde det till seden att dela ut öl och brännvin av jul-
förrådet till samtliga deltagare i våranden. Varje dag under vår-
anden förplägades alla som vid ett kalas. Det kallades plogöl 
och det man åt hette plogbeten. 

Gamle Lacken kom ihåg, att första dagen man satte plogen i 
jorden, skulle samtliga äta julkaka och julost och dricka av jul-
ölet. Däremot mindes han inte, om även hästarna fick med av 
julmaten. Jag vill minnas, att han även kallade det man åt 
plogmaten. Med julkaka avsågs säkerligen såkakan. Lacken 
var inte bonde och kunde inte av egen erfarenhet tala om bonde-
seder. 

Avslutningskalaset kallades köröl och liknade i allt väsentligt 
plogölet. Huruvida man också då åt av såkakan, minns ingen 
längre. 

Om nordlig vind, påsknordan, blåste på långfredagen, skulle 
sådan vind med sin kyla blåsa i sju veckor eller till pingst. Att 
börja köra ut gödsel till plogand, när denna vind blåste, ansågs 
vara lönlöst. 

»Det fanns även föreskrifter under våranden », berättar en sages-
man, »det skulle ej gå an att sitta på vare sig plog eller harv, då 
hästarna under arbetstiden fingo vila. Ej heller gick det an, då 
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arbetet för dagen skulle sluta, att taga hästen från redskapen, när 
den nått änden på åkern, utan den skulle först vända sig själv 
och redskapen så, att både häst och redskap stodo på åkern. Tog 
man ifrån hästen, så att skaklarna blevo liggande utanför den 
bearbetade jorden, skulle det inte båda något gott». 

Sådden borde helst ske i veckans början och alltid så tidigt på 
morgonen som möjligt. När all sådd var färdig, måste man komma 
ihåg, att fillebusen skulle köras upp i skorstenspipan, annars 
fick man sot, mjöldrygor, i säden. Fillebusen kallades den med 
en trasa omlindade stör, som användes till att om natten täppa 
igen murpipan med. 

Innan man började sådden, borde man en lämplig dag, då 
solen gassade som bäst, gå ut och lägga sig på rygg på marken. 
Steg det då, vad man kallade vaddrin ger från marken, varm-
luft, kunde man börja så. 

Avsikten med att påbörja sådden så tidigt om morgonen som 
möjligt var den, att då skulle säden mogna bättre. Det gjorde det-
samma, hur litet man hann med att så i den tidiga morgonen, 
huvudsaken var att en början gjordes. 

Metoderna vid själva utsåningen tedde sig olika hos skilda indi-
vider. En del såningsmän bar sädesskäppan fastbunden med en 
rem om nacken och sådde med båda händer, men det var inte 
alla, som kunde den konsten. De flesta bar sädesskäppan inklämd 
i vänstra armlöcka och sådde med vänster hand. 

Det ansågs vara bäst, att äldre och kunniga personer företog 
såningen. Kvinnor sådde vanligen inte, men undantag förekom, 
t.ex. då mannen var förhindrad att så, eller om kvinnan kunde så 
bättre än mannen. 

Viktigt var att vid sådden ge akt på månen. Det gick inte an 
att så i nedan, för då skulle sädesstråna bli korta. Sådde man 
däremot på ny, skulle skörden bli grann. Rotfrukter planterades 
dock i nedan. 

Havre skulle sås med »sex korn i oxefala», dvs, så glest att sex 
korn fick rum i ett oxfotavtryck. 

Bland märkesdagar för sådden nämner sagesmännen Bengt-
dagen. Om den minns man följande rim: 

Blir Bengt sur å våt, 
så får en så, när en kommer åt, 
men blir han torr å ren, 
så får en så överallt utta men. 
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Om korsmässan (3 maj) kom med kallt väder, ansågs det i 
skogsbygden vara det bästa tänkbara såningsväder. 

Före Urban-dagen måste sådden vara undanstökad, ty sådd 
efter den dagen mognade aldrig. Den skulle endast duga till krea-
tursfoder. 

Man tog även märke efter vissa fåglar. När »körfågeln» eller 
göktytan (Jynx torquilla Lin.) anlände på våren, och man hörde 
den ropa »kör-kör-kör», då var det rätta tiden att taga fram 
plogen. 

En annan märkesfågel i skogsbygden var sdasjla, varmed på 
Glaskogen avses nordiska gulärlan (Motacilla flava thunbergii 
Billb.). »Nu ä såasjla här, nu ä rättan ti för plogånna», hette det. 

På gamla sädesskäppor funnos alltid inristade tecken, mest 
kors, men även femuddar. En sagesman säger: »Jag minns sär-
skilt en (sädesskäppa), som det var inristat många tecken på. Det 
mesta var kors. Den gången frågade jag, vad det skulle vara för. 
Gubben blev nära nog ond, men till slut så sade han i hastig ton: 
'Det är mot allt ont!' Då gick jag min väg ifrån honom». 

Samme sagesman skriver till utgivaren: »Här i västra Värmland 
var såningstiden mycket olika mot på andra trakter. Vårvetet 
borde sås omkring 10 maj, någon vårråg förekom inte här. Någon 
försökte sig på midsommarråg, men jag tror inte den blev något 
lovande, efter vad jag hört berättas». 

En del gubbar föll på knä på åkern efter slutad sådd och 
sade: »Nu ha jä gjort mett, nu får du gäre resten», varvid de åsyf-
tade Vår Herre. Så gjorde t.ex. den ovannämnde Lalle. Andra bru-
kade säga: »Nu har jag gjort, vad jag förmått, men av Herren Gud 
vill jag vänta växten». 	

Ber. av 8 sagesmän i Älgå, 
uppt. 1938, 1942-43. 

Vid julbaket bakades bl.a. två kakor, som till formen såg ut 
som ett kors. Den ena skulle läggas ned i baktråget, den andra i 
havrebingen. Kakorna bakades av havremjöl och var inte avsedda 
att ätas av folk. Den ena skulle man ge korna på Korsmässomor-
gonen, för att fodret skulle räcka till våren. Den andra skulle 
dryga ut födan för folket i gården, så att den skulle räcka, tills 
nästa säd skördades. 	 E. S., Älgå, f. 1869. 

Uppt. 1944. 
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Rdgsådden 

Rågen skulle vara sådd före Brynolfdagen. Gick det inte av 
någon anledning att få rågkornen i jorden före den dagen, måste 
man vänta till 24 augusti. Mellantiden hade benämningen rug-
lösane, de råglösa dagarna. 

E. S., Karlanda, f. 1869. 
Uppt. 1945. 

Folkminnen rörande skörden 

Skörden ville de gamle alltid börja i rättan tid. Började man 
för tidigt, blev det oår. Såg det ut att bli frost, tvingades man dock 
att skära tidigt för att rädda, vad räddas kunde. »Grönfor ä bätter 
än inge for». 

Man tog märken i naturen, av fåglar och insekter för att kunna 
förutsäga skörden. Hussvalan borde ha anlänt till korsmässan, om 
skördeutsikterna för året skulle bli goda. Dansade myggen redan 
i februari, bådade de ett dåligt foderår. Myggdans i solnedgången 
bådade däremot vackert skördeväder. 

Vid pingst borde säden vara såpass högväxt, att den gömde 
kråkorna. Då skulle det bli god skörd. 

Skördevädret förutsades bl.a. på Petter katt: var det den dagen 
såpass blidväder, att en höna på stugans sydsida fann tillräckligt 
med vatten te duve sä i, skulle det bli våt sommar och våt 
skördetid. 

Blev mars kall och torr, skulle april bli våt och maj varm, följ-
aktligen ett mycket gott skördeår. Därom läste man ett rim: 

April våt å maj kall 
föller bondens la'er all. 

Ett annat välkänt rim lyder så: 
Aprilsnö 
ä så go som fåragö. 

Palmsöndag var också en märkesdag: stod inte palmen (sälg, 
Salix pentandra) i blom den dagen, skulle årets skörd bli klen. 
Men om solen sken upp grant och tidigt i fastlagen, väntade man 
en frodig skörd. 
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Syntes långa ispiggar på taket fastlagsmorgonen, förutsade det 
långt lin. 

Vid advent skulle skogen helst stå snöklädd, för då blev det 
mycket regn före midsommar och alltså ett särdeles gott skördeår. 

Så tungt som snön lägger sig på skogen i advent, så tungt ska 
kornen böja sädesaxen mot jorden året därpå. 

Om isbitar skramlade och rasslade omkring harvpinnarna i 
maj, betydde det god skörd. 

Man borde be Gud om mycket regn före midsommar, »för ätter 
messömmer sjlepper en be» (behöver man inte bedja). Sådant 
vädret var på midsommardagen, sådant skulle det bli även under 
slåttern. 

Om tordyveln tidigt var ute och surrade, bådade det torka till 
skördetiden. 

Sädesmasken gav upplysningar om den kommande skörden: om 
frambenen var längst, blev första sådden storväxt och kraftig, 
var mellersta benparet längst, tydde det på att den säd som såtts 
mitt i ploganden skulle bli frodigast. Den sist sådda säden lovade 
mest, om bakre benparet var längst. Sädesmasken beskrives så: 
kroppen vitgul, huvudet rödbrunt och hårt, benen vita eller vit-
gula, längden en tum, tjockleken som en vanlig blyertspenna. Av 
derma beskrivning framgår, att på Glaskogen avsågs med sädes-
masken larven till kastanjeborren (Melolontha hippocastani F.). 
Arten är vanlig i trakten och ersätter där den söder ut allmänna 
ollonborren, med vilken kastanjeborren står i nära släktskap. 

Fick man skära på Larsdagen, blev det kaka till Olsmässan. 
Om det var regnigt både dag och natt före slåttern och omöjligt 

att få in höet, brukade man trösta sig: »Vi får vänte te Johan stor-
pej (Bartholomeus), då blir dä nock törk, så vi får in höet». 

~man (kummin, Carum carvi) skulle blomma, innan slåt-
tern fick påbörjas. 

Om man hade upptäckt ett enda ax i säden på ett och samma 
gärde, var det inte mera bråttom med skörden än' att man kunde 
g å efter lien. Men fanns där flera ax mogna på en gång, gällde 
det att springa efter lien. 

Den 24 augusti (Johan storpej) var en viktig märkesdag: »Dä 
va i alle fall tå stor vikt å ha sköre te dess, för öm dä då ble fröst, 
så ble inte skörden fördarva, öm den stod på snes eller hässje, 
men dä va bätter te skäre, öm dä va litte grönt än te få'et fröse 
på strå». 
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För att utröna sädeskornets mognad, brukade man bita av ett 
korn. Var det då alldeles tätt inuti, så kunde man vara säker på 
att det var moget eller fullkärnat, som man sade. 

Bärgningsvädret kunde man utröna på följande sätt: om him-
len vid soluppgången var grå men blank i väster, kunde man vara 
viss om uppehållsväder under skördeanden. Gick solen upp blank 
och belyste västanmolnen, skulle det däremot säkert bli regn. 

Någon särskilt utsedd veckodag för skördearbetets början hörde 
man inte de gamle tala om. Man kunde börja vilken dag som helst, 
om vädret så tillät. 

Arbetet under skörden var fördelat så, att karlarna skötte liarna, 
snesade eller hässjade och körde in säden. Kvinnorna tog alltid 
upp säden, varvid de nyttjade särskilda kläder. Av gamla avlagda 
plagg sydde de s.k. överdrag att taga utanpå de vanliga kläderna. 
Halmen i kärvarna var styv och hård, så man slet fort sönder 
kläderna. Även med snesningen var kvinnorna behjälpliga. De 
rakade också ihop de överblivna stråna. De satte en ära i att taga 
upp säden så fort, att de kunde hålla jämna steg med den som 
skötte lien. 

Många skämtsamma upptåg förekom vid skördearbetet. Om 
en karl skar dåligt, blev upptagerskan förargad. Det hände, att 
kvinnor vägrade taga upp säden, om de hade fått en okunnig skä-
rare. Då vred de ihop en »käring», som de lade eller satte upp på 
åkern, och så strejkade de, tills en fullgod skärare kom i stället. 

Den som körde in säden, måste se noga upp, så att han inte blev 
utsatt för förrädiska försök att få vagnen att välta. Om lasset välte, 
måste köraren bestå samtliga vältekanne, dvs, två stop bränn-
vin. 

En husbonde, som blivit förargad på sin hustru som tog upp 
efter honom, skar så bred skåra, att den var tre gånger så bred 
som vanligt. Då gick hustrun resolut hem och bonden nödgades 
själv binda säden. 

Med liarna var man mycket grannlaga. Endast vass hammers-
lie dugde, alltså liar smidda under en vattendriven hammare. Vid 
lieköp brukade gamla gubbar pröva liens stålhalt med tänderna. 
Andra tog slidkniven och skrapade med den utmed hela liens 
längd. Om det därvid uppkom ett knastrande ljud, ansågs lien 
vara god, då var det gott stål i den. Hemkommen gick man till 
smedjan, upphettade flera mindre järnbitar och placerade dem i 
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rad utmed lien och flyttade dem undan för undan, tills lien fått 
brun färg och eggen blivit blåanlöpt. Först efter den proceduren 
var lien färdig att användas. 

Grdtarskdra benämndes sista biten, som skulle slås. Den var 
i regel besvärligast på grund av belägenheten (jfr grdtarstav, 
benämning på sista biten som skall inpassas vid tillverkning av 
laggkärl; gratarbräde, sista brädet vid golvinläggning eller re-
sandet av en vägg etc.). 

Lökteskdra kallades sista skåran på åkern. När den var klar, 
brukade de gamle säga: »Nu ha vi sköte ha'ern». Att skära de sista 
stråna kallades att »ta haren». Än i dag kan man få höra detta 
uttryck, säger sagesmännen, fastän det enligt deras mening är 
»flera hundra år gammalt». En sagesman säger: »De brukade 
ständigt kappas om att få skära de sista stråna, det ansågs här på 
orten som en eftersträvansvärd, stor heder, och den vill sitta i 
mången än i dag». 

Oavsiktligt kvarblivna strån kallades av okänd anledning sjong-
arer (plur.), sjungare. Även namnet stdndarer har jag hört. 

Vanligt var att de i skörden deltagande prydde sina huvudbona-
der med flätor av hopvirad halm. 

När en åker var skuren och säden snesad, skulle hela arbets-
laget puste ut på renen, ty på åkern fick ingen sätta sig, om 
han var trött. 

Vid inbärgningen i ladan följdes gamla seder och bruk. Man 
började löinga i ladans mitt, där en krans av nekrer lades så, att 
rotändarna stack ut, ett nytt varv påbörjades vid kransens utkant 
och en ny ring lades osv. 

Medan detta arbete pågick, hade man småsten i skorna och 
ingen fick prata. Genom att hårt bita ihop munnen, »bant di 
ihop käften på rötta», heter det. För varje ord man talade, släppte 
man in en råtta i säden, påstods det. 

De som lade in kärvarna på detta sätt benämndes lödarer eller 
lödaregösser. 

Sista neken kallades löktnek (av /ökte=sluta, avsluta). Den 
bands mycket stor och förseddes med tre band. Lyktneken var 
avsedd till fågelnek om julen och förvarades mycket väl, så att; 
inte möss och fåglar skulle komma åt den i förtid. 

En stor nek, som benämndes lodaren, brukade sättas upp på 
åkrarna vid de stora gårdarna i fjordbygden, men inte på små- 
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ställena i skogsbygden. På min fråga, varför så inte skedde, sva-
rades endast: »Dä passe sä inte, dä va nöge skamlit mä den». 

Sista neken eller kärven ville inte kvinnorna binda. De var 
rädda för att något obehagligt skulle hända dem under året, om 
de band den. Skårkarlen fick själv binda den. När jag först upp-
tecknade seder vid skörden, visste inte mina sagesmän, om sista 
neken benämndes horonge, men senare har jag fått konstaterat, 
att så varit fallet. 

Om en katt hoppade upp på sista lasset, togs det som ett gott 
varsel. Då skulle inga råttor och möss äta av skörden i ladan. Men 
man hyste formlig fasa för höns, som ville flyga upp på lasset. 
Det bådade inte gott. 

Allt skördearbete skulle vara undanstökat till Mikaeli. Sedan 
fick vinterkongen komma när som helst. Den kvällen skulle 
kreaturen tagas in särskilt tidigt, Mikaelikvällen var »helig». Då 
utfodrades djuren med en extra havrenek. 

Efter avslutad inbärgning vid Mikaelimässan anordnades skår-
gåskalas eller skårgåsfest. Då kokades risgrynsgröt, som i 
gamla tider ansågs för en stor läckerhet. Dessutom hade man 
bakat extra gott bröd i form av kakor, som var något mindre än 
de vanliga brödkakorna. Särskilt gott smör kärnades också och 
det breddes på »en kvarts tum tjockt» med tummen på kakan. 
Ovanpå ströddes riven sandost, kallad sönning. Detta slags 
smörgås benämndes skär gås och festligheten hette skårgås gäll 
eller skåre gäll (gille). Än i dag praktiseras denna gamla sed i 
en del stugor på Glaskogen. På de större bondgårdarna nere på 
bögda (fjordbygden) anordnades stora skördegillen med många 
inbjudna samt med tal, sång, dans, dryckjom och muntra upptåg. 

K., Älgå, f. 1874. 
E. R., Älgå, f. 1870. 

A., Älgå, f. 1869. 
K. E., Järnskog, f. 1860. 
H. A., Älgå, f. 1885. 
E. S., Karlanda, f. 1869. 
A. J., Järnskog, f. 1887. 
N. 0., Järnskog, f. 1865. 
S. A., Karlanda, f. 1865. 
N. A., Järnskog, f. 1866. 
Uppt. 1942, 1943, 1946 o. 1949. 
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Höstarbetet 

Arbetet med trädan, gödselutkörning samt plöjning och harv-
ning för rågsådden ville man äntligen ha klart till den 15 augusti. 
Den 15, 16 och 17 augusti var de bästa såningsdagarna för höst-
rågen, därför att råg sådd vid den tiden »geck i 3 bla», ibland flera 
beroende på väderleken. Men råg, som inte såddes under de da-
garna utan mellan den 17 och 28 augusti, »geck sällan i mer än 
2 bla», vilket betecknas såsom det sämsta för skörden. Bättre var 
då att vänta med sådden till den 1 september eller dagarna när-
mast därefter, »då går den bare i 1 bla, men dä ä bätter, än när 
den går i 2», heter det. 

Den 29 augusti, Johannes Döparens halshuggningsdag, betrak-
tades såsom en förkasta da, då ville ingen så sin råg, skörden 
skulle bli misslyckad. 

De som sådde rågen under tiden 15-17 augusti valde alltid 
gammal råg, som ansågs vara lämpligast. Måste man av någon an-
ledning vänta till början av september, såddes ny råg. 

Så snart ogräs och tenon ger, buskskott och unga telningar av 
träd, stack upp över marken, där man ämnade så råg, harvades 
åkern och rakades sedan noga. Röjning av ängar företogs tidigt 
om våren, så snart marken blivit bar. Uppspirande tenonger, 
som slogs av med lien två år i rad, blev borta för alltid, sägs det. 

Man hade ett talesätt om rågen. På den tiden, då sädesslagen 
kunde tala, skall rågen ha sagt: 

Bädda under mig väl, 
över mig bäddar jag själv. 

Den jordbrukare, som efter höstarbetet lät sina redskap ligga 
kvar ute på åkrarna, betraktades allmänt som slarvig och oordent-
lig, lat och efterbliven. 

Efter avslutad höstplöjning och höstsådd vidtog tröskningen 
eller träsken, som det hette. All tröskning skulle vara avslutad 
till Allhelgonadagen. 

Först tröskades rågskyttlarna. Tidigare hade man väggslagit 
nekerna, men det blev alltid en hel del rågkorn kvar i bandet. 
Under slagtröskningen föll alla kvarvarande rågkorn ur dem och 
halmen blev ren från korn. 

Efter rågen blev det havrens tur. Två man skötte varsin slaga 
och arbetet med havren skulle vara färdigt till Luciadagen. En 
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mindre del av havreskörden lämnades dock otröskad för att trös-
kas på Lusseotta. Då steg man upp klockan två och gick till logen 
för att slagtröska den återstående havren. Man tände eldar av tör-
ved på logen, i regel på en stor sten i ena hörnet, för att man 
skulle se bättre. 

Slagtröskningen ansågs vara ett tungt och pressande arbete. De 
som skötte slagorna bjöds på flera brännvinssupar under dagens 
lopp. Efter väl förrättat arbete anordnades ett löktkalas, då 
löktsu par utdelades och mat förtärdes. 

E. R., Älgå, f. 1870. 
Uppt. 1947. 
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Hushållning och levnadssätt 
Humleodling och brygd 

Humleodling 

Före år 1885 fanns humlegårdar vid snart sagt varje stuga på 
Glaskogen. Vid småstugorna nöjde man sig med humlegårdar på 
3-4 meters omkrets, medan man på större gårdar brukade ge 
dem ett omfång av 15-20 meter. Vid hem- eller långfäbodarna 
däremot brukade man inte anlägga humlegårdar. 

Platser för humlegårdar ser man överallt än i dag. Man känner 
igen dem på att en och annan humleranka slingrar sig upp på en 
gammal stör vid något stenrös i stugornas närhet. Det var allmän 
sed, att humle såddes i stenrösen, där ett lämpligt antal störar 
slogs ned. Man benämnde växten homle och störarna homle-
stänger. Det som skördades av humlen kallades homlekoppor. 

Ville man anlägga en humlegård, högg man först ett antal ej för 
grova störar, helst av s.k. vitgran. Sådana vitgransstörar är ovan-
ligt starka och sega. De barkades noga och kvistades av, varefter 
de slogs ned i marken med en fots mellanrum, så att de bildade en 
cirkel. Om humlerankorna vissa år blev särskilt kraftiga och 
tunga, måste man slå ned ytterligare störar intill de gamla. Goda 
humleår blev det så talrikt med koppor, att rankorna bar ytterst 
litet med blad. 

Vid humlesådden hackades små hål i marken, vari fröna lades 
och myllades ned. 

Arbetet med att sköta humlegården var kvinnogöra. När kop-
porna hade torkat, förvarades de i särskilt tunna och glest vävda 
säckar. En viss mängd, avsedd för nästa års sådd, avskildes och 
lades i ett särskilt förvaringskärl. 

På Glaskogen känner man inte till bruket att av humlestång-
lama göra humlegarn. Inte heller förekom försäljning. Humle 
odlades endast till husbehov. 
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Man använde humle vid bryggning av dricka, benämnd homle-
drecke eller maltdrecke. Malten kallades mälte. En fjärding 
mälta gick åt för att brygga 40 kannor dricka. 

Kornet eller byggen, som det här hette, fick stå under vatten för 
att vise brädd, dvs, att en liten grön brodd visade sig i kornets 
smalända. När denna brodd blivit en halv tum lång, var mältan 
färdig att frånskiljas vattnet och föras till torkning. 

I de fattigas stugor maltades havre, då de inte hade råd att 
använda bygg, som skulle begagnas till bröd. 

Sedan vattnet hällts av, fördes mältan till körnan eller badstu-
gan för att torkas på en särskild läm. Det torkade maltet maldes 
därefter på en handkvarn, hälldes i ett passande kärl, kokhett 
vatten tillsattes och vatten och mälta rördes samman med en stav. 
Efter en timmes omrörning övertäcktes holken, som kärlet kallades, 
med ett skynke av tät väv och kärlet ställdes på ett varmt ställe. 
Proceduren måste med vissa mellanrum upprepas, tills vattnet 
hade dragit till sig all musten ur maltet. Då först ansågs vörten 
stark nog att begagnas till dricka. 

Vörten hälldes därpå i en rostebytta, som stod på två höga 
ben för att ge rum åt ett kärl därunder. Vid bottnen på rostbyttan 
fanns ett hål för en sprunt eller tapp. Tappen hade ett hål för 
en mindre tapp. Den grövre tappen satt fast, medan den klenare 
kunde vridas runt i sitt hål. På det sättet fick man en kran att 
använda vid vörtens avtappning. 

I rostbyttans botten lades hopvridna taver av råghalm i flera 
lager över varandra. Det hoprörda vattnet med maltet hälldes över 
halmen, varigenom den tunna vörten avskildes från den tjocka. 
Det var den tunna vätskan, som benämndes vört. 

Vörten kokades och skummades av med en träslev och hälldes 
därefter upp i kärl för att stå och svalna. Sedan den blivit lagom 
kall, tömdes den i dricktunnan, jäst lades i tunnan och jäsningen 
fick pågå i tre dygn. Därefter var drickan färdig att använda. 

Jästen var gjord av grovt rågmjöl, som blandades med botten-
satsen i tunnan. Knutöl kallades den dricka, som togs undan 
vid det stora julbrygget och slogs upp i en särskild ankare, vanli-
gen rymmande 15 kannor. Till knutölet begagnades något honung. 
Detta öl skulle användas tjugondag jul, julens sista kalas. Knutöl 
och tjugondedagskalas förekom dock endast på s.k. bättre ställen, 
dvs. i de större gårdarna nere i fjordbygden. 
9 Ernvik 
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Ett annat slags dricka, som begagnades vid slåtteröl, kallades 
slåttannsdrecke. Det var inte en maltdricka utan tillagad av 
uppkokt vatten, vari lagts honung och jäst. Denna dricka benämn-
des även mjöd. 

Svag och dålig maltdricka kallades skuldrecke. 
Brygden försiggick i särskilda brygghus, där sådana fanns, men 

även i drängstugukammaren. I småstugorna skedde den i köven, 
ett mindre rum. 

Mäsk och drank kallades den bottensats, som blev kvar i 
rostbyttan, sedan vörten frånsilats. Dranken slogs i kornas 
»sörpe». 

E. R., Älgå, f. 1870. 
G. A., Karlanda, f. 1899. 

Enbärsdricka 

När enbären var fullt mogna, dvs, hade blivit blåsvarta, repades 
de av grenarna. Då måste man ha skinnhandskar på händerna. 
Bären samlades i mindre såll med botten av smala träspjälor. Efter 
att man hade repat tillräckligt stor mängd enbär, rensades de. 
Rensningen tillgick så, att man på marken bredde ut ett stort 
skynke en dag, då det var blåsigt väder, bären slogs ut på skyn-
ket och vinden blåste bort allt skräp. Bären torkades i bakugnen, 
som eldats lagom varm, och under torkningen rörde man flitigt 
om i bären. De torra bären maldes därefter på handkvarnen till 
mjöl. Enbärsmjölet hälldes sedan i en stor gryta, vatten fylldes 
på och det hela kokades rätt länge under ständig omrörning. 

Efter kokningen följde silning genom ett litet finmaskigt såll. 
När drickan hunnit svalna, lades jäst i och efter ett dygn var den 
färdig. 

Enbärsdrickan ansågs av de gamle vara en mycket god dryck 
och dessutom hälsosam. Ännu i slutet av 1880-talet bryggdes 
sådan dricka i varje hem, om tillgången på enbär var god. 

Dricka av »björkelag» 

En del personer på Glaskogen tillverkade ett slags dricka av 
björksav. Om våren borrade de hål i grova björkstammar och 
satte små tappar i hålen. Genom ett mindre hål i tappen rann 
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sedan saven ned i ett kärl, försett med hank eller handtag. 
Handtaget hängdes över den större tappen, som i regel var 7-8 
tum lång. 

Björklaken måste tillsättas med honung och socker för att 
kunna drickas. Den är nämligen i sig själv mycket besk i smaken, 
berättas det. Efter att ha kokats samman med honung och socker, 
blev den dock ganska smaklig. Den var dock inte allmän i stu-
gorna utan användes mest i fattiga hem. 

Fattigmansdricka 
Eljest förekom en sorts dricka, som kallades fattigmans-

dricka. Den tillverkades av enriskvistar med gröna enbär på, 
både ris och kart kokades tillsammans. Sedan socker hade till-
satts, blev drycken användbar som ett slags läskedryck. 

E. R., Älgå, f. 1870. 
E. S., Älgå, f. 1869. 

Slaktseder 

Djuren kallmördades. Det tillgick så, att djuret först leddes in 
i köket, för att man skulle se. Det skedde mycket tidigt på morgo-
nen, redan vid 2-3-tiden. Man ville inte, att grannarna så noga 
skulle ha reda på det. Man arbetade vid lampljus. 

Djuret snarades omkull, bak- och frambenen bands ihop tätt 
intill varandra. Så stack man djuret i strupen, skar av halspuls-
ådern och lät blodet rinna av i ett kärl. Djuret hölls hela tiden fast 
av starka karlar, tills sparkandet upphört. 

Det gick inte an att bedöva eller slå ihjäl djuret, för då fick 
man inte något blod. 

E. L., Älgå, f. 1884. 
Uppt. 1942. 

När slaktdjuret togs ur båset, kätten eller stian, kastade man 
dit en pinne eller ett annat föremål. Därmed var man säker på 
att ett nytt djur skulle komma i stället. 

Slakten måste alltid ske vid nymåne, annars blev slaktmaten 
odryg. Då julgrisen år 1942 skulle slaktas hos August i Sättra, fick 
slakten inte ske, förrän det blivit nymåne. I annat fall skulle 
»fläsket ha smält å blett udrygt», sade husfadern. 
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Vid oxslakt drack alltid slaktaren av blodet. En slaktare vid 
namn Sandsjö, som var från Arvika och ofta anlitades, brukade 
alltid dricka oxblod vid slakt. 

Havande kvinnor fick inte närvara vid slakt. Om det råkade 
skvätta blod på dem, skulle barnet bli blodfläckat, dvs, få fö-
delsemärken. Men sedan blodet runnit av djuret och vispats fär-
digt, tilläts den havande hjälpa till med allt möjligt arbete, som 
hade med slakten att göra. 

Då blodet skulle tappas av djuret, lades först litet salt och mjöl 
i kärlet. Sedan rörde man om direkt och silning förekom inte som 
i våra dagar. 

Av blodet lagades strykpalt, stekpalt, pudding, blodkorv och 
pannkakor, som stektes i flott. 

Kohår tog man vara på för att spinna dem till tråd. Tråden fär-
gades röd och av den vävde man hästtäcken. 

Om en ko hade kalvat och man ämnade slakta spädkalven, fick 
den några dagar dricka av råmjölken. Därpå slaktades den. 

Vid svinslakt tog man vara på gallan och använde den till att 
smörja sig med, då man hade förfrusit sig. Även fotskador behand-
lades med svingalla. 

Slaktaren skulle rikligen förses med brännvin, likaså de som var 
honom behjälpliga. Belysningen utgjordes vanligen av några Igs-
stecker, som ett par av barnen fick åtaga sig att hålla. 

För att bli av med nyfikna ungar brukade man lura dem. Popu-
lärt var det och är än i dag att skicka dem till en avlägset boende 
granne och begära få låna rumpedraget. 

Inte alla ville smaka på blodet och inte heller av blodmaten. 
De trodde, att djurets »själ» bodde i blodet. I synnerhet sedan folk-
väckelsen hade dragit fram blev det vanligt, att man fick mot-
vilja mot att dricka blod och äta blodmat. 

Andra menade, att »själen» fanns i det brosk, som sitter i 
bröstet, just där våmmen når fram till bröstpartiet. Brosket kalla-
des själbrusken. Det skars alltid loss och åtminstone i äldre tid 
kastade slaktaren brosket i taket. Om det fastnade där, betydde 
det, att djuret blev »saligt». 

På hjärtat satt två mindre utsprång, kallade villör'ene, vilka 
skars bort. Det sades, att hur länge man än kokade dem, blev de 
aldrig mjukare. 
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Mjälten kallade miltra och kasserades vid all slakt. 
Hjärnan hette hjässen och den togs alltid bort. 

J. K., Älgå, f. 1874. 
M. K., Älgå, f. 1872. 
E. L., Älgå, f. 1884. 
E. A., Älgå, f. 1897. 
Uppt. 1943. 

Större djur slog man i skallen med yxan, sedan de förts in på 
köksgolvet. Slakten skulle försiggå just i gråningen, vid tvåtiden. 
Benen bands ihop med rep. Sedan fläkte man upp skinnet på 
halsen, drog ut strupen och skar tvärs igenom blodådern. 

Kalvar och får slog man omkull över en bänk. En karl satt 
över djuret och höll fast benen. 

Kor slaktades i regel strax före flöttningsti'a eller flötte-
helga, dvs. före 24 oktober. Grisar slaktades till Luciadagen. 

Vid grisslakten var samtliga deltagare fulla. Slaktaren skulle in-
finna sig före klockan två och då brukade han vara ganska på-
struken, när han kom. Före slakten fick han en ordentlig sup och 
ytterligare en efter slakten. Därefter skulle han in i kammaren 
och förtära mat, kaffe och flera supar. När han gick hem, bar 
han som gåva med sig ett slakterstöcke såsom smakbit. 

Kvällen före grisslakten började man värma vatten och bredde 
filtar över vattensån, så att vattnet skulle vara lagom ljumt kloc-
kan två. 

Spädkalvar slaktade man vid tre—fyra dagars ålder. Man tog 
vara på löpern, den tjocka gula vätska, som finns i kalvmagen. 
Den användes vid osttillverkning. Skrädder-Anna i Sättra hade 
alltid gott om löpe, som hon förvarade i en smörbytta och delade 
med sig av till grannar, som ämnade göra ost. 

Huvudskålen av en ko eller också bogskövla (skulderbladet) 
använde man att lägga i lakkaret för att förbättra askluten, som 
man tillverkade som tvättmedel. 

Varmt blod drack många och de smakade också på det råa 
köttet, för att de skulle bli morske å starke. 

Kohudens sihdr begagnades vid mattillverkning och till säng-
täcken, sihårsmatter å sihdrstäcken. Sådana syddes fast ovan-
på sängfällarna, så blev de -varma. Men det sägs uttryckligen 
ifrån, att så gjorde endast de välbärgade. 
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Av grishår gjorde man borstar, särskilt klädes-, separators- och 
lampborstar. 

Hornen sålde man till skojare och tattare, som tillverkade kläd-
hängare av dem. 

Av bässeköddane (testiklarna) gjorde man pliggaskar, sedan 
de först fått torka. 

Gallan av de stora djuren kastades bort. 
Tjurmegen torkades. »Må den dängde di ong'ane. Jä ska gi'ddä 

tå tjuremegen», hotade de ungarna, om de inte ville lyda. 
Av fårens inälvor gjorde man pölsa, varvid man använde hjär-

tat, huvudet och lungorna. Den malda massan stoppades i ko-
tarmar och kokades. Den kryddades med komman (kummin), 
pepparmynta och stark- och kryddpeppar. 

När all slaktmaten var färdig, och dit hörde all blodkorv, kött-
korv, potatiskorv och hackkorv, anordnades slaktgille. Grannarna 
fick smakbitar, prästen likaså, och slaktaren skulle ha av sid-
fläsket. Kött och fläsk fick inte förtäras samma dag som slakten 
försiggått. Det ansågs finnas »liv» kvar i det. 

H. A., Älgå, f. 1885. 
K. A., Älgå, f. 1869. 
Uppt. 1943. 

Hästar ville ingen hästägare slakta. Därtill lejdes särskilda per-
soner, kallade rackare eller hästfläddarer. Det var, ett arbete, 
som tattare och skojare brukade åtaga sig. Jag har berättat därom 
i min bok Glaskogen. 

Torpet Vikerud i Karlanda, där trollkarlen Veckern en tid bodde 
(se del II), hette en period Mörkret, senare även Hästedalen på 
grund av att en rackare bodde där. Hästarna grävde han ned i 
Hästemyra, belägen i närheten. 

Ystöl och spinnkalas 

På hösten, strax efter att kreaturen hade slutat gå på skogs-
bete och släppts in på gärdena vid gårdarna, samlades kvinnfol-
ken till ystöl. Då var mjölken som fetast. 

Vem som helst fick först inbjuda de andra och sedan bjöd man 
gärna i tur och ordning. En stor järngryta sattes på spiseln och 
mjölk och löpe hälldes i grytan. 
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När mjölken löpte eller ystade sig, blev det snart ost. Massan 
kramades och klämdes med händerna, tills all vasslan gått ur, och 
de färdiga ostarna lades på tork ute i solen. Om vädret var olämp-
ligt, lagrades ostarna på en hylla i mjölkkammaren och fick ligga 
där ända till jul. 

Av vasslan, som återstod i grytan, kokades mese eller sandost. 
På ystölen förr i världen hade käringarna alltid brännvin med 

sig och under ystölet blev de ganska påstrukna av allt supandet. 
Gubbarna var aldrig bjudna. 

Sista gången sagesmannen deltog i ett ystöl var år 1884, men 
sådana förekom långt senare. 

E. S., Älgå, f. 1869. 
Uppt. 1937. 

Efter jul började man i stugorna spinna blånor av lin. »Då bjöd 
vi varandra tillsammans med spinning, så då gick vi från stuga till 
stuga. Ja, då var det ett liv, när spinnrockar surrade i varje vrål 

Några spann ull och andra spann lin. Sedan vävde vi vadmal 
åt karlarna. De sämsta blånorna spann vi till entänning, som vi 
sålde till någon affärsman. I stället köpte vi bomullsgarn och 
vävde klänningstyg av». 

C. K., Järnskog, f. 1867. 
Uppt. 1944. 

Några seder rörande brödbak, mjölkkiirl och vedhuggning 

Lånade man bort en kaka bröd, måste man först nypa tre 
gånger i kakan. Annars kunde mottagaren »förstöre jäsinga för 
en» 

När man betalade igen ett kaklån med egen kaka, gjorde man 
på samma sätt och av samma orsak. »Dä va ont öm jäst den ti'a». 

H. A., Älgå, f. 1885. 
Uppt. 1942. 

Mjölkkärlen fick med tiden en beläggning av mjölksyran. De 
skurades därför ofta med kokhet enlag, en lag kokad på enkvistar 
eller enris. 

C. K., Järnskog, f. 1867. 
Uppt. 1945. 
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Sagesmannens make högg aldrig ved i skogen, då månen stod 
i nedan (ne'ane). Högg man ved under den tiden, så brann den 
inte bra och inte ville den förslå heller. 

M. A., Älgå, f. 1878. Uppt. 1943. 

Di gamle velle allri fälle ve på stubbe i skogen på ne'ane, men 
hemme ve knuta könne di allt hogge på ne'ane. Men ve, söm 
var fälld i skogen på ne'ane, den brann inte. 

J. K., Älgå, f. 1874. 
Uppt. 1943. 



Ekonomiska, sociala och religiösa förhållanden 

Ur gamla auktionsprotokoll 

Bevarade auktionsprotokoll lämnar värdefulla uppgifter om de 
ekonomiska förhållandena bland befolkningen på Glaskogen. 
Nedan anförda uppgifter från skogsbygden i Älgå socken får 
representera förhållandena inom samtliga socknar i undersök-
ningsområdet. 

På Byströmstorpet, beläget mellan gården Tomta och Norra (»-
sjön i Älgå, hölls år 1851 lösöreauktion efter avlidne skomakaren 
Byström. Auktionen inbringade summa 8 Rdr 30 skill. 6 rst. bco. 

Auktion efter soldaten Per Dahlkarl i Ränkesed, Älgå, år 1837 
inbringade summa 56 Rdr 16 skill. 6 rst. bco. Bland avdragen 
för utgifter märkas följande poster: likkista 3 Rdr 16 skill., per-
sonalia av pastor 32 skill. 

Ur protokoll vid Älgå fattigvårdsstyrelses sammanträde den 
24/10 1851: 
»§ 7. Åt gossen Elias Andersson, som önskade få lära sig Skräd-
dare Handtverket, beviljades för Ett år 1/2  Tunna Råg och 1 Tunna 
Hafre». 

Paragrafen har överstrukits och försetts med denna anmärk-
ning: »Denna § försvinner emedan ingen ville antaga honom». 

Bevarade auktionsprotokoll ger en god uppfattning om en en-
skilds ekonomiska ställning. Det auktionsprotokoll, som skall an-
föras härnedan, härrör från en relativt välbärgad skogsbo i hem-
manet Gränsjö, Älgå. Han ägde nämligen tre kor, vilket på Gla-
skogen i äldre tid ansågs vittna om ett ganska förmöget hem. 

Protokollet återges här med förbättrad ortografi: 
»Auktionsprotokoll hållet i sterbhuset efter avlidne Anders An-

dersson i Gränsjö den 22 oktober 1847. 
Betalningstid till den 28 nästkommande januari 1848. 
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Varor 	 Namn 

1 stop 
1 rivjärn 
1 kvarter 
1 jungfru f 
1 liten bägare 
1 tratt 
1 flaska av bleck 

Malmsaker 

1 gryta 
1 potta 
1 stekpanna 

Verktyg 

Banco 

co 

1 16 
10 6 

8 

3 
8 

17 

Glasnäs, Olof Isaksson 

Bondestorp, Erik Ersson 

Rådane, knekten Rådman 

1 borrvind 	 Gränsjön, Anders Arvidsson 
1 sax 	 Sättra, Nils Jansson (Storsko- 

22 

Nils) 17 6 
2 bjällror 	 Älgå, Per Jansson 6 6 
2 	» 	 Mellgården, lantmät. Charles 

Roos 10 
1 ploggång 	Glasnäs, Olof Isaksson 32 
2 lås, 1 timmerlänk 	Sättra, Anders Jansson (Store- 

fien) 18 10 
2 filar 	 13ondestorp, Erik Ersson 6 
1 medrag, 5 slagjärn 10 
1 hyvel, 1 såg 	Dammyren, J. Jansson 6 
1 järnskrå (stämjärn) Glasnäs, Olof Isaksson 2 
1 hammare 12 
2 hammare 	Gränsjö, Anders Arvidsson 20 
4 rågskäror 	Mellgården, lantmät. Roos 4 
1 par bogträn 
1 handsåg 	 Fjällboda, Anders Olsson 37 
1 slägga 	 Glasnäs, Olof Mattsson 7 
1 yxstans 	 Gränsjö, Anders Arvidsson 26 
1 täxla 	 » 	Nepp And. Nilsson 

(Lelle-Nepp) 16 6 
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Varor Namn Banco 

77g. g 
2 navare Glasnäs;  Olof Isaksson 20 
1 älgfäll Sulvik, Lars Olsson 8 
1 bila Lantmät. Roos 24 
1 yxa 9 
1 	» Änkan :‘ 36 
1 myrhacka Gränsjö, Anders Arvidsson 24 
1 Ramla, Nils Andersson 24 
1 myryxa Sättra, Jon Andersson 18 
1 hacka Ulverud, Olof Jansson 10 
1 järnspett Dammyren, J. Jansson 1 	6 6 
1 långhyvel Gränsjö, Anders Arvidsson 26 
3 skottspolar Bondestorp, E. Ersson 
1 bakkavel, 1 slev Förmyndaren 
2 smörskedar av trä Lantmät. Roos 
8 matskedar 
1 bakkavel, 1 pick Änkan 
1 par kardor Glasnäs, Olof Isaksson 7 
1 smidesbälg Gränsjö, Per Olsson 1 41 
1 färdeskorg » 	Per Persson 33 
1 	» 	, bättre Fröbol, Nils Larsson 47 
1 slipsten Gränsjö, Jon Persson 1 	'3 
1 skottkärra Valnäs, Olof Ersson 12 
1 kälke 
1 spinnrock Änkan 31 
1 evangeliebok 
1 mark ull 
1 kar Valnäs, Olof Ersson 7 
1 skrin dottern Anna i huset 1 	1 
2 skovlar med järnsko Trångstad, Maria Olsdotter 20 
1 brännvinsholk Gränsjö, Anders Arvidsson 35 
1 bryne Bondestorp, Erik Ersson 8 
1 kannbutelj (rymde 

1 kanna) Björknäs, Jonas Nilsson 12 
1 skopa, 1 sil Valnäs, Olof Ersson 4 
2 slevar Glasnäs, Olof Mattsson 5 
1 bytta Änkan 8 
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Varor 	 Namn Banco 

1 tina 	 dottern Anna i huset 13 
1 järnstång 	Glasnäs, Olof Isaksson 1 6 
3 järnbitar 	 » 	» 	» 1 30 
2 träfat 	 Otterstorp, Anders Olsson 3 
1 baktråg 	 » 	» 	» 14 
1 spann 	 dottern Anna 14 

Kreatur 

1 ko 	 Änkan i huset 24 28 
1 ko 	 Rådane, knekten Rådman 27 1 
1 ko 	 » 	» 	» 13 31 
1 får 	 Gränsjö, Anders Arvidsson 1 8 
1 får 	 Änkan 14 
1 får 	 Ramla, Nils Andersson 2 17 
1 får 	 Glasnäs, Olof Isaksson 2 34 
1 får 	 Fröbol, Anders Jonsson 2 41 
1 lamm 	 Rådane, Anders Nilsson 35 

15 snes myrhavre 	Bondestorp, Erik Ersson 2 28 
Omkring 20 snes 	Henrik Ersson o. Olof Isaksson 11 27 
Men om ej så mycket fås, skall avdragas efter 18 1/2  
skill. för snesen, eller om det är mer än 20 så skall 
betalas efter samma pris. 

