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Kap. XIV 

Trollkunniga och kloka 

Sägnerna om trollkunniga personer i föreliggande kapitel hand-
lar för det mesta om sådana, som levat i någon av socknarna 
på Glaskogen. Vissa sagesmän har även berättat om trollkarlar 
och kloka, som haft sitt hemvist i utanför Glaskogen belägna 
socknar men som antingen har efterskickats för att bota sjuka 
kreatur eller skaffa tjuvgods tillrätta, eller också har de sökts 
upp av personer boende på Glaskogen. 

De flesta trollkunniga inom undersökningsområdet synes ha 
varit av finnsläkt. Förklaringen härtill torde vara den, att hela 
området ligger inom vad som i annat sammanhang har benämnts 
Södra finnskogen i Värmland och att större delen av befolk-
ningen således har varit finnättlingar. 

I några fall har trollkunniga, om vilka här berättas, aldrig ens 
besökt Glaskogen, men sägner om dem har nått även detta om-
råde. Jag har ansett det vara lämpligt att taga med även dylika 
sägner, då det ju även har sitt intresse att få kännedom om säg-
nernas spridningsvägar och spridningsområde. 

Det har funnits en nästan otrolig mängd trollkunniga och kloka 
på Glaskogen i äldre tider. I mina uppteckningar omtalas ett 
80-tal. Självfallet kan här inte beredas plats för varje uppteck-
nad sägen om alla dessa trollkunniga personer, utan jag måste 
begränsa mig till ett representativt urval. 

Verkligt anseende för skicklighet i svartkonst ägde t.ex. Mates 
i Glasnäs, Älgå, Troll-Per i Järnskog, Moffars-Per i Silbodal, 
Bonda-Säl i sistnämnda socken, Veckern och Vecker-Kalle i Kar-
landa, Håkan i Mellbyn, Eda, Lundingen i Arvika socken, Stav-
feltsgutten i Järnskog, Gråen, Mellbergs-mora, Tita-Maja, By-
ströms-mora och Trompi'en, alla i Älgå. 

Deras rykte gick vida omkring. Det berättas, att de flesta av 
dem fick mottaga besökare från många socknar, även i östra 
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Värmland, vidare från Dalsland och Norge. Om Mates i Glasnäs 
påstås det, att även folk från Danmark skall ha uppsökt honom, 
en uppgift som inte kan kontrolleras. 

Ortsbefolkningen och andra, som anlitade dem, hyste både 
respekt och bävan för dem. Man var ytterst rädd för att stöta sig 
med dem. Inte sällan ansåg man dem vara mer eller mindre rub-
bade. Kunde det undgås, ville man egentligen inte ha med dem 
att skaffa. I de fall, då sagesmän haft något att berätta om de 
trollkunnigas hädanflykt, har det uppgetts, att de dog velete, sin-
nesrubbade. 

I vissa fall synes god grannsämja ha rått mellan två eller flera 
trollkunniga personer, men många undantag finns, då det talas 
om långvarig och bitter fiendskap. 

För den övriga befolkningen gällde det att söka stå väl med 
dem. Även om man helst ville undgå beröring med dem, gällde 
det att dölja detta. Hade en trollkarl eller trollkäring vägen förbi, 
var det rådligast att ropa in honom eller henne och bjuda på en 
sup eller en kopp kaffe, annars kunde man fd ont av det. 

Kunde man undgå möte med dem, var det lyckligast. Man tog 
långa omvägar för att slippa möta dem. De trollkunniga hade 
onda ögat, de fick därför inte se på kreaturen eller barnen och 
inte heller taga i någondera, och rakt inte i bössan. Om man i en 
stuga höll på att baka, grädda bröd, kärna smör, väva eller 
spinna, gällde det att fort gömma undan alltsammans, om en 
trollkunnig var på väg mot gården. »Di behövde bare se på koa 
äller mjölka, så slute koa te mjölke eller geck inte hem frå skogen 
om kvä'el», heter det. 