1 hyvel, 1 vinkel 	Strand, Per Mattsson (Per i 
Strand) 3 

1 fiskhåv 	 Ulverud, Olof Jansson 42 
1 par kaveltyg 	Gränsjö, Kerstin Persdotter 7 

Träfat 

1 par träfat 	Sättra, änkan 7 	6 
1 par 	» 	 Kronängen, Marta Persdotter 5 
1 par 	» 	 Rådane, knekten Rådman 5 
1 par 	» 	 dotter Anna i huset 7 
1 par 	» 	 Kronängen, Marta Persdotter 3 	6 
1 träfat 	 Sättra, Jon Andersson 19 	6 
1 bunke 	 » 	Anders Andersson 8 
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Varor 	 Namn 	 Banco 

rJ 

Porslin 

1 par porslinstallrikar Fjällboda, Olof Olsson 	 16 
1 par d:o 	 » 	Anders Olsson 	16 
1 par d:o 	 Mosstakan, Olof Nilsson 	16 
4 par d:o 	 Sulvik, Johannes Ersson 	24 

Gångkläder 

1 manshatt 
1 
1 vit väst 
1 par strumpor 
1 blaggarnsskjorta 
1 
1 skjorta av lärft 
1 lakan av blaggarn 
1 skinnfäll 
1 
1 rött täcke 
1 fällverk, 6 skinn 
3 	» 	(berett 

skinn) 
1 soffa 
1 smidesstäd 
1 skruvstäd 
1 stekpanna 
1 gryta 
2 grytor 
1 ystkar, 1 potatis- 

stamp 
1 skrädlåda 
1 vävsked 
1 stor kista 
1 säng 
1 par kärrhjul 
1 åkerharv 
1 kar 

Glasnäs, Olof Mattsson 
Sörboheden, Jonas Olsson 
Fröbol, Anders Olsson 
Bäcken, Henrik Olsson 
Gränsjö, Jon Persson 
Bondestorp, Per Andersson 
Gränsjö, Anders Nepp 
Mellgården, lantmät. Roos 
Änkan 
Mosstakan, Olof Nilsson 
Bondestorp, Erik Ersson 
Glasnäs, Olof Mattsson 

Fjällboda, Olof Jonsson 
Strand, Per Mattsson 
Fröbol, Anders Mattsson 
Änkan i huset 

» 	» 
Valnäs, Olof Ersson 

Ramla, Nils Andersson 
Valnäs, Olof Ersson 
dottern i huset 
Fjällboda, Anders Olsson 
Änkan 
Glasnäs, Olof Isaksson 
Fröbol, Nils Larsson 
Ramla, Nils Andersson 

27 
15 
18 
15 
32 

1 6 
39 

1 12 
2 10 
4 2 
1 13 
5 17 

1 36 
1 19 
9 21 

25 
44 
33 
9 

6 
26 
19 

3 28 
33 

3 18 
1 12 

26 
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Varor Namn Banco 
• 

g al 
1 stort kar Änkan i huset 2 
1 holk Ramla, Nils Andersson 1 9 
1 baktråg Fröbol, Nils Larsson 18 
1 spann, 1 kolla, 

1 näversäck Otterstorp, Anders Olsson 22 
1 bryggholk Gränsjö, Henrik Ersson 15 
1 svin Glasnäs, Jonas Andersson 9 
1 Valnäs, Olof Ersson 4 
2 par kaffekoppar Gränsjötorp, H. Ersson 12 
4 lejärn, 1 räckspade, 

1 hakkho Rådane, knekten Rådman 9 
1 linsäck Sättra, Anders Jansson 25 
1 par bogträ Gränsjö, Henrik Ersson 14 6 
1 liten sax Johannes Ersson 3 
1 stor slipsten Sättra, Anders Jansson 1 6 
1 hammare, 1 hovtång 28 	6 

Slutsumman blir drygt 800 rdr banco. 

Arbetslöner och arbetstider 
Vid mitten av 1800-talet var arbetslönen för en dagsverkstorpare 

20-25 skill. pr  dag och arbetstiden 12-16 timmar, beroende på 
årstiden. I brådaste andtiden var 16 timmar inte ovanligt lång 
arbetstid. För s.k. överdagsverken, dvs, extra dagsverken utöver 
de överenskomna årliga dagsverkena för torpet, betalades dubbelt. 
Omkring 100 dagsverken pr år krävdes för ett medelstort torp-
ställe. 

En dräng hade vid samma tid 10 riksdaler i kontanta pengar, 
en eller två omgångar gångkläder, ett eller två par skor (stövlar) 
och några par strumpor och underkläder. 

Inte att undra på att en dräng år 1866 hos KB begärdes insatt 
i byhäktet på grund av skuldsättning. Han var skyldig handlanden 
J. P. Tafte i Arvika en summa av 11 Rdr 17 öre rmt men för-
mådde inte betala till utsatt datum. Handlanden tillskrev då KB: 
»Att drängen Carl Andersson i Gränsjö, Älgå socken, med utmät-
ning och bysättning måtte bliva ålagd till mig betala sin skuld 
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enligt i avskrift vidfogade revers jämte ränta och expenser, därom 
anhålles ödmjukeligen. Arvika den 10 febr. 1866. J. P. Tafte». 

KB:s skrivelse: »Meddelas drängen Carl Andersson i Gränsjö 
att sig häröver förklara och ansökningen återställa innan fjorton 
dagar efter delfåendet, vid påföljd att målet ändock på förhanden 
varande skäl avgöres ». 

Man frågar sig, hur en dräng på den tiden skulle bära sig åt 
att få lönen att räcka till det allra nödvändigaste. 

Omkring 1880 var skogsarbetarnas dagsförtjänst 1 krona. Flott-
ningsarbetare betalades med 1: 50. I slutet av 1890-talet steg för-
tjänsten till 1: 50 i skogen och 2 kr. för flottningen. 

Vid ackordsarbete, såsom huggning av res, vindfällen, toppar 
och torraker, betalade Glava glasbruk på 1880-talet 10 öre för 
ett res 41/2  alnar långt och 3 alnar högt. De bästa huggarna för-
mådde hugga 15 res om dagen, enstaka särskilt duktiga arbetare 
kunde komma upp till 20 res. Innan årtiondets slut steg betal-
ningen till 12 öre pr res. 

Situationer av följande art var ej ovanliga. En skogshuggare av 
gamla stammen uppsöktes en dag av en skogägare, som erbjöd 
honom 2 kr. pr dag under flottningen, om han åtog sig flottnings-
arbete åt skogägaren, som hade svårt att få folk. Betalningen var 
då 1:50 pr dag. »Dä går jä inte mä på», blev svaret, »dä blir lett 
för di annre». Om de övriga flottningsarbetarna, som arbetade åt 
andra arbetsgivare, fick reda på saken, skulle missnöje uppstå. 
Hederlighet var utmärkande för de flesta på den tiden. 

Samme sagesman meddelar, att för arbetet i slåtteranden be-
taldes på 1880-talet 75 öre om dagen, då arbetet började klockan 
6 på morgonen och slutade klockan 8 på kvällen. 

För uppodling av nybruten mark betalades 10 öre pr kvadrat-
famn (3 alnar i fyrkant). 

Dagsverken betalades vid samma tid med 75 öre om dagen om 
sommaren och 50 öre om vintern för män, med 25 öre om som-
maren för kvinna. 

En dräng, som anställdes i Växvik, Köla, år 1879, erhöll 28 
kronor i städja samt i kläder en rock och ett par byxor av vadmal, 
d:o av tyg, ett par läderstövlar och ett par stövlar med näver-
bottnar, ett par vantar, ett par hosor, två blaggarnsskjortor, en 
lärftsskjorta. 

Häst och karl under våranden betalades på 1870-talet med 3 
kronor pr dag. 
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Arbetarna vid en såg i Töcksfors erhöll i dagspenning år 1874 
80 öre. Vid arbetet på uppförandet av en trämassefabrik därstädes 
betalades 1 krona pr dag. Arbetstiden var 12 timmar om dagen. 

För huggning av en famn ved (4 kbm) erhöll huggaren samma 
år 75 öre. 

En ko kostade samtidigt 25-30 kronor, en arbetshäst 150-200 
kronor. 

Ersättning för timmerhuggning under nämnda tid och ända fram 
till 1903: en tolft timmer, minsta stock 16 fot 8 tum, 1 krona tolf ten. 

A. G. J. K., Älgå, f. 1863. 
E. S., Älgå, f. 1869. 
J. M., Älgå, f. 1866. 

Hemmansklyvningen 

Vid tiden för emigrationens begynnelse på Glaskogen hade hem-
mansklyvningens verkningar blivit kanske den främsta orsaken 
till utvandringen. Ingen kunde försörja sig och familjen på de 
ytterligt små hemmanslotter, som blev en följd av hemmans-
klyvningen. Här några exempel: 

Kristoffer Jonsson och Märta Jonsdotter i Lysås köpte år 1854 
en egendom i Gränsjö, Älgå, som omfattade 10 öre 5 2/3  penningars 
skatträtt för 666 Rdr 32 skill. bco. 

Anna Matsdotter i Gränsjö ärvde efter sin fader, Anders Matts-
son, d. 1850, 1/36 i hmn Glasnäs, 1/64 i hmn Gränsjö samt 9 styver 
18 penningars skatträtt i Bondestorp, Järnskog. 

Övre Nybygärdet i Gränsjö köptes år 1854 av drängen Anders 
Engelbrektsson från Mörtnäs, Karlanda, som omfattade 1/648 mtl 
eller 1 öre 11 380/648 penningars skatt. Han erlade 140 Rdr bco för 
denna egendom. 

När han avled, delades egendomen mellan de sex barnen på 
följande sätt: 

Son Axel tillföll 7 16/4s penningars skatt, Anders Gustaf d:o, 
Oskar d:o, Abel d:o, dotter Lovisa d:o och dotter Britta d:o. 
Summa skatträtt 3 öre 19 6/18 penningar. 

Är 1863 sålde Jonas Andersson och hans hustru sin egendom i 
Sättra, Gränsjö hmn, Älgå, 6 1/3  penningars skatträtt i Gränsjö, 
för 50 Rdr rmt. 

När Store-Jan i Sättra dog år 1842, förrättades arvskifte mellan 
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sönerna Storefien, alias Anders Jansson, Vildsvensken, alias Jo-
hannes Jansson och Storsko-Nils, alias Nils Jansson, varvid var 
och en av dem erhöll 1 öre 11 17/30 penningland. 

En så långt driven hemmansklyvning kunde ju inte leda till 
annat än emigration. 

Nödår och fattigdom 

De fattigaste i Karlanda bodde i kojor på Lysåsskogen i sock-
nens norra del, en del bebodde övergivna säterstugor. De flesta var 
av finn- eller skojarsläkt och kunde inte förmås att taga stadig-
varande arbete. De ville framför allt vara fria. Men vad de levde 
av är svårt att förstå. Ofta måste de tillgripa tiggeri- och stöld-
turnéer och vandrade då vida omkring i provinsen samt i Norge. 

Inte så få av dem brände brännvin i skogarna och prånglade 
ut den förbjudna varan i stugorna. I torpet Sjöbacken och i Lysås-
sätern höll de krog. Dit gick många och köpte brännvin. 

De fattigaste i Älgå socken bodde utspridda i skogsområdet 
mellan Glavsfjorden och gränsen mot Järnskog samt vid sjön 
Övre Gla. Mellan Sulvik och Tomta i Gränsjö bodde en hel koloni. 
Strax ovanför Rudsås i Sulvik bodde Karl på Rullan, som höll 
krog (se s. 167), vid Tofstjärnet fanns en stuga, ursprungligen 
en säterstuga, som hörde till gården Nytomta i Sulvik. Inte långt 
österut låg Baggetorp och sätern Sjante, som hörde till gården 
Kronängen i Sulvik. Vid norra Örsjön bodde flera familjer, Lina 
och 011e Nola sjöen, Anna Maja Nola sjöen m.fl., som omnämnas 
i denna bok. Vidare låg i närheten Holmerud, Brobacken och 
Linhöjden. Alla dessa stugor är nu borta, utom Linhöjden. 

Om »skojarkäringarna vid Norra Örsjön» har jag berättat i 
annat sammanhang. De var ofta ute på tiggarstråt. Men när nödår 
och missväxt grasserade, var det inte bara skojare, som måste ge 
sig ut och tigga. Många som eljest hade det skapligt ställt, nödga-
des då gripa tiggarpåsen. Särskilt svårt skall det ha varit nödåren 
1868-1869. Vintern var då ovanligt sträng och långvarig. Man 
körde med hästar över alla sjöar långt frampå våren, och det på-
stods, att Vänerns is bar framemot påsk. Ännu i slutet av mars 
månad var det full slädtrafik över den stora sjön. 

Våren blev enastående blåsig och torr och torkan höll i sig 
ända in i september månad. Då det inte blåste, var det förskräck-
ligt varmt. All vårsäd torkade bort och gräset på vallarna vissnade. 
10 Ernvik 
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En följd av missväxten blev, att många måste slakta sina krea-
tur och hästar. Vid jultiden var det i varje fall slut på allt foder, 
vilket till större delen bestod av löv, agnar, lavar, linfröhylsor, 
blåbärsris och bark. De som inte hade velat tillgripa nedslaktning 
tidigare, måste göra det till jul. 

Långa resor måste företagas för att skaffa vårsäd för nästa års 
sådd. De flesta for till Norge och köpte säd. Där kunde man också 
köpa mjöl, socker, kaffe och sirap, om man hade något att köpa 
för. Ingen tilläts köpa mer än en säck mjöl pr familj. Men natur-
ligtvis visste man, hur norrbaggar skulle luras. I någon gård nära 
norska gränsen »lånade» man en pojke eller en flicka, som följde 
med, och så fick man köpa två säckar mjöl. 

Före julen samt påföljande vår översvämmades jordbruksbyg-
derna av tiggande skaror. Det var folk i alla åldrar, alla bleka 
och avtärda. Lyckades de i någon gård komma över mera mat, än 
de behövde för stunden, så delade de godvilligt med sig åt andra 
tiggare. De som kom över brännvin, kunde supa sig fulla bara 
för att glömma sitt elände. 

I stugorna i skogsbygden hade man intet annat än nöbrö att 
ge de arma stackarna. Det var bakat av en blandning av lite mjöl, 
söndermald långhalm, lite potatis samt bark av olika slag. Sämst 
smakade bröd, vari man blandat lindbark. Man blev särskilt torr 
och sträv i halsen av sådant bröd. Bröd av renlav smakade bittert, 
tallbarksbröd var fränt i smaken. 	K. A., Älgå, f. 1869. 

H. A., Älgå, f. 1885. 
A. E., Karlanda, f. 1874. 
N. A., Järnskog, f. 1866. 
S. A., Karlanda, f. 1865. 
Uppt. 1938, 1946 o. 1949. 

Två socialfall från gången tid 
Tjärn-Erik 

Namnet uttalades Tjarn-Erik och i Älgå levde han sitt långa, 
slitsamma liv. Hans rätta namn var Erik Andersson. Han föddes 
i torpet Rötjärnet på Ränkesedsskogen i nyssnämnda socken år 
1848. Som nioåring följde han familjen, när den flyttade till ett 
torp på Skybergsskogen, inte långt öster om Martjärnet, efter 
vilket torpet erhöll benämningen Tjärntorp. 
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Erik bistod fadern i arbetet, tills han fyllt 18 år. Då föll det 
honom in att i likhet med många andra värmlänningar fara till 
Norrland och hugga timmer åt sågverken. När han återvände hem, 
hade han sparat ihop en inte föraktlig penningsumma. Men hem-
met var mycket fattigt och fadern hade inte orkat med att betala 
en skuld i den affär i Sulvik, där han handlade. Såsom något 
självklart betalade Erik faderns skuld i affären av sina sparmedel. 
Därefter gjorde han en tur till Östergötland, dit också flera värm-
länningar brukade fara varje vinter för att kola och hugga timmer. 

År 1883 dog fadern och Erik var då 35 år gammal. På honom 
föll nu allt ansvar för torpet. Fadern hade gjort sina överens-
komna dagsverken på gården i Skyberg i 26 års tid utan någon 
som helst betalning. Sonen Erik nödgades också fortsätta med 
dagsverken ända till år 1919, alltså i 36 år utöver faderns 26. 
Man må säga, att det torpet blev bra betalt. Det var hårda villkor. 

Det första Erik tog itu med efter faderns död var att bryta upp 
ny mark. Om vintrarna sysslade han med timmerhuggning. För 
att kunna hinna med allt arbete i skogen och där hemma på 
torpet, steg han varje arbetsdag upp klockan fyra, och det höll 
han på med året runt. Vintertid var det förstås för mörkt att gå 
till skogen så tidigt, men han visste råd. Han tände en lykta, gick 
ut i vedboden och högg ved, tills det började ljusna och tog sedan 
lyktan med till skogen, hängde upp den på en trädgren och bör-
jade sitt dagsarbete. När hans arbetskamrater infann sig, hade 
han fällt åtskilliga träd. Men fastän han var först av alla på 
arbetsplatsen om mornarna, var han också dagligen den siste att 
lämna skogen om kvällarna. Denna hans vana visste alla om. 

Ett par skogshuggare beslöt en gång att skoja lite med Erik. 
De steg upp oherrans tidigt en morgon och befanns i fullt arbete, 
då Erik anlände vid fyratiden. Han blev inte lite häpen och trodde, 
att hans klocka hade dragit sig efter. Nästa morgon stegade han 
iväg ännu tidigare än vanligt, men likaväl fann han sina båda 
kamrater i full gång, då han anlände. Då blev han översiggiven. 

Morgonen därpå tog han vägen förbi kamraternas stugor och 
övertygade sig om att de ännu inte hade stigit upp. Förnöjd gick 
han till skogs och var i färd med timmerhuggningen, när de kom. 
Då var klockan ej fullt tre! Efter den betan orkade de båda 
spjuvrarna inte tävla med Erik längre, de hade fått nog. Men Erik 
fortfor att stiga upp lika tidigt som förut. Ofa tände han lyktan 
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även om kvällarna och högg några stockar färdiga i lyktskenet, 
innan han gick hem. Hans energi var makalös. Även matrasterna 
brukade han utnyttja. 

Matsäcken utgjordes av ett par brödkakor med tilltugg. Kake-
beten var vintertid ofta frusen och isig. Erik förtärde den utan 
att klaga, sittande på en timmerstock. De andra skogsarbetarna 
brukade tända upp en eld och värma sig en stund, men först på 
senare år såg man Tjärn-Erik göra upp en varme under mat-
rasten. 

Både vinter- och sommar gick han klädd i vanliga tunna blå-
kläder. Underkläder använde han aldrig, så länge han var ung. 
Hans hustru Anna berättade, att dagsförtjänsterna på den tiden 
var så låga, att pengarna helt enkelt inte räckte till för sådana 
lyxartiklar. Högsta möjliga dagspenning var nämligen 1: 25 kro-
nor. Först sedan Erik hade gift sig och Anna kunde väva tyg, blev 
det möjligt att kläda sig varmare. 

Tjärn-Erik ägde en järnhälsa. Läkare anlitade han inte förrän 
de allra sista levnadsåren. Han tålde köld och alla slags smärtor. 
Skadade han sig under arbetet, var han sin egen doktor. En tid 
var han även traktens tanddoktor och hade för ändamålet en hem-
smidd tång, ärvd efter »fien i Dammyra», som förut skött denna 
syssla till allmän belåtenhet. 

Erik var på gamla dagar en liten torr gubbe med stora kind-
knotor, lätt gång trots de 80 åren, pigga livliga ögon och långt 
stripigt hår. Säkerligen var han av finnsläkt. Är 1926 gjorde skog-
vaktaren som vanligt en tablå över skogshuggarnas totala hugg-
ning. Han fann då, att Tjärn-Eriks huggning representerade en 
medelgod huggares. Han var då 78 år gammal! 

En vinter ombads han av samme skogvaktare att forsla fram 
till landsvägen ett större parti kastved. Snön låg det året rätt djup, 
så man kunde inte köra i skogen utan att först skotta väg. Det 
tyckte Erik blev för tidsödande. Han tog fram sin gamla »skiko», 
en långsläde försedd med skidor under medarna samt höga stakar, 
och släpade kastveden fram till vägen på så kort tid, att skog-
vaktaren häpnade. Gubben var då 80 år fyllda. 

När Billerudsbolaget, åt vilket Erik arbetade, till slut ansåg 
gubben vara för gammal för skogsarbete (det var strax efter 80-
årsdagen), blev han gråtfärdig och rent förtvivlad. Gång på gång 
beklagade han sig för grannarna, han som eljest aldrig brukade 
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klaga över något. Han slog sig på stubbrytning och nyodling åt 
folk, som ville ha sådant arbete utfört. Varje morgon såg man 
honom i farten med detta slags arbete och han brukade hålla på 
till klockan sju om kvällarna. Den som skriver detta såg honom 
åtskilliga gånger under hans sista levnadsår, 1935, då han bröt 
sten. Han visade inte respekt ens för de största stenar. De vresi-
gaste tog han bukt på genom att lägga ved på och omkring dem, 
elda dem riktigt varma och hälla kallt vatten över dem, så att de 
sprack. Mindre stenblock krossade han med stensläggan. 

Hur många kubikfot den mannen huggit i sina dar skulle det 
vara intressant att veta. Om vi beräknar, att en medelgod huggare 
förmår hugga 10.000 kbfot pr år, skulle Tjärn-Erik under sina 
70 år i skogen ha avverkat 7.000.000 kbfot. Lägg härtill att han 
dessutom högg stora mängder kast- och kolved, deltog i flottnings-
arbetet många somrar och arbetade som kolare till sitt sjuttiofemte 
år, samt att han slutligen brutit upp åtskilliga åkerlappar åt sig 
själv och andra, så får vi ett begrepp om den mannens arbets-
prestation. Om kvällarna sysslade han med att tillverka laggkärl 
och laga skor. När han på sista tiden måste avveckla allt slags 
arbete, tacklade han hastigt av. Utan arbete kunde en sådan ar-
betsmyra inte leva. 

Först efter näringsfrihetens införande år 1846 fick Älgå-borna 
en egen affär i Sulvik. Till dess måste skogsborna gå ända till 
Arvika köping för att handla. Tjärn-Erik hade en tre mil lång 
väg till Arvika och den vandrade han många gånger, sista gången 
1932. Han brukade starta från Tjärntorp klockan fem på morgo-
nen och vara tillbaka vid tolvtiden. 

En för Tjärn-Erik typisk episod skall här återges. Han hade 
en dag fällt en ovanligt stor och grov fura och börjat hugga in 
på en intillstående gran. På furans stam satt en grov, torr kvist 
av det slag, som i trakten kallas ganekvest. När granen föll, 
träffade gankvisten Erik i huvudet och slet upp en god bit av 
huvudsvålen. Det var då sträng vinter, så Erik hade två mössor 
av den gammaldags runda och luddiga typen. Han tog av sig 
mössorna, slätade ut svålen något så när, klämde fast innermössan 
över den och drog den andra mössan utanpå. Huggningen fortsatte 
han, som om ingenting hade hänt. Snart började han dock känna 
sig matt och konstig men ville inte sluta hugga. Till slut måste 
han stå på knä och sköta yxan. Innan han gick hem, hade han 
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avverkat lika mycket som andra dagar, men han var då så orkes-
lös, att ett par kamrater måste hjälpa honom ut till landsvägen. 
Där stod en stakkälke, som de lade honom på och drog honom 
till Tjärntorp. 

Hemkommen bad han Anna ämte, dvs, göra en degkaka av 
talg, mjöl och beck, som han klenade fast över sårets kanter, och 
sedan drog han över en mössa. Med tiden fastnade förstås möss-
tyget i becket. Men efter en vecka ansåg han sig inte längre behöva 
vare sig mössa eller ämtekake, så han slet bort dem med ett 
ryck. Att en hel del hår då följde med, brydde han sig inte om. 
Själv beskrev han händelsen i följande ordalag: »Men jä ska segge 
däg, att dä vart bå surt å sött te få däna denne hätta. Jä tuk mä 
näven å illröcke i mössa, men jä va rädd att denna hätta skulle 
lösse, men ho hadde att fäste. Men jä feck allt derm'a». 

En vinter högg Tjärn-Erik timmer åt Ingman i Mörtnäs. Det 
var i Gördalen, en synnerligen besvärlig terräng. Erik var gammal 
då och led av någon kroppslig krämpa, men den hindrade honom 
inte från att gå till skogen okresteli till. Ingman sade en dag 
till honom: »Dä va förskräckeli, va du står i å gnor, du ska fell 
inte vare i skogen jamt hele natta heller». Erik var nämligen sin 
vana trogen på arbetsplatsen, innan det var huggljust och hade 
lyktan med sig för att hänga upp på en trädgren. »Jo, nu ä jä 
allt pocka te stri, för jä har se skräckeli store skulder i bo'a, se 
nu får jä allt stri på». Han var skyldig 50 kronor i en handelsbod 
och det var för honom en stor summa. Ingman var rädd, att Erik 
skulle arbeta ihjäl sig, så som han den vintern slet och arbetade, 
tills skulden var betald. 	

J. K., Älgå, f. 1874. 
H. M., Älgå, f. 1899. 
G. E., Älgå, f. 1906. 
Uppt. 1935 o. 1943. 

Mina söker upp sin far i Norge 

Minas mor hette Anna Maja Pettersson, var född 1855 och bodde 
i en liten stuga vid Norra (»sjön i Älgå. Som ung gav hon sig som 
så många andra till Norge, där hon tjänte piga i några gårdar på 
Edskogen i Stomperud och Sjöänden i Odalen, inte långt från 
Magnor. Om somrarna låg hon i säter och vallade korna. I en 
säterstuga på sistnämnda plats födde hon 1878 en flicka, som fick 
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namnet Mina. Sedan Anna Maja hade återvänt till Norra örsjön, 
besökte den norske fadern henne och barnet några gånger, sista 
gången då Mina var sex år gammal. Efter det besöket kom Mina 
mycket väl ihåg faderns utseende. 

Många år senare, då Mina var i tjugofemårsåldern och själv 
skulle bli mor, beslöt hon söka upp sin far i Norge. Hon gav sig 
inte, förrän hon hade fått iväg ett brev, som hon ville ha svar på. 
Men modern visste inte den rätta adressen, så »brevet gjorde lange 
reser atter å fram», kuvertet var alldeles fullskrivet med adresser. 

Men Mina reste helt enkelt till Magnor en vacker dag. Hon 
visste, att fadern skulle bo väster om Magnor, så när hon frågat 
sig för om vägen, som geck västöt, så följde hon den. Framför 
henne på vägen gick en man, som bar på några saker, köpta i 
handelsboden i Magnor. »Jä töckte söm så, att dä där skulle 
kunne väre far min, för dä va nöge hos'en söm va lik mäg», be-
rättar Mina. 

»Så geck han in i e stöge ätter vägen, å lä tänkte, att jä kutter 
ätter. 

När jä kom in där, så tette di väldit på'mmä, för di såg å hörde 
förstår så, att jä va frå Sverge. Kar'n satt allt där bål mä ene 
vägga. Jä geck fram te'en å flydd'en hanna. »Gudda, far», sa jä. 
Da tette'n allt på'mmä, å så sa'n: »Ä du fra Sverige da?» Jo, jä 
va allt dä. »Vor skall du hen da?» frågte han. »Jä ska te Sjöä'en», 
sa jä. »Va ska du gäre där?» sa'n. »Jä tänkte få träffe far min», 
sa jä. »Da får du sikkert fölle da», sa'n. Å så geck vi te hemme 
hans'es, å dä va allt far min. 

När jä hadde vure där nö'a stönn, kom dä trettan personer in 
i stöga å skulle se på'mmä. Di hadde hört talas öm att e svenske 
hadde komme dit, å mä mor mi va di fell kände flere stöckna tå 
döm. Å di hadde väl hört talas öm att han hadde en onge i Sverge 
åg, så di velle se på den, förstår sä. 

Jä va fell blyg å vesste inte, hölls jä skulle ställe mä. Men far 
min satt bål mä spisen på en låg pall. Då geck jä dit, jä, å sätte 
mä breve'n på pa'el. 

Jä ble där i åtte dager. Dä va allt rart å få råke'n. Han viste 
mä e klocke, söm va tras'ete, å söm minste dotera hans'es leckte 
mä på gölve, å talte öm att den klocka hadde jä fått uttå'en när 
han va ve örsjö'en sist. Å jä minnas fell klocka. Han ga mä den 
å hängde opp'a i fönstre. Men så råke han 011e på Kolbotten en 



152 

da, å denne sa'e te'en, att den klocka får tösongen inte behölle, 
sa'n. Ä dä'mmä så tuk far min klocka tebaka, när han reste. Ä nu 
viste han mä denne klocka». 

Mina var gift vid tiden för resan till Norge. Hon bodde då på 
torpet Sand vid Gränsjön i Älgå. Längre fram bosatte sig familjen 
på Tomta i samma hemman. 

M. A., Älgå, f. 1878. Uppt. 1943. 

Glaskogsborna och »norrbaggene» 

Många västvärmlänningar sökte sig under svåra tider till Norge, 
där de utförde allehanda arbeten, grävde diken, högg timmer, 
flottade timmer, hjälpte till med skördearbete och slåtter, arbetade 
vid sågverk och åtog sig trädgårdsarbete m.m. De brukade gå till 
fots till Norge om våren och återvände på hösten med i många 
fall en sparad penningsumma i fickan. 

Oftast blev det gårdarna i österdalen, som fick besök av svens-
karna, men även trakten omkring Fredrikshald och Kristiania, 
senare Oslo, samt Vinger och Skien. 

Norrmännen såg inte dessa arbetsvandringar med blida ögon. 
De ansåg, att värmlänningarna drog förtjänsten från dem över till 
Värmland. Det sägs, att värmlänningarna var mycket populära på 
arbetsplatserna, dels för sitt goda lynnes skull, dels för att de var 
bättre arbetare. 

Norrmännen sökte inte sällan gräl med värmlänningarna och 
vid sammanträffanden vid marknader, på krogar och dansbanor 
gav man varandra gliringar efter bästa förmåga. Även slagsmål 
inträffade. För värmlänningarna gällde det ju att göre bort 
norrmännen, dvs, att vid muntliga sammandrabbningar få sista 
ordet. 

En säkerligen ganska typisk historia berättas av en sagesman 
på följande sätt: 

Ett lag arbetssökande värmlänningar från Glaskogen rastade 
på en plats, som hette örjefjeldet väster om Töcksfors. Det lär 
ha varit under missväxtåret 1868-69. Ryktet om nöden i Värm-
land hade nått Norge och många tiggare överskred gränsen på 
sina vandringar. Men den nu aktuella gruppen sökte arbete. 

Som de satt där och förtärde av sin medhavda matsäck, fick de 
se en norrman komma vägen fram. Naturligtvis skulle de skoja 
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med honom. Skyndsamt gjorde de upp en plan. De slog sig i sam-
språk med norrmannen och några ovänligheter förekom inte från 
någondera sidan. Men så kom ett efterlängtat tillfälle, då norr-
mannen frågade: 

Det er jo sxrli usselt i Sverrige no da. Det har Inert svEert 
dårli host, har jeg hort. De spiser jo rene barken, fortelles det. 

Ja, svarade en spjuver, dä nock sant dä. Vi har dä inte så rart. 
Du kanske vell smake på kaka vånn? frågade han och räckte 
fram något, som liknade en brödkaka med smör på. 

Han hade bakom sin rygg tagit upp en gammal, torkad ko-
ruka och i hast strukit smör på den. Norrmannen tog emot den, 
han såg minsann ut att behöva lite mat, han också. Han tuggade 
eftertänksamt på »kakan», medan värmlänningarna hade svårt 
att få ned sina brödtuggor. Till slut spottade han ut en tugga, 
kastade »kakan» ifrån sig och utbrast: 

Tvi for fanden, gut, den smaker rene kutrekken! 
Då äddä allt ågg dä, sade den flinande svensken. 

Norrmännen gjorde spydiga rim om värmlänningarna. Ett av 
dem lydde så: 

Svenskeradder 
aa pipesnadder 
me spade i haand, 
de graver dige, 
de maa bli rige 
som bare fan. 

Värmlänningarna ville förstås inte vara sämre rimsmidare. Så 
här kunde deras rim låta: 

Baggeruker 
må fyllestruper, 
mä flaska i hann, 
di drecker opp 
öm di hade pengar söm havets sann. 

G. J. K., Älgå, f. 1863. 
V., Karlanda, f. 1865. 

Uppt. 1942 o. 1949. 
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Väckelsens vindar blåser över Glaskogen 

Man gör sig inte skyldig till överdrift, om man säger, att det 
andliga tillståndet på Glaskogen och i gränssocknarna mot Norge 
var högst beklagligt, då den frikyrkliga väckelsen på 1870-talet 
nådde dessa avlägsna skogsbygder. Moraliskt förfall, i synnerhet 
på grund av superiet, andlig nöd och hjälplöshet kännetecknade 
skogsborna. Brännvinsmissbruket hade en av sina orsaker i själv-
hushållets alltför salta mat, som medförde en nästan osläcklig 
törst. En annan orsak var fattigdomen och svälten, som man för-
sökte glömma genom att supa sig redlös, när man så kunde. Med 
superiet följde slagsmål och vilt leverne. 

Flerstädes utmed landsvägarna fanns krogar, där de vägfarande 
samt alla forkarlar tog in för att få sig en sup. I varje socken 
fanns flera småkrogar, inte sällan hemliga, där hembränt bränn-
vin såldes utan tillstånd. Sådana ställen var Rullan utmed gamla 
»finnevägen» strax ovanför Sulvik i Älgå, Slätthalla inte långt 
därifrån, Sjöbacken vid Lysåssätern i Karlanda, Rulleborg i Töcks-
fors (1850-talet) m.fl. 

Redan på 1850-talet besöktes socknarna på Glaskogen av hau-
gianer från Norge. De första resultaten av deras predikan skönjdes 
i Skillingmark, Köla och Järnskog, där den bekante Nils i Nolgård 
vandrade omkring som kolportör, alltid försedd med en bokbunt 
på ryggen. Han hade inte tillstånd att predika i stugorna, men 
när han kom in för att sälja sina böcker, brukade han sjunga 
väckelsesånger. Märkte han då, att åhörarna blev tagna av sången, 
vilket ofta lär ha skett, uppmanade han husfolket att samman-
kalla grannar och vänner i en stuga, så skulle han »läse Guss ord 
för dem». 

På det sättet anordnades konventiklar, ofta till prästernas för-
trytelse. Men det fanns även präster, som ställde sig positiva till 
väckelserörelsen. Ett ofta förbisett faktum är, att det var stats-
kyrkopräster, som banade väg för väckelsen i stora delar av Värm-
land. Komminister N. Bergsten var präst i Järnskog och deltog 
flitigt i stugmöten i nyssnämnda socknar. Av övriga präster om-
nämnas B. V. Uhr och H. Fröding. Är 1870 bildades en för Järn-
skog, Köla och Skillingmark gemensam friförsamling, som seder-
mera anslöts till Ansgariiföreningen. Glava och Älgå socknar hade 
också en gemensam dylik församling, ansluten till Ansgariiför-
eningen och grundad vid samma tid. Dessa församlingar besöktes 
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regelbundet av kolportörerna C. J. Nyvall, C. J. Ellström, A. Wer-
melin och C. F. Kjellin. Bland andra predikanter från den egna 
provinsen omtalas av sagesmännen Johan Johansson från Mell-
gården och Joh. Frisk från Skyberg i Älgå, A. Ullström från Glava, 
0. östlund från Gunnarskog, predikant Djup från Djufsheden i 
Silbodal, Axel Forsselius från Forshaga, Töckselius från Täcks-
mark, Tomander från Koppom i Järnskog och Rosengren från 
Arvika, den sistnämnde kommen från Göteborg. 

Främst var det dopfrågan och nattvardsfrågan, som förmådde 
de frikyrkliga att bryta sig ut ur kyrkogemenskapen och bilda 
egna församlingar. På husförhören i socknarna på Glaskogen blev 
det ofta sammandrabbningar mellan tjänstgörande prästman och 
de frikyrkligas talesmän bland sockenborna. 

Emellertid fanns det präster och kyrkoråd, som inte ville stänga 
kyrkan för denna nyevangeliska väckelserörelse. Enligt ett kyrko-
rådsprotokoll för den 22/4 1877 anhöll Glava och Älgå friförsam-
ling, tillhörande Ansgariiföreningen, att »Elgå kyrka måtte näst-
kommande Annandag Pingst för distrikts mötes hållande efter 
gudstjenstens slut få begagnas för Ansgariiföreningen. I spetsen 
för nämnda möte stå herrar Nyvall och Kjellin». Skrivelsen har 
undertecknats av Joh. Johansson i Mellgården och Joh. Frisk i 
Skyberg, Älgå. Kyrkorådets svar fick följande innehåll: »Denna 
deras anhållan beviljades med vilkor att de öfverläggningsämnen, 
som skola förekomma vid mötet, hufvudsakligen komma att afse 
uppbyggelse och icke beröra några tvistefrågor angående läran, 
bekännelsen och kyrkoordningen». Pastor Thor E. Lignell förde 
protokollet. 

Medan väckelsen var som mest livlig, hölls möten i stugorna 
varje månad med en kolportör som talare men varje vecka med 
predikanter ur de egna leden. De sistnämnda mötena kallades 
läsaremöten. Då gick det ganska besynnerligt till ibland, tungo-
målstaleri, nervsammanbrott och andra företeelser av sjuklig art 
förekom. I vissa fall resulterade väckelsen i varaktigt förbättrat 
moraliskt leverne, supseden blev mer och mer bortlagd, slagsmålen 
avtog och livet mellan grannarna blev fridsammare. 

Torparen Johannes Olsson i Ulverud, Älgå, förde i många år 
anteckningar i sina almanackor. Däri antecknade han bl.a. väc-
kelsemöten och större sammankomster med de frikyrkliga, vilka 
han tydligen sympatiserade med. För år 1877 antecknade han 
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»var Stormöte i Arvika, 5000 människor», 1879 »var Stormöte i 
Glava Såkens Bönehus», samma år »Stormöte i Ellgå Skolhus», 
1880 »Bön skall hållas i skolhuset (Gränsjö) 27 Aprill 1880 af 
M. Olsson Kolportör» osv. 

År 1886 började sammankomsterna bli alltmera tunnsådda för 
att slutligen helt upphöra. Mina sagesmän i Älgå säger, att i Grän-
sjö kunde man inte märka någon varaktig förändring bland be-
folkningen utan allt blev snart som förut, »man kan gott säga 
värre». 

I de övriga socknarna på Glaskogen, Karlanda, Silbodal och 
Glava, lever den frikyrkliga verksamheten alltjämt kvar, men även 
där slocknade snart väckelsens hänförelse. 

C. E., Järnskog, f. 1868. 
K. E., Järnskog, f. 1860. 
N. E., Skillingmark, f. 1880. 
C. J. K., Karlanda, f. 1879. 
A. L., Glava, f. 1870. 
A. N., Karlanda, f. 1884. 
A. 0., Älgå, f. 1878. 
K. P. 0., Silbodal, f. 1883. 
E. R., Älgå, f. 1870. 
E. A., Järnskog, f. 1873. 



Kap. IX 

De gamla 

En märkesman inom fattigvården i Älgå 

På gården Nytomta i Ränkesed, Älgå, bodde sedermera riks-
dagsmannen Elof Andersson. Efter honom blev en av sönerna 
också riksdagsman, och släkten gick och går än i dag under be-
nämningen riksdagssläkta. 

Denne Elof Andersson får i fråga om vården av de gamla be-
traktas såsom en märkesman i socknens historia. Han föddes 
1805 och dog 1878. 

Första gången, han omnämnes i sockenstämmoprotokollen, är 
år 1835, då han på stämma den 28/5 kallas till kyrkvärd. 

År 1840 väljes han till föreståndare för socknens arbetsinrätt-
ning. År 1842 inväljes han i »CommiW för fattigvårdens regle-
rande inom Elgå församling», och i samma protokoll (d. 16/5) 
heter det i § 13: »Församlingen tillika med pastor förklarade för 
Nödhjelps CommiWns båda ledamöter Herr Conductör Juel och 
Kyrkovärden Elof Andersson i Ränkesed sin aktning och erkänsla 
för den ordning, nit och möda de ådagalagt vid utförandet af det 
svåra och besvärliga updrag de haft sig anförtrodt under miss-
växtåren att med bidraget som utgjorde nödhjelps Cassan för Elgå 
församling söka så vidt möjligt varit upfylla ändamålet med 
denna Anstalt, att bereda bergning åt de mäst nödlidande». 

Den 2/4 1843 föreslås han i en längre skrivelse till erhållandet 
av K. Patriotiska Sällskapets medalj. Några citat visar, hur aktad 
och vördad denne man var i sin hemsocken: 

»En af Elgå Församlings mäst aktade och oberoende medlem-
mar kyrkovärden härstädes, Hemmansegaren uti Ränkesed, Elof 
Andersson, som med oförtruten möda under flera års tid sökt för-
bättra sin emellan allmänna Segelleden vid Sulvik och Sjön Rän-
ken belägna landtegendom — och hvilken förbättring Han med 
sinnrikhet och skicklig insikt på en obeqväm local utfört, ehuru 
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med betydliga uppoffringar och stor kostnad — inlemnade till 
denna Sockenstämma ett Besigtnings Instrument, upprättadt den 
1 april 1843 — — —». Efter att ha rekommenderat honom till 
erhållandet av en lämplig utmärkelse, heter det om honom, att 
han »dessutom utmärkt sig inom dessa bygder, ej allenast för 
arbetsamhet i sitt kall, utan äfven såsom nykterhetsvän, samt en 
vän af ordning och goda seder, hvartill kommer att han alltid ifrat 
för det, som kunde lända samhället till båtnad — — —». 

Samma år deltar han i granskningen av ett förslag till nytt 
reglemente för socknens fattigvård, inväljes litet senare samma 
år i den särskilda »Socken Nämnd», som tillkom d.å. på K. Maj:ts 
»nådiga Förordning den 29de Augusti detta år». 

År 1846 utses han tillsammans med fem andra till 'Tillsynings-
man inom Församlingen i öfverensstämmelse med Kongl. Majts 
Nådiga Stadga d. 29 Maj detta år», och omnämnes i protokollet 
som »Nämndemannen E. A.». 

Slutligen utses år 1847 »en Förliknings CommiM», vari även 
Elof Andersson blir medlem. 

Hans gård• hette Nytomta. Elof Andersson brukade gården till 
sin död. Han hade tre söner, av vilka en, Gullbrand Elowsson (f. 
1835), blev lektor vid bl.a. läroverket i Karlstad och riksdagsman 
i första kammaren, en annan blev kyrkvärd och behöll gården till 
sin död. Därefter sålde arvingarna den gamla gården och lant-
egendomen till Billeruds AB, som låtit riva huset. 

På riksdagssläktas gård förekom släktkalas varje år under 
julhelgen. Dessa kalas pågick i många dagar, ty var och en i 
släkten anordnade i tur och ordning storkalas. »Det var en stor 
samt förmögen släktbalk. På dessa kalas dryftades släktens ange-
lägenheter samt hur de bäst skulle ordna var och en för sig. Dessa 
uppgifter har jag i min ungdom fått av mina morföräldrar», 
berättar en sagesman. Sagesmannens morfar var på sin tid en av 
socknens mest kända personer. 

Om Elof Andersson berättas följande historier, välkända i hela 
socknen. 

Under de svåra missväxtåren på 1840-talet hade E. A. just 
blivit riksdagsman. I Älgå hade man tidigare haft ståterkong, 
och när E. A. jungfrutalade i riksdagen, lär han ha begärt att ånyo 
få införa denna syssla i sin hemkommun. Då heter det, att konung 
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Oscar I skall ha svarat: »Jaså, skall det nu bli flera kungar i 
landet än jag? » Och så lär riksdagsmannen ha fått sig en ordent-
lig skrapa. Kungen skall ha tagit så illa vid sig av talet om en 
ståterkong i Älgå, att Anderssons hustru måst resa upp till 
Stockholm och på Slottet »göre knäfall å be öm nåd för sin make». 
Han skall ha fått det straffet, att han under hela sin återstående 
livstid måst erlägga en riksdaler för varje levnadsdag efter denna 
händelse. 

En annan historia berättar, att han i riksdagen skulle ha begärt, 
att få »flötte rötmånen frå Ränkesed te Rådane, för där va di lik-
söm litte simplere». Det hela är ett skämt om rötmånadens be-
svärligheter. 

E. R., Älgå, f. 1870. 
K. A., Älgå, f. 1869. 

Släkten och gården 

Åtminstone ett par exempel på att en familj inte delat upp sig 
utan stannat på fädernegården kan nämnas. I Fröbol finns en 
gård, som på grund av sitt sydliga läge inom hemmanet kallas 
Sörstuga. Den ägdes för mer än hundra år sedan av en Per 
Andersson. Trenne söner hade han, av vilka en gifte sig och flyt-
tade, men de två andra stannade kvar på gården. Efter dem över-
togs gården av en dotter till den ena av dem. Alltjämt är jorden 
och ägorna odelade och äges av samma släkt. Till gården hör 200 
tunnland skog. 

I Sulviks hemman ligger gården Nystuga, som också gått i arv 
inom samma släkt i obrutna led. Den förste innehavaren hette 
Erik Bengtsson, f. i slutet av 1600-talet och gift med Gunilla 
Bryntesdotter från östra Skyberg i Älgå. Deras son Jon Eriksson 
hade en dotter, som sedan övertog gården. Jon var f. 1715 och 
hans dotter 1760. Hon gifte sig med skräddaren.  Jonas Eriksson 
från Skyberg, och detta parets son, Erik Jonasson, f. 1794, övertog 
Nystuga. Denne hade i sin tur en son, som tog hand om gården och 
blev fader till Elof Johansson, som dog över 90-årig 1944. Hans 
son Johan Elofsson övertog den. Enligt tradition i släkten fick 
Johans två systrar bo kvar i gården. 
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I Fröbol finns ytterligare en sådan gammal släktgård, kallad 
Nytomta. Ställets förste ägare var en viss Anders, som levde vid 
mitten av 1700-talet. I ett kyrkostämmoprotokoll från 1796 står 
antecknat, att kyrkvärden Anders Ersson i Fröbol utsågs till sex-
man, och det måste vara ägaren till Nytomta, som avses. En son 
var född 1800 och övertog gården, död 1842. En av den sist-
nämndes tre döttrar gifte sig med Nils Nilsson, (f. 1859) som 
ägde gården tills för några år sedan, då han avled vid hög ålder, 
och överlämnade den åt sin son Axel Nilsson, nuvarande äga-
ren, f. 1888. Dennes barn representerar sjätte generationen på 
Nytomta. 

Fadern kunde ofta ha stort inflytande på arvsföljden, i synner-
het om det visat sig, att någon av sönerna var särskilt villig att 
hjälpa till på gården. Då bestämde fadern, att den som visat bästa 
arbetsförmågan skulle övertaga gården. De övriga barnen fick 
reda pengar. Det sägs, att på det viset skedde nog många orätt-
visor. Något fall, då något av barnen gjorts helt arvlöst känner 
man visserligen inte till, men ibland har vissa barn fått nöja sig 
med litet. 

Det var gammal sed, att fadern, då han kände sig trött och 
utsliten, överlämnade gårdens skötsel till äldste sonen. Det kalla-
des att lämne (Oen) ifreessä. Fast nog förekom det också, att 
de gamle inte släppte ifrån sig gården på länge, även om de inte 
orkade arbeta på den själva. 

Jag har gjort en iakttagelse, som kanske kan vara av intresse. 
Om man i en gård fått en sonhustru, så behandlades hon av de 
gamle, särskilt av husmodern, mera som en piga än som en 
familjemedlem. Jag har sett, hurusom sonhustrun, fastän hon bott 
hos familjen i flera år och haft barn, inte understått sig att t.ex. 
sätta kaffekokaren på för att bjuda en främmande, förrän hus-
modern gett henne en nick, som betytt, att »nu får du sätta på 
kokaren». Sonhustrun har fått finna sig i att utföra alla de grov-
sysslor, som eljest tjänstefolk brukar ta hand om. Skulle hon 
laga mat, så var det först att tillfråga husmodern, innan hon fick 
ta fram ingredienserna ur skafferi och visthusbod. Här har vi 
väl med en gammal sedvänja att göra. 

Att lämna ifrån sig gården var för många gamla allt annat än 
lätt. De spjärnade emot i det längsta. 
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Hur de gamle hedrades 

Flera sagesmän är av den meningen, att det i alla tider varit så, 
att de besuttna blivit mest hedrade på alla vis. »Di som va för-
mögne skulle allti bjus först fram te borde på bjudninger å kalas», 
heter det. Sådana gamla, som inte ägde någon förmögenhet, blev 
helt enkelt inte bjudna på vissa kalas, och de kände sig »efter-
satta», som min sagesman uttrycker sig. 

Byaman lär endast rika ha valts till. Med den intellektuella 
utrustningen fick det vara hur som helst, om man får tro denne 
sagesman. »Byamän fanns förr i varje gård (hemman), men då 
var det den som var mest förmögen. Det sågs ej på hans intellek-
tuella egenskaper, utan bara han var rik, så fick han vara hur 
dum som helst». 

När det i Älgå talas om byäldste, menar de nu levande gamle 
den äldste i byn. Någon särskild syssla, som var förbunden med 
byäldsten minns man inte. »En del av dessa var nog så stolta 
över sin titel, där de gick omkring med sitt långa gråa hår och 
dito skägg», säger en sagesman. 

Byamannen hade eljest den befattning, som kallas byfogde, 
och titeln, förenad med vissa sysslor, lever kvar än i dag i t.ex. 
Gränsjö hemman. Någon kvinnlig motsvarighet till byäldsten 
känner man inte. 

På den tiden, då varje hemmans åboar skulle lämna spannmål 
till Sockenmagasinet, togs spannmålen upp av byfogden. En viss 
dag i november månad varje år hade samtliga hemmansinvånare 
att infinna sig hos byfogden med sin andel. Kommunalordföranden 
i socknen hade i god tid lämnat honom en lista på personer och 
spannmålsmängd. Detta kallades byfogdetinan (-tionden). Lika-
så upptog byfogden knektetina, det spannmål m.m., som hem-
manets knekt, soldat, skulle ha. 

Byfogde valdes varje år, valet försiggick i tur och ordning inom 
varje hemman. Alla hemmansägarna inom hemmanet skulle ha 
sysslan ett år. När samtliga innehaft den, började man om med 
den förste innehavaren på nytt. Så hade man länge ordnat. Men 
omkring 1925 företogs den ändringen, att om någon ville åtaga sig 
byfogdesysslan för flera år i följd, så fick han det mot en viss 
ersättning av de andra byamännen. 
11 Erwvik 
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På sista tiden var hans viktigaste göra att uppbära skatten i 
varje hemman och fara till skatteuppbördsmannen med den. 

De gamle hedrades på varje bjudning, begravning, bröllop o.s.v. 
på det sättet, att de alltid bjöds först till bordet. Men oftast spelade 
deras förmögenhetsvillkor största rollen. De gamla gubbarna pla-
cerades vid ett bord för sig, de gamla gummorna likaså. Gubbarna 
drack där sitt öl och sina kaffehalvor och resonerade om dagens 
och samtidens händelser. Men till sist kom alltid kortleken fram. 
De yngre roade sig med dans och lekar. Sederna levde kvar till 
inpå sekelskiftet. 

Några särskilda gubb- eller gumbjudningar har man inte 
kännedom om, såvida vi inte får räkna gummornas ystöl till 
dem. 

Dessa ystöl eller ystkalas tillgick så, att gummorna kom 
överens om att samlas hos någon viss grannkvinna. Den som in-
bjöd till ystkalas hade därmed den biavsikten, att få mycken 
mjölk och grädde till att göra ost av. Varje inbjuden kvinna tog 
nämligen med sig sådant. Så ystade de av hjärtans lust, pratade, 
kokade kaffe, skvallrade och söp. På ystölet drack de en hel del 
brännvin, och det förekom också, att de var ordentligt berusade. 

Efter att ha haft ystkalas hos den ene, fortsatte man sedan i 
tur och ordning hos varandra med vissa dagars mellanrum. De 
kunde på ett dylikt kalas ysta både tre och fyra stora ostar för 
varje gång. Ystkalasen hölls på högsommaren, då korna mjölkade 
som mest. Ostarna kallades »julostar», de sparades till julen. 

Föräldrar och barn 

Förhållandet mellan de gamle och barnen samt barnbarnen var 
det ofta något särskilt med. De gamle hade bättre tid att syssel-
sätta sig med de små, de berättade sagor och paschaser för dem, 
ibland så kallade äventyr. 

»Jag minns själv, hur glada vi barn, jag och mina syskon, blev, 
när det var våra föräldrars tur att ta emot morföräldrarna. De 
hade så mycket att berätta från gamla tider, men man var då för 
ung att taga reda på sakerna av dem, i annat fall hade man nu 
vetat mycket mera. Min morfar var en god berättare, hans minne 



163 

var fenomenalt. Men tiden blev undan för undan mera upplyst, så att 
gamla sagor samt tron på övernaturliga ting försvann mer och 
mer». 	 E. R., Älgå, f. 1870. 

K. A., Älgå, f. 1869. 

Det var ganska vanligt, att de gamle lärde barnbarnen att läsa 
i bok. 

Mången sagesman berättar, att mor- och farföräldrarna tog de 
små i försvar gentemot de egna föräldrarna, då de var för stränga 
mot dem. »För i vala hade di allti store björkriskvester settnas ve 
spismu'ern för te å slö barna mä, när di va ellacke». »En del för-
äldrar var rent otroligt onaturliga i att slå sina barn med ris. Från 
min tidiga barndom minns jag, att i en grannstuga var det tre 
pojkar, den ena i min ålder (ber. f. 1870), de andra yngre. Det 
gick väl knappast någon dag, utan att man hörde gråt och skrik 
därifrån på grund av den onaturliga agan. Men till sist gick far 
samt tvenne grannar dit och förehöll dem det onaturliga i det sätt, 
varpå de agade sina barn, för det fanns ej några gamla där, som 
kunde försvara dem. Sedan blev de bättre mot barnen». 

»För det mesta blev de gamles erfarenhet beaktad och vördad, 
och deras ord blev åtminstone till en viss del respekterat. De gam-
les föredöme kunde ju ej alltid efterlevas, tiden förändrades undan 
för undan. Någon ringaktning för de gamle för efterblivenhet 
förekom nog sällan, men en del gamla var envisa samt ville gärna 
påstå, att de alltid hade rätt, hur illa på tok det var. Barnbarnen 
kom ofta till sina föräldrar och sade, att så och så säger morfar 
och mormor, så de hade nog rätt, menade de. Men deras föräldrar 
låtsades vid sådana tillfällen ej något om, vilket var det rätta». 

Mest sysslade de gamle med vedhuggning och med slöjdarbete, 
de som var kunniga däri. Gummorna sysslade med spånad och 
strumpstickning, så länge de orkade. 

När de gamle hade lämnat ifrån sig gården och flyttat till bar-
nen, var det ibland så, att de ville tala om hur de hade gjort, hur 
de hade brukat jorden och skött det hela. »Barnen följde nog 
deras råd till en del och till en tid, men så kom andra tider. De 
kunde få köpa bättre jordbruksredskap. Men på en del ställen 
gick det årtionden, innan de kom sig för med att skaffa några 
nya redskap för jordens bearbetning. När min fader hade köpt 
sig den första riktiga plog, som förekommit på denna trakt (hem- 
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manet Gränsjö), och då jag kom hem med denna plog den 10 
augusti år 1887, så sade min morfar: »Det var den bästa plog, 
jag har sett. Om man hade haft en sådan plog på min tid, så hade 
det varit roligt att plöja». Min morfar följde med tidens utveck-
ling, men de andra här uppe var tröga och fortsatte länge att ar-
beta med sina gamla träplogar. Det fanns då bara en enda plog-
smed i hela västra Värmland, han hette Anders Elg och bodde 
på Elgestad, Köla socken. Av honom beställde min fader sin plog». 

Hur tjänstefolket behandlades 

De gamles behandling av tjänstefolket säges ha varit god. Det 
förekom ibland, att de gamle »la sä ut för tjänstfölke» och talade 
vid dem om vissa saker, som de ville ha utförda, men som barnen 
hade satt sig emot. Om någon mutning har dock ej varit tal, såvitt 
jag kunnat utröna. 

»Där man höll sig med både drängar och pigor, kom de överens 
om att i en hast hålla ihop och göra en sak, som de gamle ville. 
Detta skedde någon gång, då barnen var borta». 

K., Älgå, f. 1874. 
E. R., Älgå, f. 1870. 

A., Älgå, f. 1869. 
N. A., Järnskog, f. 1866. 
K. E., Järnskog, f. 1860. 
A. G. J. K., Karlanda, f. 1863. 

De olyckligt lottade 

Tiggare och rotehjon 
Som komplettering till framställningen i boken Glaskogen, där 

de sociala förhållandena inom undersökningsområdet beskrivits, 
har det ansetts lämpligt att här införa följande skildring, som gäl-
ler perioden 1830-1880. 

De flesta tiggarna synes inte ha ägt några anhöriga, som kunde 
taga vård om dem. Ofta var de födda utom äktenskapet, inte sällan 
måste de betecknas som velete eller mindre vetande. Givetvis 
var en hel del av dem också ofärdiga, dvs, led av något lyte. Den 
bofasta befolkningen bemötte dem på skilda sätt, de förmögna 
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såg ned på dem, de fattigare ömkade sig över dem, men blev deras 
besök alltför täta, tröttnade de på att ständigt dela med sig av 
den knappa födan. Allmänt försäkras det, att tiggeriet lönade sig 
bäst hos de mindre besuttna. 

Som nyhetsspridare, skvallerkäringar, blev åtskilliga av dem 
ökända, både fruktade och hatade men välkomna på en del ställen. 
En sagesman berättar: »Det var förr mycket vanligt, att gamla 
gick omkring i socknen som tiggare. Även om de hade anhöriga, 
var även de mycket fattiga och kunde knappt reda sig själva. I 
en del gårdar bemöttes de med välvilja och godtrogenhet, men på 
andra ställen med hat och förargelse. För det mesta var det skval-
lerkäringar, som gav sig ut på tiggarstråten. En hel del av dessa 
landsvägens ryktbarheter var nog mer eller mindre undermåliga». 

E. R., Älgå, f. 1870. 

På 1830-talet synes tiggeriet ha nått en höjdpunkt, säkerligen 
beroende på de då infallna missväxtåren. Stora tiggarskaror från 
grannsocknarna, ja, ända uppifrån norra Värmland, översväm-
made då Glaskogen. 

Men även socknarnas egna rotehjon greps ibland av vandrings-
lust, trots att de hade tilldelats en rote, där de fick sin nödtorftiga 
försörjning. I Älgå »Fattig Directions Protocoller» för år 1834 
heter det: 

»Rotehjonet på Mellgården Karin Pettersdotter, som ej vill hålla 
sig stilla utan stryker omkring i Socknarne och idkar tiggeri, skall 
af Roteintressenterne allvarligen tillhållas att förblifva på Roten 
och der taga sitt uppehälle. Kunna föreställningar ej hjelpa, så 
vill Directionen icke underlåta att vidtaga strängare utvägar till 
hämmande af detta oskick». 

Året därpå omnämnes i samma protokollbok en tiggarkäring, 
benämnd Tulla, såsom »en i allo oduglig persedel, utom att afla 
barn, hvarpå hon visat flera prof, hon har redan riktat fattig 
Längden med 3ne oäkta Barn». 

Hur den sortens tiggare levde, hur de brukade stjäla och supa 
sig fulla, när de kom åt, har jag skildrat i Glaskogen (s. 423). 

Hunne-Kalle var en sådan tiggare, som ständigt strök omkring 
i sällskap med »e stor å grov käring». Namnet fick han därav, 
att han alltid hade hundar med sig på strövtågen i skilda socknar. 
Varifrån han ursprungligen kommit, visste man inte. 
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Pelle Möss var egendomligt nog benämning på en tiggargumma 
i Älgå. Anledningen till öknamnet var den, att hon en gång hade 
stulit en mössa i en stuga men blivit ertappad. Hon brukade alltid 
gå omkring ensam med sin tiggarpåse. Åtminstone ett oäkta barn 
hade hon, en son som dog 1943 vid 69 års ålder. Också han kalla-
des allmänt Pelle Möss. Under en flerårig vistelse i Norge lärde 
han upp sig till stortjuv och hade suttit i fängelse sammanlagt 
åtta år, då han återvände till sin hemsocken och bodde i en liten 
stuga på Glaskogen. Han erhöll ett mindre kommunalt underhåll, 
försörjde sig eljest på tiggeri och begick en hel del stölder, särskilt 
av matvaror i källare och visthusbodar och rotsaker i grönsaks-
land m.m. Nyssnämnda år hittades han liggande död i sin stuga. 

Ett rotehjon i Karlanda gick under benämningen Kes. Han hade 
i yngre år varit fältjägare vid Värmlands fältjägarkår vid 
Trossnäs i Nors socken, beläget en och en halv mil väster om 
Karlstad. Förklaringen till öknamnet fick jag av en karlänning: 
»Han va så eländi te gå (läs: springe) på alle fyre (både fötter 
och händer), å dä like så fort, söm en person springer». Detta 
kallades att kesa. Hans soldattorp kallades Kesetorpet. 

Om hans ålderdom berättar samme sagesman: »Kes kom på 
sockna, så alle lyte (måste) ta hömmen ätter fyrk. Dä va vesse 
fyrk för skattöre förr i vala, så den söm hade mö'en fyrk, feck 
ha hömmen längst. I mett föräldrahem va Kes, nä ja va barn. Då 
va Kes på 76:e åre. Men han könne hogge ve». 

A. G. J. K., Karlanda, f. 1863. 

Slugga bodde egentligen i Sulvik, Älgå. Hon beskrives av många 
som »e uttäck käring, som svor å regjorde; en tocken slugger va 
en person, som va grovkorni å äckli i sett tal å sett oppträdande». 

Hon vandrade ofta vägarna fram med sin tiggarpåse. Personer 
födda omkring 1860 och 1870 minns henne mycket väl. En av 
dem berättar: 

»Slugga va e stor, grov å uttäck kärring. Ho svor för vart ord 
ho tale. öm ho töckte, att ho inte feck nock i tiggerpösen, så vart 
ho ilsk, så dä förslog, å i näste stöge utöste ho sett hjartes mening 
om di, ho kom ifrå». 

Slugga hade en dotter, kallad Slugge-Kajsa, ökänd som barna-
mörderska och dömd till spinnhus i åtta år. Även hon levde av 
tiggeri. Under en period före fängelsevistelsen sysslade hon med 
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olaga utskänkning av brännvin. Hon bebodde då en liten stuga i 
skogen utmed vägen till Ottebols järnvägsstation i Ny socken. 
Kolkörarna från Glaskogen brukade ta in hos henne och köpa 
några jungfrur brännvin, innan de lastade av sina kol på järn-
vägsstationen. På 1880-talet kostade en sup 12 öre. 

En dag såg sig de kommunala myndigheterna tvingade att flytta 
stugan till en annan och mindre uppseendeväckande plats, och så 
hamnade den på Älgå finnskog. Stugan rullades från landsvägen 
till den utsedda tomten på runda stockar, och därav fick den 
sedan namnet Rullan och Slugge-Kajsa omdöptes till Karins-Rulla 
eller Kali på Rullan. Hennes riktiga dopnamn var Karin. 

Platsen där Slugga och Slugge-Kajsa föddes, är känd under 
namnet Sluggehagen och är belägen i Sulvik, Älgå socken. 

Samtidig med Slugge-Kajsa var Gubba, en annan tiggarkäring 
i Sulvik. Benämningen erhöll hon därför, att hon i sin otroligt 
lilla backstuga brukade ta emot gamla luffare och tiggare, aldrig 
unga. Gubbarna fick bo där någon tid. Gubba själv var liten till 
växten och en beskedlig människa, som inte gjorde någon förtret. 
Hon skall ha varit alldeles luden i hela ansiktet och anskrämlig 
att skåda. Ett annat öknamn på henne var Fuggelongen. Orsaken 
till namnet var följande. Då modern var i grossess, kunde grann-
mororna inte tiga utan förde det på tal. Då blev hon rasande och 
förklarade, att hon aldrig i sitt liv hade legat med någon karl, 
»utta ä ja tjuck ändå, så ha en fuggel gjort'et». Sedan fick flickan 
heta Fuggelongen. 

K., Älgå, f. 1874. 
E. R., Älgå, f. 1870. 

A., Älgå, f. 1869. 
A. G. J. K., Kw-landa, f. 1863. 
A. K. N., Älgå, f. 1873. 
G. K., Älgå, f. 1877. 

Tragiska människoöden 

En sagesman berättar: »Jag skall här beskriva en kvinna, som 
var högmodig samt tillika hatade sina fattiga föräldrar. Hennes 
kristningsnamn har jag aldrig hört, fast jag hört hennes levnads-
historia flera gånger. Hon var född i slutet av 1700-talet. Hon 
gick ständigt under namnet Skrämma. Hon föddes på ett litet 
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ställe mitt i skogen, det kallades Vasstjärnet, beläget vid ett tjärn 
med samma namn, omkring fyra km väster om Älgå kyrka. 

Vi läsbarn gick ofta den vägen till kyrkan. Den tiden syntes 
där tre små åkertegar och några murrester, men nu (1944) är 
stället beväxt med stor skog. 

Ja, Skrämma blev rotehjon, men ej nog därmed, hon miste 
förståndets fulla bruk. Hennes förstånd hade nog varit klent all-
tid, men högmodig och spotsk kunde hon vara. Hon vandrade 
alltid omkring med en påk i handen och upprepade alltid dessa 
ord: »Äja-ja, åjo-jo.» Skrämma kunde aldrig böja huvudet och 
se på marken, hon såg ständigt uppåt. En natt i augusti, årtalet 
har jag aldrig kunnat få reda på, försvann Skrämma från det 
ställe, där hon då var på rote, hon var då i Glasnäs. 

Samma natt hon försvann låg tvenne slåtterkarlar i en hölada 
på ett ställe tre km norr om Glasnäs, stället kallas Nybbjäl (dia-
lektuttal för Nybyggargärdet). Dessa tvenne personer hörde under 
natten ett förfärligt hemskt läte komma från söder samt fortsätta 
åt norr. De blev rädda och gick ut ur ladan och återvände inte 
dit mer. Det var just samma natt, som Skrämma försvann. De 
personer, som kunde komma ifrån, begav sig till skogen för att 
leta efter henne. Men veckotal dröjde det, innan de fann henne. 
Då de hade letat länge, var det någon som föreslog, att de skulle 
gå åt det håll, varifrån det hemska lätet hördes. Då gick de däråt. 
Cirka två km från Nybbjäl steg de upp på ett högt berg. Det 
första de farm var ena träskon efter henne. Vid bergets fot stod 
den påk, som hon brukade bära. Och där nere låg Skrämmas 
förruttnade kropp i en bäck (nu kallad Skrämhålsbäcken, berg-
stupet heter Skrämhålsberget och fördjupningen, liknande en stor 
håla, heter Skrämhålan). 

Strax nedanför denna bäck hade en person från Sättra hållit 
till och kolat sin mila. Han hade hela tiden tagit sitt dricks- och 
kokvatten ur bäcken, som Skrämma låg uti. Allmänheten kom till 
den åsikten, att den hemska låten, som de tvenne personerna 
hörde, kom från Skrämma under hennes sista färd. Berget där 
hon stöp ned kallas från den dagen Skrämmeberget. Det är beläget 
cirka fem km från det ställe, där hon var rotehjon, samt 12 km 
rakt väster ut från Älgå kyrka. Denna händelse timade i början 
av 1850-talet». — E. R., Älgå, f. 1870. 

Till denne sagesmans berättelse skall följande upplysningar fo- 
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gas. Då Skrämmas fader skulle begravas, klädde hon sig i en 
storblommig klänning, svärtade sina ögonbryn med sot ur spisen 
och infann sig så utstyrd till begravningen i kyrkan. Då någon 
tillfrågade henne, varför hon spökat ut sig på detta vis, svarade 
hon: »Dä inte min far». Det uppgives dock, att det verkligen var 
hennes rätte fader, som begrovs. 

Alla barn var rädda för Skrämma. Även de äldre, som mötte 
henne, vek ur vägen för henne. Hon såg anskrämlig ut, därav 
öknamnet. 

Men Skrämma var inte det enda fattighjonet, som på grund av 
fattigdom, svält och sjukdom förkortade sitt liv. 

»Det fanns även på denna ort personer, som ej kunde bära sin 
fattigdom med jämnmod, utan förr eller senare tog de sig avdaga. 
Det var här en person i början av 1870-talet, som gick under 
namnet Trälen (trärn). Stället, där han bodde, fick namnet Träl-
hagen och heter så än i dag (beläget i hemmanet Rådane). Jag 
har aldrig hört något annat namn på honom. Då han tyckte, det 
blev omöjligt att reda sig, för han hade blivit ensam, så försvann 
han. Det inträffade strax före jul, men marken låg ännu bar. 
Detta försvårade letandet efter honom. De sökte i flera dagar, 
men till sist fann de honom. Vid foten av det s.k. Korpeberget 
låg han. Under berget rinner en bäck, i denna bildades en vatten-
samling vid högflod, och däri låg Trälen, fastfrusen, så man 
måste med hjälp av yxa hugga loss honom ur isen. En av de 
personer, som var med vid detta tillfälle, Erland Byström i Rå-
dane, född i början av 1830-talet, har berättat detta för mig. 

Korpbergets namn står inte på Generalstabsbladet (nr 70), men 
det ligger nära den lilla Kolsjön, som står på kartan, strax N 
Sulvik. Från Kolsjön rinner en mycket liten bäck S ut till Sul-
viken. Utmed denna bäck ligger Korpberget. På dess nordliga del, 
som stupar brant mot Kolsjön, hade Trälen klättrat upp, och 
därifrån kastade han sig ned, varvid han hamnade i den nämnda 
vattensamlingen». — E. R., Älgå, f. 1870. 

En gumma vid namn Böret kastade sig utför Käringberget, som 
säkerligen fått sitt namn av denna händelse. Hon bodde i byn 
Ulverud, 2 km V Gränsjö skola (inom Älgå socken), och levde 
i början av 1800-talet. De hade kanske aldrig funnit henne, om 
inte slumpen fogat det så, att en person var ute och letade efter 
sina kreatur och alldeles oförhappandes kom på den döda. Hon 
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hade gått betydligt längre hemifrån, än man beräknat, nämligen 
ända till ett tjärn, som på Generalstabsbladet kallas Körttjärn 
(rätta namnet är eljest Költjärn). Ned mot detta tjärn stupar det 
mycket branta berget. Numera passerar den nya landsvägen tätt 
intill stupet, och resenärer brukar stanna på platsen för att titta 
ned i det skrämmande djupet och beundra den vackra utsikten 
över sjöstråket söderut. 

Men Böret hade helt andra tankar i sitt arma huvud. På den 
tiden fanns ingen landsväg utan den gamla kärrvägen gick ett 
stycke högre upp på andra sidan berget. Hon sökte upp bergets 
sydsida, där en liten bäck rinner till det närbelägna tjämet. Där 
kastade hon sig utför berget och hamnade i bäcken. 

Efter den händelsen kallas bäcken Käringbäcken. 
Ett av de ruskigaste självmorden på Glaskogen inträffade någon 

gång på 1870-talet. En man vid namn Johannes Svensson kallades 
allmänt Syten eller Syt, stundom Sytegubben. Klicknamnet erhöll 
han på grund av sin vana att jämt och ständigt beklaga sig. Med 
en tocken syt menas nämligen en person, som aldrig är tillfreds, 
som gnäller d bär sä ille för alla motigheter. 

Till historien om Syten hör, att han i åtskilliga år hade sysslat 
med trolldom och därför blivit grubblande och tungsint på äldre 
dagar. Sålunda skulle han ha haft för sed att besöka kyrkogårdar 
för att ta likdelar av de döda, och enligt allmän uppfattning be-
gagnade han dem i det ondas tjänst. Flera år i förväg, innan han 
tog livet av sig, hade han i ett brant och otillgängligt berg iord-
ningställt ett tungt och stort giller i en bergskreva. Det var gjort 
som en vanlig gillerstock, men på stocken hade han fästat två 
särskilt för ändamålet av honom själv smidda, lieliknande, vassa 
järn. När stocken fällde ned, sedan gillerstickorna avgillrats, skar 
järnen halsen av honom. Ett järn var inslaget i överstocken, ett 
i understocken, och när de slog ihop, passade de in precis mitt 
för varandra, så »saxen» blev effektiv. 

En dag, flera år innan detta hände, troligen fyra år, hade sonen 
varit vid ett tjärn och fiskat. På hemväg tog han vägen över 
nämnda berg för att slippa gå omkring Tofstjärnet. Han passe-
rade då bergskrevan och upptäckte det besynnerliga gillret. Vid 
hemkomsten frågade han fadern, om denne visste, vad det kunde 
vara för slags giller. Han fick till svar, att gillret var avsett att 
fånga grävling i. När sedan fadern plötsligt försvann och man 
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länge hade letat efter honom, kom sonen att tänka på det märk-
värdiga gillret, gick dit och fann liket efter sin fader. De skarpa 
verktygen hade skiljt huvudet från kroppen. 

Tidpunkten för denna händelse kan man leta sig fram till av 
följande uppgifter. Mina sagesmän ha båda blivit visade dit av 
en gammal man. År 1890 förevisades bergskrevan av en då 80-
årig man. Denne hade själv varit med den dag, då sonen fann 
sin faders lik, och själv var han då i 60-årsåldern. Alltså måste 
det ha hänt omkring 1870. 

Platsen är, närmare bestämt, belägen 25 meter ö Tofstjärnet, 
vilket i sin tur ligger rakt V om namnet Sulviken på kartan. 
Höjdsiffran 234,4 står strax ö om bergstupet. 

E. R., Älgå, f. 1870. 
K. A., Älgå, f. 1869. 
Uppt. 1944. 



Kap. X 

Familjen och dess högtider 

Frieri och bröllop 

Ville man i förväg veta, vem som skulle bli den tillkommande, 
borde man på midsommarnatten plocka nio slags blommor: 
messömmarblom (Geranium silvaticum), svalblom (Ranunculus 
acris), prästkrage, kattöge (Euphrasia officinalis), himmelsblå 
lelje (obek.), förgätmigej, marblom (Matricaria inodora), kongra-
lia eller kongeralle (?) och johannesört (Hypericum maculatum). 
Buketten skulle läggas under huvudkudden, så drömde man om 
den, som man skulle bli gift med. 

Ett annat sätt var att laga till drömpannkaka (se del II). Man 
kunde också sopa köksgolvet tre torsdagskvällar i rad och ge akt 
på första person, som därefter kom in i stugan. Den skulle bli 
maken eller makan. Om man en skärtorsdagskväll satte ut ett fat 
vatten på hemlighållet ställe och på långfredagsmorgonen tittade i 
vattnet, visade sig den tillkommande däri. 

Allmän sed var att på en prästkrage lossa ett blad i sänder, 
under det man sade: »Han vell, han vell inte» el. dyl. 

De unga männen brukade gå på friing i flock. Den som 
kunde prata bäst för sig och inte var blyg, brukade få stanna. 
Sedan en yngling väl hade bestämt sig för en viss flicka, smög 
han i fortsättningen till henne ensam. Han ville inte, att de andra 
skulle få vetskap om saken. 

Under sommaren friade man i sätrarna, där flickorna brukade 
göra helgfint på lördagen och bjöd sina kamrater på förtäring, 
när de kom på besök. Den utvalde fick stanna kvar över natten. 
Fästfolket var så blyga för varandra, att om de råkades under 
utearbetet om dagarna, vågade de knappt tala till varandra i 
andras närvaro. De var också mycket noga med att skiljas, innan 
husbondefolket steg upp på söndagsmorgonen. Det var en skam 
att bli sedd efter en friarnatt. 
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Sedan de unga tu hade bestämt sig för varandra, skulle lysning 
tagas ut. Det måste ske på ny. Sådant kunde man inte företaga 
sig under månens nedan, ty då skulle det föra olyckor med sig, 
man skulle bli fattig osv. Giftermål fick inte ingås på en fredag, 
för då kunde man bli bergtagen. 

De flesta unga var så fattiga, att de inte hade råd att köpa 
vigselringar utan måste låna av redan gifta. Vigselringarna var 
alltid av silver, det var endast förmöget folk, som hade råd att 
köpa guldringar. På grund av nämnda sed förekom det, att en 
vigselring kunde ha varit med om tre vigslar, En dylik ring an-
vändes såsom särskilt kraftig vid utövandet av svartkonst eller 
i magien. 

En brud skulle vid inträdet i det nya hemmet gå fram och se 
upp i skorstenspipan. Sedan hon gjort så, kunde hon inte komma 
att längta därifrån utan skulle trivas i det nya hemmet. 

Bättre mans barn firade vanligen bröllop vid midsommar, helst 
under den tid av några veckor före och efter helgen, som man 
kallade leksommarn. Brudparet ledsagades då av en eller två 
förridare, som delade ut smörgåsar eller annat gott till åskådarna. 
Vid vigselns slut i kyrkan skulle de med fart rida hem till gården 
och anmäla, att brudparet var på väg och sedan skyndsamt rida 
dem till mötes igen och ledsaga dem fram till bröllopsgården. På 
storbröllop gick spelmän i spetsen och gned sina fioler. 

I brudgåva erhöll bruden alltid en psalmbok med två händer 
på pärmen samt silkesduk och handskar. Även »brudgumsdosor» 
utgjorde bröllopsgåva, vanligen med några silverslantar uti. En 
sådan brudgumsdosa från Älgå förvaras i Arvika museum. 

Hästarna var iförda vackra seldon och sadlar och brudparet 
red till häst. Utefter vägen och inne på bröllopsgården avlossades 
flera bösskott. Bröllopet kunde pågå en hel vecka, men tre dygn 
var vanligast. Samtliga gäster härbärgerades i bröllopsgården, lig-
gande på bäddar av halm på golven och bredvid varandra. Där 
blev hela nätterna ett fasligt liv och leverne, de flesta var på-
strukna och ingen ville sova. 

Brudrov förekom i fjordbygden, då någon »stal» bruden och 
gömde henne i någon granngård, där brudgummen måste leta upp 
henne. Prästen var alltid självskriven gäst på dylika storbröllop 
och han skulle dansa kronan av bruden under första dansen. Alla 
som ville fick dansa med bruden, men då måste de ge henne 
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silverslantar för varje dans. Slantarna uppsamlades av en sär-
skilt utsedd person, som efter dansens slut överlämnade dem till 
bruden. 

I skorna hade både brud och brudgum silverpengar, som an-
sågs bringa lycka och välgång. Under bröllopssängen lade man 
stål. 

Bland den fattiga skogsbefolkningen gick det givetvis betydligt 
enklare tillväga. Där var det för det mesta så, att giftermålet in-
gicks på grund av att man väntade ett barn. Något särskilt bröllop 
firades inte, men man inbjöd släkt och grannar till en liten fest-
lighet, där brännvinet intog ett viktigt rum vid förplägnaden. 

Man undvek att hålla bröllop under fastetiden. 

H. 0., Älgå, f. 1879. 
K., Järnskog, f. 1868. 

E. A., Järnskog, f. 1873. 
J., Älgå, f. 1869. 
V., Karlanda, f. 1865. 

G. A., Älgå, f. 1870 
K. A., Älgå, f. 1869. 
N. A., Järnskog, f. 1866. 

Åtminstone i Köla skogsbygd förekom det förr, att brudparet 
gav presenter till släktingar. Ett brudpar, som gifte sig år 1885, 
skänkte ett halvt dussin silverskedar till brudens moster. Tre år 
senare gifte sig ett annat par i samma socken och gav då en släk-
ting en bordslampa i present. 

Inbjudan till bröllop utfärdades bland välbeställt folk skrift-
ligen. Så här kunde skrivelsen vara avfattad: 

»Härigenom får jag vänligen anhålla om du och din hustru 
ville med eder närvaro hedra mig på min dotter Annas bröllops-
dag i morgon Söndagen den 9de  Kl. 2 e.m. 

Samling sker hos undertecknad. 

Ränkesed den 8 Febr. 1868. 
Olof Svensson». 

Riksdagsman Elof Andersson i Älgå, även han hemmahörande i 
Ränkesed, formulerade en dylik inbjudan i följande ordalag: 

»Att du och din Hustru ville hedra oss med sin närwaro här- 
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städes wid wår doters och eder slägtinges Wigselakt nästa Lördag 
den 12. innewarande mars kl. half Tolf middagen. 

Derom anhåller wenskapl. 
Elof och Ingeborg. 

Ränkesed den 6/3 1870.» 

Båda skrivelserna är riktade till Anders Olsson i Växvik, Köla. 
A. T. B., Köla, f. 1886. 

Födelse och dop 

Havandetiden och födseln 
Det var en känd sak, att ville föräldrarna ha en pojke, så skulle 

en karlmössa läggas under täcket vid sängens fotända, önskade 
de en flicka skulle där läggas en huvudduk. Man ansåg, att om 
ett barn avlades på kvällen efter dagsarbetets slut, blev det en 
flicka, skedde det på morgonen, kunde man vänta sig en pojke. 

Trots att de övriga barnen mycket väl visste, vad som förestod, 
då de såg att modern var i grossess, gjorde föräldrarna sig stort 
besvär att hemlighålla barnets tillblivelse och sökte inbilla dem, 
att barnet inlämnades av en främling, hittades i ett dike eller kom 
med en stork. 

Ett typiskt exempel på de äldre barnens reaktion, då den stora 
barnskaran i en fattig familj utökades med ännu en hungrig mun 
berättas av en sagesman. I en stuga, där förut ett tiotal barn kom-
mit till världen och där fattigdomen var skriande, hördes en tidig 
morgon det alltför välkända skriket från ett nyfött barn. En av 
de äldre flickorna vaknade vid skriket, reste sig upp i bädden 
och kommenterade missbelåtet: — En onge te! 

När modern va på dä vise eller va på syten, som det hette, 
undvek hon alla tyngre sysslor. Hon måste också skyddas från 
att se vissa saker: slakt, visst villebråd, eldsvåda. Hon fick inte 
gå över rinnande vatten efter solnedgången. Särskilt aktsam måste 
hon vara, sedan fostret blivit kvekt, dvs, var sex månader gam-
malt. 

— Ve slakt skulle inte havande kvenner väre mä. Va barne i 
kvekninga (41/2  månad) å mora va mä ve slakta å tuk säg te 
exempel över ansekte eller så mä hanna, så feck ho känsjelmarke 
(födelsemärke). 

C. J. F., Älgå, f. 1872. Uppt. 1943. 
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När en bar på barn, så va dä noga, att en inte feck se vesse 
saker. Inte feck di väre mä å se på slakt. Då va blogen, förstås, 
åsså vesse röckninger, söm djure gjorde, söm va fa'lie, för barne 
könne ta ska'e tå döm eller bli könstit. 

Inte feck di se på eller befatte säg mä djura ifrå skogen, skärselt 
hare, men fuggel gjorde ittnö te se på. 

M. A., Älgå, f. 1878. Uppt. 1943. 

Om en havande kvinna råkade bevittna slakt och såg djurets 
dödsryckningar, kunde barnet få talfel eller spasmer. 

Vid barnets födsel anlitades någon jordemor i bygden. Ut-
bildade barnmorskor fanns inte. Det låter otroligt, men faktum 
är, att yrkesutbildade barnmorskor inte anställdes på Glaskogen 
förrän ett stycke in på 1900-talet. Därförut nöjde man sig med att 
sända en lämplig kvinnsperson på en några veckor omfattande 
kurs i Stockholm. Men under så gott som hela 1800-talet måste 
skogsborna anlita någon kvinna i den egna bygden, som gjort sig 
känd för att vara en god jordemor. Det saknas inte exempel på 
att män fått biträda vid förlossningar. Jon Persson i Jonserud, 
Älgå, gift med Mellbergs-mor (s. 185) hörde till dem, som anlita-
des, då ingen kvinnlig jordemor stod att få till hjälp. 

Annars var nyssnämnda Mellbergs-mor flitigt anlitad, vidare 
Lisa på Byre (s. 231), Marta på Brobacken (del II), Maja på Kol-
botten (del II) m.fl. Om de båda sistnämnda säger en sagesman, 
som själv anlitat dem, att »de va händ'ie mä tocke å ha skaffe 
månge små te vala». Om Lisa på Byre berättas följande. Den som 
råkat se en orm sväljande en groda och lyckats skilja dem åt, 
troddes få särskild förmåga att varsamt hantera de små liven. 
Just en dylik erfarenhet hade Lisa gjort. »Å ätter dette så feck 
jä sånne små fine hänner, så jä könne passe te barnmorske», 
yttrade hon själv, när hon talade om för min sagesman, vad hon 
hade upplevat. Hon sägs ha varit en av de mest anlitade vid 
barnfödsel. Man trodde, att eftersom hon hade lyckats taga grodan 
från ormen, fick hon också förmåga att lindra födselsmärtorna 
hos modern. 

Det fanns en och annan trollkunnig person, som kunde trolla 
födslosmärtorna i t.ex. en laduvägg. — En skojarkäring var inne 
i en stuga i Älgå, där frun låg i barnsäng och plågades svårt. 
— Nej, dette får dä då bli slut på! sa skojarkäringen och lade 
iväg ut. 
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Hon gick till logen och trollade plågorna i väggen, så de grova 
stockarna vred sig, så det brakade, »å di låg å tvinne säg i vägga». 
Men frun i huset slapp alla plågor. 

Detta skall ha hänt för ungefär en mansålder sedan i hemmanet 
Gränsjö. 

Väntade man en svår förlossning, förekom det, att man gav den 
blivande modern mjöldryga. »Mjöldryger samle di gamle. Di kalle 
döm mjölöker, di öker mjöle, sa di. Di insamle tuckre, gnögge 
sönner döm te mjöl å ga havande kvenner. Dä skulle påskönne 
förlössninga, dä skulle drive på å gå liksöm lättere å fö ongen». 

K. E., Järnskog, f. 1860. 
Uppt. 1942. 

Stundom hände det, att en barnaföderska tillkallade en man, 
som var känd för att vara särskilt from och snäll. Om den fö-
dande fick hålla sina armar omkring honom och krama riktigt 
hårt, blev födseln lättare. Det förekom även, att hustruns egen 
make fick biträda på nämnda sätt. 

Efterbörden var man noga med att bränna upp i eld. I annat 
fall befarade man sjuklighet för modern. 

Dopseder och avvänjningen. 

Några dagar efter födseln infann sig grannfruar med barsels-
gröt. Tidigt på morgonen, innan modern hunnit stiga upp, gick 
man till henne, försedd med stora klen gasar med färskt, ny-
kärnat smör på, överströdda med riven sandost. Barselsgröten 
eller barnsängsgröten utgjordes av risgrynsgröt, en läckerhet på 
den tiden, med smörhål i och kanel och socker på. Gröten frak-
tades i en flaska rymmande 7-8 liter, ty hela familjen skulle 
bjudas på godsakerna. 

Barnet fick gåvor i form av silverslantar, vanligen en eller två 
kronor, eller bomullstyg till kläder. En del sparsamma föräldrar 
gömde slantarna, tills barnen hade gått ur skolan. Under tiden 
hade pengarna varit insatta i bank. Det var en stor dag, då barnet 
efter skolans slut fick taga ut pengarna. 

Det nyfödda barnet måste noga skyddas för alla onda makter. 
Ingen tilläts taga i barnet utan att först ha hållit händerna över 
elden, som brann i spisen natt och dag, tills barnet blivit döpt. 
12 Ernvik 
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Personer med onda ögat fick inte alls se den nyfödde. Nyfödda 
barn skyddades för onda väsen, som kunde medföra sjukdomar 
eller byta bort barnet, genom att man inte öppnade spjället, medan 
barnet vistades i ett rum, där spjäll fanns. 