Troll-Per 

Hans rätta namn var Per Sabel. Tillnamnet hade han fått i 
egenskap av fältjägare vid Värmlands fältjägarregemente. Han 
var född 1806 och avled den 20 mars 1880, antingen i egenskap 
av rotehjon i Saxebyn, Järnskog, eller som intaget hjon på ålder-
domshemmet i Skönnerud, samma socken. 

Troll-Per bodde länge i en liten stuga på Troll-Persedet mellan 
Ulvs jön och Södra Yxsjön. Det är svårt att avgöra, om stugan 
stod inom Älgå sockens gräns eller inom Järnskogs. Förmod- 
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ligen var han skriven i Järnskog, eftersom han erhöll fattigvård 
där under de sista levnadsåren. 

Hans utseende lär ha varit anskrämligt. En sagesman berättar: 
»Troll-Per minns jä gött, jä såg'en mange ganger. Han va medel- 
måteli (av medellängd), omtrent söm jä, å hade langt rött hår, 
men inte hängenes på axlene». Själv skall han ha beskrivit sig 
som »den styggeste blann 1.500 man på Trossnäs fält», fältjägar-
kårens övningsfält. 

Troll-Per hade försvurit sin själ åt djävulen och ägde en svart-
konstbok. Om sägnerna är pålitliga, skulle hans rykte ha trängt 
vida utöver provinsens gränser, så att personer från både Norge 
och Danmark uppsökte honom. Sistnämnda uppgift rörande Dan-
mark får man nog taga med en nypa salt. 

»Dä va vådlit mö'e folk, söm sökte Tröll-Per för allt möjle. 
Gärne hade di mä'ssä litte brännvin, för dä velle han gärne ha. 
Men när'an fått sä en tår på tanna, så börje han å gråte. Kajsa 
på Ku'el frågte'n en gang, vaför han gråt, då han ble full. 

— Dä ingen nåd te få för mej du, sa Per». Han hade ju för-
svurit sig åt djävulen. 

»Dä kom fölk te Tröll-Per langt ifrå Norge å Danmark. Di 
velle ha hjälp te få tebaka förlorade penninger å tocke. öm n'ö'en 
hade drucknes, så könne Per tale öm var di stog hälle låg, å allti 
va dä störmsäkert». 

Redan som ung gjorde han sig känd för att vara trollkunnig. 
Han tjänade dräng på en gård i Ulvshuvdane i Järnskog och bodde 
då i en kammare tillsammans med en kamrat. Denne kunde inte 
sova och beklagade sig över vägglössen, som huserade i hans 
bädd. Troll-Per, som låg i högsänga, yttrade då: »Dä ska vi snart 
vänje döm tå mä», och så högg han fast sin slidkniv i stugväg-
gen. Han torde därvid ha läst något slags besvärjelse, eftersom 
»vägglössen gick på kniven, så att den blev alldeles röd av dem», 
säger min sagesman. Kamraten sade: »Å snälle Per, får jä köpe 
den kniven tå däk». Men inte sålde Troll-Per en sådan kniv. 

En annan sagesman berättar om samma slidkniv. Omkring år 
1870 gick han till Ramla för att få kniven slipad. Troll-Per ägde 
nämligen inte någon slipsten utan måste anlita grannars hjälp. 
Det var minsann ingen vanlig kniv, som skulle slipas. Den var 
»kraftigt magnetisk», sade min sagesman, och magnetismen be-
traktades på den tiden av okunnigt folk som en trolldomskraft. 
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Dessutom var kniven smidd under högmässotid på en söndag och 
ägde därför osedvanliga egenskaper. 

När kniven var färdigslipad, steg gubbarna in i köket, där Per 
slog sig ned för att bryna den. Kajsa på Ramla hade just skurat 
golvet vitt och fint och var rädd att få fläckar på det. Halvt 
skämtsamt sade hon till Per: »Du aktar dig väl nu, så du inte 
skär dig på kniven och pölar ned golvet för mig». — »Åhå», sa 
Per, »den som hanterat knivar så mycket som jag, den skär sig 
inte så lätt». 