M. K., Älgå, f. 1872. Uppt. 1945. 

Ljus skulle brinna i rummet dag och natt, där barnet låg, eljest 
kunde det bytas bort, bli bortbyting eller trollbyting. Man 
trodde på fullt allvar, att ett odöpt barn kunde råka i trollens 
händer, om det inte skyddades av ljus och eld, silver och stål. När 
barnet skulle badas, lades därför en silverslant och ett stålstycke 
i badvattnet. Sådant vatten vågade man inte slå ut efter solned-
gången. Vanligen dröjde man därmed till nästa dag för att vara 
på säkra sidan. Slog man ut det på kvällen, hämnades de under-
jordiska med utslag och andra sjukdomar. Inte heller gick det an 
att slå ut vattnet var som helst, utan det borde göras över en 
jordfast sten, sedan man spottat i vattnet tre gånger. Många lade 
tre sorters blommor i badvattnet: drevettersgräs (Linnéa bore-
alis) , närels gräs (Euphrasia officinalis) och skogsapelblomme 
(Pyrola uniflora). 

Den som inte ägde någon silverslant kunde använda vigsel-
ringen, som i äldre tid i Värmlands skogsbygder alltid var en 
silverring. Innan badvattnet nästa morgon tömdes, kastade man 
tre gånger stål över det, eller också slog man tre gånger ellmörje 
(små glödande kol) i vattnet. Särskilt aktade man sig för att slå 
ut badvattnet i vattenpölar, där det fanns grodor. 

I ett band eller snöre om halsen fästes också en silverslant. 
Andra sydde fast en silverring i lindan, som barnet bar under 
dopet. 

Den dagen barnet skulle döpas hade gamla personer en hel del 
för sig med barnet. Den som fick hedern att bära det erhöll många 
förhållningsorder. Först och främst skulle man akta sig att gå 
över vatten. Måste en bäck passeras, var det nödvändigt att sy 
in t.ex. några hästskosöm i barnets kläder, men sömmen måste 
verkligen ha suttit i hästens fot för att duga. I bäcken måste man 
kasta en liten silverslant eller en stålbit. En del brukade kasta 
en hyska och en hake i vattnet, alltsammans för att barnet skulle 
undgå ont trä vattne. Framme vid altaret måste den som bar 
barnet se till att inte bli stående över en golvspringa, annars skulle 
barnet bli sängvätare. 
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Odöpta barn fick inte vistas utomhus efter solens nedgång. Då 
kunde de bli bortbytingar och man fick en trollunge i stället. 
Dopet skedde i regel högst åtta dagar efter födseln. 

För att vänja barnet av med att dia, när tiden var inne, brukade 
mödrarna smörja något osmakligt på bröstvårtorna, t.ex. sot ur 
spisen, trätjära eller beck. 

I enstaka fall förekom det, att barn fick dia i flera år. Mest 
förekom det i skojarfamiljer och hos de mycket fattiga. 

E. S., Älgå, f. 1869. 
C. K., Järnskog, f. 1868. 
A. H., Älgå, f. 1871. 
0. S., Köla, f. 1862. 

C., Karlanda, f. 1881. 
S. A., Karlanda, f. 1865. 

A., Älgå, f. 1878. 
Uppt. 1944, 1949 o. 1952. 

Maja å 011e på Kolbotten (Älgå) hade tolv barn, däruttå två 
tvillingpar. En tå di minste hette Karl. Han feck bröste ve 9-10 
års ålder. När han satt i fange på mor sin, räckte fött'ene ner te 
gölve. 

När gös sen hade di'e falit (färdigt), flydde ho hömmen lerpipa, 
som ho sjal satt å rökte. Så feck ongen säg en rök på dette da. 

M. A., Älgå, f. 1878. Uppt. 1943. 

Kyrktagning 

Innan den nyblivna modern skulle kyrktagas, ansågs hon vara 
en hedning. När hon skulle gå till prästen i kyrkan, »kringade» 
man först omkring henne tre gånger med eld. Dittills hade hon 
måst ligga ute i ladugården. Eftersom hon var hedning, tilläts 
hon inte tillbringa nätterna inne i huset. 

I kyrkan mottogs hon ute på trappan av prästen, som förde 
henne innanför dörren, där kyrkegångspallen stod. Hon hade 
med sig barnets gudmor som följeslagerska. Hon knäföll på pallen, 
medan prästen läste ur handboken. Efter ceremonien lämnade hon 
sina gåvor på det s.k. kakealtaret i kyrkan. Därefter satte hon sig, 
som seden bjöd, på yttersta platsen i kyrkbänken. 



Födelsedagen 

Lyckönsknings bref På Carl Anderssons 
Ärade Födelsedag den 21/1 1885. 

Jag nu har äran Gratulera 
Dig Carl Andersson jag tror 
förvist att det är flera 
Som med mig instämmer här. 

Och hvarför jag dig Gratulerar 
är därför att jag veta fått. 
Om inte jag mig alt förfelar 
så har din Födsledag ingått. 

Wad jag nu har i lifligt minne. 
Det jag dig nu förklara får 
Att denna dag som nu är inne 
så är du 2 och 40 år. 

Derför jag vill min tanke vända 
På dig i denna sköna dag. 
Och vill Lyckönskningsbref dig sända. 
Ifall det är dig till behag. 

I denna dag som nu är inne. 
Jag önskar dig i fulla drag. 
Att mycken lycka du må fina 
I alla dina företag. 

0! frid och glädje önskas dig. 
Af mig och alla dina vänner 
Som nu kring dig har samlat sig 
För att i dag lyckönska dig. 

0! må din lefnad blifva ljus 
Och blomsterströdd igenom lifvet 
Det är mitt hjertas bön till Gud 
Må ock min bön ochså bli hörd. 

180 
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Jag blommor eller kransar icke har att skänka. 
Men jag af allt mitt hjerta önskar 
Att mycken lycka du må finna. 
På vandringen igenom lifvet. 

Farväl kanske jag kommer åter 
till nästa år så her i gen. 
I fall att Gud mig lefva låter 
säg får jag det min goda ven. 

Tecknar en vän 
Anders Mathiasson. 

Skrivet till Skrädder-Kalles ära 
och funnet i hans efterlämnade 
papper, Sättra, Älgå. 

Död och begravning 

Materialets beskaffenhet 
Traditionsbärarna i en så typisk skogsbygd som Glaskogen eller 

Södra finnskogen kan av naturliga skäl inte ha så synnerligen 
mycket att berätta om t.ex. bröllop och bröllopsseder, helt enkelt 
därför, att i en jämförelsevis fattig bygd folksederna inte har nått 
den utveckling och inte fått så rik variation som i jordbruksbyg-
derna. Vad död- och begravningsseder beträffar, har likformig-
heten varit mera påfallande. På grund härav har ett rikligare 
och fylligare material kunnat insamlas om döds- och begravnings-
sederna. Materialet måste således betraktas såsom representativt 
för den undersökta skogsbygdens befolkning. 

I övrigt ber jag få hänvisa till min uppsats »Västvärmländsk tro 
och sed rörande död och begravning» (Svenska landsmål och 
svenskt folkliv 1943-44, s. 232). 

Budskapet om den döde 

En sagesman berättar fi•ån Älgå socken: 
»Ar 1870 inträffade här i närmaste granngård en händelse, som 

på den tiden lät mycket tala om sig. Den bonde, som då ägde och 
bebodde denna stuga (Tomta), hette Henrik Eriksson. Denne hade 



182 

tvenne söner i Amerika, Olof och Karl. År 1867 hade Karl ut-
vandrat. 

På gården tjänte en dräng, vars namn var Anders Pålsson, född 
i Karlanda 1848 eller 1849. Denne hade tjänt hos Henrik Ersson 
i fem år. Han bebodde ett ensamt rum i drängstugan. Han hade 
under alla åren bott i det rummet och legat i samma säng. 

På förjulen år 1870, för resten var det den 10 december, hände 
följande enligt hans egen berättelse: 

Månen sken in genom fönstret, vädret var alldeles klart och 
blankt, sade han. Hunden låg som vanligt på golvet vid sängen. 
När det lidit fram på natten, skällde hunden en enda gång, men 
sedan morrade den. Jag vaknade och såg mot rummets andra 
vägg. Till min häpnad får jag se en stor svart likkista stå invid 
väggen. Jag blev så rädd, att jag tänkte ropa, men jag förmådde 
ej få fram ett ord och svetten lackade. 

Om en stund försvann den hemska synen, sade Pålsson. Om 
morgonen, när jag kom in i husbondens kök, frågade Henrik 
Ersson mig, vad det var fatt, för jag var mig ej lik, sade han. 
Det första jag svarade var, att jag aldrig mer ville ligga ute i 
drängkammaren i lillstugan. Sedan berättade jag om min syn. 
De gamle satt tysta en lång stund, de såg så modfällda ut. Men 
till slut sade Henrik: 
— Då får vi höra ledsamheter från gossarna i Amerika. 

En månad efter Pålssons syn (posten tog lång tid 1870) kom 
dödsbudet, att sonen Karl hade förolyckats i en gruva. Ett klipp-
block hade lossnat, störtat ned och nästan slagit av Karl på mitten. 

Denna berättelse hörde jag i min barndom av mina föräldrar 
och morföräldrar. Men då jag blev vuxen, träffade jag ofta Anders 
Pålsson och frågade honom en dag, om denna händelse var sann. 
Då fick jag till svar, att det kunde han gå ed på. Han berättade 
alltsamman i detalj, så som jag här gjort, och så som mina an-
höriga talat om händelsen för mig förut. 

Den så olyckligt omkomne var född på Tomta i Gränsjö år 
1843». 

E. R., akjgå, f. 1870. Uppt. 1946. 

Jä hade vure te Arvika å sålt kött. När jä kom nye lansvägen 
te örsjö'en, så såg jä söm ett väckelsljus eller töreljus i sjö'en, 
jamt söm när nögen va ute å ljustre gädde. Jä trudde, dä va 
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Lacken, söm va ute å ljustre. Men när jä kom te bäcken nerom 
Köja ve Brobacken, så vart dä borte. 

Jä geck in i Köja å fråge, öm inte Lacken va på sjö'en å ljustre 
gädde. Dä vet du fel!, att dä inte finns gädder i denne sjö'en, sa di. 
Men då tale jä öm att jä hade sett dette ljuse. Då skrek Marta 
i Köja: 

— Gu tröste öss, då ha Efraim gått i sjö'en! 
Å senna fant di Efraim drucknes. 
I Brobacken där va di ute å gret å skrek, för Efraim hade vurte 

borte. Efraim hade vure full på kvä'el å skulle gå ifrå Brobacken 
te Hallgrens på Gröne va'el. Han såg ett ljus, söm han trudde va 
ifrå Hallgrens fönster. Han geck i vattne änne te halsen. Senna 
fant di hömmen stå'enes en bete ifrå Brobackslanne te halsen i 
vattne. Där stog han. 

Men uttå dette att jä inte örke tige utta tale öm samme kvä'el, 
va jä hade sett, uttå dä så vart jä så sjuk. Di velle ha mäg te 
aktionist ett par dar ätter, men jä va pocka te segge nej, för jä 
örke inge sjlagen. Jä va så matt, å dä vare (fortfor) i flere dager. 

C. J. F., f. 1872. Uppt. 1944. 

— När gamle fru Olivia Rhodin på Älgå harrgål låg sjuk, så 
såg trägårdsmäster Lindgren på harrgårn e likkiste bäres över 
marka, jämt såpass högt söm när di bär kista i bårklä'e, men 
inte e människe syntes. 

Di brukte allt ha en vit duk över den dö'es ansekte, å han såg 
duken fladdre för vinndrage. Kista kom ut frå harrgårn å fort-
satte ner igömmen alMen å öt körka te. 

Tre mån'er ätter dette dog fru Rhodin. 
A. 0., Älgå, f. 1878. Uppt. 1944. 

Ja såg en gang ett ellsken så tydli, så ja va säker på att dä 
brann nånstans. Men när ja vände mäg öm ätter e stönn, så va 
dä försvunne. 

Dä vet ja nock, att dä va en lyktegubbe, men könsti't såg dä ut. 
Dä va en eneböske nära Löckens, söm brann, å dä va strax inna 
nö'en dog. 	 G. E., Älgå, f. 1910. Uppt. 1943. 

Varsel och tydor 
Om en person, som mänskligt att döma inte hade lång tid kvar 

att leva, började uppträda på ett oväntat sätt, t.ex. en tystlåten 
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blev meddelsam, en girigbuk blev givmild, då sades han ha blivit 
feg, dvs, skulle snart dö. Då hade hans vård lämnat honom. 
Många gamla sagesmän på Glaskogen känner till detta tal om 
feg och vård, även om man numera sällan talar därom. 

När någon låg på sitt yttersta, tog man tydor. Plockade den 
sjuke sönder sängkläder i filler, trasor, var det ett säkert tecken 
på dennes snara bortgång. »Dä segger di allt än i dag, att dä ett 
säkert tecken te, att di ska dö», säger en sagesman i Älgå. Talade 
den sjuke om att flytta, om vita kläder, om att byta sängplats osv. 
tydde det på samma sak. Likaså om man fann olika föremål 
ligga i kors på golvet eller annorstädes, vedträn, pinnar, halmstrån. 
Under städning före en begravning i Älgå år 1943 hittade dottern 
i huset under sopning två pappersband, som låg i kors under 
kistan. »Å nej, se här, här tyder dä allt på flere dössfall», yttrade 
hon allvarligt. Om knivar, gafflar eller skedar råkade bli liggande 
korsvis på bordet, spådde det lik. Om en kaka under gräddningen 
föll av brödspaden i golvet och vände undersidan upp, kunde man 
vara säker på att snart få höra talas om ett dödsfall. 

Började en person under sällskaplig samvaro syna sina egna 
händer och de övriga deltog däri och talade om dennes händer, 
skulle snart någon dö. Lekte ett litet barn på golvet, krypande på 
alla fyra och därvid såg på de övriga bakåt och under sin kropp, 
tyddes det på samma vis. 

Djur som spådde dödsfall 

Om hästen suckade flera gånger, när man på morgonen kom in 
i stallet, togs det som tecken till att döden förestod. 

En dräng i Älgå skulle en vinterdag under »stora ofredens tid», 
förmodligen Karl XII :s norska fälttåg, medfölja en slädfora med 
bröd från dåvarande kronobageriet i Sulvik till Eda skans vid 
gränsen. Vägen gick över den som tillhåll för rövare illa beryktade 
Tostebolsskogen, en kronopark i Jösse-Ny socken. Efter att ha 
stillat hästen med foder och vatten steg drängen in i köket och 
bad matmodern om lov att få taga med sig svepeskjortan på 
färden. Det var nämligen sed att ha liksvepningen i ordning 
långt i förväg. På hennes fråga, varför han önskade medföra 
svepningen på sin resa, svarade han: -- Jo, se när jag kom in 
i sta'el, så sucke hästen så djupt flere gånger, så dette blir nock 
mi siste rese dä. 
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Hon gav honom svepeskjortan och färden blev verkligen hans 
sista. Forkarlarna blev överfallna av rövare, alla utom sulviks-
drängen lyckades fly in i skogen, han dödades och hästen kom 
hem till gården utan körkarl. 

Hade man hämtat doktorn till en sjuk och hästen efter hem-
komsten stod och hängde med huvudet, visste man, hur det stod 
till. 

Även av hundens beteende tog man tydor. Var någon i huset 
sjuk och hunden la säg å sörje, betydde det den sjukes död. 
Likaså om hunden tre nätter å rad började tjuta och inte ville 
tystna. 

Dog en svart katt under någons sjukdomstid, kunde man vänta 
dennes snara avfärd. 

Gol en vit tupp nattetid, skulle man stiga upp och känna på 
hans ben. Var benen kalla, stundade dödsfall. Svarta tuppar an-
vändes vid letandet efter drunknade. Rodde man båten över den 
plats, där den döde låg, gol tuppen. 

Svarta fåglar, som slog sig ned på taket eller skorstenen, där 
någon bodde som låg sjuk, ansågs ha kommit för att hämta den 
dödes själ och föra den till djävulen. Dylika fåglar betraktades 
nämligen som »Skams fåglar» och där de visade sig före ett 
dödsfall, bodde en person som hade försvurit sig åt den onde. 
När den i annat sammanhang omnämnda trollkunniga Mellbergs-
mor låg för döden, syntes några gånger en svart fågel sitta på 
murpipan. Det var hennes son, som gjorde den sorgliga iakt-
tagelsen och som efter hennes död berättade det för min sagesman. 
Om Troll-Per (del II) berättas samma sak. 

Även skatorna betecknades som »Skams fåglar» och ingen ville 
eller vågade skjuta dem, även om man såg, att de drev bort små-
fåglar från gården. »Skam kör med skatorna», sade en sagesman, 
»han tar dem till sig ett räppetal på våren. Det är Skams hästar». 
Denna uppfattning finns belagd från Älg* (jfr del II). Men även 
i andra socknar hyste man samma åsikt. Frua på Apertin (se 
s. 64) betjänades av Skam själv. En dag, då hon ropade på dräng-
arna och befallde dem hämta hem ved från skogen, kom Skams 
skator dragande med en väldig torrfura, berättas det. 

För en skytt lönade det sig inte att lossa skott på skator, såvida 
han ville undgå att få sin bössa skämd. Fick skatorna tag i den 
duk, som man tvättat den döde med före kistnedläggningen, skulle 
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den avlidne inte få ro i sin grav. Därför var man noga med att 
gräva ned duken så djupt i marken, att skatorna inte kunde 
komma åt den. 

Ugglorna har i folktron blivit vissa avlidnas andar eller gas-
tar. Satte sig en kattuggla på hustaket nattetid och hoade, be-
tydde det någons död och man försummade inte att söka fösa bort 
den obehagliga fågeln. När man har trott sig höra gastskrik, så 
har det i regel varit berguvens eller kattugglans läte man hört, 
ibland pärlugglans eller sparvugglans (jfr del II). Personer, som i 
äldre tid understod sig att flytta på gränsrösen gällande hemmans-
gränser, påstods bli rolösa i sina gravar efter döden och spökade 
i form av kattugglor eller berguvar. 

Storlommen betraktades i äldre tider som en dödsrikets fågel. 
Stundom har lommens hedniskt vilda skri tagits för gastskrik. 
Det ansågs båda ofärd och olycka. 

H. 0., Älgå, f. 1879. 
K. A., Älgå, f. 1869. 
H. A., Älgå, f. 1885. 
E. R., Älgå, f. 1870. 
J. K., Älgå, f. 1874. 
N. A., Järnskog, f. 1866. 
S. B., Glava, f. 1869. 
Uppt. 1946. 

Döda visar sig 

Ja såg Maria Hallgren strax ätter senna ho hade dött. En kväll 
nöggre dager inna begravninga vurte, förde (följde) ja en kam-
merat te Linhögda. När ja geck hem, såg ja Maria på vägen. 

Ja tänkte inte på nöge, å när ja tette framför mäg, såg ja denne 
lange svartklädde mänska. 

När ja kom hem, så ble ja sjuk å va pocka te gå å lägge mäg. 
Ja hade sprunge, så ja helt (höll) på å meste a'en (andan). Ja 
vart jamt uttöm inte, för ja va inte så stor då. Da'n ätter vart ja 
allt bra. 

H. A., Älgå, f. 1885. Uppt. 1942. 

Den femåri'e Ester sa, strax inna ho dog: 
— Mamma, vänn mäg hart inté dä vite. 
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Flecka hade väl nöga sjlags syn, inna ho sjläppte a'en (anden), 
ho såg fäll nöge vitt ljussken. 

Ester va uvannli på dä vise, att ho va så snäll, ho va inte söm 
vannli'e onger. Dä va som nage så gött mä'a, ho va så logn å stille. 
Dä va jamt i dö'en, söm ho sa'e dette. Ho hade fäll nöga vacker 
syn, kanske. 	

G. E., Älgå, f. 1913. Uppt. 1946. 

Axel på Bråten, Agnar å Gustaf cyckle en möra mä gevär å 
jaktgrejer neråt Tjarntorp (Älgå). Dä va inte langt ätter dä, att 
Ejnar i Glasnäs ble ihjalkörd tå en bil. 

När di kom te den kurva, där Ejnar vart övverkörd, så ble dä 
ljust söm på dagen, en könne ha sett å läst ti'ninga. 

H. A., Älgå, f. o. 1902. 

Ola på Älgtörp va så i syne stött (ständigt), så han kunne allri 
gå mett i vägen, utta han mötte likfärder å tocke. Han förutsa 
allti dössf all. 

Han lytte gå på ene vägkanten, för han mötte likfala varenda 
gång, inna nögen dog. 

A. 0., Älgå, f. 1878. 

Möte med en död i »himmelsk dräkt» 

En gång skulle Lisa på Byre gå hit te Sättra ifrå Byre. När ho 
kom te Högmössen, va där en hög björkestubbe ätter vägen. Där 
feck ho se ett kvennfölk stå mä ryggen mot stubben å hä'nene 
bakom säg. Ho var så grann, dä lyste söm selver tå'a. 

Lisa geck nämmer för te se, åcken dä va. Då sack ho söm jamat 
ner i jola ve stubben å försvann. 

Senna tale Lisa om för mäg, att dä va Kan i på Bråten i Mörtnäs, 
söm ho hade sett. Kan i hade nyss dött. Di hade vure granner i 
Mörtnäs, men Kan i va inte begraven än. Lisa trodde, att Kan i hade 
komme te Gud, å att dä va den himmelske dräkten ho hade på'ssä, 
när ho såg henne ve Högmössen. 

H. A., Älgå, f. 1885. Uppt. 1943. 

Kistan tillverkades i förväg 

Många gamla brukade förr snickra sin egen likkista, långt innan 
de kände döden nalkas. De som inte kunde snickra, anskaffade 
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i varje fall bräder till sin kista och hade dem liggande ute under 
logtaket. Här och var i gårdarna fanns snickare, som brukade 
spika ihop kistor och gjorde det så ordentligt, att det var nästan 
omöjligt att slå isär en dylik kista, berättade en dödgrävare i 
Älgå. Endast torra furubräder dugde, de stod bäst och längst emot 
röta. Somliga hyste skräck för att kistan skulle bli för trång. 
Snickaren bad beställaren sträcka ut sig på ett stort papper på 
golvet, så han kunde taga mått eller rita av ytterkonturerna. 
Lades man i en för trång kista, skulle man komma att spöka eller 
gå igen efter döden, trodde man. Detta slags folktro har upp-
tecknats i Älgå, Glava, Karlanda, Järnskog och Köla. 

En gammal klockare i Karlanda avled som 90-åring 1895 eller 
1896. Han hade ordnat så, att kistan stod färdig flera år i förväg. 
Min sagesman (f. 1869) berättar, huru hon blev vittne till att läs-
pöjk'ane (konfirmanderna) roade sig med att provligga i kistan, 
då den de två sista åren stod i bårhuset invid sockenstugan. Men 
när prästen en dag upptäckte leken, gjorde han raskt slut på den. 

Berättaren minns, att då snickaren kom till klockargården för 
att tillverka kistan, sträckte den gamle ut sig på köksgolvet och 
var särdeles noggrann med att kistans mått inte skulle bli för 
snålt tilltagna. Furubräderna låg under taket i visthusboden. 

Om en person avled hastigt och t.ex. mitt under den hetaste 
årstiden, måste kistan snickras ihop redan på natten. I slutet av 
1880-talet blev det sed att måla kistorna svarta. I bottnen skulle 
man lägga ett lager hyvelspån som bädd. 

Svårt för att dö 

Vissa personer sades ha haft svårt för att dö. Särskilt gällde 
detta trollkunniga och kloka, som hade försvurit sin själ åt djä-
vulen. Om Mates i Glasnäs (s. 67) berättas en kuslig historia om 
hur en tillkallad präst med läsning ur Bibeln försökte få en svart 
hund att lämna sin plats på Mates' bröst och hur han lyckades 
förmå odjuret att krypa ned till sängens fotända, men där blev 
det liggande. När prästen misslyckades, svor trollkarlen på att 
prästen aldrig mera skulle beträda en predikstol, och så blev det 
verkligen, som jag berättat på anfört ställe. Den dagen Mates som 
död kördes i sin kista till kyrkogården, såg man en svart hund 
sitta grensle över kistan. 



189 

Bösskott betraktades i äldre tider som en bild av åskan och 
blixten och var skottet laddat av en trollkunnig person, förfelade 
det inte sin avsedda verkan. »På ett ställe i Sättra (Älgå) va dä 
en, söm inte örke dö. Då tuk di å lösse ett sköt över sänga, men 
då dog han strax». Skottet var laddat efter konstens alla regler. 

Den snickare, som tillverkade kistan åt den döde Troll-Per, har 
för mig omtalat, att just som han var färdig med sitt arbete och 
hade lagt locket över den döde och ämnade låsa dörren efter sig, 
hörde han •en stark knall »söm dä varste bössköt komme tur 
kista, så då förstog en ju, vart han hamne». 

Den som under livstiden gjort sig känd för att ha arbetat på 
söndagarna eller som under sjukdomstiden begagnat söndagssydda 
kläder, fick en svår dödskamp. »En skräddere hade svårt för te dö. 
Då kom kärnga hanses te tänke på att han hade sytt möe öm 
söndag'ene. Ho feck fatt på e synål, söm ho bröt tå på metten å 
kaste i varmen. Senna dog han i lugn å ro». (Älgå, Glava). 

En annan sagesman berättar: »Farligt var det också att sy och 
smörja skor (på söndag), eller att ha kläder på sig, som var sydda 
på söndag, för då kunde de inte hitta dem, ifall de drunknade — 
och inte gick det an, att dödssjuka hade kläder på sig, som var 
sydda på söndag, förtäljde de gamle, som bodde runt sjön, för då 
kunde de inte dö». (Brev från en älgåbo). 

Svår dödskamp måste den genomgå, som varit ivrig kortspelare. 
Kastade någon hans kortlek på elden, infann sig döden, sedan de 
sista glöderna hade slocknat. 

Förlängd dödskamp blev det också, om den döende råkade ligga 
på dynor och kuddar, som var stoppade med vita höns- eller 
ugglefjädrar (Älgå, Glava, Köla). 

Halmen i den dödssjukes säng benämndes likstrå. Den måste 
brännas upp, sedan den döde blivit lagd i kistan. Under det man 
brände upp denna halm, skulle man ge akt på åt vilket håll röken 
drog. Från det hållet skulle man därnäst få dödsbud. 

Likklädsel, begravning och gravöl 

Länge var det sed att svepa de döda i brudgumsskjortan eller 
brudlinnet. Sedan kroppen hade lagts ned, passade man på att 
låta vissa åkommor följe mö like. Den som hade vårtor behövde 
bara stryka dem mot den dödes hand och säga: »Vell du väre 
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bra å ta desse mä däg», så blev man av med dem. Plågades man 
av ohyra i huset, behövde man endast skrapa ihop en del därav 
i en ask och lägga den i kistan, så slapp man ohyran. Den som 
var sängvätare, skulle urinera i en tarmända, knyta till och stoppa 
den i kistan, så fick han bot för sin åkomma. 

Det förekom ännu år 1943, att en person släppte några slantar 
till den döde och yttrade: »Di kan behöffs, dit du kommer». 
Händelsen inträffade vid en begravning i Älgå, där jag själv var 
närvarande. Jag hörde också talas om att man lade mat i kistan. 

Den döde var inte genast ovetande om vad som hände kring 
kistan. En sagesman berättar: »När di svepte M. F. 1943, va jä 
där å hjarte te. Då sa dotera i huse: — Ho hörer allt va vi segger. 
— Å, sa jä, dä gär ho fell inte. — Jo, dä går ho allt, för andan 
sväver ikring öss». 

»Vite strömper å vanter å vite unnerbyxer velle alle di gamle ha. 
Mor mi hade lage i orning tocke, inna ho dog. Di söm inte hann 
lage i orning själve, di feck allt strömper å vanter tå di anhöri'e. 
Dä va rart (egendomligt), att dä alltid skulle väre tå bomull å 
tå vit farg». Sådana vantar och strumpor följde alltid med den 
köpta svepningen, bevisligen t.o.m. år 1915. 

Ibland utnyttjades föremål tillhörande den dödes svepning i 
tron, att i dem bodde den sista samlade livskraften och att de 
därför kunde häva t.ex. förtrollning. 

Hur den dödes vita strumpor och vantar användes vid botandet 
av sjukdomar, har jag omnämnt i annat sammanhang (del II). 

Innan kistan fraktades till kyrkan, samlades alla i begravningen 
deltagande personer antingen ute på gården eller inne i finrummet, 
där den döde låg utan lock på kistan. I tur och ordning gick man 
fram till den avlidne och sade farväl. Därvid strök man honom 
över pannan, kinden eller handen. Därmed försäkrade man sig 
också för att den döde inte skulle visa sig för dem eller »gå igen». 

Grannarna hade i förväg underrättats om begravningen, an-
tingen muntligt eller skriftligt, i senare fallet gällde det långt bort 
boende personer. Ett sådant meddelande har jag påträffat i gården 
Nytomta, Älgå: 

»Till unge Anders Olsson, Växvik. 
Växvik den 31/10 1866. 
Tillkjennagifves att min kära Hustru Stilla och fridfult afled 

i går kl. 1/2  10 efter middagen. 	 Olof Persson 
Sv. Ps. n° 344». 
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Graven hade man antingen själv grävt i förväg, eller också 
lejdes socknens dödgrävare. Enligt ett kvitto, funnet i gården Rösa, 
Älgå, betalades dödgrävaren år 1838 för en gravgrävning med 16 
skillingar banco. 

Ännu på 1890-talet var det i Karlanda sed att fästa stora vita 
näsdukar vid begravningshästarnas betsel. Var den döde en man, 
fästes näsduken på hästens högra sida, men på vänstra sidan, om 
den avlidne var en kvinna. I Sillerud fastsattes vita handdukar 
i selringarna genom att knytas. Vid hästens öron bands vit tofs 
eller »slips» men endast på den häst, som gick främst i begrav-
ningsföljet och på de två närmast efter kistan gående hästarna. 
Hästarna skulle vara svarta till färgen. 

Inom varje hemman förvarades förr bårkläden, tre stycken 
25-30 cm breda band, vita till färgen, försedda med fransar samt 
broderade med blommor. 

Begravningsgästerna bjöds inne i sorgehuset på en sup, som var 
besk och varm, blandad med mallokt och sirap. Därefter bjöds 
på kaffe med vanliga supar till. Sedan liket lästs ut, bar det av 
till kyrkan. Vid återkomsten drack man åter kaffe, om en stund 
stod maten på bordet. Den bestod av åtta-tio rätter: förrätten kokt 
fisk, därefter buljong, kött och potatis, bruna bönor, makaroner, 
korv, smörgåsbord samt efterrätt. Efter maten serverades toddy; 
vatten hade kokats i stora grytor, tillsatt med kanel i stor mängd, 
vari konjak blandades. Till sist vidtog kortspel, som kunde pågå 
till frampå morgonen. En s.k. bättre begravning fortfor i tre da-
gar, men skogsbygdens befolkning stökade undan den på en dag. 

Ofta gick det så glatt och obesvärat till på gravölen, att man 
både dansade och råkade i slagsmål. Då man möttes någon dag 
senare, kunde det heta på tal om begravningen: »Dä va den 
rolierste begravning jä ha vure mä am på länge». 

Magnus på Fjällboda i Järnskog bad flera gånger sina an-
höriga, att de skulle anordna hans begravning medan han levde. 
Han tyckte det skulle vara så roligt att själv få uppleva den. 

Då man med kistan hunnit fram till överenskommen och sed-
vanlig samlingsplats ett stycke från kyrkporten, skulle tåget stanna 
och invänta framringinga. Enligt en räkning från Älgå av år 
1840 kostade den för en mindre bemedlad person 24 skilling. 
Efter jordfästningen vidtog mullringinga, som kunde pågå en 
kvart eller en halv timme, beroende på om den döde var en mer 
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eller mindre framstående person. När t.ex. Mates i Glasnäs (se 
s. 188) begravdes år 1836, pågick mullringningen i 15 minuter. 
Rikare familjer brukade anlita särskilda sjongarer, som skulle 
gå främst i begravningståget och sjunga vid varje passerad gård. 

Bärarna var utsedda i förväg. De skulle bära hög hatt. Innan 
särskilda bårkläden kom i bruk, begagnade man ett slags höga 
bårar att bära på axlarna, en besvärlig procedur, berättas det. 
I samma ögonblick, som framringningen begynte, lyfte alla kar-
larna i tåget på sina hattar. Utmed vägen stod alltid åskådare, 
vilka avtog sina huvudbonader eller böjde sina huvuden, medan 
processionen tågade förbi. Denna vackra sed synes ha upphört 
omkring 1900. Då en man vid en begravning år 1943 blottade sitt 
huvud vid möte med begravningståget, betraktades han av många 
med förvåning. 

Vissa personer var särskilt tunga att bära, dels sådana som 
gjort sig kända för utövandet av svartkonst, dels de som dött utan 
»betänketid». 

Begravningskostnader 
Begravningskostnaderna varierade, beroende på vem den döde 

i livstiden varit. Då soldaten Per Dalkarl i Ränkesed, Älgå, be-
gravdes år 1837, erhöll kisttillverkaren 3 rdr 16 skill. bco, pastor 
för personalier 32 skill., dödgrävaren fick 16 skill., för brännvin 
vid begravningen erlades 32 skill. 

Ett par begravningskostnadsnotor är jag i tillfälle anföra. I 
första fallet gäller det ett fattighjon, i andra fallet en riksdagsman. 

»Begravningskostnad för ett fattighjon 1865. 

Jan. 7 Bet, för en lickkista 	  5: — 
D:o för Swep 	  2:— 
D:o till prosten för pärsonali 	  1: — 
för gräfning till kyrkowaktaren 	  —: 50 
ett skjus till kyrkan för likkistans ditfraktande 1: 50 
min tidsförspillan härföre 	  3: — 

Summa Rdr Rmt 13: — 
Olof Olsson i Wäxwik». 

»1877. Jacob i Krokebol för kista 	  15: — 
målaren Andersson 	  3: — 
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kyrkoväctaren för gräfning 	  1: 80 
för ringning och klockor 	  1: 75 
Präst för licktal 	  10: — 

1878 
April 24 en Glasruta till fars Grafskrift 	 1: — 
Sept. 25 Gullpapper till Grafvården 	 1: 25 
Till Grafvården 	  21:75 

Summa kr. 55:55» 
Naturligtvis upptar dessa notor inte samtliga utgifter för be-

gravningarna, men de innehåller ändå uppgifter av intresse. En 
fullständig lista på samtliga begravningskostnader kan också med-
delas. Den avlidne var hustru till en bonde i Växvik, Köla, född 
1815, död 1898. 

1898 
19/8 I Arvika brännvin och konjak 	  56: — 

Handl. P. Olsson, Arvika 	  11: 50 
Slaktare Holm för korv m.m. 	  6: 30 
8 kg kabeljo 	  — 
7 buteljer saft 	  7: — 
Svep 	  2: — 
Potatis jämte frakt 	  2: 75 
Gravskrift 	  —: 50 
Hos Britta Andersson (diversehandel) 	 34: — 

» 	Andersson & Gustafsson 	  19: 54 
En kalv, ett får 	  42: — 
4,4 kg smör å 1:40 	  6: 16 
4,9 kg ost å 50 öre 	  2: 45 
Lök 	  —:15 
Lavinia (kokerska) och Anna Sandberg (disk mm) 14: — 
Likkista 	  6: — 
4 ankare dricka 	  8: — 
Britta Andersson kaffe mm 	  6: 25 
Växvik Olof Olsson 	  — 
Kyrkväktaren för grävning 	  1: — 

Kronor 232: 60 
13 Ernvik 
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Avgår (överblivet) spirituosa 	  18: 09 
14 kg vetemjöl å 30 öre 	  4: 20 
1 packe ljus 	  —: 40 

22:69 

Summa kronor 209: 91 

Kontant 	  10: — 

Kronor 219: 91» 

Fattighjons begravning fick inte kosta för mycket. Enligt Fattig 
Directions Protocoller för Älgå församling klagade direktionen år 
1831 över en räkning på begravningskostnaden för ett fattighjon. 
Summan 6 rdr 32 skill. bco anges där »såsom det högsta, hwartill 
Begrafningskostnad efter ett fattighjon kan sig bestiga». I ett 
sockenstämmoprotokoll för år 1841 fastställes: »På det ordentligt 
må tillgå vid graföppningar, så antages kyrkoväcktaren Stom till 
dödgräfvare. Han ärhåller 16 sk. B:co för hvarje lik. Byfogde 
ansvarar liquid vid graföppning för fattighjon». 

Självspillingar begravdes inte i vigd jord utan på kyrkogårdens 
nordligaste del, där jorden inte var invigd genom någon begrav-
ning. Så sent som år 1881 var Älgå kyrkogårds norra del alltjämt 
så föga utnyttjad, att kyrkorådet i anseende till det goda utrymmet 
föreslog sockenstämman, att planerad grusfyllning måtte få anstå 
något år på grund av de dryga kostnaderna. 

Självspillingars kista måste lyftas över kyrkogårdsmuren och 
fick på inga villkor fraktas in genom kyrkogårdsporten. Långt 
tillbaka i tiden måste en dylik gravsättning ske nattetid. »Den 
onde hade tagit dem», hette det. 

I senare tid förekom dock undantag. En sagesman född i Kar-
landa 1869 har berättat, att då en man i klockargården hade hängt 
sig på 1880-talet och fråga blev, om han kunde begravas på van-
ligt sätt, nekade prästen till en början envist, att så skulle få ske. 
Men efter påtryckning gav han med sig, så att de anhöriga erhöll 
gravplats i vigd jord. 

Överallt på Glaskogen synes det ha varit sed att strö hackat 
granris från kistans plats i rummet ut över gården och fram till 
vägen. En del gamla personer känner till att den ursprungliga av-
sikten med denna sed var att hindra den döde att gå igen. »Dä 
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va för att den dö'e inte skulle gå igen, för öm han dä gjorde, så 
skulle han stecke säg på fött'ene. Di va så kveke te hacke granris 
å strö ut, när nögen dog». (Älgå). Vid grindstolparna eller trappan 
till boningshuset ställde man upp smågranar. Även framme vid 
kyrkan strödde man ut hackat granris, ofta i form av ett kors. 

Beträffande trollkunniga och kloka vågade man inte bära ut 
kistan med den döde genom dörren och grinden ut till landsvägen. 
Kistan måste lyftas ut genom ett fönster på stugans nordsida och 
bäras motsols (se del II). 

Bruket att bära likkistor från stugor på Glaskogen till närmaste 
kyrka har jag utförligt skildrat i tidskriften Svenska landsmål 
1943-44 (Västvärmländsk tro och sed rörande död och begrav-
ning). 

Gravskrif ter 

Vackert textade gravskrifter ville alla ha, både rika och fattiga. 
Ur min samling skall här några prov lämnas på gravskrifter från 
Glaskogen och fjordbygden. 

Kärt Minnes-ord och Grafskrift över I Lifstiden, Gud-
fruktiga och Dygderika Dannemanna-Hustrun Martha 
Arwids-Dotter War född i Gränsjötorp Är 1816: Död der-

städes Den 13 Maij 1847 i en ålder af nära 31 Är. 

Kom wandringsman! kom hit och skåda, 
så får Du se hvad sällsynt dygd: 
Som fick uti dess hjerta råda: 
och wann uti dess inre skygd: 
Kom hit, och se, jag tror Du då: 
förutan smicker, med mig säger: 
Ej världen så dess like äger: 
och näpplig lärer den någon få: 
I wördnad för det Gudoms-öga: 
som skiftar allas wäl och we: 
och styrer alt utaf det höga: 
Lät honom ifrig andakt se: 
Af tro och kärlek hjertat brann: 
Och ögat flöt i tårar strida: 
Så ofta hon i Jesu sida: 



Sin själaro och rening fann: 
Mot nästan hennes kärlek lyste 
i anlet, gärning, ord och wett: 
Dess tal ej minsta falskhet hyste: 
Ty mun och hjerta woro ett: 
Hon war för alt det ädla kön: 
ett mönster af de seder täcka: 
Som allas wördnad kunna wäcka: 
Och ändtlig winna ärans lön. 
Dess ömma bröst till suckar rördes: 
Af trykta Nästans tåreflod: 
och när en nödstäld qwilla hördes: 
Hon strax att hjelpa redo stod: 
Dess minne kan dock aldrig glömmas: 
Så länge Dygd på jorden fins: 
Dess bild i härlig wördnad gömmes: 
Hos hwar och en som henne mins: 
Som all sin håg wid Dygden fäste: 
Och aldrig lewde lasters träl: 
Hon tog sin wäg till Himlens boning: 
Från denna Världens Sorgedal: 
Och mättas nu af Gudomsljuset 
Men kroppen gömmes nu i graf: 
Och du som detta läsit har: 
Kom håg! du månde dig påminna: 
En dygdig Dannemoraqwinna: 
Som Dygdens egen boning war. 

Minne efter aflidne Enkan Stina Nils Dotter i Ulfshuvdane 
(Järnskog). Hon war född den 6 October 1836 och död den 
23 Februari 1869 Utti en ålder af 32 År 4 Månader och 17 

dagar. 

Min högtidsdag går in alt är så tyst och stilla, 
farvel 0 verld Jag vill på dig ej tiden spilla. 
Mitt hjerta Redo är min själ förbidar dig 
0 min förlosare du är ej långt från mig. 

Min själ går fri ur dödens dal 
der Bojan man begrafver, 
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i himlen Bland de trognas tal 
Umjängelse hon hafver 
säll den som är i härans hand 
säll den som hem till fridens land 
från lifvets stormar hunit. 

Graf skrift 
efter 

Ingrid Olsdotter i Gränsjön i Elgå S:n 
Född d. 15/4 1782. Död den 10/2 1857. 

Ett löfvigt träd, Som i den stora Wingård stått, 
Sin rätta plats den nu har fått, 
Som var beskärd, Af Fadren i det höga, 
Som det planteradt vattnat har, 
Ock med ett nådigt öga, Dess väl bevakadt har. 

Men ack! hvad för träd? Jo en mor det är! 
Som vi till grafven följer här, 
Hon var beskärd, Af Fadren i det höga, 
Att föda, fostra, här sex barn, 
Med ålderdomens öga 
Såg här på jorden barn och barnbarn. 

Till Kyrkogården vandrar sorgefärden, 
Den gamla sänks i grafvens mörka famn, 
för altid skiljd från farorna och flärden, 
I Himmelen der är dens själ och namn. 

Men sätt vid grafvens rand, 
Ett litet träkors der i sand, 
Till kärligt vänskapsminne, 
Att I er Mor, må finna der, 
Då tom den gamla bädden är, 
Din graf med barnsligt sinne! 

Ack, hvilken nåd som Moder hon af herran fick; 
dess dyra kall utförligt gick 
i råd och dåd, Och ingen af de sina 
Hon såg gå miste om sitt bröd, 
0, Herre Du, de dina, 
Will hjelper i all nöd! 

Wid lifvets qwäll, 
hon önskade att blifva brud, 
Hon väntade sin Herre Gud, 
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Ack dubbelt säll, 
Med jordens trogna vänner 
sitt afsked tog så glad, så from, 
Sin brudgum då hon kände, 
Wälkommen Jesu kom! 

Farväl I mor, 
ert minne lefver blandt er ätt, 
Då ni i himlen fått er rätt, 
0! fröjd så stor! 
Bed I hos ljusets fader, 
Att vi med er hos Gud en gång, 
Instämma ljuft och glader, 
I himlens segersång. 

Hirundo est 
Författaren 
A. Svala. 

Minne efter Nämndemannen Nils Frisk i Skyberg, Elgå. 
Nils Frisk, som föddes i Glaf va församling den 5 sept. 1820 

och afled i Elgå, Wästra Skyberg, den 19 Nov. 1897, var en 
hedersman af gamla stammen och en af Elgå församlings mera 
bemärkte allmogemän. Inom Elgå, där Frisk i öfver ett halft sekel 
lefvat och verkat, deltog han i sin krafts dagar ledande och med 
intresse i alla sin församlings allmänna angelägenheter och inne-
hade många dess förtroendeuppdrag. Så hade han varit kyrko-
värd, ledamot i både kyrkoråd och skolråd, en längre tid medlem 
i kommunalnämnden, god man vid landtmäteriförrättningar m.m. 

Den hädangångne åldringen sörjes närmast af maka, 7 barn och 
tillsammans 35 barnbarn och barnbarnsbarn, samt öfriga anhöriga 
och många vänner. Men enkel, flärdlös och mycket hjälpsam mot 
fattige, kommer han helt visst att blifva saknad inom hela den 
församling, där största delen af hans lefnad framflutit. 

Frid och välsignelse öfver den gamle bortgångne! 

Enkle odalman! uti ditt trefna tjäll, 
där du stilla gått i trägna iden, 
Så har kommit för dig lifvets kväll, 
Långa dagen är till ända liden: 
Nu att ärligt är ditt dagsverk gjordt 
I din bygd skall vara om dig sport. 

Många böcker hade du ej sett, 
I din barndom var ej mycken skola, 
Men ett gott förstånd dig Herren gett, 
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Och med det i lifvets lärdomsskola 
Du med oförvillad blick har gått, 
Redligt gagnat hvad du bäst förstått. 

Och det bästa! I din barm det slog 
varmt ett hjärta för var nödställd like, 
D e n kompassen aldrig dig bedrog 
Vittnesbördet hörs från armods rike: 
Den med tårar till dig sorgsen kom 
Ohjälpt vände aldrig från dig om. 

Sof vid templet nu uti den väna bygd, 
Där du halfva seklet gått din bana, 
Där med gammal heder, mandomsdygd 
Du har stått vid redbarhetens fana. 
Maka, barn och barnbarn minnas dig, 
Fattige med tack välsigna dig. 

Älskad i lif vet, saknad i döden. Är Kristus mitt lif, 
så är döden min vinning. 

Liktal 

Ett liktal från 1840-talet 

Ack, jordens barn, wår tid är kort 
och wåra dar förrina, 
de som en skugga hasta bort 
och som en rök förswinna. 

Så tänker icke ungdomen, utan 70 å 80 år anser han som en evig-
het, men tiden ilar, mannaåren komer och med dem skrider tiden 
fram till ålderdomen, så at vi oförmodat äro inne mot målet Ja 
slutet Döden och Evigheten. Sålunda skrider tiden för oss alla, 

Snart från alt hvad lifvet äger 
går jag bort at kall och stum 
sofva på mitt trånga läger 
I mitt låga hvilorum. 
of ver mig den gamla lagen 
Ljuder snart vid mullens fall 
menska du af jord är tagen 
Och till jord du warda skall. 
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Må vi derföre också i dag befalla Herranom wår wäg och sucka 
0 min Jesu lär mig blifva 
from och wiser så att jag 
må besinna aktning gifva 
huru alting dag från dag 
tager af och sig borthastar 
och när döden mig kullkastar 
tag mig till dig Herre kär 
der en stadig glädje är. 

Sådane betraktelser hafva wi anledning göra oss i dag wid denna 
likbår der en af wåra Christendomssystrar fått sin plats. Troligen 
tänkte äfven hon för 1 år sedan at ännu räkna flera jule högtider 
här på jorden men Herren fann för godt at låta henne inträda uti 
den stora jule Högtiden der upp der ingen qvida ingen smärta 
intet qval mera är! utan idel frid och fröjd. 

Detta ja detta bör ju icke prässa wåra sorjetårar utan glädje-
tårar ty i ungdom, i mandomen begåfvade Herren henne med 
Helsa och krafter at skjöta sitt kall, se sig begåfvad med barn, 
se dem kring sig upp wäxta, se dem kring sig mogna och på 
wanligt sätt försörjda och Sedan innan ännu ålderdomen hunit 
med sina många qval, plågor, och elände, angripa henne kom 
sändebudet döden och stilla wackert och lindrigt skilde henne från 
jemmerdalen in i det Eviga frids huset 

Hur ljuf o Gud hur säll den lott 
at dig i Sion lofva, 
bland Abraham och Simeon besjunga sådan gåfva 
Ja sälle de som weta 
at Jesus komit har 
i werlden at upleta 
det som borttappat war 
Ack ljufva tröst 
den enda tröst på jorden, 
at han min wän är worden 
at han mig återlöst. 

Ej mer lik en förlorad son 
jag drifs kring fjerran länder 
min skjäl som längtar härifrån 
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till fadren Glad hemvänder 
han möter mig så kärleksfull, 
Benådar mig för Jesu skull 
och fröjd det blir i himlen. 
I Himmelen i himmelen 
man inga tårar ser 
ej döden ej förgängelsen 
der skola herja mer 
der skänkes fröjd och härlighet 
och frid och oförgänglighet 
af Herren Zebaoth. 

Ja stunden ilar 
bed var trogen 
följ din frälsare förnöjd 
Intill döden redobogen 
under korset tålig böjd 
bed och waka och blif mogen 
jordens Son för himlens fröjd. 

Detta ware allas wårt tänkespråk i dag derom bedje vi dig Rätt-
färdige mm. 

(Ränkesed, Älgå) 

Liktal rån omkring 1870 

Heta äro smärtans strider, 
hårda äro stridens prof. 
Ack men snart ej jörs Behof 
mera smärta, flera strider. 
Kämpa här en kamp så god, 
segren vins i Jesu Blod. 

Du lyktat dagen för mig för än aftonen kommer, Då fordom juda-
konungen Hisika (sic!) blef dödssjuk och profeten Esaias kåm 
på herans Befalning att förkuna hans död med desa orden: Beställ 
om dit hus, ty du måste dö och icke fefva. 

Så vände dena gudfrutige man sit ansikte till väggen och Bad 
till heren, och han Bönhörde honom samt förlängde hans lifstid 
ännu i 18 år. Men konungen var icke Beredd på döden och derföre 
utbrast han: du lyktar dagen för mig för än aftonen kåmer. 
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Då vi med uppmärksamhet Betrakta försynens outgrundliga råd, 
så fala vi väl i förundran öfver des hushålning med meniskans lif, 
ty vi äro för kortsynta att inse ändamålet med hans allvisa reje-
ringssätt, öfver vilket vi i vår okunighet ofta knotar. Men hafva 
vi icke genom daglig erfarenhet blifvit öfvertygade derom, att all-
ting under solen är förr eller sednare sin förvandling underkastad, 
de fastaste städer och de stoltaste slott blifva jenom tidens längd 
ruiner och får den härjade förjängligheten som den uslaste koja. 

Döden skonar heller ingen, konungen såväl som slafven, den 
vise såväl som dåren, hjelten såväl som krymplingen, den rike 
och den fatige, alla måste falla, så snart mord Engelen från lifvets 
och dödens herre fått den styrkande Befalningen att med sin 
skarpa lie uppskörda desa af jorden. Men han har icke afseende 
på ungdom eller ålderdom, ty ofta finner den allvise guden för 
gott att låta den svagaste bräklige ålderdommen som med längtan 
lagar sig till vila, länge nog får vänta på grafven. 

Det är derför alldra juvaste tröst för vår sjel, att då döden hotar 
att kullkasta vår jordiska kropshyda vi då kunna säga: mitt sam-
vete gnager mig icke, för alla mina lifsjerningar, tankar och hopet 
om ett sällare lif Efter däta jör döden mera välkåmmen än för-
färande. Längtande Efter himelens oändliga sällhet Bereder mä-
niskan sig Glad till des ankåmst till lifvets fackla må utsläkas. 
Ungdom, ålderdom, alla skall den vägen vandra. 

Ja, släktingar och vänner som äro samlade i deta sorjehus, som 
skall följa denna liflösa lekammen till jordens Dystra sköte, vi 
skola hafva det fasta hopet att vi snart skola återse varandra i 
himmels sälla Boningar, der vår sol icke mer skall neder gå och 
vår måne icke förlora sitt sken, ty herren är vårt ljus och våra 
sorjedagar skola taga en ända. 

Så vandra vi all värdens väg 
den ene med den andra, 
kom, ho du är, och öfverväg 
varthän du snart skall vandra. 
Du Bygger hus, du önskar ro, 
se här det hus, der du skall bo, 
den Bädd, der du skall vila. 
Kom, Jesu, du min Frälserman, 
kåm, för mig till det lifvets land, 
som i de Evigt sällas land 
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dem trognom varder jifvit. 
Lär mig fulborde så mitt lopp, 
att själen tagas till dig opp 
till de utvaldas skara. 

Amen 
Funnet i Skrädder-Kalles efterlämnade 
papper. Sättra, Älgå. Från 1870-talet. 

Tal vid ett barns bår 

I Guds Faders och sons och den Helige Andes namn. 
En meniska är i sitt Lefvande såsom gräsett, hon blomstrar så-

som Ett Blomster på marken. När Wädret der öfver går, så är 
det Intet mer der, och Dess Rum känner det Intet mer. 

Wärdaste vänner, när vi Höre dessa Davids ord så måste Wi 
Betänka, huru liten Tid vårt Lif varer och att Gud om detsammas 
korthet och vansklighet Erindrar oss Genom föreställningen Af 
Bräcklige Billder i naturen, såsom här Till Exempell Gräs och 
Blomster. En mäniska heter det är i sitt Lefvande såsom Gräsett. 
Dessa Bilder jälla för alla meniskor, Ty vi komma alla På Lika 
sätt Till Wärlden, och vi Gå Alla På Lika sätt ur Den samma. 
Ty vårdt Lif är En skugga på Jorden säger Jobb och Lär oss der-
före betänka, att vi Dö måste, På Det att vi måtte förståndige 
varda. 

Lären häraf att I icke fästen Eder för mycket Wid Edra Barn, 
Ty föräldrar älskar sina Barn högdt af hjerttat, men Gud älskar 
Dem ännu högre. Der före sänder han sina Englar att Ledsaga 
De små Barns själar in i Den himmelska fröjden, hvarest är 
Glädje Tillfylest och Ett Lycklit väsende på Guds högra hand 
Evinerligen. 

Detta veta vi Genom ordet, men sanerligen, Den Ena Dagen 
Gläder Wi oss åt Wåra älsklingar och den andra kannhända liga 
de Döde På Båren. Liten icke för myckett På Ungdommen uttan 
kommen ihåg ordspråket, att vi alla måste Dö och icke vid Lif 
blifva. Men kommen ihåg, att ungdoms Blomman är den allra 
mest Blottstäldaste och ömtåligaste för stormarna. Om morgonen 
Blomstrar Rosen, om aftonen står Den Bladlös och förtorkad. 

Sörjen icke för myckett öfver De Döde, Ty Deras själ är i Guds 
hand och Intet qval kommer Wid Dem. Låtom oss till vårdt Gagn 
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och vår flyta använda Wåra Blomstrande lifs Dagar, medan vi 
ännu äro På Wägen mot Evigheten, Davids ord Då han säger 
Herre Lär mig Rätt betänka, att mitt lif Ett mål hafver och att 
jag hädan måste. 

På Färden till De dödas Boningar böra vi icke Glömma att 
Döden oss sällskapar, hans bild Går före oss och viser vägen. Men 
han torde heller icke Wara långt ifrån hvar och En som går i 
sorje Ledet. I Dag Dig och i morgon mig, Det är o meniska icke 
mer än Ett steg Emelan Dig och Döden. Står icke skrifvet framför 
våra ögon På hvarje steg, beställ om Ditt hus, Ty Du måste Dö 
och icke Wid lif blifva. 

Snart är äfven Denna Wän jömd, blott några steg till och intet 
synerligst är af henne mera qvar för Wåra ögon. 

Vårt lif går snart sin kos lika som vi flöge Bort och vi hafva 
här ingen varacktig stad, utta vi sökom efter det Tillkommande. 
Gå vi på en God Wäg i Gudsfruktan och kjärlek, så Går vår 
Wandring äfven i Dödsfärden till himmelen. Vi Går ifrån Det 
förjängliga Till Det oförjängeliga, i från Eländet till härligheten, 
i från skilsmässan till återseendet, i från olyckorna, bedrövelserna, 
förföljelserna, fattigDommen och förlusterna Till De saliga fröjde-
boningarna i Guds Rike. 

Fjellboda d. 10 mars 1878. 
Funnet i Skrädder-Kalles efterlämnade 
papper, Sättra, Älgå. 



Kap. XI 

Året och dess högtider 

Materialet 

Om man betänker, att Glaskogen och Södra finnskogen utgör 
en utpräglad skogsbygd och i äldre tider en fattigmansbygd, kan 
man inte vänta sig någon rikare utformning av året och dess hög-
tider. De genom en rikhaltig litteratur välkända festligheterna 
kring årets helger härrör från herrgårdarna och bondbygderna 
samt från städerna. 

Sålunda saknas inom undersökningsområdet seder och bruk 
rörande fastlagen och fastlagstiden. De festliga folkupptåg, som 
från andra delar av Sverige omtalas i form av karnevaler och 
andra glada upptåg, lyser här med total frånvaro. 

I vilken utsträckning årets övriga helger varit förbundna med 
trosföreställningar, seder och bruk skall den följande framställ-
ningen visa. 

Tidsindelning och märkesdagar 

Enligt gammal sed indelades året i fyra räpper (kvartal) med 
början på Vårfrudagen för vårens räpp och med början för hös-
tens räpp vid Mikaelsmässan. En räpp torde ha räknats från jul 
till Vårfrudagen och en från midsommar till Mikael. Vilken som 
skall betecknas som den första i räppetalsräckninga har jag inte 
fått bestämt besked om. En räpp omfattade emellertid 13 veckor. 

Förutom räppetalsräkning förekom även veckoräkning. Så 
här lyder en minnesvers från Glaskogen gällande veckoräkning: 

Mella jul å vaffer 13 vecker, 
sju vecker vinter 
å sju vecker vår, 
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å sju böner i Fader vår, 
sju vecker mella påsk å pingst, 
dä ska du minns. 

Man talade också om lyckodagar och olycksdagar, förkasta 
dager, under året. Antal lyckodagar skulle vara fyra: 25 januari, 
9 och 10 februari och 14 juni. Olycksdagarna var många till an-
talet: i januari den 1, 2, 5, 6, 12, 13 och 20; i februari den 11, 
17 och 19; i mars den 1 och 19; i april den 24; i maj den 1, 3 
och 4; i november den 18 och i december också den 18. Men 
dagarna med otur var många fler än de uppräknade. På för-
kasta dager var det inte lönt att företaga sig något viktigt, inte 
bröllop, inte kalas, inte en viktig resa eller affär. Gick ett företag 
en sådan dag illa för någon, hette det: »Ja, unnre på dä, dä skedde 
ju på en förkasta dag». 

Hur det gick för en jägare, som utan att tänka på datum hade 
begivit sig ut på jakt på Korsmässodagen (3 maj), har jag skildrat 
i annat sammanhang (s. 100). 

Första nyet i februari kallades på Glaskogen jöny efter gamla 
namnet på februari månad, jömdnad. Då skulle man sjunga 
jönypsalmer, säger en sagesman född i Järnskog. En älgåbo 
erinrar sig följande: 

»Di geck ut på trappa, när dä va jöny, dvs, dä va treje tongle 
(måne, nymåne) ätter jul. Så helt (höll) di psalmboka över huvve 
på'ssä å stack fingre mella bla'a. Den psalm di då feck opp, läste 
di, senna di ha tette på jönyet. 

Di velle se, åcke di skulle få opp en begravningspsalm eller en 
annan, ser du». 

Vårhalvåret 

Vårfrudagen och trankvällen 

Märkligt är, att en så typisk katolsk festdag som Vårfrudagen, 
Vår Frus, dvs. Marias bebådelsedag, har fått leva kvar som en 
märkesdag inom de protestantiska länderna och att den lever kvar 
i vår kyrkliga kalender. Kanske beror det på att dagen utgör gräns 
för övergången från vinterhalvåret till sommarhalvåret, även om 
datum för vårdagjämningen inte helt överensstämmer med Jung-
fru Marie bebådelsedag. 
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I alla av mig besökta socknar på Glaskogen känner man till 
uttrycket »tranan bär ljus i säng». Då började det bli så ljust ute, 
att man inte längre behövde arbeta inomhus vid eld eller ljus. 

Den i vissa delar av Värmland spridda seden att rita och kasta 
tranbrev i husen har även förekommit inom området. Man ritade 
vanligen en trana och vek ihop papperet så, att man kunde lägga 
in en större karamell eller dylikt i brevet. Seden fortlevde ännu 
på 1940-talet. 

Åtminstone i Älgå och Karlanda var det också sed att gå till 
sängs på trankvällen, »männas sola sken in i trinnspisvarmen», 
dvs, medan solen belyste glödhögen i den öppna spisen. Huruvida 
detta talesätt eller denna sed är äldre än ordstävet tranan bär 
ljus i säng har inte kunnat utrönas. 

På trankvällen skulle man springa trane. Ännu på 1880-talet 
brukade man springa ut ett stycke på isen på sjön övre Gla. En 
sagesman, som är född nära sjön, säger: »En skulle springe så 
fort, så dä brände som varme unner fött'ene». Fötterna skulle 
därigenom bli starka och man skulle slippa att få sprickor i dem 
under sommaren. Man sprang också ut barfota på gödselhögen, 
»för att trana inte skulle sporre dom mä klo'ene». 

Vårfrudagen tog man väderleksmärken. Så mycken snö, som 
den dagen låg kvar på takens nordsida, så mycken skulle ligga 
kvar i nordluten i skogen vid Korsmässan 3 maj. Lika lång tid, 
som bäckarna forsade före Vårfrudagen, lika länge kom de att 
ligga frusna efter den dagen, hette det. 

J. K., Älgå, f. 1874. 
M. K., Älgå, f. 1872. 
A. E., Älgå, f. 1879. 
C. K., Järnskog, f. 1867. 
Uppt. 1942 o. 1945. 

Palmsöndag 

Den dagen tog man in palmer, varmed skogsborna på Glaskogen 
menade kvistar av sälg (både Salix pentandra, S. purpura och 
S. coaetania). Kvistarna togs in på förmiddagen och sattes i vaser. 
Honblommorna kallades kisser. 

H. A., Älgå, f. 1878. Uppt. 1942. 
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Påsken och påskeldarna 

Påskveckan kallades på Glaskogen dymmelveckan och denna 
veckas dagar hette korvmåndag, fläsktisdag, även fettisdag, dym-
melonsdag, även askonsdag, skärtorsdag, långfredag och påsklör-
dag eller påskafton. Benämningen askonsdag beror dock på en 
förväxling med första onsdagen i fastlagen, då man under katolska 
tiden strödde aska i håret, varifrån man befriade sig på »renings-
dagen» eller skärtorsdag. Den ursprungliga askonsdagen inföll så-
ledes sex veckor före påsk. Samma gäller om fettisdagen. 

Fläsktisdagen var en riktig festdag. Då skulle man äta så 
mycket man förmådde. 

På skärtorsdagen måste man låta bli att snickra och slöjda, 
så det inte blev kaser eller spån på gården. Kreaturen kunde 
trampa på dem och de skulle i så fall komma att halta. Ännu 
så sent som 1888 fick man den dagen inte bruka kniv, yxa eller 
såg. 

Vidare skulle man den dagen undvika att hugga ved. En sages-
man, som tjänade dräng hos en bonde i Jösse-Ny före 1890, tilläts 
inte hugga ved den dagen. Han sade sig ha hållit på den seden 
hela sin tid och han ämnade alltfort hålla på den. 

Det var förr allmän tro, att påskkäringarna gjorde sig i ordning 
på skärtorsdagens kväll för att fara till Blåkulla. Då lagade de till 
påskesmörje av människofoster och smorde sina kvastar med. 
Efter smörjningen for de ut genom skorstenspipan. Innan de reste 
till Blåkulla, samlades de på vissa berg. Ett sådant var Ränkens-
snipan vid sjön Ränken i Älgå, ett annat Hugnsåsen i Köla, ett 
tredje Gråberget i Järnskog nära älgågränsen. Från sistnämnda 
berg hade förbipasserande personer hört påskkäringar hojta till 
varandra och nämnt varandra vid namn. 

Om man tvättade sig på långfredagen, blev huden ful och brun 
och man fick sjukdomar. 

På långfredagsmorgonen skulle alla familjemedlemmarna av 
husmodern piskas med påskris på bara baken och under fötterna, 
för att man riktigt skulle få känna något av Frälsarens smärta, 
då han misshandlades på långfredagen. 

Tidigt på påskaftonen gällde det att göra i ordning alla skydds-
medel som tänkas kunde mot kringfarande onda påskkäringar. 
Stålbitar slogs in i väggarna eller i tröskeln till ladugården. Tjär- 
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kors målades på ladugårdsväggen eller på dörren. överallt i skogs-
bygderna såg man dylika kors målade så sent som vid senaste 
sekelskiftet. 

Andra skyddsmedel var eldarna på bergen och skottlossandet. 
Psalmboken lades på ladugårdströskeln och yxan höggs fast i 

den på påskaftons kväll som skydd mot häxor och annat otyg. 
Att äta ägg på påskaftonen var allmän sed. 

K., Älgå, f. 1874. 
M. K., Älgå, f. 1872. 
A. E., Älgå, f. 1879. 
S. B., Glava, f. 1869. 

A., Älgå, f. 1869. 
Uppt. 1942-43. 

Tisdagen hade flera namn: fettisdag, fläsktisdag, gröttisdag, 
smörtisdag och vittisdag. Det var den sista dagen före påskhelgen, 
då man fick äta fet mat och kött. Namnet vittisdag lär dagen 
ha fått på grund av att man då åt flötegröt med grädde och 
annan mjölkmat. 

Den dagen skulle man vägas, så att man på Långfredag kunde 
konstatera, att man lättat 6-7 marker, alltså 1 mark för varje 
dag. Mången hittade dock på att fuska lite med vikten genom att 
strö sand i skorna eller stoppa småstenar i fickorna, då de vägdes 
på tisdagen. 

A. H., Älgå, f. 1871. Uppt. 1945. 

Onsdagen i dymmelveckan tog man tydor rörande väderleken. 
Blåste det askonsdagen så pass vind, att askan rök ur spisen (lång-
gruvan) , skulle det bli stormigt väder en längre tid framåt. 

Om solen sken på askonsdagen så länge, att man hann sadla 
en häst tre gånger och sadla av den lika många gånger, så skulle 
året bli ett gott skördeår. 

A. H., Älgå, f. 1871. Uppt. 1945. 

Skärtorsdagen räknades till de heliga dagarna. Då fick man inte 
nyttja sopkvast eller sax. 

Det första levande djur, man såg denna dag, skulle man komma 
att likna under året: var det en häst, skulle man bli stark, såg 
man först en ko, skulle man bli döven eller nedstämd och trög, 
14 Ernvik 
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visade sig först en katt, kunde man vänta sig att bli lat, såg man 
en småfågel, skulle man komma att känna sig glad och förnöjd, 
men såg man först en skata, betydde det att man blev sladder-
aktig, och upptäckte man först en kråka, skulle man bli full av 
utöj, dvs, råka ut för all slags ofärd under året. 

A. H., Älgå, f. 1871. Uppt. 1945. 

I de västra bygderna (av Älgå socken) var det sed, att alla 
skulle vägas, för till Långfredag skulle de ha lättat 6 å 7 marker. 
Långfredag är ju lidandets dag och folk pinade och plågade var-
andra efter bästa förmåga, säges det. 

Överallt i skogsbygderna på Glaskogen har det förr varit bruk-
ligt att tidigt på långfredagsmorgonen piska familjemedlemmarna 
med påskris eller björkris. Vanligen var det mor i huset, som 
utförde piskningen. 

Hos alla som bodde i Sätrarna (»Sättra») förekom risning på 
Långfredag, medan det ännu var mörkt. I en av familjerna där 
uppehölls denna sed ännu på 1940-talet, då denna uppteckning 
gjordes. 

Här ett exempel på hur sagesmännen beskriver seden: 
Det har här förekommit, att man tidigt på Långfredagsmorgo-

nen fick ris. Berättaren har som femåring (det var år 1875) fått 
litet ris samt även mina mindre syskon. Detta långfredagsris ut-
delades av vår moder. Det var nog så lindrigt, men man blev ju 
rädd, då man ingenting visste om, för man sov ju gott klockan tre 
på morgonen. 

Detta hände aldrig mer än en gång i mitt hem. Denna risning 
kallades här (.25.1gå) långfredagsris. Riset som begagnades skulle 
vara av hanbjörk. Det är stor skillnad mellan han- och honbjörk. 
Skillnaden består däri, att hanbjörken har styvare ris än hon-
björken. 

Riset behövde ej vara grönskande eller utslaget. I slutet av 1870-
talet var denna sed ett minne blott (jfr dock, vad som sagts ovan 
rörande 1940-talet). 

Ett vittnesbörd om att påskskjutandet förekom även på påsk-
dagen påträffas i Älgå sockenstämmoprotokoll för år 1834: 

»Vederbörande Sexman skall till kyrkorådet inkalla unge dräng-
arne Anders Persson i Sulvik och Per Olsson i Rådane, vid 32 
skill. Bco vite för hvardera, jemte vittnen: yngre Erik Ersson i 
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Byn och yngre Olof Persson i Rådane. Ynglingarne äro angifne 
för ett lättsinnigt handterande af skjutgevär, om aftonen sistl. 
Påskdag». 

Då det gäller en utpräglad skogsbygd som Glaskogen, kan man 
inte vänta sig, att seder och bruk som av ålder har praktiserats 
i slättbygderna skall påträffas också där. Sålunda känner sages-
männen till endast två slags årseldar, som har tänts på Glaskogen, 
den ena på påskafton, den andra på Valborgsmässoafton. Av dem 
tycks påskelden vara den äldsta årselden. 

Påskaftonselden tändes alltid på höjder eller på en bergslutt-
ning, där det inte kunde bli skogseld men där elden skulle kunna 
synas långt bort. Ris, torra trädtoppar och skräpvirke samt tjär-
tunnor brukade antändas och elden underhölls ända till midnatt. 

»De eldade och sköt på påskkvällen. På Malfjället (i Sulvik) 
tände de påskeldar i forna tider. Där hade de trumslagare med sig, 
som slog på trumman», berättar en sagesman. 

Den som skriver detta har själv varit med som åskådare vid 
tändandet av en påskeld på nämnda berg år 1935. 

»På Rådaneknatten (i Älgå) brukte di elle ve påsk varje år. Ja 
minns, att di tände på store tjäretönner. Då ställde di tjäretönnene 
ovapå den store rishögen, som ungdommen hade dräje ihop. 

Ve di där store ellera samles di senna bå äller å ynger personer, 
å di ynger sprang å hoppe över ellen å regjorde. Di ella å di sköt, 
så dä va ett liv. 

Ris dä fyllde di på, alltättersom dä brann ner. 
Di gamle hade allt för sä, att di skrämde bort påskekärnger å 

falihet tur lufta mä denne ellinga». 
»Påskeller gjorde di senna gammel ti i Braserud (Karlanda) å 

i Lenungen (Glava). Di sköt mä bösser, böre i berga å köpte berg-
krut å sköt å hade alle möjli'e Minsten Di höppe över varmen, dä 
gjorde di jämt, å velle se, hocken söm vart värst. Men fleckene 
höppe allri». 

»Te påskevarmen kom alle, söm bodde i närheta. Di drog ihop 
ris å mös å tände ell på. Desto mer di feck ihop, desto bätter 
töckte di dä va. 

Dä va påskekärnger å annat sattyg ute på påsknatta, så di sköt 
å anture sä för te skrämme bort dette». 

»Jag frågade en gång min morfar, vad de eldade för på höj-
derna vid påsken. Jag var då sex år gammal (ber. f. 1870), så jag 
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hade ej fått vara med, då dessa eldar tändes. Jag fick då till svar, 
att det var en gammal sed, som hade pågått sedan långt före hans 
tid, och han var född år 1814». 

En annan sagesman framhåller särskilt, att påskeldar har tänts 
sedan urminnes tid, medan valborgsmässoeldarna härrör från 
senare tid. 

Äldste Olof Olsson i Hälle, Köla, var på väg till skogen för att 
gå på tjäderspel. På hemvägen fick han se en påskkäring i luften. 
Han sköt ned henne. Det var Smiback-mora i Växvik. Hon gav 
honom en smörbytta, för att han skulle tiga och hålla tyst med 
saken. 

0. S., Köla, f. 1862. Uppt. 1948 av A. T. B. 

En flickas Blåkullafärd 

En sagesman i Lenungen, Glava socken, berättade 1943: 
»1 mina farföräldrars tid levde här i Lenungen en flicka, som 

man kallade Trolltösa. Hon hade av några trollkäringar (läs: påsk-
häxor) tagits med på deras resa till Blåkulla. När de kom fram, 
presenterades hon för Satan. Han tog blod ur hennes vänstra arm 
och skrev upp hennes namn med blodet, och på en papperslapp 
skrev han ett intyg, att hon var antagen. 

Men efteråt ångrade hon alltihop och ville bli fri. Hon kastade 
papperslappen i vatten, men den kom tillbaka, hon kastade den 
på eld, men den kom igen och låg alltjämt i samma ficka som 
förut. Till slut gick hon till prästen för att rådfråga honom. Han 
rådde henne att äta upp lappen. Hon gjorde så och sedan kom 
den inte tillbaka mer. Hon blev fri från kontraktet». 

S. B., Glava, f. 1869. Uppt. 1943. 

Valborgsmässa 

Valbörgsmässa firades med tändandet av eldar på berg och 
höjder. Seden lär enligt flera gamla sagesmän inte vara gammal 
på Glaskogen, medan påskeldarna allmänt betecknas såsom ur-
åldriga. 

Något samband mellan valborgseldarna och betesgången har 
inte kunnat konstateras. »Jag har aldrig hört», skriver en sages-
man, »att korna släpptes ut på bete dagen efter att någon av dessa 
eldar hade tänts. 
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Första dagen, då korna på våren släpptes ut i skogen på bete, 
kunde variera rätt mycket, beroende på vårens sena eller tidiga 
inträde, om den var varm eller kall. Men så snart något gräs fanns 
att äta i skogen, så släpptes kreaturen, ty vinterfodret räckte sällan 
längre än till slutet av april». 

Gammal sed synes det ha varit, att kreaturen inte fick släppas 
ut första gången på en söndag, inte heller på veckans första dag. 
Man trodde, att det skulle bringa olycka med kreaturen. 

Eldarna på Valborgsmässodagens afton var i alla avseenden av 
samma slag som påskeldarna. Man samlade ihop ris och avhuggna 
toppar, drog ihop gamla tjärtunnor och beckkaggar och tände på. 
Under eldandet sköt man flera skott. Inga hornlåtar omtalas. 

Samma dag skulle man gå ut i skogen och tappa björksav och 
»dricka märg i bena». 

Av ålder har sockenstämmor hållits på valborgsmässodagen 
överallt i socknarna inom undersökningsområdet. Huruvida denna 
sed utgör en erinran om äldre tiders bystämmor samma dag är 
svårt att avgöra. Bystämmor och åldermansgillen synas inte ha 
fått fast rot i här berörda socknar. 

Första maj 

Den dagen samlades gubbarna för att »drecke marg i ben'a». 
Ursprungligen har man antagligen gått ut i skogen och druckit 
björkelag (jfr s. 130), senare drack man hembryggt öl eller bränn-
vin. 

Jakt var förbjuden på första maj (se s. 99). 
S. B., Glava, f. 1869. 
Uppt. 1943. 

Kristi himmelsfärdsdag 

Allmänt kallades denna dag förste metardagen. Då skulle i 
synnerhet alla ungdomar till sjön för att meta. Nappade det bra 
den dagen, skulle fiskelyckan bli god hela året. Även om sjön låg 
isbelagd skulle man ut och meta. 

En annan sed var att den dagen gå ut i skogen och leta fram 
rävungar i lyorna. Man hade den tron, att rävungarna den dagen 
var lagom stora att fånga och oskadliggöra. 
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Heliga Trefaldighet och källkulten 

Inom vårt undersökningsområde finns ett rätt stort antal tre-
faldighetskällor, som .vittnar om gammal källkult. I Holmedal 
ligger Karl XII :s källa, som i äldre tider i likhet med många andra 
källor säkerligen har burit andra namn, i Järnskog Offerkällan 
vid Varpnäs gård, i Karlanda Brunnskällan, i Älgå S:t Olofs källa 
som har burit många namn, i Arvika socken Trefaldighetskällorna 
på Falleberget, i Stavnäs Trefaldighetskällan i Stömne, i Silbodal 
Trefaldighetskällan nära Barlingshult eller Strömshult, i Glava 
Trefaldighetskällan nära Sigfridstorp. 

Om alla utom två föreligger uppgifter, att ungdomen förr bru-
kade gå till källorna för att dricka av vattnet och offra vid Tre-
faldighet. S:t Olofskällan i Älgå och en lika benämnd källa i 
Gillberga socken har jag i ett annat arbete behandlat och hän-
visar den intresserade dit (Olof den helige och Eskoleia 1955, Skr. 
utg. av Värmlands museum 2). Traditionerna om de övriga of fer-
källorna är likartade med de här nedan återgivna. 

Brunnskällan eller Trefaldighetskällan i Silbodal ligger ett stycke 
söder om Lelle-Pers ställe i Barlingshult. Enligt Nora Alfredsson 
i Glasnäs, Älgå (f. 1860 i Djufsheden, Silbodal) brukade man där 
drecke Tre faldihet ännu vid senaste sekelskiftet. 

»Brunnskällan i Karlanda besöktes av folk från Karlanda, Älgå 
och flera andra närliggande socknar, då mor min levde. Hon var 
född 1831. Besöken skedde vid Trefaldighet, helgen före första 
söndagen i Trefaldighet. 

Det hette, att man drack Trefaldighet». 

J. K., Älgå, f. 1874. 

Ett stöcke övaför Sigfridstorp (Glava) finns dä e offerkälle i ett 
berg. Där brukte ongdomen samles på Trefaldighetssöndagen å 
drecke vatten tur källa. Jä va mä ömm'et söm pöjk på 1880-
tåle, troligen 1881. 

E. R., Älgå, f. 1870. 

I Hajom, Järnskog, finns en offerkälla, belägen ett par hundra 
meter öster om Ivar Aronssons gård. 

I den källan kastade finnarna från kringliggande socknar silver-
skedar eller silverslantar, när de kom fram till bygden för att låta 
döpa sina barn i Järnskogs kyrka, även när de skulle vigas i 
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kyrkan. Detta berättade på sin tid Kalle på Veckere (se del II) 
för sagesmannen. Det skulle ha skett under 1800-talet. Då Kalle 
fick höra, att sagesmannen tog vatten i källan, sade han: 

— Dä ska du fan i mäg akte däg för, dä ä e offerkälle, å dä 
kan bli falit. 

I. A., Karlanda, f. 1882. Uppt. 1943. 

Midsommar 

Under midsommarnatten hade allt växande en särskild kraft. 
Därför tog man då in spirande löv, som hade makt till att värna 
mot underjordens inbyggare. Därför blev det också om midsom-
mar hängt upp friskt löv både inne i rummen och ute hos hus-
djuren. Man stack lövkvistar i sprickor i väggarna och kransar 
och blommor hängdes upp under taket. Stora lövruskor restes 
framför ingången för att spärra vägen för trollpacket. 

Under midsommarnatten innehöll alla blommor mera kraft än 
eljest. Då skulle man plocka alla läkeörter, som man ämnade till-
laga medicin av under året. 

Samma natt gick en del käringar ut för att dra dagg. Några 
uppteckningar får utvisa, hur det gick till. 

Ett lakan slogs ut över grannens bästa klövervall under mid-
sommarnatten och släpades, tills det blev vått av daggen. Vid 
hemkomsten kramades daggen ur i ett kärl och korna fick dricka 
den. Följden skulle bli att de mjölkade bättre och gav rikligare 
med smör. Man sade, att man tak nötta ur grannens åker. 
Ibland frågade man inte efter, om man drog lakanet över den 
bästa klövervallen. 	 A. J., Älgå, f. 1869. 

Uppt. 1942. 

När jä va 21 år, så tjänte jä pige på ett ställe i Silbodal. På 
messömmersnatta kommer mora in å väcker mäg. 

— Kom, ska du få se på nöge rart, segger ho. 
Jä skönne mäg opp, men jä kom försent te fönstre. Mora hade 

sett e kärnge, söm drog dagg på klöverva'el. När ho såg fölk 
komme på vägen, så skönne ho säg å drog ihop lak'ene, å så bar 
dä iväg, så jä hant inte te se henne. Mora hade sjal komme hem 
ve tvåti'a på natta å fått se henne. 

A. E., Älgå, f. 1879. Uppt. 1943. 
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Lell-Anders i Trångsta (Järnskog) han hade inga fruntimmer i 
huse, men han va uvanle rensjli tå'ssä. Han drog dagg, annars va 
dä hare kärnger, söm drog dagg i klöverjala. 

H. A., Älgå, f. 1885. Uppt. 1942. 

Dra dagg? Då ha jä helt på mä änna senna 1904. Då feck jä 
läre mäg te dra dagg tå Anna Pålsson, mor te Krestin i Sättra 
(f. 1869). 

Sist söm jä drog dagg? Jo, dä va allt i fjol (1941), för senna 
så sålde vi ko'ene. Men får vi nye kor, så ska jä allt dra igen, för 
dä löne säg bra. 

En tar ett rent lakan tur dragkista, dä får inte väre begagna, å 
hinner lak'ene öm live, så dä blir söm ett släp. Så går en te en 
grann klövervall på messömmersnatta mella klocka tolv å ett. 
Å så drar en lak'ene över hela va'el, tess dä blir alldeles gömmen-
blött tå dagg. Så går en hem å vrir tur dette över ett käle å 
häller't i ko'enes sörpe. 

Då ha en tuke nötta tur klövern för den söm åger va'el. 
minne kor di mjölke så mö'e bätter senna satt, å di ga mö'e mer 
å bätter smör ågg. 

Öm en ä osams mä grannen, så ä dä klart, att en drar dagg där. 
Då blir hans'es kor sämmer å sämmer te mjölke, å fore hans'es 
räcker inte så länge söm ens ege. 

En skulle dra dagg i tre åckrer. Kom dä nögen å feck se'en, 
va dä te ta bena fatt å springe å gömme säg. Dä va allri lönt te 
försöke å gäre öm'et, för dä måtte ske mälla klocka tölv å ett 
på natta. 

Iblann brukte jä gå änna te Tomta. Ju störrer å finere klöver-
vaal, dess bätter va dä. 

Lak'ene bant jä öm live unner överklä'ene, å så geck jä atter 
å fram i va'el å lät lak'ene släpe ätter mäg. Jä brukte allt ha linne 
på'mmä, när jä drog dagg. Å så blanne jä komman (kummin) i 
daggen, när jä ga ko'ene. Dä vart söm en medicin, så di mjölke 
så bra senna. 

Men Britta i Sättra (d. omkr. 1904) ho drog dagg sprett'ane 
naka. Ho helt på te skrämme live tå Brems-Edvin å ett par 
kar'er te, när di kom hem på messömmersnatta ii feck se denne 
nakne kärnga i va'el, när di kom frå messömmersdansen. 

H. A., Älgå, f. 1885. Uppt. 1942. 
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Då skulle väre nie sorters blemmer i messommerskosten: mes-
sommersblom, svalblom, prästkrage, kattöge, hemmelsblå lelje, 
förgätmigej, marblemme, kongralia å troli'vis johannesört. 

Skrädder-Anna plocke allti en tocken messömmerskost (-kvast) 
tå nie sörters blemmer. Den la ho på törk å gömde senna på vi'en, 
å på julkvä'el tuk ho fram kosten å la den i badkare. Senna hade 
hele familjen i då vattne, å på möran da'n ätter så skulle ko'ene 
drecke tå då vattne. 

H. A., Älgå, f. 1885. Uppt. 1943. 

Till midsommar tog man även unga björkar och kvistar av 
björk. De förra placerades vid husets ingång, ibland även ute vid 
grinden till landsvägen. Vilda blommor i buketter prydde bordet. 

Midsommardansen tråddes på vallarna utanför säterstugorna, 
så länge någon vistades i sätrarna. Längst synes midsommardan-
sen ha förekommit på Fjuserudssätern i Järnskog. Där samlades 
ungdomen från flera socknar, Köla, Järnskog, Karlanda, Älgå, 
Jösse-Ny. Spelmän var det ingen brist på. Sågern vid Yxsjösågen 
och hans söner Karl och Anders spelade alla tre fiol, Pliten alias 
Johannes Andersson i Bastubacken hanterade dragspel, likaså 
Fallander från Byerud. Molanders-Kalle från Gladåkers bruk var 
styv klarinettblåsare och Krokebolingen, namnet obekant men 
han hörde hemma i Krokebol (Älgå) blåste sälgpipa. Karl Molan-
der var så skicklig på sitt instrument, att han hade erövrat pris på 
en spelmanstävling i Arvika. 

Danserna hade besynnerliga namn. Ett slags vals kallades 
skåskevals, en annan dans hette skäggeloppa, ännu en annan 
ragge skrea, beteckningar som åsyfta rörelserna under dansen. 
Skåskedansen utfördes parvis, då man stod uppställda i led. 
Slängdans var antagligen en polska eller också en ringlek. Två-
trdsvals förekom också, likaså halling. Bland lekar märkes tune 
tönna och väve vammel. 

C. J. F., Älgå, f. 1872. 
K., Älgå, f. 1874. 

A. G. J. K., Älgå, f. 1863. 
A., Älgå, f. 1869. 

Uppt. 1942-43. 
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Mikaeli 
Mikaelidagen firades före 1819 den 29/9 men framflyttades 

nämnda år till den 24/10. Även sistnämnda dag har kommit att 
kallas Mikaelsmässa. 

Vid Mikaeli flyttade de drängar och pigor och andra tjänste-
hjon, som hade sagt upp sina platser. Enligt legostadgan hade de 
då rätt till ett visst antal fridagar, vilka användes till bl.a. mark-
nadsbesök. Pigor, drängar och andra tjänstehjon hade till denna 
helg fått ut sin lön och hade alltså lite pengar att roa sig för och 
köpa de »begåvningar», som man brukade ge fästmö och fäst-
man på marknaden. 

Många glaskogsbor for till den beryktade marknaden i Sunne, 
kallad evi'e gläja, andra reste till Arvika och Årjängs markna-
der, andra åter besökte ofta marknader i österdalen i Norge, i 
synnerhet de som hade frivecka efter Mikaelidagen. 

Innan tjänstefolket for på marknaderna, hade de i regel del-
tagit i det skördekalas, som i äldre tider anställdes vid Mikaeli. Till 
den dagen skulle allt skördearbete vara avslutat (se s. 125), sedan 
kunde vinterkongen få komma när som helst, hette det. Mikaeli-
kvällen betraktades såsom helig, då skulle kreaturen liksom på 
julkvällen tilldelas extra förplägnad, vanligen en havrenek. På 
Mikaelidagens afton togs kreaturen in tidigare än vanligt. Så länge 
man höll kreaturen i sätrarna, var det sed att de skulle driva hem 
dem till gården vid denna helg. 

Sedan vidtog skåre gäll eller skår gåskalas som skördefesten 
kallades på Glaskogen. Då firades ett gille (gäll) med rikligt 
med mat och dryck. En speciell rätt var skårgdsen, smörgås av 
nybakat bröd av årets skörd, på vilket man med tummen brett ut 
tjockt med nykärnat smör och sedan strött över riven sandost. 
Folksederna i samband med Mikaeligillet har jag utförligt skild-
rat i kap. XI i mitt arbete »Olof den helige och Eskoleia». 

Många ingick giftermål vid Mikaeli, dels beroende på att man 
då tillerkändes en sammanhängande fritid, då alla förberedelser 
kunde vidtagas, dels hade man sparat av årslönen, som då utbeta-
lades, dels slutligen valdes den helgen av många, som hade en egen 
torva och på den hade skördat säd och potatis. Det fanns ett 
talesätt i västra Värmland på 1800-talet, som kommer oss nutida 
människor att vid åhörandet spärra upp ögonen av förvåning, 
men som på den tiden avspeglade verkligheten: »Om vi får bra 
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med potatis i höst, kan vi gifta oss till Mikaeli». För skogsborna 
på Glaskogen var det inte sällan så, att resultatet av potatisskör-
den avgjorde, om det skulle bli bröllop ena eller andra året. 

Slutligen utgjorde Mikaelihelgen också märkesdag för jaktens 
början på Glaskogen. 	A. H., Älgå, f. 1871. 

K. E., Järnskog, f. 1860. 
J. K., Älgå, f. 1874. 

K., Älgå, f. 1872. 
0., Järnskog, f. 1865. 

S. A., Karlanda, f. 1865. 
S. B., Glava, f. 1869. 
N. E., Skillingmark, f. 1880. 
A. E., Älgå, f. 1879. 
H. H., Köla, f. 1881. 
G. A., Karlanda, f. 1899. 

Jul och nyår 1  

Advent en farlig tid 

Kakspett, som brödet hängt på under taket, fick ej bäras ut 
med kakorna utan att en handduk e.d. kastats över spettet. Detta 
gällde under advent. 

Regeln gällde f.ö. alla redskap som användes vid brödbak, mat-
lagning m.m. under adventstiden. 

E. R., Älgå, f. 1879. Uppt. 1942. 

Lucia 

En allmän föreställning bland Glaskogens skogsbefolkning var, 
att Lucianatten var årets längsta natt och Luciadagen den kor-
taste av årets dagar. 

Den natten ansågs husdjuren kunna tala. Kon eller oxen skall 
då ha sagt: »Ujamägen, va denna natta ä lång». Bäsen eller gum-
sen svarade: »Ja, den ä lang som två nätter». Geten eller fåret 
sade: »Öskift, att e tocka natt finns te». 

Kornas foder räckte inte till så de måste tre gånger bita i binds-
let av hunger. Därför måste man på Lussekvällen ge kreaturen 

Sagesmän, se s. 229. 
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en extra portion foder, alldeles som om julkvällen. Portionen kal-
lades Lussebeten och gavs, under det man yttrade: »Ät väl å 
trivs väl, lägg kött på reva (revbenen) å inte på bena, då ä Lusse-
kvä'el i kväll» eller liknande. 

Allt slags arbete, som gick under benämningen kringgärning, 
måste vara avslutat till Luciadagen. Dit räknades tröskning, mäld, 
spånad och spinneri, dvs, allt som hade med snurrande hjul och 
gångande verk att skaffa. »Då sa'e di allt, att då stog tidens hjul 
still, å då feck inga annre hjul snurre eller gå kringkring». 

»Tröskningen var på de flesta ställen slutförd. Men på en del 
ställen hade de en besynnerlig och dålig sed», skriver en sages-
man. »Dagen före Lusse begav de sig åt skogen för att hugga 
töreved. De hade placerat några stenhällar i ett hörn på logen. 
Klockan två på Lussemorgonen steg de upp samt gjorde eld på 
dessa stenhällar och tröskade, tills dagen bröt in». 

Följande sägen berättas i Älgå om en mjölnare vid Basefors 
kvarn i Sulvik, som inte tilläts att mala på Lussenatten: 

Mjölnaren lät kvarnen gå även under Lucianatten. Medan kvar-
nen var i gång, gick han in i bostaden för att äta. Han dröjde 
därinne så länge, att kvarnen gick i sko, som det hette, dvs, att 
när allt korn var malet, gned kvarnstenarna mot varandra, så 
det tog eld. 

När mjölnaren återkom till kvarnen, hade den stannat. Han 
fick se en liten tomte, som satt grensle över vattenhjulet. Tomten 
sade: 

— Nu har jag för andra gången räddat kvarnen åt dig från eld 
och förstörelse. Du kan lita på mig, det skall aldrig hända dig 
något illa, för du har alltid varit snäll mot mig. 

Tomten försvann. 
Bakade man på Luciadagen, skulle brödet bli misslyckat, heter 

det. 
»Man fidk inte spinna längre än till Luciadagen, för då miste 

man tummen (om man spann den dagen).,  Spinnrocken måste 
flyttas ut före jul och inte tagas in förrän efter Tjugondag Knut». 

»På de ställen, där trolldom och skrock hade med Luciadagen 
att skaffa, väntade man alltid till Lusseottan med att slakta 
julgrisen. Dessa personer, och de var många, hade den tron, att 
fläsket ej gick an att förtära, om grisen ej blev slaktad klockan 
tre på morgonen Luciaottan». 
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Kortspel fick inte förekomma Lucianatten. Några gubbar i Kar-
landa, som hade tagit sig före att spela kort den natten, blev 
störda av Skam. Han visade sig plötsligt i skepnad av en stor 
svart hund, som lade tassarna på bordet, varvid spelet fick ett 
hastigt slut. 

Man fick inte störa julfreden. Om den berättar en sagesman: 
»Den nästa märkesdagen före jul var den 21 december, då skulle 
julfreden lysas in. Även med djuren skulle man hålla fred. Man 
fick inte nämna namnet på något skadedjur eller rovdjur förrän 
efter den 7 eller den 13 januari». 

Man kappades om att komma upp först av alla i huset om 
Lussemorgonen. Den som blev sist fick heta lusa. 

Innan man åt första frukosten skulle man ut och tröska. oav-
sett om det fanns få eller många kärvar otröskade. I en del går-
dar lade man undan några kärvar varje år, som skulle tröskas 
denna morgon. 

Uppstigningen på morgonen skulle ske klockan fyra. Det på-
stods, att den som kom sist upp denna morgon, skulle bli försenad 
hela året. Därför försökte alla komma ur sängen samtidigt. Låg 
två pigor eller drängar i en och samma säng, som var mycket 
vanligt, sprang de upp på en gång, för ingen ville bli sist. 

Förutom tröskningen av lussenekrerna, som nyss omtalats, 
bestod arbetet före frukosten på Lussemorgonen i rengöring av 
stall och ladugård. Därefter följde en ovanligt stadig frukost. I 
skogsbygden synes flera på varandra följande frukostar inte ha 
förekommit denna morgon. På Lussekvällen bjöd husbondfolket 
på en riklig förplägnad i fråga om mat och dryck. Det skulle bakas 
så kallad vörtlimpa, varvid siktat rågmjöl blandades med vört 
efter juldricksbrygden. Mjölet siktades på handsikt. Dessutom ba- 
kades grov kaka av sammalen råg, samt ett mycket tunt bröd av 
samma deg, s.k. tunnbröd. Vidare bakades lussekatter och 
lussegubbar, vartill mjölet siktades med en särskilt fin sikt. 
Man hade för sed att servera fyra slags bröd vid Lusse. 

Av förekommande tecken och tydor omnämner sagesmännen 
seden att släta ut askan i spisen för att efter Lussenatten se, om 
där fanns några spår efter Lussesoa. En sagesman född 1870 
berättar, att han omkring år 1915 själv var vittne till att en gam-
mal gumma praktiserade nyssnämnda sed. Det var allmänt bruk 
hos alla dem, som bodde i Älgå skogsbygd, att man på Lussekväl- 
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len kare slätt i askan för att på morgonen se, om Lussesoa hade 
lämnat spår efter sig. Vad det skulle innebära, om dylika spår 
kunde upptäckas, minns ingen längre. 

Om Lussenattens farligheter berättas följande från Älgå skogs-
bygd. »Ackurat i det ögonblick som solen snor sig (vänder), loss-
nar hornen på kreaturen, sa de gamle, men det var bara för ett 
ögonblick. Och om getter eller får satt fast i fjället, släpper solen 
loss dem förutan människors hjälp, blev det sagt. Hela världen 
kom i olag, när solen 'snudde sig'. 

Lucia var en hemlighetsfull kvinna, en slags trollkäring, som 
far runt denna dagen och natten och ser över, om allt är färdigt 
till julen, trodde de gamle, och att hon kom igen senare för att 
se, om allting var riktigt som det skulle vara. 

De döda kom också ned till människorna den tiden, och 'Död-
ningsfala' (fal= färd), som också kallades 'Lussefala', startade 
den natten. Det var bäst att inte komma i vägen för detta opp-
tåget, som for genom luften i susande fart, för om ryttarna träf-
fade människor, drog de dem med vid håret, blev det sagt. 

Och om dödingarna tyckte om att rida på rödglödande hästar, 
stänger och vikter, så tyckte nog inte vanligt folk om det. Dessa 
for fram som ett oväder, red lika gott över vatten som över land. 
Och fann de inte människor att ta med sig, kunde de gott nöja 
sig med djur, träd och stora stenar. Någon gång släppte de ned 
en sadel på taket av ett hus, och då dog snart någon av dem, som 
bodde där». 

I slutet av 1700-talet inträffade följande, som morfadern till 
min sagesman själv var vittne till på gården Nystuga i Gränsjö 
(Älgå). »Det var en ljus Lucianatt med vackert månsken. De inne-
boende satt uppe till över midnatt (alla hyste skräck för Lusse-
fala). Klockan tolv på natten fick de höra gny utanför stugan. 
Då de tittade ut, såg de till sin häpnad ett långt begravningsfölje. 
Alla var små, det var '1ussefolk', de bar en liten likkista mellan sig. 
Det var ett stort följe av 'lucifers släkte'. De marscherade åt norr. 

Om morgonen gick de ut för att se, om det skulle synas några 
spår i snön. Då såg de spåren efter dem, de såg ut som när 
man sticker ned en grov hårkam i snö». 

En sagesman skriver till utgivaren: »Då jag en gång frågade 
min morfar (f. 1814, d. 1897), vad 'Lusse' var och hade för bety-
delse, så fick jag till svar: 



223 

— Det står i tredje Mosebok, att Lucia var Adams första hustru, 
en mycket ogudaktig och ond kvinna. Hon födde så många '1use-
ungar' (av lus =ohyra), så att det blev ett Lucifers släkte. Detta 
släkte finns än i dag. Men hon blev skild från Adam denna natt 
för sin ogudaktighets skull. Därför har den 13 december denna 
betydelse och natten har fått namn efter denna onda kvinna, och 
det kommer att förbli så till världens slut». 

Lucifers släkte 

Sågare Bergström bodde i sågarstugan vid Buvattensdammen i 
Köla. På julafton gick han ned till bygden för att skaffa mat. På 
återvägen kunde han inte taga sig fram vid vålanna (risvålen) 
för en mängd små grå gubbar, jordtusser. 

Skrämma dem gick inte, men efter att ha läst ett »fader vår» 
förvann de. 

De grå gubbarna var av Lucifers släkte, sades det. 
0. S., Köla, f. 1862. Uppt. 1948. 

Förberedelser för julen 

I god tid före julen började man med en storstädning av hela 
huset, så att allt skulle vara färdigt till helgen. Därefter vidtog 
ljusstöpningen. Man brukade stöpa ett extra långt och kraftigt 
ljus att tända på julaftonen. Även tregreniga ljus stöptes i en del 
gårdar. I mindre hushåll stöptes ljusen tidigt på julaftonsmorgo-
nen. 

Tre dar före jul kokades kött och fläsk till julmaten. Spadet 
sparades för att man på julafton skulle doppa i grytan. 

Julbrödet var bakat i god tid och juldrickan stod färdigbryggd 
till helgen. Av den kraftigaste vörten tillsattes en del i den deg, 
varav man bakade jullimpor. På en medelstor bondgård bryggdes 
en laggkärlstunna rymmande 100 liter öl. Slakten omfattade van-
ligen en kalv, en gris och fem eller sex får. Brödet till julen baka-
des av havremjöl, i senare tid av skrädmjöl. Man beräknade i en 
dylik gård, att man behövde åtta spröt med hundra kakor på varje 
spröt samt två spröt blodpalt. Kakorna åt man till vällingen fru-
kost och aftonmål, blodpalten blöttes upp och till den skulle det 
vara fläskflott. Kakorna torkades på spröten i åtta dagar. För- 
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utom detta bröd bakades det sedvanliga julbrödet. Om julstök 
och brödbak har jag berättat utförligare i »Glaskogen» (s. 133 f.). 

Innan far i huset kom in för att sätta sig till det dukade jul-
bordet, satte han upp den från havreskörden sparade stora jul-
kärven eller fuggelneka. När han kom in, stod beskkokern redan 
på bordet och alla vuxna fick en sup samt ost och kake. 
Efter denna lätta måltid serverades julbadet, då familjens samt-
liga medlemmar löge säg i det stora badkaret. Först badade far 
och mor, sedan barnen i tur och ordning och sist drängar och 
pigor, där sådana fanns. Efter badet samlades alla i finromme 
eller kammaren, där åter en sup jämte ost och julbröd utdelades. 
Senare på kvällen satte man sig till det stora julbordet. Alla skulle 
då vara samlade och äta samtidigt. Rätterna utgjorde då lutfisk 
och potatis, fläsk, blodpudding, gröt och smörgås. Av julölet fick 
alla sin beskärda del. 

Ett av barnen läste bordsbönen och i de flesta hem läste far 
julevangeliet efter måltiden jämte några julpsalmer, såvida man 
inte kunde sjunga dem. 

Åtminstone i Järnskog, där sagesmannen för denna skildring 
från en medelstor bondgård hörde hemma, brukade mormor i 
familjen bädda en liten säng åt tomten, då det var tid för samtliga 
att gå till sängs. På julbordet stod maten kvar hela natten, dels 
åt gårdens tomte, dels åt de döda anhöriga, vilka troddes besöka 
fädernegården på julnatten. 

På en stol vid föräldrarnas säng ställdes en stekpanna av järn 
och i den sattes det stora julljuset, som skulle brinna hela natten. 

Vid fyratiden på morgonen steg alla upp för att fara till jul-
otta i kyrkan. 

Före sänggåendet på julaftonskvällen hade kor och hästar fått 
varsin extra hövandel och havrenek. Till varje ko skulle mat-
modern då säga: 

I kväll ä dä julkvä'el, 
ät väl å trivs väl, 
lägg mycke hull på ryggen 
men inte på rompan. 

Någon måste på juldagens morgon stanna hemma och passa jul-
granen och kreaturen samt laga middagsmaten till de hemvän-
dande. 
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— Julbadet skildras av en annan sagesman något olika den 
tidigare återgivna berättelsen. På julaftonen lades en kost (kvast) 
bestående av johannesört, svalört, midsommarblomster, renfana 
m.fl. blomarter, dvs, den blomsterkvast som man hade plockat 
under midsommarnatten och förvarat på vinden, i badkaret. Bad-
vattnet hade man börjat värma i brygghuset redan tidigt på mor-
gonen. Manfolken hade under dagen tagit så många supar, »så di 
vart tämli söpne». över karet breddes ett par filtar för att bibe-
hålla värmen. Barnen badade först, säger denne sagesman (Älgå), 
sist far och mor. Kom någon granne in under badet, fick den 
också bada. 

»Badvattnet slogs inte ut, det skulle korna ha, så skulle de bli 
motståndskraftiga mot sjukdomar». Sagesmannen räknar upp 
fyra personer i Älgå skogsbygd, som ännu år 1934 brukade för-
vara midsommarblombuketten till julbadet. 

Julfirandet 

Från julottan skulle man kappköra hem. Den som kom först 
hem, skulle först bli färdig med andtimmarna nästa sommar. 
Mången måste då finna sig i att bli utsatt för spratt av skilda 
slag. Man försökte lista sig ut ur kyrkan före de andra och lossa 
selpinnarna eller bräcka dem och låta dem sitta kvar så att ingen 
kunde se, att de var avbrutna på mitten. Även med seldonen fiff-
lades, så att när kappkörningen började, var det alltid några som 
genast blev efter. 

Julblossen, som man hade tänt vid avfärden och lyst sig med 
hela vägen fram till kyrkan, hade alla stuckit ned i snön nära 
kyrkporten, där de fick stå och brinna ned. 

Hur julen firades i en stuga i den egentliga skogsbygden fram-
går av följande skildring från Älgå: 

»Jula den ruste vi för i måner före julaftan, söllö (ser du). Far 
hacke rfighalm på en stubbe må e yx. Den skulle hackes ungefär 
en decimeter lång å strös över gölve. Mor va oppe tili å stöppte 
ljus. Då skulle vi onger.  väre töste, männas ho stöppte ljus'a. 

Tili öm möran bar vi in julve, full bur'n, söllö. På aftan skulle 
vi löge öss. Då strödde mor mi blommer tå johannesört å rensfan 
(renfana) i badvattne. Krött'ra skulle drecke tå löga (=badvatt-
net) eller dä skulle slös nöggre dröper i sörpen, för då vattne 
skulle väre så heli't. Löga feck stå inne te möran, då slog di ut 
15 Ernvik 
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resten. öm di va pocka te slö ut löga på kvä'el, så spötte di 
först tre gånger i vattne å stack varme i. Å inna di klev opp i 
vasskare (vattenkaret) å bade, så stack di ågg varme i vattne. 

På julborde skulle dä legge en hemvävd duk, å där stog den 
ros'ete (blommönstrade) brännvinsflaska må hembränt i. Bå'e 
den å all maten feck stå på bole hele natta. Tomten skulle ha sett, 
söllö. 

Disse gamle bruk'a opphörde, när jä va fjortan år. Senna ble 
dä hacka granris på gölve å julgran på bole». 

Om en kappkörning hem från julottan i Älgå kyrka till Glas-
näs i samma socken berättar en sagesman: 

I övre Glasnäs bodde Olof Persson och i Nedre bodde Olof 
Mattsson. Den förre skulle köra i kapp med Olof Mattssons dräng 
och piga, då de åkte hem från julottan. De piskade på sina hästar 
så våldsamt, att »di stog prissis i pä'ler, di vart dyngblöte å all-
deles för hart tok'ne», dvs, hästarna blev löddriga och alldeles 
utkörda. Kappkörningen företogs på Södra örsjön och sedan på 
Gränsjön. Mattssons häst var illa däran, »hästen vart närapå ve-
gjord, dä va snött å jamt di tuk säg hem». 

Så blev det julbjudning på Gladåkers stångjärnsbruk (nedlagt 
1865). Då Mattssons dräng erfor, att Olof Persson skulle komma 
dit, bad han få slippa skjutsa sin husbonde. Perssons häst hade 
nämligen blivit besegrad. »Dä blir fell samme resa söm på jul-
otta, öm dä blir kappköring», menade han. Men Olof Mattsson 
svarade: »Du kan väre trygg, för jä ska sjal gå å sele på hästen, 
så du kan köre hört du vell». Med tanke på Olof Mattssons för-
måga som »klok gubbe» åtog sig drängen att skjutsa. Min sages-
man slutar sin berättelse så: »Å drängen for allt, å dä geck söm 
dä skulle, reskappa (redskapen) höll å dä hele geck mä glans». 

»Annandag jul begynte kalasen, men i dem deltog endast gamla 
och gifta personer, inte ungdomen eller barnen. Kvällen därpå var 
det ungdomarnas tur att roa sig med lek och dans. Då gick de från 
stuga till stuga, »tills de varit över hela hemmanet, som var unge-
fär 20 familjer, och vi unga kom kvällen efter. Vi hade spelman 
med, så vi fick dansa och göra lekar. Vi höll på hela natten. Sedan 
blev det storbal på Tjugondag Knut», skriver en sagesman från 
Järnskog i brev. 

I samma brev heter det till sist, att på Trettondagen gick ung-
domar »omkring i alla hus med den ljusa stjärnan och sjöng 
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många roliga visor. Men jag minns så lite av detta, men då blev 
det också kalas och dans. Detta var på Trettondagshelgen». 

Om det julbröd, som kallades sdkaka och hur den användes 
har jag berättat i annat sammanhang (se s. 117). 

Såsom synes av de återgivna skildringarna av julfirandet före 
1880, förekom varken julgran eller julklappar i stugorna på själva 
Glaskogen, under det att julgran hade tänts i bondgården i Järn-
skogs jordbruksbygd, däremot förekom inga julklappar där heller. 

Årsgång 

På julkvällen, när familjen satt och åt julmaten, brukade de 
gamle gå ut och titta genom fönstret på de innesittande. Kvinnor 
brukade ta med sig ett silkekläde, som de höll för ansiktet och 
betraktade de sina genom det. De som då »var utan huvud», ansåg 
man skulle dö under det kommande året. 

Så gjorde t.ex. sagesmannens mormor (f. 1814) och mor. Den 
sistnämnda, Anna-Maja Nola sjö'en, upphörde dock att betrakta 
sina egna. Gjorde man årsgång med tanke på den egna familjen, 
så gick man sedan och grunnade på saken, så man kunde bli 
konstig. Hon sade, att många blev konstiga av det. 

H. A., Älgå, f. 1885. 

Julen en farlig tid 

Allt det trollpack, som slapp löst under Lucianatten, årets 
längsta natt, huserade sedan under hela julhelgen, berättar en 
sagesman född i Älgå. Det var inte bara trollpack, utan även dö-
inger visade sig då. 

»Om julen var många slags underliga väsen ute och for under 
nätterna, trodde de gamle. Eld var det bästa skyddsmedlet mot 
dem. Elden ägde en egen kraft och denna kraft var starkare än 
eljest under jultiden. Därför lät man skenet från julbålet lysa 
på alla kläder för att skydda dem mot mal. Och så använde man 
salt och malt, som under julen fick helbrägdagörande kraft, och 
gav kreaturen. - - - 

Julnatten höll alla de döda sin gudstjänst. Jag hörde talas som 
barn om en hustru, som bodde nära kyrkan hemma i Älgå. Hon 
ämnade gå till julottan och vaknade mycket tidigt. Hon såg, att 
hela kyrkan var upplyst och skyndade sig att bli färdig och 
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komma iväg, men det var mitt i natten och de döda höll guds-
tjänst. Hon trodde det var morgon. Då hon kom in i kyrkan, upp-
täckte hon flera bekanta, som hon inte hade sett på länge. Hon 
tyckte det var egendomligt men stannade en god stund kvar i 
kyrkan. Men så gick det hela upp för henne till slut, och när hon 
ville gå, släppte de inte ut henne. Hon drog av sig kjolen ute på 
kyrkbacken och lät dem få behålla den. När det blev morgon, låg 
kjolen där sönderhackad». 

Samme sagesman säger, att julkärven absolut måste sättas ut 
före solens nedgång. 

Julmaten bestod i de små skogstorpen och backstugorna av lut-
fisk och risgrynsgröt. 

»De döda i släkten kom på besök under julnatten. Det kunde 
hända, att de var trötta och därför måste sängen stå färdigbäddad 
åt dem». Vidare skulle dörren stå på glänt och julbordet dukat 
hela natten åt de döda. I avsnittet om tomtar har jag nämnt, att 
julgröten alltid sattes ut åt tomten på julkvällen. Glömde man 
gröten och stängde man till dörren, kunde tomten hämnas (jfr 
del II). 

Spinnrocken skulle flyttas ut ur huset före jul och fick inte 
tagas in igen förrän efter helgen. Under tiden från nyår till 
Tjugondedag Knut tilläts ingen arbeta med fårull. Allt sådant 
arbete skulle vara avslutat till den 21 december eller senast till 
julafton, ty, hette det, 

året är aldrig så långt, 
att julafton dock blir för trång. 

Inträffar då något överraskande, säger man än i dag, att det 
kommer som julkvällen för käringen, dvs, för den sortens frun-
timmer, som inte blev färdiga med allt arbete före julafton. 

Trettondagen 

Den dagens afton gick stjärngossarna med »ljusa stjärnan» och 
sjöng i gårdarna. Men befolkningen i skogsbygden lärde känna 
denna sed, genom att ungdomar från fjordbygden och jordbruks-
bygden kom på besök med stjärnan och visorna. Till Älgå skogs-
bygd kom de från Jösse-Ny och Sulvik i Älgå. En sagesman minns 
föräldrarnas berättelser: 

»På julkvällen gick bygdingarna med ljuse stjärnan från 
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Sulvik hit till finnskogen. Det var det vackraste och högtidligaste 
under hela julen. De vevade runt på ett föremål, så att det föll 
små stjärnor runt omkring dem. Och så sjöng de. 

Seden och besöken upphörde allt omkring 1870. Det gjorde även 
Luciafirandet». 

En annan sagesman från samma socken säger: »Ljuse stjärna 
spelte di inte i mi ti (f. 1866), men före mi ti spelte di, dä hörde 
jä di tale på. Mattias i Valnäs minns nog Ljuse stjärna, för han 
blir 87 i år». 

Ännu en sagesman får komma till tals: »Erik Persson i Dam-
myren (Älgå skogsbygd) va Herodes i Ljuse stjärna. Dä va där-
för di kallte hömmen Rodis. Han dog på 1880-tale, trolivis 1889 
eller 1890». 

T jugondag Knut 

I och med att Knut-dagen inträdde den 13 januari, var det slut 
med julens alla fröjder och den sköna helgvilan. Då kastades 
julgranen ut på skräpbacken och ett sista kalas hölls i bondbyg-
derna, medan man i skogsbygden nöjde sig med en sup till osten 
och kakebeten. 	 K. A., Älgå, f. 1869. 

H. A., Älgå, f. 1885. 
C. K., Järnskog, f. 1867. 
A. H., Älgå, f. 1871. 
A. J., Älgå, f. 1870. 
A. J., Älgå, f. 1869. 
A. J., Älgå, f. 1866. 
J. M., Älgå, f. 1866. 
Uppt. 1942, 1943 o. 1944. 

Niga för nyårsnget 
Ve ny skulle di ut å nige för ny. Då skulle di väre två å hölle 

varannre i hännene. De fick inte väre tomhänte. Di skulle se på 
nyet å önske säg, va di velle. Å dä slog allt in ågg. 

K. A., Älgå, 1869. Uppt. 1942. 

Helst skulle man vara två och hålla varandra i händerna, då 
man neg för nymånen. 

— »Di feck inte väre tomhänte, å så skulle di se på nyet å 
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önske säg, vad de ville ha. Å då slog allt in ågg. Å så skulle di 
nige för nyet». 

När de kom in, skulle psalmboken slås upp; fick de då upp en 
bröllopspsalm, så skulle de bli gifta eller få vara med på bröllop. 
Höll man pengar, dvs, silver, i handen vid nigandet, skulle man 
bli rik. 	 H. A., Älgå, f. 1885. Uppt. 1943. 

Det talades om att ungdomarna brukade dansa och sjunga en 
visa, som nu är glömd, men den handlade om »niga för ny» och 
»offra för ty». Man brukade kasta en nypa salt eller dylikt över 
axeln under dansen. 	N. A., Järnskog, f. 1866. Uppt. 1943. 

Andra märkesdagar 

Petter katt, dvs. Petri cathedra (22/2), en meteorologisk bemär-
kelsedag, då vinterns välde anses upphöra, kastade en varm sten 
i sjöarna, så isen gick upp, heter det. 

Den dagen tog man märken för kommande väderlek: om det 
på stugans sydsida fanns så pass mycket smältvatten av istap-
parna, att en höna kunde doppa näbben däri, så skulle sommaren 
bli våt och regnig. 

Var det mycken snö den dagen, skulle det därefter töa både dag 
och natt. 

Om Matesmass (24/2) hette det: 
Mates må sett selverskägg 
locker barna uttom vägg. 

Många gamla ansåg denna dag vara första verkliga vårdagen. 
Om vinterkylan var sträng Fyrtio martyrers dag (9/3) och om 

den höll i sig över Gregoriusdagen (12/3), skulle den stränga 
kölden fortsätta i fyrtio dygn. 

Blåste nordan på denna dag skulle nordanvädret fortsätta lika 
länge. Man sade, att de fyrtio martyrerna »slogs mä Gregorius» 
under mellandagarna. Slog kylan om på Gregoriusdagen, då 
sade man, att Gregorius vann striden. 

Såg man »ljuse väger i sjön» efter islossningen bådade det 
torka. Mörka vägar bådade regn. 

Första åskvädret tog man varsel av: blev det kallt därefter, 
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skulle hela försommaren bli kall ända fram till midsommar. 
Värme efter åskan medförde däremot varm försommar. 

Stod skogen snöklädd i advent, följde en regnig försommar och 
goda skördeutsikter. 

Låg isen kvar så länge på sjöarna, att den »ruttnade», blev 
hela sommaren sur och dimmig. Det bådade, att höet skulle 
ruttna på gärdena. 

Om tredje nyet var kallt, skulle vädret bli kallt tre månader 
därefter. Detta ny kallades av en del folk jöning eller jöng. Snöade 
det under tredje nyet, skulle vintern medföra uhejdlit med snö. 

En kall och torr mars månad betydde en våt april och varm 
maj, följaktligen ett gott skördeår. 

G. A., Älgå, f. 1870. 
S. J., Karlanda, f. 1866. 
J. K., Älgå, f. 1874. 
E. R., Älgå, f. 1870. 
A. J., Älgå, f. 1870. 
A. G. H., Älgå, f. 1862. 
N. A., Silbodal, f. 1860. 
Uppt. 1945. 

Har nordanväder rått en längre tid, blir man van vid kölden, 
men slår vinden om, känns den »sur» och bitande. Då har man 
ett talesätt: »Dä inte bätter nytt sönnan än gammelt nolavä'r». 

A. K. N., Älgå, f. 1873. Uppt. 1943. 

Om det på morgnarna efter de båda Mårtensnätterna (10/11 
och 11/11) syns rimfrost på nordsidan av jordfasta stenar, blir 
det försvinter, dvs, mycken snö, före jul. 

Blåste nordanvind Annandag påsk, skulle samma vind blåsa till 
Annandag pingst. 	 N. 0., Älgå, f. 1851. Uppt. 1938. 

Strax före Kyndelsmässan (2/2) skulle man passa på att tvätta 
kläder i sjön, för då var det Jungfru Marie sdpe i vattnet. »Sånt 
skom eller .sån fröe, söm dä blir på vattne om vå'ern när dä stör-
mer, dä kalle di gamle Jungfru Marie såpe. Dä lägger säg söm 
såpeböbbler kring stener i sjö'en. 

Lisa på Byre brukte alltid segge: »Nu ska du passe däg å 
tvätte klä'ane, för nu ä Jomfru Marie såpe i vattne, så då får 
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du klä'ane vite å rene». Å jä bruke allt passe på å tvätte då, å 
klä'ane vart allt så blanke å fine». 

H. A., Älgå, f. 1885. Uppt. 1943. 

Kyndelsmässodagen skulle man se efter i ladan, om man hade 
hälften av höförrådet kvar eller ej. Fanns hälften av höet kvar 
då, visste man att man orkade fö fram kröttra till våren, för 
vid den tiden hade halva vintern förflutit. 

J. K., Älgå, f. 1874. Uppt. 1942. 

Då man gick ut första riktiga vårdagen, skulle man ge noga akt 
på vad slags djur man först fick ögonen på. Var det första djuret 
en groda, skulle man känna sig klompete, trög d lat under året. 
Såg man en ödla, skulle man bli levde d livli. »En vart så gla, 
öm en såg e ödle dä förste på våren», säger en sagesman i Älgå. 

H. A., Älgå, f. 1885. Uppt. 1943. 

Peregrinus (28/4) 

Natten mellan den 28 och 29 april förekom i skogsbygden en 
märklig folksed, som hittills upptecknats endast i Älgå skogs-
bygd i här nedan återgiven form: 

»Så sent som år 1878 begagnade sig en del personer av föl-
jande säkra medel att bevara kreaturen för trolldom och vilda 
djur. 

De skar sig björkvidjor, så många de kunde bära, dessa vidjor 
vredos så att man kunde göra ringar av dem, stora som vanliga 
tallrikar i omkrets. Dessa ringar träddes på ett rep el. dyl., ju 
flera de kunde bära, desto bättre, ty desto större areal fick de 
fredad för rovdjur och annat ont. 

Jo, Gråen var veterligt den siste, som brukade denna metod. Det 
var nämligen min fader (f. 1814), som råkade få höra och se 
honom. De som var med Gråen förde väsen med grytlock och gud 
vet allt de slog med. Det var på natten mellan den 28 och 29 
april. De gick 100 steg och skrek: 

Pergrinus! Bind dina hundar, 
så långt som detta ropet hörs! 

För varje gång de stannade, så kastade de en ring, så gick de åter 
100 steg, skrek av sina lungors fulla kraft och kastade en ring. De 
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kunde ha ända upp till 100 vidjeringar att kasta på detta vis. 
Det blev då en rätt stor betesmark, som de skyddade åt sina djur. 

När de var ute på en sån expedition, då gick de i en cirkel så 
stor, att den skulle räcka att ge bete åt kreaturen för sommaren. 
Så sent som 1878 fanns ingen björn eller varg här, bara någon 
enstaka göpa (lodjur), men Gråen han var sin vana trogen och 
gick ändå ut i skogen och skrek åt vilddjuren». 

E. R., Älgå, f. 1870. Uppt. 1943. 

Många gamla i Älgå kan berätta om att man förr i världen gick 
upp på vissa berg i skogarna och ropade åt Peregrinus, att han 
skulle binda hundarna, men ingen mer än Emil Ryman har kun-
nat erinra sig Gråens tillvägagångssätt. Sedvänjan går även under 
benämningen ulveskriken. 

På Peregrinusdagen gick man nattetid man ur huse för att 
skrämma bort vargarna: De tog lurar och horn med sig och blåste 
i dem, och så läste de en besvärjelse om att Peregrinus' hundar 
skulle försvinna från ett visst område. 	0. S., Köla, f. 1862. 

Uppt. 1952. 

Veckans dagar 

Söndagen var en helig dag. Den som var född denna dag, blev 
synsk, dvs, fick förmåga att se sådant, som andra människor 
inte kunde se. Anna-Maja Nola sjö'en var söndagsbarn och hon 
var så synsk, att hon aldrig vågade gå ut ensam efter mörkrets 
inbrott, då allt trollpack var i farten vissa tider på året. 

På söndagen var det inte tillåtet att sy på kläder. De som bar 
söndagssydda klädesplagg, kunde man inte leta upp, ifall de 
drunknade. Inte heller fick man använda skodon, som var sydda 
eller smorda en söndag (jfr s. 189). Kreaturen fick då munsju-
ken. Bar en död söndagssydda plagg på sig, kunde han inte dö, 
förrän man tog av dem. 

När kreaturen skulle släppas ut på skogsbete om våren, måste 
man se till att det inte skedde på en söndag, eljest skulle man 
bringa olyckor av skilda slag över dem. 

Man tog även tydor om söndag för veckans väder: var vädret 
stormigt på söndagen, sådant skulle det bli resten av veckan. 
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Måndag var bästa dagen att utöva trollkonster på. Den dagen 
kunde man också taga varsel för vädret under kommande vecka. 

Arbetade man för ivrigt på måndagen, blev man lat resten av 
arbetsveckan. Inte heller på måndag borde man första gången om 
våren släppa kreaturen till skogs, om man önskade skydda dem 
för olyckor och sjukdomar. 

Helig torsdag 

Torsdagen höll de gamle för en helig dag. Det var mycket 
man då måste akta sig för. Gick man ut i mörkret på kvällen en 
torsdag, var det farligt att sätta sig på marken utan att först 
spotta tre gånger, »så trollpacket blev varslat». Man måste bära 
en brinnande fackla med sig för att gå säker och slippa oskadad 
fram. Allra viktigast var detta på heliga dagar såsom julkvällen, 
midsommarkvällen och torsdagskvällen, skriver en sagesman till 
utgivaren. 

All kringgärning, dvs, allt slags arbete som hade med snur-
rande hjul att skaffa, var då förbjudet. Den som bröt mot denna 
regel och t.ex. vågade sig på att låta spinnrocken gå en torsdag, 
miste tummen, trodde man. Kvarnhjulen fick absolut inte gå runt 
om torsdagskvällen, för då grep kvarntomten eller forsgubben tag 
i hjulet, så det stannade, såvida han inte blev så förtörnad, att 
han fördärvade hjulet. 

Vad som däremot inte bara var tillåtet utan måste företagas 
på torsdagsnatten t.ex. jordsinggning, bota åkommor, offra åt 
tusser, smida trollkniv m.m. skildras i del II. 

Ville man befria någon, som blivit bergtagen, skulle man ringa 
i kyrkklockorna tre torsdagar i rad, så skulle denne komma till-
rätta. 

Fredag borde man undvika att hålla bröllop på. Dagen var far-
lig, så att den som gifte sig då, blev bergtagen. 

Lördagsaftonen var helig. Då var det inte rådligt att t.ex. sätta 
ut fisknät, ty om man så gjorde, skulle man bli utan fisk hela 
året. 

A. H., Älgå, f. 1871. Brev 1944. 



Kap. XII 

Tattare och skojare 

Tattare eller fanter 

Man kallade dem fanter och talarer. När man fick se dem 
komma, sa man: »Nu kommer dä fanter, nu kommer dä ta'tarer». 

Jag hörde aldrig talas om att de skulle vara finnar utan en 
sorts folk för sig. Inte heller var de zigenare. Det fanns både 
svarta och ljusa typer. De gifte sig mest inom släkten. 

En stor fantesläkt hette Melin och kallades Melin'ane (se s. 
238). Av dem kom många hit. De kom regelbundet varje sommar 
och höst, ibland 7-8, en gång 12 stycken Melin'are till Ramla. 

Artur Ryman var en tid med ett sällskap tattare och tiggde, till-
verkade ståltrådsarbeten osv. 

Även tattare kunde vara ärliga. Vid ett besök i Ramla, då 
Beata i Bastubacken, av tattarsläkt, var med, skar en tattare av 
repet eller tåget på en vedkälke och tog det. Men då sa Beata, 
som ofta stal: »Dette skulle du allri ha gjort, här söm di ä så 
snälle, å våre granner te på köpe». Nästa gång hade hon repet 
med sig tillbaka. 

Tattarna var »bistre te humöre å slogs ofta». De var otrevliga 
och stal mycket, men särskilt i sådana trakter, där de bemöttes 
ovänligt. De levde osedligt, var sällan gifta men sade sig vara det, 
»men dä va allt på nöge börgerlit vis dä». 

Varifrån de kom, vet ej sagesmannen. På vissa platser i trakten 
hade de en liten stuga, t.ex. Bastubacken, Ottebol, Tallåsen (Jösse-
Ny socken), i västra gårdarna i Järnskog samt i Ulverud i Älgå. 

Nu och då gav de sig ut på vandring, besökte alla marknader, 
gjorde hästaffärer m.m. 

När de ämnade sig in i en stuga, skickade de först bara en 
eller två av följet, men om en stund kom det många. En lördag 
kom det 13 stycken in till Löckerns i Nestuga. 

Löss hade de ofta, trasiga och lortiga var de jämt. 
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Tattare och andra tiggare skilde man lätt från varandra. Tat-
tare talade en särskild dialekt, och sinsemellan talade de ett sär-
skilt språk. 

De brukade besöka gård efter gård. Vissa stugor tog de alltid 
in i och stannade där länge, t.ex. i en stuga som ägdes av Ola på 
Ku'el i Västra Sättra. Dit kom de ofta, för Ola var ensam och 
ofärdig. 

Först kom det in en enda och bad att få stanna. »Vi ä bara nö'a 
stöckna», sa han. Men om en stund kom en hel hop, som legat 
gömd i skogen. Gubben kunde inte rå på dem, och det visste de 
så väl. 

De var inte noga med maten. De brukade fråga efter »nö'a höne 
söm ha självdött» eller liknande. De höll till godo med dylikt. Åt 
Ola stekte de fläsk. Om de fick stanna, kunde han få bra med mat. 
Han blev glad och åt mycket. Men han föråt sig på tattarmat, 
och det påstås, att han dog av det. 

När de kom så där många, sa Ola en gång: »Jä trur den Onne 
skiter Meliner, jä, för här kommer den ene ätter den annre». 

Ett annat sådant tillhåll hade tattarna i Ulverud. 
Ofta fick de stanna i stugorna, för man var rädd för dem, »för 

deras straffdommer övver fölk å djur». De kunde få korna att 
upphöra med mjölkgivningen, och de kunde få dem att inte gå 
hem från skogen om kvällarna. 

En ko hos Kristina, stor och grann, mjölkade mycket bra. Men 
så blev hon behandla av Byre-Nils (se del II). Kon brukade alltid 
råma vid fem-sextiden, och de andra korna följde henne så snällt. 
Så snart man lockade, råmade hon till svar. Men Byre-Nils hade 
några konster för sig, så kon slutade råma. Hon kom allt hem, 
men tyst, så de andra korna följde inte med som förut. Och sen 
blev kon sjuk. På flera dar mjölkade hon inte mer än en kaffe-
kopp. Detta hände omkring år 1900. 

Men så fick vi tjursbast av Magnus på rjällbu. Vi kokte bar-
ken, och saften hällde vi i en butelj och sen fick kon dricka ur 
den. Så småningom blev hon bra och mjölkade som vanligt. 

Ett annat tillhåll för tattare var Ropparn i Köla socken, stället 
ligger öster om Skällarbyn och väster om Takene. De hade egna 
stugor där. 

Vid ett supkalas på Ropparn råkade en av dem, kallad Sö-
pappen, i gräl med en annan tattare, drog kniv och skar av en 
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halsåder på den andre. Söpöppen fick sex års fängelse, för den 
andre dog. Käringen hans kallade Söpöppe-Lotta (sö= får, pöp-
pe=spen) . 

I Långserud gjorde två tattare, Alfred Engström och hans fäst-
mö, inbrott omkring år 1910 hos ett gammalt par en nyårsnatt. 
De högg ihjäl dem med en yxa, stal alla värdeföremål och tände 
slutligen eld på stugan för att sopa igen alla spår. Men man fann 
blodspår över Fjällsjön, så de blev tagna ändå. Gubben i stugan 
var halt och hans gumma blind. Om mordet diktades i trakten 
en visa med många verser. 

K. E., Järnskog, f. 1860. 
Uppt. 1942. 

Hemme va dä fanter stött. Di tuk in hos mor mi å velle ha 
nattlogi. Dä va allt fantene, söm lärde mor mi dä mäste. Di lärde 
henne söm te litte betaling. 

Så va dä ett par fantejänter, söm kom rännanes gang på gang. 
Var fjort'ene da kom di hem, så vi ble lett döm. En da ble momma 
(mormor) rasen, så ho geck opp tur sänga å morske så å sa'e: 
'Jä ska fell gäre tå mä dere, jä!' Ho tuk en varmebrann tur spi-
sen, skok den fram å tebaka, så han tuk rekti varme, å så kaste 
ho varmebrannen ätter fantejäntene. Di kom allri mer tebaka i 
mi ti, å ingen tå deras släkt häller. • 

H. A., Älgå, f. 1885. Uppt. 1943. 

En gång, när Kristin var skickeli gammel, för omkring 30 år 
sen, kom en käring in och tiggde. Det var inte första gången. De 
var flera stycken och hade häst och släde. Gubben var med och ett 
par fine döttrer och några ungar. 

Käringen bad att få koka kaffe i en medhavd kastrull och det 
fick hon. Men grädde hade inte Kristin, så käringen måste gå till 
Kajsa, mor till Axel på Ramla, som bodde på Tomta, och där fick 
hon grädde. Men den var så dålig, så det blev som ostekanker 
i koppen. Då blev tattarkäringen rasen, så hon svor och sa: »Dä 
ska dröje länge, inna ho ska få ni:1'n nötta tå mjölka si, dette ska 
ho inte ha gjort för inte». 

Och sen dess blev det som vägar i mjölken för Kajsa, ingen rik-
tig grädde och inget riktigt smör, »om ho också sile, så ho hadde 
dån't». Detta varade en tid framöver. 
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Följet var tattare, gubben hette Sander och hade »görane kru-
sete hår, vådli grant». 

E. R., Älgå, f. 1879. Uppt. 1943. 

Farföräldrarna till Löckens-Anna fick besök av fantefölk, 
talarer. De ville ha mat men fick ingen. Då blev de rasande. 
En käring tog en brödkaka, rullade den över golvet och sa: »Så 
mange ganger söm denne kaka ruller runt, i så mange släktled 
ska barna bli sjuke i dette hus». 

E. R., Älgå, f. 1879. Uppt. 1943. 

Då denna tattarspådom fördes på tal i en grannstuga, berättade 
en sagesman följande: »Tattarkäringen sa, att i det huset skulle 
de bli både halta och sjuka. Dåvarande husfadern blev halt 
av gikt i ena höften. En släkting blev halt och kallades Halta 
på Fallet, en broder till nuvarande frun i huset blev huggen 
i ena benet, låg länge på sjukhus, fick en stor kula i ryggen 
»tå ligginga», hade »släpfot» och dog i hjärnfeber. Två dött-
rar till nuvarande husägaren och hans fru avled i lungtuberkulos. 
En syster till dem har varit sjuklig i hela sitt liv». 

J. K., Älgå, f. 1874. Uppt. 1943. 

Skojare 

Melin'ane kallades en skojarsläkt, som höll till på skilda platser 
i Värmland och som årligen strök omkring på Glaskogen. En av 
dem hette August och fick då heta Melins-August, en annan hette 
Hans och kallades Meline-Hans osv. 

Melins-August var känd för att ibland gripas av ett slags bär-
särkaraseri, då han ofta begagnade kniven. 

Omkring sekelskiftet fanns en dansbana mellan Ulverud i Älgå 
och Dammyren vid gränsen till Järnskog. Där fick Melins-August 
en gång ett dylikt anfall, varom ett ögonvittne, min sagesman, be-
rättar: 

»Han vart rö i öga jamt söm en rasen tjur, å han stog där å 
veve å slog mä arm'ane å denne lange kniven å Lave Sulviks-
borna, att han skulle skäre ihjal döm allihop». 
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Sagesmannen, som tidigare varit skolkamrat med Melins-August, 
tog honom i rockkragen och sade: »Nu får du gi'ddä å bli mä 
hem!» Sagesmannen fortsätter: »Först va ja allt rädd, att han 
skulle kytte på'mmä, men ja va pocka te hogge tag i'en, för 
hålles könne då ha blett falit. Å te sjlut feck ja hömmen allt 
mä'mmä, men han svor å görme hele vägen te Ulvere. Men inna 
han kom te Mörtnäsälva, vart han allt logn». 

Vid Mörtnäsälven bodde Melin'ane i en liten stuga, dvs, några 
av dem. En av dem var Meline-Hans. »Han va uvanle stark men 
logn å veti». Han levde på att kastrera hästar, även hundar och 
katter, och kallades därför rackare. 

När familjen var ute på tiggarstråten, lyckades han alltid få 
något även i stugor, där de övriga av flocken hade misslyckats. 
Han använde sin egen taktik. Om han kom från en stuga, där 
han antingen fått bara lite mat eller ingen alls, brukade han i 
nästa stuga säga: »Denne välsignade mänska där borte, ho gir 
då bort dit siste ho har». Då ville inte andra vara sämre, utan 
alltid fick han något. 

A. G. J. K., Karlanda, f. 1863. Uppt. 1942. 

I Mosstakan, Järnskog, hände på 1850- eller 1860-talet, att en 
skojarkäring kom in och tiggde ull på Nygård av Nygårds-Mari. 
Mari tog fram dålig ull och gav henne. Då satte hon sig och läste: 

Fa'en kan ta både fåra å håra, 
så då inte blir anne än skörven å såra 
på låra, 
när di släpper ut döm te våra. 

Men då blev Mari rädd, skyndade sig att hämta finaste ull, och 
mycket också, och gav käringen. 

E. L., Älgå, f. 1884. Uppt. 1943. 

Andra landsvägsstrykare 

Gris-Ulla, Ull-Elias och Ulle-Maja 

Flerstädes i socknarna på Glaskogen har sagesmän berättat 
både muntligt och skriftligt om de tre landsvägsoriginal, vilkas 
namn syns här ovan. Vad som här berättas om dem, utgör en 
sammanställning av flera sagesmäns berättelser. 



240 

Upprinnelsen till planen att nedteckna sägnerna om denna i 
västra Värmland mycket omtalade trio utgjorde några tidnings-
notiser i lokaltidningarna år 1942, vilka i regel gick ut på att fast-
slå åldern på Ull-Elias till 120 eller 130 år. Han benämndes i 
någon tidning »Nordens äldste värmlänning» och i en annan 
»Värmlands Methusalem» osv. Jag sökte därför upp en grupp 
sagesmän för att få höra, vad ortstraditionen kunde ha bevarat 
om denne åldring och hans kumpaner. 

Elias' fader skall ha hetat Niklas Hån och deltagit i Karl XIV :s 
fälttåg mot Napoleon år 1813. På gamla dar brukade Elias med 
stolthet berätta, att fadern då hade ridit på en vit springare. Enligt 
andra sagesmän skall han själv inte ha haft reda på vem som 
var hans far. Om modern förtäljes det, att hon skall ha haft sitt 
hemvist i Honkamakk (Honkamäki) i Gräsmarks socken. Faktum 
är, att Elias brukade benämnas Hankamakkgutten och modern 
fick heta Hankamakka, så hemorten torde ha varit den nämnda. 

En annan sägen vet förtälja, att Elias skall ha hittats som linde-
barn på landsvägen i Sillerud. »Elias va ett hittebarn. Di fant 
hömmen inlinnad i ett fillepaket på lansvägen, jä trur dä va i 
Sellere». (Seth Björk). Personer födda senast 1850 visste berätta 
för sina barn, att Hankamakka skall ha hittat barnet på vägen 
och tagit sig an det. Hon lär ha avlidit år 1860 i gården Hög, 
Karlanda, då Elias var 13 år. 

Oavsett om Hankamakka var hans rätta mor eller ej, var Elias 
mycket starkt fästad vid henne och tog hennes bortgång osedvan-
ligt hårt. Det berättas sålunda, att den gamla stod lik ute på en 
loge. På kvällen försvann Elias från sitt värdfolk. Vid närmare 
efterspaningar hittade man honom på logen, där han ensam höll 
likvaka över sin hänsovna vårdarinna. 

En sagesman vill sammanställa Hankamakka med den »si-
byllan Annika i Honkamak» (Gräsmark), som Maximilian Axels-
son omtalar i sin bok »Vandring i Värmlands Älvdal», utgiven 
på 1850-talet. 

Gris-Ulla var av finsk börd och skall ha kommit till Värmland 
under eller efter 1808-1809 års finska krig. Sitt namn hade hon 
fått på grund av att hon ständigt drog med sig en kärra, lastad 
med smågrisar, vilka hon uppfödde och sedan sålde. Hon var 
änka men hade haft sin enarmade man med sig från Finland. 
Armen hade han mistat i kriget, sades det. Mannen hette Holm 
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och stugan som de bebodde i Älgå hette Holmerud och var belä-
gen mellan Sulvik och hemmanet Gränsjö. Huruvida Elias Holm 
var besläktad med nyssnämnda finnen Holm är inte känt. 

I femtio års tid skall Gris-Ulla ha drivit omkring på vägarna i 
Värmland. Till slut blev hon alldeles förstörd av värk i benen 
och förmådde slutligen inte gå. Då skaffade hon sig en gammal 
black märr att rida på. Av det ständiga ridandet blev märren all-
deles hårlös på vissa delar av kroppen och fick ett fantastiskt ut-
seende. »Ulla ho vart fördarva i bena, dä va därför ho allti re på 
en vanvårda hästkrake». (Seth Björk.) Gris-Ulla bodde tidvis på 
Holmerud, men Ull-Elias var aldrig bofast där, säges det. 

En sagesman berättar: Gris-Ulla eller Holma var gift med Holm. 
De var båda finnar och kom till Sverige som römlinger från 
finska kriget 1809. Sagesmannens mormor var då ung flicka, 
men Ulla var redan då till åren. De hade en vit märr med sig. 

En gång red Ulla på märren ned till Norra Örsjön i Älgå för 
att bada den. Det var en midsommarafton. Ulla var klädd i får-
päls. »Men har du päls mett i hete sömmer'n?» frågade mormor. 
»Dä som frier för körda, frier frå heten», svarade Gris-Ulla. Hon 
var alltid iklädd »filler å lumptraser å en fårpäls uttapå». Hon red 
nästan jämt på märren, som var skinnlös och hårlös av ridandet. 
Hon gav sig som änka ut på tiggarfärder, hängde en påse på 
vardera sidan om hästryggen samt en hösäck, som hon tiggde hö i. 

När de slog sig ned på Holmerud i Älgå, hade de en ko med 
sig. Det är troligt, att de hade stulit kon efter vägen, för pengar 
ägde de aldrig. De levde helt och hållet på tiggeri. En son hade 
de, som kallades Hunne-Kalle, för han hade alltid hundar med 
sig, dessutom en stor grov käring i sällskap. Han och käringen 
låg ofta nattetid i en stuga, som hette Brobacken, även i Orm-
ängen och Sättra. Gubben Holm och sonen Kalle tillverkade kam-
mar, klädeshängare och dylikt av kohorn. Vanligen var de också 
försedda med en mynningsladdare. Alltid metade de i sjöar och 
tjärnar. Det var gott om fisk på den tiden. (K. A.) 

»Gris-Ulla såg ja månge gånger, för ho bruke ta in hos mor mi. 
Ho veve så mä ull öm vintern. Ho hadde ull kring kröppen å 
kring ulla en schal, så dä ble nock varnt å gött. Dä va därför 
di kallte henne Ulla. 

På huvve hadde ho en bahytt eller ett hylke, di kaller, söm va 
16 Ernvik 
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gjort tå vitt hareskinn, den geck långt ner på halsen å va knöten 
unner haka. Du världen, va ho såg ut! 

Å så hadde ho smågriser mä'ssä, söm ho drog i e kärre. Di 
födde ho opp, å när di ble passli store, så sålde ho döm». (H. A., 
Älgå, f. 1885). 

Under ett besök i Lungsund i östra Värmland födde Gris-Ulla 
en dotter, som hon kallade Maja. Snart fick hon namnet Gris-
Ulle-Maja eller enbart Ulle-Maja. 

»Maja, dä va doter'a hennes. Ho va också klädd på samme 
vise. Iblann hade Gris-Ulle-Maja två, tre klä'e öm huyve. öm 
kröppen hadde ho linne ett långt brett bann, en bre binnel. När ho 
skulle klä på'ssä, börje ho å linne opp unner armåne, så geck 
ho runt, runt, tess ho hadde linne sä änna neröt knä'a, å så spete 
ho fast mä försäkringsnåler. 

När Maja kom in i e stöge, så könne ho allri sette på en stol, 
utta ho sätte sä allti på gölve. Ho va så mjuk i kröppen, ho satt 
jamt söm en lapp». (H. A., Älgå, f. 1885). 

Naturligtvis tiggde de ull vid besök i stugorna, det gjorde alla 
fattiga stackare. Hur och när Elias Holm blev bekant med Ulle-
Maja vet man inte, men de kom i alla händelser att förena sina 
öden, säkerligen utan giftermål. På så sätt fick Elias sitt namn 
Ull-Elias. Han försörjde sig genom att tillverka ståltrådssaker 
och borstar samt genom att fiska. Både han och Maja var ivriga 
fiskare, och det lär knappast finnas en sjö eller en skogstjärn i 
de av dem besökta socknarna, där de inte har fiskat. 

Få äkta par torde ha visat sig så fästade vid varandra som 
dessa landsvägens vagabonder. I yngre ålder hade Elias en inte 
oäven sångröst och vid lägereldens sken brukade han sjunga visor 
för sin älskade Maja. Som äldre hade hans sångröst blivit mindre 
njutbar, men han fortfor ändå att underhålla sin livskamrat i 
timtal, sedan de slagit sig ned vid en sjöstrand för att meta och 
sova. 

Aldrig hörde man talas om att de stal eller lurade någon män-
niska. De var fredligt sinnade och ville helst vara i fred. Alla 
sina tillhörigheter bar de i stora smutsiga bylten på ryggen och 
huvudet, och när man såg dem på avstånd, var det först svårt att 
begripa, vad det var man såg. Byltenas innehåll var egentligen 
värdelösa saker och klädtrasor samt några enkla kokkärl m.m. 

Maja brukade ibland baka bröd, då hon fick låna ugn eller 
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kakehäll att grädda bröd på. »Ho använde sjöpörs, söm ho 
gjorde avkok på, så rörde ho i mjöl å lät dette stå å jäse. Ä dä 
geck allt bra för henne, degen jäste allt opp». (H. A., Älgå, f. 
1885). 

Ulle-Maja korn en gång in i stugan Där nole i Gränsjö, då 
sagesmannen var omkring fem år gammal. Då bar hon en levande 
smågris i sköppa. (A. J., Älgå, f. 1869). 

Ull-Elias brukade gå klädd i tre rockar både sommar och vinter. 
Den kortaste rocken bar han utanpå de båda andra. (A. K. N., 
Älgå, f. 1873). 

Ulle-Maja var trollkunnig, påstod Ull-Elias. Vid besök i stugan 
Nybygärdet i Gränsjö hemman berättade han själv en gång: 
»Maja ho könne allt trölle ho. Då va en kär en gang, söm mötte 
Maja å mäg, å da skratte han öt öss. Men Maja ho ble rasa å 
löve'n då, att du ska få skratte nock, inna du dör. Ä då feck han 
allt åg, för han skratte ihjal säg». (G. N., Älgå, f. 1877). 

Elias fick en gång omkring 1929 nattlogi i Delfinas föräldra-
hem. Han kom då från släktingar i Ny socken, men de ville inte 
veta av släktskapen och körde ut honom. Elias var förbittrad på 
dem för detta. Om natten steg han upp, gick av och an i rummet 
och »präkke, sang å geck an. Han hadde hatt tämli bra sang-
röst, men nu va han för gammel. Han blanne ihop biter tur viser 
å psalmverser å i präkken blanne han lickt å olickt. Han va arg 
på släkta å präkke öm den». (E. A., Älgå, f. 1897). 

Elias hade nog förstånd, men han gjorde sig dum, säger en 
sagesman. Han var dödligt rädd för hundar, kor, hästar och 
tjurar, i varje fall bar han sig åt, som om han var rädd för dem. 

En gång, när sagesmannen var pojke, gick en tjur på bete i 
en hage. Tjuren bölade och då hörde sagesmannen, att någon 
skrek borta i vägen. Det var Ull-Elias. Han vågade inte gå ett 
steg längre. Sagesmannens far frågade, varför han skrek. »Tjur'n 
han börer må så besätt!» ropade han. Han menade, att tjuren 
ämnade taga honom på hornen. Men tjuren hade inte ens hotat 
Elias med sina horn. För resten var det bara en tjurkalv, som 
gick på bete i hagen. (A. K. N., Älgå, f. 1873). 

Är 1907 avled Ulle-Maja och begravdes på Holmedals kyrko-
gård. Hon var vid den tiden skriven i den församlingen. Elias 
sörjde henne alldeles okrestlit. Efter hennes död bar han alla 
hennes tillhörigheter med sig, vart han gick och han hade helt 
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upphört med att sjunga visor. Han påstod, att han kunde tala 
med henne genom ett långt snöre, som han fästade i en trädgren 
med ena änden och den andra änden i sin alltid medförda kaffe-
panna, vilken tjänstgjorde som ett slags mikrofon. Man såg honom 
ibland sitta vid vägkanten och hålla långa »telefonsamtal» med 
Maja. 

Han gav sig ingen ro, förrän kyrkorådet lovat honom att sätta 
en namnplåt på Majas enkla gravvård. I annat fall kunde han 
inte vara säker på att få gråta på rätt gravplats, anförde han som 
skäl för sin begäran, vilken lär ha villfarits. 

Elias Holm var född i Gräsmark år 1847 och avled på Stavnäs 
ålderdomshem 1935, uppges det. Ett par gånger hade man hittat 
honom svårt sjuk ute på vägarna. In i det sista ville han vara ute 
och vandra, han trivdes inte inom fyra väggar. 

Någon Methusalem var han alltså inte, men 88 år antar man 
att han blev. 

S. B., Glava, f. 1869. 
K. A., Älgå, f. 1869. 
H. A., Älgå, f. 1885. 
A. K. N., Älgå, f. 1873. 
G. K. N., Älgå, f. 1877. 
A. J., Älgå, f. 1869. 
C. J. K., Karlanda, f. 1879. 
N. A., Silbodal, f. 1860. 
S. A., Jösse-Ny, f. 1850. 
A. L., Glava, f. 1870. 
A. 0., Älgå, f. 1878. 
E. A., Älgå, f. 1897. 
Uppt. 1938, 1942, 1943 o. 1946. 
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Original 

Storefien 

I Sättra väster om Gränsjö hemman i Älgå bodde en finnättling, 
som egentligen hette Anders Jansson men i dagligt tal kallades 
Storefien. Namnet hade han fått under den tid, han arbetade vid 
patron Rhodins ångsåg i närheten av Älgå bruks herrgård. En 
annan sågverksarbetare, som var från »finneskogen» i Älgå lik-
som Storefien, men som i motsats till denne ovanligt storväxte 
finnättling var liten till växten men också hette Anders, benämn-
des Lellefien. 

Storefien var född 1814. Redan som ung gjorde han sig känd 
för ovanliga kroppskrafter. Han arbetade då åt ägaren till Kop-
poms bruk i Järnskog, mestadels med kolning i skogen. Åtskilliga 
gånger fick han åtfölja patronen på hans affärsresor till Kristia-
nia i Norge och tjänstgjorde då som kusk och »livvakt». På den 
tiden lär det ha funnits rövare på gränsskogen, som överföll väg-
farande och plundrade dem på ägodelar och pengar. 

På ett ställe i den norska huvudstaden, som sagesmannen kallar 
»Vattlands bro», brukade patronen taga in och Storefien placerade 
sig utanför dörren och höll vakt. Själv berättade han för min 
sagesman följande: »En fillefant (trashank, rövare) tare säg en 
gang inte'mmä (smög sig intill). Fa'en bräcke mä, öm du röver 
mä, sa jä, da slör jä däg i tusen filler. Jä tuk'en övver nacken, 
gjorde en släng mä'en å smocke klä'ene tå'en, ackurat söm en 
smocker skinne tå en orm». 

Storefien hade nävar så stora, så han kunde lyfta en vanlig tall-
rik med en hand. Han hade ett specialgrepp, vilket han beskriver 
i det nyss citerade: medan han fasthöll sitt offer med ena handen, 
drog han med ett kraftigt tag rock och byxor av den stackaren 
och släppte honom. Han kallades i Norge »den digre svensken» 
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och han var allmänt fruktad av det slödder, som höll till på 
krogarna nere vid hamnen. 

Min sagesman, född på gården Tomta i Älgå Gränsjö, där också 
Storefien var född, berättar att hans fader en gång hade tingat 
Storefien till att odla upp en mindre mosse på ägorna till Tomta. 
Storefien var då en gammal man. »1 mossen fanns det en mängd 
stubbar och rötter efter gamla träd, men då Storefien fick grepp 
om dem, kom de upp fortare än kvickt. Det knakade, när de 
fläktes sönder av hans stora, knotiga nävar. Jag var honom be-
hjälplig många gånger och tyckte ofta, att det var synd om den 
gamle. Han var nämligen mycket fattig och bodde i en eländig 
gammal stuga i Sättra. Vänliga och hjälpsamma grannar bar till 
honom av livets nödtorft på gamla dagar. Men aldrig hade man 
hört honom beklaga sig». 

Sagesmannen förtäljer ytterligare prov på hans styrka: »En 
gång i sin ungdom var Storefien på julbal på ett ställe på Kar-
landa finnskog, som hette Krusenholm. Det ägdes av en garvare 
vid namn Silvius. Även denne var känd för oerhörda kropps-
krafter. Hur det var, kom de båda jättarna att brottas. Det hela 
hade satts i scen av Storefiens kamrater, vilka ville se, vem som 
skulle avgå med segern. Någon ovänskap mellan de brottande var 
det alls inte fråga om. 

När de hade brottats en stund, ropade Storefien: »Nu ska 
mällavägga ner » Det var en plankvägg, som skilde rummen åt. 
Och därmed slog han garvare Silvius i väggen, så den rasade ned 
och en kakelugn följde med i fallet. Sedan var det slut på den 
julbalen. 

En annan gång hade en bonde i Ränkesed (Älgå) tingat näver av 
Storefien att användas till taktäckning. När denne hade samlat in 
tillräckligt med björknäver, axlade han den väldiga bördan för 
att på en smal och stenig skogsstig taga sig fram den millånga 
vägen från Sättra till Ränkesed. 

Det var på sommaren. När Storefien nådde till Pyttemyrarna, 
stod tuvorna röda av hjortron. Han började smaka på de härliga 
bären, men det föll honom inte in att lägga av sig den stora näver-
bördan. Den låg kvar på hans breda rygg. Han måste ha tett sig 
fantastisk, där han gick från tuva till tuva på myren och plockade 
i sig hjortron. 

Han hade så när skrämt vettet av ett par fruntimmer, som 
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också plockade hjortron längre bort på myrarna. När de fick syn 
på den underliga figuren, tuk de te beninga. De kunde inte 
avgöra, om det var djur eller människa. Hemkomna berättade de, 
att de hade sett nå anskreimlit uppe på Pyttemyrarna. 

Inte lång stund efter dem kom Storefien knallande Ränkeseds-
gatan fram med sin näver. Då fick man förklaringen. Bonden i 
gården vägde bördan och fann, att den höll drygt nio lispund, 
alltså omkring 80 kg. Själv kallade Storefien en dylik börda en 
liften pjonk, en obetydlighet. 

Storefien var särskilt förtjust i vaffler och lagade ofta till 
våfflor i sin primitiva spis eller gruva, som man kallade spisen. 
Det tillgick så, att han av skrädmjöl, vatten och litet salt gjorde 
en deg. Degen lades i ett våffeljärn, med ena knät klämde han 
ihop våffeljärnet, den på kanterna utklämda degen åt han upp 
och det övriga innehållet gräddades. 

»Då aller bäste i vala» var eljest stora fina potatisar och då 
kolen vid milans utrivande var stora och fina, ansåg Storefien. 
»Det styggaste i världen var åskan och döinger», brukade han 
också säga. 

Besynnerligt nog var denne väldige jätte rädd för åskan. Den 
hade en gång slagit ned alldeles utanför hans stugfönster, då han 
satt där innanför. Av lufttrycket kastades han ut på golvet och 
dånade av. Sen dess fick han stor respekt för åskans kraft. 
Döm ger eller gastar, som enligt vad folk påstod, kunde krama 
livet ur en mötande människa, var han också rädd för. 

Om höstarna brukade Storefien ligga vid Norra Yxsjön och 
kola. Han bodde i en kolarkoja nära Yxsjösågen. Ungdomar 
från gårdarna i trakten brukade smyga sig dit för att lyssna på 
Storefien, som alltid pratade högt för sig själv. Då brukade de 
få roligt. 

»På siste åra va Storefien söm ute på sockna. Anna i Ormänga 
hade tatt'en te'ssä för e ti. Jä tjänte där den ti'a. Han va sjuk å 
gammel, han va fell 80 år eller så. 

I stuga si i Sättra brukte han ha en stockell i spisen. Nöga säng 
hadde han allri, hare en langstol eller langbänk, di kaller. Allt 
ätter söm stocken brann unna, så flötte han sä nämmer å näm-
mer. Te sjlut satt han må ryggen alldeles inpå glöra, å där ble 
han sett'nas å där brukte han allt sömne för dä måste å sette 
te möran. 
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Storefien va förfärdeli stor å bre. Dä geck '<it attan (18) arner 
vammel te rocken hanses. Ongdomera brukte allti hölle te utta-
för stuga hanses å kike i fönstre, när han pysjle därinne. När 
han stekte vaffler, så roppe di på fönstre: 'Du lägger på för mö'en 
smet' å tocke. Te sjlut feck dren så rasen, så han tuk käppen å 
ruse ut, men då va dä allt bäst, att di passe säg å tuk te bens». 

Under de sista levnadsåren blev alltså Anders Jansson omhän-
dertagen och utackorderad på sockna, som det hette. Den lägst-
bjudande fick försörja honom på fattigvårdens bekostnad. 

Den av mina sagesmän, som har berättat det mesta om Store-
fien, Emil Ryman på Tomta, fick också bevittna hans sista färd. 
»Är 1896, en kulen decemberdag, såg jag en hästsläde komma 
farande förbi min dåvarande bostad. På släden stod en enkel 
svartmålad kista. Jag tänkte med vemod på den som vilade i den. 
Det var Storefien, Anders Jansson. En lång levnad i yttersta fat-
tigdom, i försakelser och umbäranden, hade lyktats. Han var 
på väg till den sista vilan i Älgå kyrkogårdsjord». 

E. R., Älgå, f. 1870. 
M. A., Älgå, f. 1878. 
K. A., Älgå, f. 1869. 
Uppt. 1942, 1943 o. 1946. 

Storsko-Nils och Vildsvensken 

Storefien hade två bröder, som inte stod honom efter i kropps-
storlek, styrka och vighet. Även de var fruktade för sin enorma 
muskelkraft. Den ene hette Nils Jansson men kallades ibland 
Storsko-Nils, ibland Tilla eller Tille-Nils. Det förra namnet erhöll 
han på grund av sina stora fötter och näverskor, det senare på 
grund av sin enastående färdighet att klättra uppför trädstammar. 
På grund av att han oftast sysslade med tjärbränning, var han i 
ständigt behov av töre och klättrade ofta i träden för att komma 
åt töreskater, törerika grenstumpar. I ortsdialekten kallas spill-
kråkan tilta, och så fick han benämningen efter denna hack-
spettf ågel. 

Han höll i flera år till i trakten kring Norra Yxsjön väster om 
Sättra, där han eljest bodde i samma stuga som brodern Store-
fien. Så länge det fanns törved att tillgå i skogarna, brände han 
trätjära och kokade beck, vilka produkter han sedan själv avytt-
rade nere i Glavsfjordsbygderna. 
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I likhet med sin äldre bror gav han sig ut när som helst på 
dygnet för att hämta ved till elden i gruvan, som den öppna 
spisen i stugan kallades. Storefien höll till i ena kammaren, 
Tilla i den andra. Man kunde se eller möta en av dem komma 
dragande med vedkälken till och med på julmorgonen. Sedan 
Storefien hade avlidit 1896, bodde Tille-Nils ensam i stugan men 
levde inte många år därefter. Även han måste tagas om hand av 
socknen på gamla dar. 

I brödernas stuga i Sättra brukade man, då de var unga, få 
samlas till dans. Musiken på fiol och dragspel sköttes omväxlande 
av Sågern och hans två söner Anders och Karl, som bodde i 
sågarbostaden vid Norra Yxsjön, vidare av Fallander i Gränsjö, 
samt Johannes Andersson i Bastubacken, Älgå, gemenligen kallad 
Pliten. Om den sistnämnde heter det: »Han va inte så rar te 
spele dragspel. Sjal sa han, att nu för ti'a ska di ha noter när di 
speler, då behövver allri jä, sa han. Han påstog, att han en gang 
hadde spelt örgel i Karlanda körke och hadde sönge så start, så 
körkvägga sprack». 

Storsko-Nils hade en myrstack inne i sitt rum. Min sagesman 
var ofta som pojke inne hos den då ensamboende gubben och 
iakttog, då han med socker matade myrorna. 

Vild-svensken var en tredje broder till Storefien och hette 
Johannes Jansson. Sin speciella benämning erhöll han i Norge, 
dit han i likhet med sin äldre broder Anders ibland fick åtfölja 
någon brukspatron i egenskap av kusk och »livvakt». Brukspatro-
nerna hade sina viktigaste affärsförbindelser i grannlandet. Från 
västra Värmland var det betydligt lättare att färdas dit och vägen 
var kortare dit än till Karlstad. På sina affärsresor till Kristiania, 
Fredrikshald och Kongsvinger samt några marknadsplatser i 
Österdalen hade de ganska avsevärda penningsummor på sig. Vä-
garna genom de stora skogarna var osäkra och på vissa ställen, 
där vägen var särskilt svårframkomlig, hände det ännu i förra 
hälften av 1800-talet, att rövare låg på lur. Men den som hade 
Vildsvensken som livvakt behövde inte vara rädd. 

I regel tog brukspatronerna in på något logi eller näringsställe 
vid »Vattlands bro», som sagesmännen har mycket att berätta om. 
Där gick det ofta vilt tillväga. Mellan norrmän och värmlänningar 
rådde fiendskap. Svenskarna talade hånfullt om »bagg'ane», norr-
männen om »svenskeradden». Ofta blev det slagsmål, då de rå-
kades i städerna och på marknadsplatserna. 
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Vild-svensken var i vanliga fall from som ett lamm. Han bru-
kade roa småbarn vid »Vattlands bro» i Kristiania med att 
slänga ut en nypa kopparslantar på gatan och se på hur de slogs 
om mynten. Sedan han en gång hade gjort så, behövde han bara 
visa sig på gatan, så omringades han av skrikande trasungar, 
som bad honom kasta slantar. 

Öknamnet fick han på följande sätt. En gång hade han gått in 
på en ölkrog nere vid hamnen i den norska huvudstaden för att 
släcka sin törst. Han väckte uppseende på grund av sin storlek. 
Som vanligt var han iförd vadmalskläder och verkade säkert im-
ponerande med sin väldiga ryggtavla och sina släggor till nävar. 
Men stryk skulle en svensk ha, den saken var klar. Snart smet 
det in på krogen allt fler norrbaggar, som tydligen hade ont i 
sinnet. Johannes satt där ensam vid ett bord med sitt ölglas, men 
då han märkte, att folksamlingen såg otrevlig ut, flyttade han 
bordet, så det blev stående mitt under en taklampa, som hängde 
i järnkedjor från taket. 

Efter att de sedvanliga glåporden hade börjat hagla och hotet 
om stryk blev irriterande, reste sig Vild-svensken plötsligt, ryckte 
med ett enda ryck ned taklampan, använde den som sopkvast och 
hanterade sina antagonister så hårdhänt, att flera av dem blev 
liggande på golvet. De övriga tog till schappen. Krogvärden krävde 
honom på ersättning för sönderslagna stolar och bord, men Vild-
svensken hävdade, att det var han, som hade blivit anfallen och 
att han hade måst freda sitt liv. Efter den betan fick han vara i 
fred, när han hade ärende in på krogen. 

Andra sagesmän vet berätta, att det var en klocka med lod, 
som Vild-svensken begagnat som vapen under bataljen. 

Johannes, som var född omkring 1820, avled först av de tre 
bröderna, troligen på 1880-talet. Han bodde inte i stugan hos de 
andra bröderna utan hade en koja vid Norra ,Yxsjön. Han sysslade 
med kolning, tjärbränning och beckkokning samt tog näver i 
skogarna och sålde. 

K. A., Älgå, f. 1869. 
J. M., Älgå, f. 1866. 
A. A., Älgå, f. 1864. 
C. J. F., Älgå, f. 1872. 
Uppt. 1938, 1942 o. 1943. 
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Erik i Gredna 

I sin ungdom tillhörde Erik i Greåna Värmlands fältjägarkår 
på Trossnäs och erhöll som fältjägare namn efter torpet Greåna 
och kallades följaktligen Gren. Han var född på 1820-talet i Älgå 
socken och var broder till Rolissa, hustru till Rolissen 1 Dam-
myren, Sättra. Erik Gren var mycket stolt över jägarnamnet 
Gren. Hur han hade blivit antagen vid nämnda jägarkår, trots 
att han varken kunde läsa eller skriva, är inte känt. Inte heller 
kunde han uttala ett enda ord alldeles rätt, utan hans tal liknade 
mest ett småbarns. Stugan Greåna var liten och dålig, men där 
levde han i många år tillsammans med sin hustru, som var an-
skrämligt ful. De hade två söner och en dotter, vilka alla som 
vuxna emigrerade till USA och därefter sällan lät höra av sig. 
Slutligen glömde de alldeles bort sina gamla föräldrar. 

Erik var ett original, oerhört barnslig och okunnig, men han 
hade ett ettrigt humör, som stundom tog sig besynnerliga uttryck. 
En gång hade en främling kommit till Greåna, då Erik var ute 
på flottningsarbete. Främlingen hade antagligen aldrig skådat 
make till anskrämligt kvinnfolk och bad att få fotografera henne. 
Det gick ju för sig och som ersättning gav han gumman en två-
krona. Vid hemkomsten upptäckte Erik tvåkronan och frågade, 
hur hon hade fått den. Hon berättade alltsammans om fotografen. 
Då rann sinnet på fältjägaren, som hade sin helt privata mening 
om vad det innebar att ha blivit avfotograferad. »De skickar 
porträttet till hundturken och sen dödar de dej med detsamma» 
skrek han upprörd och arg, sprang ut i vedboden efter yxan och 
satte iväg efter främlingen. Han ropade, att han skulle hugga 
ihjäl honom. 

När han hunnit fram till gården Glasnäs norr om Greåna, 
rusade han in i köket och frågade, om främlingen hade synts till. 
Denne hade nyligen lämnat gården och fortsatt norrut. På frågan, 
vad det var fatt med honom, redogjorde Erik för vad som hade 
hänt. Man skrattade• förstås åt hans fantasier om »hundturken» 
och rådde honom att lugnt vända om hem igen. Han blev inte 
mördare den gången åtminstone. 

När det inte var flottningssäsong, brukade Erik kola i skogen. 
Han ägde ett mindre skogsskifte och hade där kolat en mindre 
mila, som gav fem stigar träkol. Det var i början av 1870-talet, 
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då efterfrågan på bl.a. träkol var livlig efter fransk-tyska krigets 
slut. Uppköparen betalade 17 kronor pr stig, om kolen fraktades 
till Ottebols järnvägsstation i Jösse-Ny, som var närmaste station. 
Vägen dit var drygt två mil. Erik ägde en gammal hästkrake och 
körde sina kol till Ottebol. När sista kolryssen var levererad, ville 
han förstås ha betalt. Som alltid var han i stort behov av pengar. 
Enligt uppgörelsen skulle stinsen vid Ottebol betala alla kol-
leveranser. Stinsen, som kallades Flacken, var en skojare och 
brydde sig inte om att lämna Erik någon likvid. Han blev till-
sagd att infinna sig en annan utsatt dag. Så måste han åka till-
baka den långa vägen för att återkomma längre fram. Den dagen 
hade stinsen tillsammans med några likasinnade kumpaner hittat 
på att de skulle lura Erik vända sig till brukspatronen på Sälboda 
bruk, beläget i Gunnarskogs socken och en mil norr om Ottebols 
station. Sådana tilltag räknades som skämt förr i världen. Erik var 
som vanligt lättrogen och gick till fots till Sälboda. Inne på bruks-
kontoret begärde han i barsk ton att få likvid för sina träkol. 
Patronen och bokhållarna trodde, att Erik var sinnesrubbad, som 
inte ville lyssna till deras argument utan uppträdde ganska oför-
skämt och påstridigt, därtill instruerad av stinsen och hans kum-
paner. Hans humör tog överhanden, han gormade och svor, tills 
personalen kastade ut honom. De hade ju aldrig hört talas om 
Erik i Greåna eller hans kolleverans. Vid återkomsten till Ottebol 
fick han inte heller där några pengar utan endast skrattsalvor. 

Han hade tillryggalagt hela vägen till fots. Ursinnet lade sig 
inte, och när han nådde gården Tomta i Gränsjö, steg han in till 
gårdägaren Anders Arvidsson År&I och klagade bitterligen över 
sin penningnöd och över den behandling, han fått utstå. Han 
hade beslutat sig för att öppna process mot stinsen vid Ottebol och 
därvid anlita domkapitlet! Både Flacken och personalen vid Säl-
boda skulle bli avskedade, det skulle han stå man för. 

Årål hade själv stora kolleveranser vid Ottebol och ämnade sig 
dit endera dagen för att hämta likvid. Han lovade Erik taga ut 
hans fordringar, om han ville lämna honom bevis på att han hade 
levererat kolen. Det gjorde Erik gärna och År61 gav honom tjugo 
kronor i förskott. Så småningom fick Erik sina pengar och Flac-
ken hade fått sig en allvarlig skrapa. 

En annan sagesman berättar, att Erik var så härdad, att han 
även vintertid gick med »hele bröste öpe, å brösthåre va vitt tå 
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&öst öm vintern. Han brukte allri unnertröje eller unnerbyxer 
(kalsonger). Han va stor te växten å falit stark. Han svulke 
(klådde upp) Molander en gang mä en enepåk». 

Erik ägde en gammal hästkrake, som han skötte på sitt eget 
sätt. Han hade den fixa idén, att det skulle lyckas honom att så 
småningom vänja hästen av med att dricka och sedan också med 
att äta. Han hade intet begrepp om att han därmed bedrev 
djurplågeri. 

En novembersöndag skulle Erik och hans hustru fara till Älgå 
kyrka. Som vanligt hade den gamla hästen gått ute under natten. 
Tidigt steg Erik upp för att sela hästen för släden, då vägen till 
kyrkan var lång. Hästen låg på en tuva nere vid älvstranden. 
Erik hämtade en träpåk, började slå kräket och svor och skrek, 
att den skulle resa på sig. Men hästen gjorde inte en rörelse. 
Den var död. Troligtvis hade den dött av det iskalla frostiga 
gräset, som den hade betat av under natten eller av svält. 

Även en ko fanns på Greåna. Till färgen var den grå som en 
älg. Under älgjakt tog en jägare fel och trodde kon var en älg, 
så han sköt kon för Erik. Händelsen utspelades på höjden ovan-
för Glasnäsgruvan. Skytten blev rädd och vräkte ned kon i ett 
av gruvhålen utan att tala om det för Erik. De bodde grannar 
och om någon tid talade han om att han hade råkat skjuta kon, 
men han erbjöd ingen betalning. 

Om någon beklagade stackars fattige Erik för förlusten av kon, 
den enda han ägde, gjorde han sig käck och svarade: »Det var då 
för väl, att olyckan drabbade den som tål. Det hade varit värre, 
om det skett för en fattig krake». 

En vacker dag beslöt han sig för att sälja en del av sitt lilla 
skogsskifte, närmare bestämt ett område av 400 alnar i fyrkant. 
Då köparen i kontraktet skulle sätta in ytinnehållet, yttrade den 
okunnige Erik: »Sätt dit en nolla till för säkerhets skull». Han 
gjorde så. Därmed berövades Erik all sin skog. 

Inte långt därefter måste Erik och hans gamla gumma utackor-
deras på socknen. Det skedde på en s.k. fattigauktion, eftersom 
Älgå socken inte hade något fattighus. De hamnade hos en familj, 
som bodde på torpet Skåra under säteriet Berg vid Glavsfjorden. 
Där framlevde de under stor fattigdom sina återstående levnads-
dagar. 

De skall av avlidit i början av 1900-talet och begravdes på 
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Älgå kyrkogård. Deras sorgliga öde liknade många andras vid 
samma tid. 

E. R., Älgå, f. 1870. 
J. K., Älgå, f. 1874. 
G. E., Älgå, f. 1906. 
Uppt. 1943. 

Lacken 

Nils Olsson hette han och var född i en stuga, som kallades 
Pettersbacke och var belägen i Ulverud, Älgå socken. Födelseåret 
var 1851 och dödsåret 1940. De senare levnadsåren bodde han i en 
stuga, kallad Linhöjden. 

Lacken var en av de sista gamlingar i trakten, som på fullt 
allvar trodde på och själv praktiserade svartkonst. Min första 
bekantskap med honom går tillbaka till år 1934. Han brukade 
komma in i min bostad med ett knippe fisk och då hade vi våra 
pratstunder. Han var särdeles primitiv till läggning och tänke-
sätt. Ofta var hans naivitet roande och kostlig. 

En gång kom vi att samtala om Mussolini, som just då lät myc-
ket tala om sig för anfallet på Abessinien. Lacken kallade landet 
»Assibinien» och angriparen fick heta »Musseline». Han kunde 
inte begripa, varför man tillät italienarna att anfalla abessinierna 
och döda en mängd oskyldiga människor. Särskilt förbittrad var 
han på Mussolini. Om denne yttrade han en gång: »Könne di 
inte sätte öpp ett högt staket kring Musseline, så han inte får 
förstöre på dä vise å dä blir fre för den indioten». En dylik åt-
gärd tyckte han skulle kunna hjälpa. 

Vi kom en dag att tala om Amerika och utvandrarna från Älgå 
socken. Han hade den bestämda uppfattningen, att avståndet till 
Amerika var betydligt kortare än till Stockholm. På min fråga, 
varför han trodde det, svarade han: »Dä begriper du väl, att dä 
tvonget tå väre länger te Stockholm, för ifrå Amerka får jä brev 
lell, men näggum jä får brev frå Stockholm». Han hade själv 
släktingar i Amerika men inte i vår kungliga huvudstad. Ett land, 
som släktingar skickade brev ifrån, kunde ju inte vara så avläg-
set. Så enkelt var det med den saken. 

Om Sveriges storlek och om avstånden i vårt eget land hade 
han synnerligen oklara begrepp. Jag vet inte, om han någonsin 
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hade kunnat läsa och skriva, men på gamla dar kunde han det 
i varje fall inte. 

Vatten och renlighet hyste han skräck för. När en granne en 
dag frågade honom, om han skulle följa med till sjön för att bada, 
ropade Lacken helt upprörd efter honom: »Va du gär, så gå 
inte i sjö'en! Då då falierste du kan ta däg för så här mette på 
dagen å i denne heten. Du drar rene dö'en på'ddä, öm du dä gär!» 

I hans långa toviga man sattes ingen kam, förrän någon vänlig 
granne erbjöd sig att klippa honom. Då fann man avbrända 
tändstickor, bitar av halmstrån och annat smått och gott i håret. 

Han var nästan okänslig för köld och smärta av alla slag. En 
tidig och kall höstmorgon med rimfrost på marken korn jag 
gående över gården vid Linhöjden. Jag var ute på en jakttur. Döm 
om min häpnad, då jag får se den då 88-årige gubben ligga ute 
på bara marken med en jordfast sten till kudde och en vanlig 
kavaj över sig. Hur länge han legat där, vet inte jag. Han sov 
så hårt, att han inte hörde mina steg. 

En älgåbo, som kamperat tillsammans med Lacken i drygt 
femtio år, har berättat ett och annat om honom, som här skall 
återges. 

»År 1888 var Lacken och jag tillsammans första gången. Då 
bodde han i Ulverud, på Pettersbacke, hans far ägde det stället. 
Efter sin fars död började Lacken slå på stort, han byggde uthus 
och reparerade stugan. Då var han i arbetstagen, vill jag lova. 
Men inte långt därefter tröttnade han och började göra hästaffärer 
och förlorade pengar på dem. 

I sin välmakts dagar kunde han vinterföda två kor, men skul-
derna växte och år 1902 nödgades han sälja stugan och egen-
domen till handlanden på Tomta. Lacken fick undantag och 
bodde kvar till 1905 eller 1906. Sedan arrenderade han Linhöjden 
av Johannes Olsson i Fröbol. 

En vinter var vi tillsammans och högg timmer i skogen. Lacken 
höll ut från jul till Vårfrudagen. Det var nog den längsta arbets-
tid, han någonsin hade presterat. Undan för undan förlorade han 
lusten att hänga i och arbeta. En stund arbetade han ivrigt, men 
länge varade det aldrig. Att tröska och slå med lie var han där-
emot en överdängare i. 

En dag gick vi på jakt till Norra Yxsjön. Då tog vi in hos 
Storefien (se s. 245), som hade en koja vid sjöns nordligaste 
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vik, inte en kolkoja utan en som han uppfört som bostad, 
medan han låg där och brände trätjära. Det blev kortspel, men 
under spelets gång somnade Storefien. Lacken blev arg och 
ropade: »Du drömmer du, men dä va jä söm vann!» 

Så jagade vi hare vid Fjuserudssätern. Länge stod jag på mitt 
pass, utan att det small från Lackens håll. Men långt om länge 
hördes ett skott från honom, drevet hade alltså gått fram till 
honom. »Feck du ha'ern?», ropade jag. »Fa'en heller, dä kom e 
stor stygg svart käring å tuk ha'ern!» Han syftade på skogsrån. Vi 
hade jagat denna hare från klockan sex till klockan elva. »Ha'ern 
reste» (försvann), sa jag. »Ja, sätt du bicka på spöre, så får du 
sel», sa Lacken. Jag försökte, men tiken fick inte upp något spår. 
Nog var det konstigt. 

Lacken kunde vara utan mat i två dygn. År 1894 på höstsom-
maren kom han en lördagskväll och ville ha mig med på jakt. 
Det bar iväg mot Fjällbodaknatten och vi hamnade till slut vid 
Södra Mjögsjön och kom fram till Ulvshuvdane i Järnskog. Hela 
söndagen från tidiga morgonen till sena kvällen gick vi i skogen 
utan mat, så jag blev alldeles uthungrad. Men Lacken ville inte 
höra talas om mat. Han kunde inte begripa, att jag blev så 
hungrig. 

Lacken var eländig (styv, uthållig) att vaka och supa. Han 
kunde hålla sig vaken hur många nätter som helst och supa så 
mycket som helst. 

Hans barndom hade varit förfärligt fattig. En gång tvingades 
han gå till en grannes potatisland och stjäla nysatta potatis och 
äta dem för att inte svälta ihjäl. Lacken var född 1851, och 1868 
var det hungersnöd i trakten». Så långt Lackens granne. 

I sin ungdom vandrade han mången sommar till Norge och 
brukade då arbeta hos en gartner (trädgårdsmästare) i Oslo. Sista 
gången arbetade han där år 1890. På dit- och hemvägen livnärde 
han sig av skogsbär och fisk, som han metade upp i sjöarna, 
ibland tog han lax i älvarna. Under sina sommarvandringar till 
Norge gick han alltid barfota. I god tid tjärbrådde han fötterna i 
flera omgångar och lät trätjäran torka in varje gång. Slutligen var 
fötterna försedda med en rätt tjock tjärsula. 

I Kristiania träffade Lacken Lina, dotter till en husman, f.d. 
soldat och sedan skomakare. För henne hade han utmålat stugan 
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Pettersbacke som ett litet paradis. Den förut citerade grannen till 
Lacken beskriver bostadens verkliga utseende: »Dä va sönn öm 
henne, Lina, när ho kom te Lackens stuge i Ulverud. Då va ett 
litte trangt rom, en svart spis, en langbänk å en stol — dä va 
allt — inte ens e säng. Lina ble förfäli lessa å besviken, kan en 
vete, ho geck ut å sätte säg på en bänk å gret. Men dä dröjde 
inte länge, förr'n ho hade gjort rent i staga». 

Lacken var tydligen begåvad med vad man kallar järnhälsa. 
Först som 80-åring behövde han söka läkare. Hela sin tid hade 
han begagnat trätjära och fotogen som hälsokurer. På spisel-
kransen i Linhöjden såg jag en mängd små plåtburkar av olika 
slag, vari han hade rört ihop sin »medicin». 

»Lacken åt hö som helst, han hade en lärmage (av läder). Super 
slog han opp i fotogenpötter (-buteljer), men jä örke allri drecke 
tocke. Fläsk hade han köpt i Sulvik, söm va så väldi billit, men 
när jä kom dit å skulle köpe, va dä en gräsli stank. 

Lacken hade väldie täner. Han löfte silletönna full må salt sill 
i tän'ene. Di slog vad en gang på marten (marknaden) i Arvika. 
Lacken va full, å en handlere löve hömmen silletönna, öm han 
örke löfte tönna i bare tän'ene. Å jaggu löfte han tönna högt över 
backen. Men inte feck han nöga silletönne, inte. Di bare drev å 
sköje må denne lort'ete göbben. 

En stol bet han i ryggstö'e å svinge så lätt opp emot take. Han 
örke te å mä bite tå ett temmersågbla, så bet'ene trelle ikring 
hömmen». 

På gamla dagar uppdagades det, att Lacken hade magkräfta. 
När en läkare förklarade detta för honom, beslöt han sig för att 
bota sig själv. »Jä ska nock få dö på di där småkräka», sade han, 
när jag frågade, hur det stod till. Han ämnade »dränke döm i 
fotogen å trätjäre», som han yttrade på tal om sjukdomen. Han 
var övertygad om att med kräfta menades små kräftdjur. 

Lacken ville inte höra talas om att komma på ålderdomshem-
met. Slutligen fördes han dit med våld. Vid första tillfälle sökte 
han rymma. En morgon hade han krupit ut genom ett fönster 
och hittades liggande på marken nedanför. Därefter blev han 
sängliggande. Han hade levt hela sitt liv utan att bada eller tvätta 
sig ordentligt och han vantrivdes med renligheten på ålderdoms-
hemmet. Han tålde inte att badas utan sjuknade. På sista tiden 
17 Ernrik 
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hade han blivit virrig. Han avled 1940. Dödsorsaken var svår mag- 
kräfta. 	 J. K., Älgå, f. 1874. 

A. G. J. K., Karlanda, f. 1863. 
Uppt. 1943. 

Störegubben eller Dalsguten 
En gubbe, som åtminstone en tid bodde i Kroken, Holmedals 

socken men som lär ha kommit från hemmanet Dalen i Töcks-
marks socken, kallades dels Dalsguten, dels Störegubben. Första 
namnet hade han väl av födelseorten Dalen, det andra av att han 
for omkring överallt i socknarna och köpte upp enstörar. Störarna 
skulle vara 2 meter i längd och 2 tum i tjocklek för att duga. Min 
sagesman antar, att de skulle användas till något slag av pålning. 
En enstör står mycket länge emot röta, vanligen i en mansålder. 
För en dylik enstör betalade gubben en tolvskilling. 

Störegubben brukade medföra mjölsäckar, vilka han använde 
som bytesobjekt för att få enstörar. 

En annan sagesman berättar, att Dalsguten var vida beryktad 
för sina smuggelaffärer och för sina evinnerliga processer vid 
tingen. En gång, när han hade yttrat sig vanvördigt om domaren 
genom att be honom kösse sä därbak, dömdes han att plikta 
50 kronor. Dalsguten lade då upp en hundrakronosedel, men 
domaren menade, att vid ett ting var det ingen växelkassa. Då 
tyckte Dalsguten, att om domaren kysste honom därbak en gång 
till, så blev det jämna pengar. 

N. A., Järnskog, f. 1866. 
E. R., Karlanda, f. 1876. 
Uppt. 1943. 

Tomten i Pdterud 
Egentligen hette han Olof Torstensson, men i dagligt tal kalla-

des han alltid Tomten, eftersom han bebodde gården Tomta (På-
terud, Järnskog). Han var en begåvad man, framför allt ägde han 
ett minne som få. 

På söndagar och under vardagens lediga stunder sysselsatte 
han sig ständigt med läsning, mest Bibeln och religiösa skrifter. 
När han skulle förhöras av pastor Melin på sitt första husförhör, 
frågade prästen, om han kunde läsa något ur Bibeln. Tomten 
började då utantill läsa upp ett längre stycke. Efter en god stund 
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ansåg pastor Melin, att det räckte mer än väl. — Jag hör, att 
Torstensson kan läsa, tyckte han. — Jä kan Bibeln bress imella, 
sa Tomten. Det betydde, att han kunde den från pärm till pärm. 

I Påterud och omkring femhundra meter väster om affären 
ligger Dammtjärn. Bredvid detta tjärn ligger flera stora flyttblock. 
Ett av dem har fått benämningen »Tomtens predikstol». Där 
brukade han hålla till om söndagarna under sin barn- och ung-
dom och hålla »predikningar», och åhörare saknades inte. Märk-
värdigt nog hyste han inga planer på att bli präst. 

Tomten var den förste i Järnskog, som försökte sig på flygning. 
Han gjorde sig ett par stora vingar av björknäver, klättrade en dag 
upp på ladugårdstaket och kastade sig ut -- och landade genast 
på gödselhögen. Därmed vart det slut på hans flygövningar. 

0. 0., Järnskog, f. 1886. 
Uppt. 1952. 

Klam-Ola i Kronan 
I hemmanet Kronan i Skillingmark bodde för längesedan en 

man, som gick under namnet Klam-Ola. Namnet var givet efter 
gården Klamma, belägen ett stycke på sidan om stora vägen till 
Köla kyrka. 

En gång under en älgjakt på Kronans marker deltog förutom 
Klam-Ola även en främmande harrkär. När hela jaktlaget tå-
gade iväg till skogen, höll sig Klam-Ola sist och framför sig hade 
han den främmande jägaren. Denne gick med geväret på ryggen 
och piporna vända mot marken. De hade inte hunnit långt, förrän 
Klam-Ola upptäckte, att ena kulan rullade ut ur »harrkärns» 
bösspipa. Utan att säga något, tog Ola upp kulan och stoppade den 
i fickan. 

Jakten misslyckades den dagen. Komna till en rätt stor skogs-
tjärn, föreslog harrkärn, att de skulle skjuta prick och pröva 
sina bössor. Det var Ola genast med på. »Vi skjuter på tallen på 
andra sidan tjärnet, där ni ser den vita fläcken», föreslog han. 
»Det är alldeles för långt håll», invände främlingen, »ingen bössa 
går så långt». — »Jä ska vise, att då går», sa Klam-Ola och sköt 
kvickt av sitt skott. Det visade sig, att en kula träffat mitt i den 
fläck, där barken avskalats på tallen. »Min bössa är nog minst 
lika god», sa främlingen och gick tillbaka till den plats, där Ola 
nyss stått vid skjutningen. Ola ställde sig i bredd med mannen, 
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och när skottet small, gjorde han en svängande rörelse med 
handen framför dennes bösspipa, medan han samtidigt hastigt 
svängde runt och frambragte ett visslande ljud. »Nu får vi gå 
sta och se, var min kula sitter», sa främlingen. »Din kula är här», 
sa Klam-Ola och höll fram handen. Främlingen tillstod öppet, att 
det var hans egen kula, han kände igen den. 

Efter den bragden trodde hela jaktlaget, att Klam-Ola kunde 
trolla. Men han var endast en stor filur. Kulan som han grävde 
fram ur tallen, hade han skjutit dit några dagar tidigare. När 
han avlossade sitt skott, fanns ingen kula i geväret. 

Under en lantmäteriförrättning gällande hela hemmanet Kronan 
deltog bl.a. Klam-Ola i egenskap av jordägare. Förrättningen 
måste göras om på grund av några felaktigheter och ägodelnings-
rätten tillkallades för att ändra graderingen av jordlotterna. 
Ola hörde till de missnöjda och hade svårt att tiga. 

Norr om gården Kronokullen går en udde ut i sjön Björklången. 
På denna udde växer ett bredbladigt gräs, som ortsborna kallar 
bolgräs. Där sådant gräs växer, brukar det vara god jord. Men 
en av nämndemännen, Per i Ängebäck, pekade på gräset och 
sade: »Det där gräset är inte bättre än ljung». Då frågade Klam-
Ola: »Har du varit god man länge?» Han fick inte svar på sin 
fråga. 

Om en stund nådde de fram till Krontorpen, just som en regn-
skur föll, så de måste söka skydd i en lada. Då frågade domaren 
Ola, vad han hade menat med frågan, som han ställde till nämnde-
mannen. »Jo, jag undrade, om lagmannen har en sådan nämnd 
med sig i dag, som Torgny lagman hade på sin tid». Domaren ville 
veta, hur den nämnden var beskaffad. »Torgny lagman höll sina 
sammanträden under bar himmel», sa Ola. »När första samman-
trädet var slut och nämnden skulle skiljas åt, bad han var och 
en ta med sig en stabbe att sitta på. Nästa gång var samtliga för-
sedda med stabbar, en del hade barkat sina och gjort dem fina och 
släta, andra lät stockändan vara oförändrad med 'barken fast-
sittande. Torgny bad dem ställa stabbarna i en halvcirkel framför 
sig. Då det var gjort, vände han sig till nämndemännen och sa: 
'Nu kan ni gå hem. Stabbarna gör samma tjänst som nämnden'. 
Så jag undrade bara, om det var en sådan nämnd, lagman har 
med sig i dag», sa Ola. 	 0. 0., Järnskog, f. 1886. 

Uppt. 1952. 
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Hornet, löparen från Strömsmark 
Hornet kallades en bonde i Strömsmark, Järnskog, som var 

»världens varste springare». Namnet Hornet fick han som barn. 
Han och syskonen lekte med fars kruthorn. De hade lagt ett 
stycke papper på en flat sten och hällt litet krut därpå. Så skulle 
de tända på krutet, så det small, men det ville inte brinna. Då 
tömde pojken hela kruthornets innehåll på papperet och tände på. 
Explosionen kastade hornet ur handen på honom och han skrek 
till: »Nej, se horne!» Efter den händelsen kallades han ständigt 
Hornet. Hans verkliga namn har min sagesman glömt. 

Redan som pojke visade han prov på sin märkvärdiga förmåga 
att ta höga språng och springa fort. En gång åkte ett par pojkar 
kälke utför en lång och brant skogsbacke i Strömsmark. Just 
som de skulle starta i backens övre del, kom Hornet och bad 
att få åka med. Men det ville de inte gå med på. De hade hunnit 
halvvägs utför backen, då Hornet kom sättande, tog ett väl-
digt språng över pojkarna och kälken och fortsatte att springa 
nedför backen, så han blev före dem i mål. 

En dag kom en skräddare från Järnskogs kyrkby till Hornet 
för att taga mått på en kostym. Hornet hade emellertid ännu inte 
hämtat hem vadmalstygbunten från den handlande i Skillingmark, 
som skulle anskaffa det. »Då får jag väl gå till en annan stuga då, 
tills du fått hämta hem tyget», sa skräddaren och ämnade gå. 
»Kok kaffe du, Böret, för dä behöver mäster, när han gått så 
långt i kylan», sa Hornet och störtade på dörren. Medan hustrun 
Böret rostade och kokade kaffet, sprang Hornet till Skillingmark. 
Han återkom, när de drack andra koppen och hade tygbunten 
med sig. 

Han kunde springa ifrån vilken travhäst som helst. En gång 
tog han ett språng förbi en häst i fullt trav och fortsatte så att 
löpa framför hästen och blev långt före. 

Grindar besvärade han sig aldrig att öppna, han hoppade lätt 
och ledigt över dem. 

Hornet hade en granne, Bengt Hansson i öststuga, och denne 
fick en dag främmande av en edabo. Han stannade kvar i gården 
flera dagar. Vid ett tillfälle föreslog han, att de skulle anordna 
travtävlingar på sjöns is, som just då låg blank och fin. »Det be-
hövs inte travhästar till det», sa Bengt, »vi har en gubbe här, som 
springer ifrån din travarhäst». 
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Edabon ville inte tro det, men Bengt slog vad med honom att 
Hornet skulle vinna. Edabon tog fram hästen och släden, medan 
Bengt hämtade Hornet. Han satte iväg ned över gärdena som 
vanligt med väldiga språng, tog en gärdesgård med en intillig-
gande stenmur i ett höjdhopp och skrek i hoppet som en häst. 
Edabon fick se honom i språnget och förstod, att han skulle för-
lora vadet. Han ställde in häst och släde. 

Under en fotvandring till Karlstad blev Hornet upphunnen av 
ett par herrar, som åkte efter häst i en gigg. Hornet ropade på 
dem och frågade, om han kunde få åka med. De stannade hästen 
och lät Hornet komma alldeles intill giggen, men i detsamma 
piskade de på hästen och körde ifrån honom. Detta upprepades 
ett par, tre gånger. Då ilsknade Hornet till, sprang ifatt dem, tog 
sitt sedvanliga jättesprång vid sidan av hästen och löpte vidare. 
Hur de än försökte hinna upp honom, lyckades de inte. Maken 
till löpare hade de aldrig sett. 

0. 0., Järnskog, f. 1886. 
Uppt. 1952. 

Hag-Per i Strömsmark 

Hagtorpet i Strömsmark ligger vid sjön Vadjungen och där 
bodde för länge sedan Per Erlandsson, Hag-Per kallad. Han var 
ovanligt begåvad och hade ett särdeles gott minne. Ofta besökte 
han Järnskogs och Köla kyrkor. 

Dåvarande prästen hette Svala och bodde på Hofstens präst-
gård i Köla. Hag-Per hade tagit för vana att gå omkring i stu-
gorna och upprepa Svalas predikningar. Detta kom ju snart till 
hans kännedom och det förargade honom, för han trodde, att 
Hag-Per gjorde spe av hans predikan. Därför kallade han honom 
till sig på förhör. Svala tilltalade honom i sträng ton: »Jag har 
hört, att Hag-Per går och härmar mina predikningar i stugorna. 
Är det sant?» — »Ja, det är det allt», sa Hag-Per. »Var du i 
kyrkan i söndags?» frågade han vidare, och Per svarade ja. »Låt 
höra, om du kan återge något av vad jag då sade». Samtidigt tog 
han ur en skrivbordslåda fram sitt predikokoncept. 

Hag-Per återgav hans predikan så gott som ordagrant. Efter 
en stund, sade Svala: »Det räcker. Jag hör att du kan min 
predikan. Du ska få en tunna råg av mig». 
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Mitt emot Hagtorpet på östra sidan om Vadjungen fanns förr 
en järnhaltig källa, där ett badhus hade uppförts och där man 
mottog badgäster. Man hade inte råd att hålla utbildad badläkare 
vid denna lilla hälsobrunn, utan Hag-Per skötte om badgästerna 
med den äran. Då han en gång tillfrågades, om badanstalten vid 
Vadjungen var bra, svarade han: »Jo, den måste vara bra, för de 
som inte blir friska, de dör». 

0. 0., Järnskog, f. 1886. 
Uppt. 1952. 

Else-Magnus 

På Lysåsskogen i Karlanda låg en liten kojkoloni, Bränna, 
Galtryggen, Koja, m.fl., där det bodde idel löst folk av det slag, 
som man kallade skojare och fanter. Även på en del mindre torp 
i trakten, Lysåssättra och Sjöbacken t.ex., bodde sådana under 
1800-talet. Kojorna skall ha uppförts, sedan garvare Silvius på 
Krusenholm hade fått Lysåsbönderna att bygga den nya vägen 
mellan Lysås och Södra Yxsjön, där han hade sitt garveri och 
sin såg. 

Else-Magnus var en av dem. Han bodde en tid i en koja på 
Galtryggen. Modern kallades Elsi i köja, om fadern berättar sages-
männen ingenting och förmodligen visste ingen, vem han var. 
»Else-Magnus va en fuling. Han söp kraftit iblant, å iblant va 
han relisjös. Allri velle han göre nage ordentli arbett. Di velle inte 
ha nöge sällskap tå'en i sett arbett, för han va full i lus, å dä 
va di rädde för». 

Hans brännvinstörst var outsläcklig. En gång ombads han av 
en person att han skulle ta med sig dennes brännvinsbok till 
Arvika och köpa två liter. Else-Magnus råkade snart likasinnade 
kamrater i staden och tillsammans drack de upp de båda litrarna. 

Om sitt julfirande berättade han bl.a.: »Nä jä hadde en fämtan-
kanning (=40 liter) i kaja, da vart dä allt jul i köja åg, du gutt». 
Han var tokig i brännvin, heter det. Som ung hade han färdats 
vida omkring, särskilt i Norge, där han genomströvat landet ända 
upp till Dovre fjäll. Han kunde aldrig stanna länge på en plats, 
oron i blodet drev honom att ständigt vandra omkring. När han 
var i 70-årsåldern, brukade han bevista alla begravningar i trak-
ten. På begravningarna höll han ellake tal. Om en avliden rik 
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karlandabonde yttrade han: »Nu legger du allt där, du åg, fast 
du ha vure så rik». På det viset talade han och skämde ut den 
döde. 

Eftersom Else-Magnus ständigt besökte samma trakter och 
samma familjer, blev det i längden påfrestande att bestå honom 
logi och mat. En gång kom han som vanligt in i en stuga framåt 
kvällningen och ville förstås ha det vanliga. Trött och förargad 
på gubben slängde mor i huset till honom några hårda brödkanter 
i hopp om att bli av med påhänget. Else-Magnus satt där tyst 
och började gnaga på en brödkant. Så undslapp honom plötsligt 
en för honom typisk harang: 

— Å gu i fa'en, va dätte va gött, du! 
Fort kom det fram annan mat att tugga på. 
Else-Magnus hade som specialitet att tillverka möresprit, som 

han ansåg vara ett utmärkt medel att stilla värk och mjuka upp 
stela leder med. 

Den tillverkades på det sättet, att en butelj med spritblandat 
vatten eller enbart vatten före midsommar sänktes ned i en myr-
stack, så att mynningen stod jämnt med stackens tak. Sedan 
buteljen varit nedsänkt i stacken »prissis på dagen ett hart år», 
togs den upp, varvid åtskilliga myror enligt beräkning hade fallit 
ned i buteljen. Myrorna silades ifrån och botemedlet var färdigt 
för användning. 

I sin packning hade Else-Magnus alltid möresprit. Själv an-
vände han medlet flitigt. Det sades om honom, att fastän han var 
gammal, »va han se mjuk i le'ane» (lederna) tack vare myrspriten. 

Han kunde även konsten att gäre öt. Hur han en gång med 
ötgäring botade en kvinna, som enligt läkares utlåtande ansågs 
vara obotlig, har jag berättat i annat sammanhang (del II). 

En tid drog han omkring med Kutte-Britt-Marta, dotter till 
Kutte-Britta, båda av skojarsläkt. Tidvis bebodde han soldattorpet 
i Årstad, Karlanda. Då han var cirka 70 år gammal, bad han ett 
par grannar om hjälp att svara på en annons, så han kunde få 
ett fruntimmer i kojan. De båda karlänningarna beslöt att skämta 
med gubben och annonsören. De svarade på en annons, sände foto 
av en fin gård i Karlanda samt av en stilig karl och uppgav, att 
bilderna föreställde brevskrivaren och hans gård. Det nappade. 
Från Gällivare kom ett fruntimmer med en åtta års pojke i säll-
skap. »Ho vart jamt förtvivla, ho stannte bare nöggre dager. Senna 
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tuk ho pigplass i ett par gårder i Gränsjö, Älgå, men flötte snart 
neröt bygda. Te sjlut for ho öppöt hemtrakten igen». 

Else-Magnus kom på roten i likhet med alla gamla på sin tid, 
men i 80-årsåldern hade han tagits in på Karlanda ålderdomshem, 
där han skall ha avlidit år 1939, 92 år gammal. 

Modern Elsi hade från början en stuga i Solliden. Hon vävde 
vackra band och sålde, men ofta måste hon ge sig ut i bygderna 
och tigga. En gång efter en sådan tur kom hon hem och fann 
stugan nedbränd. »Ho va se ren å fin, Elsi, ho feck legge överallt 
i stögene. Men Magnus han velle allri gäre nöge, han velle bare 
gå å gå. Iblant högg han ve åt folk, men han tröttne fort. Han 
hadde vure övver hele Norge, dä längste va, när han geck övver 
Dovre». 

0. S., Älgå, f. 1873. 
A. M., Karlanda, f. 1870. 
S. A., Karlanda, f. 1865. 
N. A., Järnskog, f. 1866. 
Uppt. 1944, 1947 o. 1949. 

Smålands-Pelle 

En originell smålänning, som allmänt kallades Smålands-Pelle 
kom årligen till Glaskogen och samlade folk omkring sig och höll 
»föredrag» om sitt liv. Han kan karakteriseras som ett slags själv-
lärd filosof, som under ett långt vandrarliv hade bildat sig egna 
originella idéer om tillvaron. Jag bodde på Glaskogen, medan 
Smålands-Pelle avlade besök i socknarna där, men det blev inte 
av att gå och lyssna på honom. 

Mina sagesmän berättar, att han alltid talade om den orättvisa 
fördelningen av rikedomar och andra ägodelar i samhället. Öppet 
talade han om att han i sin ungdom hade praktiserat en idé, som 
en del äldre beryktade stortjuvar gjort före honom, nämligen att 
stjäla av de rikas överflöd för att dela med sig åt de behövande. 
Han påstod sig ha blivit tjuv av ideella orsaker. 

För sina bravader sattes han flera gånger i fängelse, men när 
straffet var avtjänat, fortsatte han sina långa vandringar. Något 
ordnat arbete ville han inte veta av. Han ville helst sitta stilla 
hela dagarna på en vacker plats och njuta av naturens skönhet, 
för vilken han enligt utsago skall ha hyst stort intresse. 
18 Ernvik 



266 

Om sina stölder och fängelsestraff berättade han öppet för åhö-
rarna. Han hade till sist kommit underfund med att metoden att 
stjäla från rika och dela ut åt de fattiga inte var den rätta för att 
förbättra samhället. 

Varje vår kom han dragandes med sin lilla kärra och på många 
enskilt belägna platser på Glaskogen och annorstädes var han 
efterlängtad. En del ungdomar gjorde honom naturligtvis till före-
mål för hån och upptåg av skilda slag, men Smålands-Pelle lät 
sig inte påverkas därav. Det sägs, att han i flera år skrev på en 
lång skildring av sitt växlingsrika liv, men om han någonsin fick 
den färdig, är ovisst. 

Den originelle smålänningen skall ha avlidit under ett besök i 
Eda socken omkring 1937. 

J. K., Älgå, f. 1874. 
0. S., Älgå, f. 1873. 
A. G. J. K., Älgå, f. 1863. 
Uppt. 1944. 

Keken 

Egentligen hette han Nils Andersson och var född på Vikar-
bråten i Älgå. I hemtrakten kallades han som ung Nils på Vikar-
bråten. Som liten pojke var han fullt frisk och normal till växten. 
En olyckshändelse gjorde honom till invalid av det mest säll-
samma slag. En dag hade han kommit in i en grannstuga, där den 
bistra och hårdhänta hustrun just hade skurat köksgolvet. Pojken 
smutsade väl ned golvet för henne, så hon högg honom i ena 
armen och slängde till kraftigt. Pojken slog ryggen mot en möbel 
och blev sedan fördärvad för hela livet. Ryggraden hade blivit 
skadad, han blev allt krokigare och alltmer framåtböjd, under 
det att armarna böjdes i skarp vinkel uppåt med händerna häng-
ande frampå bröstet. Det var omöjligt att sänka dem. 

Inte heller kunde Keken, som han sedan kallades, gå som andra 
människor. Han nödgades släpa sig fram med armbågarna mot 
marken. Han var dömd till en mer än vanligt sorglig levnad. 

Keken var en välkänd figur för alla, som reste in till Arvika 
för ungefär hundra år sedan. Under en lång rad av år brukade 
han sitta utmed landsvägen, när folk for till staden vid marknads-
tiderna, ibland såg man honom sitta utanför Stadshotellets trappa, 
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där han tog emot förbipasserandes slantar. Han var mycket för-
tjust i brännvin. Särskilt vid begravningar i hemsocknen Älgå blev 
han bjuden på denna dryck och var självskriven gäst vid alla 
gravöl. 

Med tiden slog sig Keken på att laga klockor, förtenna koppar-
kärl, tillverka enkla broscher och andra prydnadsföremål samt 
borstar av alla slag. Särskilt skicklig blev han i sistnämnda hand-
arbete. I min sagesmans hem användes än i dag en dammborste, 
som Keken tillverkat för 60 år sedan, men den är alltjämt i dag-
ligt bruk och »ä prissis lika bra nu, söm da vi köpte'n». Emma 
Ryman har en klädesborste av Kekens fabrikat, också den köpt 
för mer än sextio år sedan men alltjämt lika god. Min sagesman 
beställde en rakborste av honom. Beställaren var då 25 år. När 
Keken överlämnade rakborsten, yttrade han: »Den ska vare däg 
ut». Så blev det också, »den kommer te vare hele mi ti», säger 
sagesmannen. 

Alla sina verktyg höll Keken mellan pekfingret och långfingret. 
Trots det var han både kvick och skicklig att arbeta. 

Sedan han som gammal hade flyttat till Otterstorp i Älgå (Grän-
sjö hemman), gick han aldrig ut. Där dog han på ett egendomligt 
sätt. Han hade ätit kött men fått »köttbeten i halsen, så han för-
svalde sä». Detta hände troligen år 1898 eller 1899. 

Många ortsbor förvarar än i dag broscher och annan grannlåt, 
som tillverkats av denne egendomlige och beklagansvärde tusen-
konstnär. 

A. J., Älgå, f. 1870. 
E. R., Älgå, f. 1879. 
E. R., Älgå, f. 1870. 
Uppt. 1942. 

Molander med evighetsmaskinen 

Till Glaskogens stora samling original hör Gunnar Molander. 
Han var född i Boda, Järnskog på 1830-talet. Från början skall 
han ha varit buntmakare. »Den tiden dugde inga mössor, om det 
inte stod stämplat G. Molander i dem», säger en sagesman, som 
minns honom från början av 1880-talet och fram till hans död i 
början av 1900-talet. 

Molander var mycket bibelsprängd och lär i tidigare år ha 
varit predikant. Till växten var han liten och till konstitutionen 
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mager och torr. Huvudet var ovanligt brett och pannan hög. Han 
hade ovanligt lätt för att formulera i skrift och skrev flitigt vers, 
varpå prov lämnas i annat sammanhang (s. 61). Som mekanisk 
begåvning gjorde han sig omtalad, men mest blev han känd för 
sin evinnerliga processlystnad. 

Någon gång i slutet av 1870-talet satte han upp ett sågverk 
med en ramsåg och två kantverk vid Greåna i Älgå socken. Han 
hade dessförinnan köpt skog och sågade bräder och plank. Bak-
veden fördes till kolmilor i närheten och samtliga produkter kör-
des till Ottebols järnvägsstation för vidare befordran. 

Marken för såganläggningen var köpt på' dremdl, ett visst 
antal år, dels utmed Greånaälven, dels norr och söder om torpet 
Greåna. Tyvärr hade han dock inte skaffat sig ensamrätt till tim-
merflottning i älven och det blev hans olycka. Hillringsbergs bolag 
och Glava glasbruks ägare lämnade honom ingen ro, ty de ville 
åt älven för sin timmerflottning ned till övre Gla. Molander skrev 
den ena inlagan efter den andra till landshövdingen och andra 
myndigheter och sökte förhindra bolagens flottning. Det berättas, 
att han skrev på stora folioark och så tätt, att det blev extra rader 
mellan linjerna. 

Nu hör det till Molanders karakteristik, att »i det stora hela 
var han ett troll, vrång och stönig som ingen annan». I skrivel-
serna till landshövding E. A. Malmborg (1889-1901) använde 
han sig av ett hutlöst skrivsätt. Det påstås, att Malmborg tidigare 
hade tjänstgjort såsom hovstallmästare el. dyl. och Molander 
tillät sig att kalla honom stalldräng. Landshövdingens svars-
skrivelse var av den arten, att Molander fick klart för sig, att han 
inte hade något stöd att vänta vid sitt försök att hindra trävaru-
bolagens timmerflottning i Greånaälven. I nästa brev uttryckte 
Molander sin förvåning över att en stalldräng låtsades begripa 
sådana saker, som han omöjligen kunde vara insatt i osv. Det 
renderade Molander några månaders fängelse. 

En gång, då flottarlaget höll på med timmerflottning i älven, 
måste Molander resa bort. På kontorsdörren hade han fästat ett 
papper, på vilket stod att läsa: 

I flottare, som äro mina vänner, 
att jag är borta väl ni känner, 
men stigen in och bli och bo. 
Att ej det yppas minsta klander, 
det lovar krånglar'n G. Molander. 
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Processen med trävarubolagen tog knäcken på Molanders eko-
nomi och på 1880-talet nödgades han lägga ned sin sågverks-
rörelse. Han bodde dock kvar i Greåna flera år därefter. Det var 
där han började bygga på en evighetsmaskin. Sagesmannen 
beskriver den i följande ordalag: »Det var ett stativ eller en fyr-
kantig ram, liknande den som sättes upp, då man stolpar upp ett 
hus. Inuti låg en träaxel, 15 cm i diameter och åttkantig, och inuti 
den en järnaxel av omkring en tums diameter. På den åttkantiga 
axeln hade han monterat ett stort hjul med åtta armar så, att varje 
sida av axeln hade sin arm. De var gjorda med rännor uti, lik-
nande långa smala lådor utan lock. I rännorna löpte hjul, gjorda 
av gjutjärn. På båda sidor fanns mindre trissor, vilka gick runt 
mot vinkeljärn med en lutning av 45°  vinkel snett uppåt och 
parallellt mot stora hjulet. 

När det stora hjulet sattes i gång, löpte de små trissorna mot 
vinkeljärnsbanorna, varvid trycket avlastades, så att det stora 
hjulet orkade gå runt, när de åtta hjulen rullat längst ned i sina 
rännor. Det stora hjulets armar eller ekrar tjänstgjorde alltså 
samtidigt som rännor för tyngderna-hjulen. 

De mindre frissorna var av järn och hade monterats en på var-
dera sidan om de större hjulen. Ekrarna-rännorna hade fastsatts 
två och två på det sättet, att det bildades mellanrum för vinkel-
järnsbanorna på rännornas sidor. 

Då ena hjulsidans armar med tyngderna-hjulen var på uppväg, 
underlättades denna genom de små trissornas rörelser mot de 
uppåtlutande vinkeljärnsbanorna. Detta var idén med Molanders 
evighetsmaskin. Hjulen i ekrarnas rännor vägde 5 kg stycket, och 
när de med fart slungades ut i rännornas ändar, slogs ändstyckena 
sönder». Det var »felet» med denna maskin. 

Sagesmannen och Hägg-Alfred (del II) var flera gånger hos 
Molander för att förbättra evighetsmaskinen. Sagesmannen ut-
förde smidesarbetena, smidde axlarna och ekrarna, gjorde alla 
skruvarna samt ändjärnen till rännorna, vilka aldrig ville hålla. 

Maskinen stod ute på logen. Armarnas-ekrarnas längd uppgick 
till 1,2 m, ytterramens längd var 1,5 m, maskinens höjd likaså. 
När stora hjulet sattes i gång, blev det ett ohyggligt väsen. 

Gunnar Molanders hustru hette Kerstin och var från Järnskog. 
De hade två barn, sönerna Karl och Nils. »En kan inte få anne 
än oxer te barn, när de har e ko te mor», yttrade han vid ett till- 
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fälle, då han hade kommit på kant med hustrun. Hon säges ha 
varit tölet och surögd och hade surt humör. Karl var styv 
klarinettblåsare och vann pris på spelmanstävlan i Arvika. Eljest 
var han en suput. 

Sonen Nils for till Östergötland och arbetade i skogen. Han 
gifte sig där men återvände till föräldrahemmet i Greåna med sin 
Cecilia, troligtvis år 1878. Han tjänstgjorde som förman i skogen 
och som sågare. 

Vid den tid, då Molander anlade Greånasågen, rådde allmän 
missväxt i Värmland. Nödåren 1868-1869 hade satt djupa spår. 
Molander förtjänar ihågkommas på grund av att han faktiskt blev 
befolkningens räddare ur nöden. På den tiden var han förmögen 
och köpte upp en hel del skog, satte folk i arbete och pengar i 
rörelse. Virkespriserna steg och inkomsterna var goda. Men 1878 
gjorde Molander konkurs i Järnskog, där han ägde en gård. Sågen 
i Greåna måste gå på auktion troligen år 1880. Sonen Nils ropade 
in Molanders klocka och överräckte den till fadern, men han 
nekade att taga emot den. Sågen kom i andras händer och såg-
ningen fortgick till sekelslutet. 

Om Molanders bibelkännedom talades mycket. En predikant 
från Hög i Karlanda kom 1879 till Gladåker och predikade över 
en viss text. När han slutade, steg Molander fram och sade: »Du 
har inte talat sant, du», och så påtalade han en hel del felaktig-
heter och »slog iköll allt vad den andre hade sagt», heter det. 
Molander kunde sin bibel. Att hans meningar och åsikter var 
underliga, inses då man får veta, att han betraktade Paulus som 
en av världens största skojare. Allt som Paulus berättat om sina 
resor och de äventyrliga upplevelserna under dem ansåg han 
vara lögn! 

På ett häradsting, då Molander var instämd i en process, föll 
domen till motpartens favör. Molander lutade sig då ned och tit-
tade under domarens bord. Domaren frågade, vad han sökte där. 
»Jä titter ätter rättvisa, för näggum ho finns p å bordet», blev 
Molanders svar. 

J. K., Älgå, f. 1874. 
A. G. J. K., Älgå, f. 1863. 
Uppt. 1943. 
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Gädden på Gäddmyren 

Anders Persson hette han och brukade ett litet torp under Frö-
bois gård i Älgå. Torpet hette Gäddmyren och torparen kallades 
stilenligt Gädden. Han föddes i början av 1850-talet och avled 
1927. 

Gädden var händig och sysslade med litet av varje, fiskade, 
jagade, brände trätjära, kolade och fuskade i urmakarens yrke. 
Men framför allt gjorde han sig känd för sin livliga fantasi. Med 
åren utvecklades han till en framstående storljugare. 

Min sagesman bodde inte långt från Gäddmyren och besökte 
torpet flera gånger. Därvid berättade Gädden gärna sina otroliga 
historier om egna upplevelser. Märkligt nog hade han förmåga att 
med långa mellanrum berätta samma historia så likt första gång-
en, att sagesmannen aldrig kunde komma på honom med änd-
ringar eller tillägg. 

»Flera gånger hade han visat mig fyra vita strimmor i huvudet, 
där det inte växte något hår. Hur han hade fått dem berättade 
han på följande sätt. På 1880-talet fanns ett örnbo i närheten av 
Gäddmyren. Själv såg jag örnboet många gånger som småpojke. 
örnarna tog en gång två katter för Gädden och han beslöt att 
utkräva hämnd. 

Nu hör det till historien, att Gädden var dålig skytt, fast han 
ytterst gärna skröt med jägarbragder. En dag tog han bössan och 
gick mot örnarnas boträd. Först gömde han sig för att invänta de 
stora fåglarnas ankomst till boet, men då de dröjde alltför länge, 
började han klättra upp i den väldiga furan. Just som han hade 
hunnit upp till bokanten, kom gammalörnen flygande och gick 
genast till anfall. Under kampen med örnen erhöll Gädden skrå-
morna i huvudet. 

Så med ens fick han, som han sade, en lysande idé. Han skulle 
passa lämpligt tillfälle att gripa tag i örnens kraftiga ben och 
segla ned till marken. I rätta ögonblicket högg Gädden tag i de 
långt framsträckta örnbenen, kastade sig ut från trädstammen 
och »seggle så fint ner te backen», medan örnen flaxade väldigt 
med de stora vingarna. Väl nere på marken vred han nacken av 
örnen, sedan tog han död på de båda ungarna. 

En annan händelse återges här på hans egen dialekt: 
»Jä tuk öxa å geck öst på högda å fällde e stor tall, söm jä skulle 
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ha te e höskrinne. Men da va mi seste ti näre, ska jä sigge dä, min 
far lella. Dä kom inte minner än tre folkonne älger imot mä å 
anföll i ett, i ett. Dä va locke, att jä hadde öxa. Jä högg ikring 
mä, allt jä örke. Te sjlut stog alle tre älgene helt nakne tå hår, å 
då geck di allt sin väg. Jä geck hem ätter riva å rake ihop älg-
håre. Å kan du tänke dä, jä hadde högge tå döm så mö'e hår, så 
dä vart fulle fyre tunnesäcker mä hår tå döm, när jä fått rake 
ihop'et. Jä tuk å sålde alltihop te garver Karlsson i Sulvik, å jä 
feck tie kroner säcken, så den gangen gjorde jä mä en go dags-
pänning». 

Ett för Gädden typiskt äventyr skildrade han för min sagesman 
i följande ordalag: 

»Koa kom inte hem öm kvä'el, så jä lött ut å lete i skogen. Ho 
va på sommarbete. När jä hadde gått te Sönnate Örsjön, så vart 
jä så lessen (trött), se jä lött sätte mä e stönn. Jä sätte mä, söm 
jä töckte, på e låge (kullfallen trädstam), söm låg där på sjö-
lanne. Jä tuk opp pipa å tobbak å slirkniven. Når jä hadde karve 
i pipa, se högg jä kniven fast i låga å skulle tänne pipa, men da 
vart dä anne å. 

Da va dä en förfärle stor boaorm, söm reste sä mä en förfärdeli 
fart. Men jä feck tak mä armen öm e gran å kaste mä uttå ormens 
rygg. Sen sätte jä iväg hem ätter bössja, för jä hadde stöppt kuler 
mä selver i. 

Jä sprang tebakers å såg mä ikring, å mö'e rektit, jä feck 
se'en. Han låg ihoprulla söm e stor hösåte. Jä sköt'en gömmen 
hövve. Å mä däsamme dä small, se rätte han opp snarten å sjlog 
den öm toppen på e stor mastegran å sope ner bå kvest å bark, 
så grana stog där söm e fint hövvla majstång. 

Ormen va 40 arner lang å 30 tum tjock. Jä lött gå ätter sju 
man, så vi feck grave e stor grop å begrave denna ormen. När 
då senna le frampå sensömmern; geck jä dit å tette. Da hadde 
jola söcke ihopp, så sirevene (revbenen) stack övaför gropkanten, 
å di va se grove söm båtvrängene i en stor prumm» (pråm). 

År 1878 hade vintern varit ovanligt sträng i västra Värmland 
och mycken snö hade fallit. Isarna på sjöarna var enligt Gädden 
sex kvarter tjocka. Men så en dag inträffade en märkelig tempera-
turförändring. Gädden berättade härom så: 

»Den 2 mars måste jag ut och köpa hö åt kon. Jag tog kälken 
och for till Ulverud. Då var det 30 grader kallt. Vid elvatiden 
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drog jag lasset tillbaka samma väg. När jag kom till Gränsjö, så 
började en förskräcklig sydväst blåsa. Jag skyndade på allt jag 
orkade, för jag förstod, att det skulle bli ett ovanligt töväder. 

När jag kom ut på Norra Örsjön, började isen redan gunga. 
Jämt som jag kom i land vid torpet Gröna vallen på andra sidan 
sjön, kom en stor våg över mej och hölasset. Jag vände mej om. 
Då var sjön alldeles ren från all is. All snö på marken var också 
borta. På tre dagar räckte gräset upp till knäna och allt löv var 
utslaget». 

En annan sagesman hörde en gång Gädden berätta om ett 
fiskafänge av ovanlig art. I Norra Örsjön fanns en verklig gam-
malgädda, som Gädden länge hade haft ett gott öga till. Efter 
mycket besvär lyckades han slå en kraftig lina omkring gäddan 
och tack vare att den just då låg i grunt vatten, förmådde han 
släpa den upp på stranden och hem till stugan. Där band han 
linan vid uthuset. Någon tid därefter såg Gädden, hur den ut-
hungrade och magra gäddan släpade uthuset med sig ned till sjön 
genom att taga sig fram på de utskjutande »revbenen». 

En gång berättade han för en sagesman, att han tidigare hade 
varit gift med ett fruntimmer i Järnskog. »Jä hadd'a oppi Jarnske, 
men så hadde ho en bror, söm släppte ut,  hinsten (hingsten), å 
kan du tänke däg, ho feck blogang å stöp ner å stendog mä en 
eneste gang». 

Till Gäddens talanger hörde också, att han hjälpligt kunde 
spela enradigt dragspel. 

E. R., Älgå, f. 1870. 
A. G. J. K., Älgå, f. 1863. 
Uppt. 1943 o. 1944. 

Snurp, storljugare 

Snörp eller Snurp kallades en storljugare, som bodde i Tuppe-
torp i Glava, närmare bestämt på torpet Bråten. Trots att han 
bodde i gammal finnbygd, var han svensk. Han påstod sig ha haft 
de märkligaste upplevelser. 

En gång fick han se själva sjöormen i övre Gla. Hunden hans 
var med den gången och började skälla ståndskall, så Snurp fick 
syn på odjuret. Han beslöt genast att fånga sjöormen, gick hem 
och letade fram ett järnspett, vässade det i smedjan och böjde 
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det till en krok. Sedan slog han ihjäl spädgrisen och tog den till 
agn. »Och verkeligen», sa Snurp, »fäste inte sjöormen. Dä va e 
gädde uhäjdeli stor å lang, huvve låg övaför vattne, å dä va nock 
nö jättevark. Jä löckes fäste kroken i gana (gälarna), å då lött 
ho följe mä. Sen tuk jä hästen å kalken å sjläpe hemm'a. Å dä 
vurte söm ett stort djufft dike, där jä ha fure fram mä gädda. 
Jävel sju skock anfäkta mäg, dä ä sanning», sa Snurp. 

En annan gång upptäckte han elva gräsänder, som satt i en 
lång rad på en timmerstock vid Buvattnet. Han ville ha allihop. 
Därför trädde han laddstaken i bösspipan (han hade »knallhatts-
bössa»), siktade på den första andens öga och sköt. Laddstaken 
gick igenom ögonen på alla elva änderna. »Men när han tog tag i 
laddstaken, va di inte döe alle, utta nöggre flaxe ut i sjö'en, å då 
följde Snurp mä. Di reste mä'en. Han kravvle sä i lann, å när 
han tömde vattne tur stövvl'ene, hadde han fått en kappe abbor-
rer i var stövvel». 

Under en harjakt i skogen hade han en gång skjutit slut på 
samtliga hagelpatroner, då han fick syn på en ovanligt stor 
hare. »Han satt bål mä e stor inhölet törrtall», sa Snurp. Då tog 
han upp slidkniven, stack in den i bösspipan och sköt fast haren 
i tallstammen. När han så drog ut kniven ur stammen, rann det 
tjockt med vildhonung ur hålet. I all hast skar han till en trätapp, 
slog in den i hålet och sprang så hem för att hämta en spann. 
Sedan lät han honungen rinna i spannen och den blev fylld med 
den finaste honung, minst 3-4 kannor, sa Snurp. 

A. G. J. K., Älgå, f. 1863. 
Uppt. 1944. 
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NA 	Nora Alfredsson, Glasnäs, Älgå, f. 1860 i Silbodal. 
NA 	Nils Andersson, Fjällboda, Järnskog, f. i Karlanda 1866, d. 1949. 
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