Han fortsatte att bryna. Men det bar sig inte bättre, än att han 
till slut skar sig duktigt i ett finger. Blod flödade rätt starkt och 
en fläck uppkom på det renskurade golvet. Kajsa till att oja sig, 
förstås, men Troll-Per tog det hela lugnt. Då såg de som var inne 
i köket, att Per satte spetsen av sin kniv mitt i blodpölen. Först 
såg de, hur knivbladet färgades rött, sedan också skaftet. Det 
märkvärdigaste var, att inte det minsta av blodfläcken syntes 
kvar på golvet. Någon tvättning behövdes inte. 

Kniven var hopsmidd av angerödder, dvs, avbrutna uddar efter 
olika slags vassa verktyg (jfr s. I 92). 

Man skulle kunna tro, att Pers anskrämliga anlete och uppsyn 
verkade skrämmande på barn, men så var inte fallet. »Nej, Tröll-
Per va då ingen orteg öt (behövde ingen vara rädd för). Småbarn 
va inte rädda för'n, di klådde mä'en (lekte och rasade med 
honom) å röck'en i skägge». 

Ofta fick Troll-Per besök av personer, som önskade få tillbaka 
förlorade föremål eller veta platsen, där någon drunknat eller på 
annat sätt omkommit. Då brukade Per gå öster om stugan, där 
han hade en gammal källarhåla med lös jord i. I den lösa jorden 
lade han en gammal tjock bibel och på den trampade och stam-
pade han, så bladen for åt alla håll och det rök damm ur jorden. 
Hela tiden mumlade han obegripliga ord. Då kom onda andar 
fram och förde ett hiskeligt oljud i röken och dammet, sägs det. 
En son till honom, kallad Troll-Pers-Johan, sade en gång: »När 
far står och stampar på bibeln, så ryker jorden om honom». 

När Per var färdig, fick den rådfrågande besked. 
En sagesman berättar: »En gang feck han besök tå en främmat 

person från nö'en plass langt unna. Han velle vete, vart hans lelle 
flecke hade blett tå. Tröll-Per tuk bibbla, den hade rö'e pärmer, 
å geck ut te bäcken, söm rann alldeles uttöm stugvägga. Där la 



7 

han bibbla, trampe på'a å svor å dömdere. Då ha di berätte, söm 
såg på i hemlihet, förstår så. Han höppe på bibbla, svor å läste. 
Så börje dä ryke 'tur jola, pricis söm dä gär tå lansvägen, när 
den ä tör öm sömmer'n å dä blåser. Så geck han in å talte öm, 
var flecka låg. 

— Di ha grävt e stor höle för en grinnstölpe hemme hos dere, 
sa Tröll-Per. Unner meddasrasta när dere satt inne å åt, ramle 
flecka ner i denne höla, å senna ble grinnstölpen ditsatt, utta att 
dere såg flecka. 

Så va dä ågg. När han kom hem, så grävde di opp stölpen, å 
neri höla låg flecka å va dö». 

En man, som var född 1820 och bodde i Älgå, berättade för en 
sagesman, som var hemmahörande i Fryksdalen men en tid bodde 
i Älgå: 

Det var på Älgå finnskog en, som de kallade Troll-Per, han 
var trollkunnig. Nere i Älgå fjordbygd hade en häst släppts ut i 
en hage för att beta. När de skulle hämta hästen, var den för-
svunnen. De letade överallt i trakten men kunde inte finna den. 

De gick då till Troll-Per och frågade, om han kunde hjälpa 
dem. Han svarade inte men fyllde en skål med vatten, tittade i 
den under det han mumlade något ohörbart och yttrade: »Hästen 
ser jä, den går på annre si'a Glavsfjorden i en bråte i Högerud å 
beter. Di ser'en, inna di kommer i lann». 

Det var ju klart besked, så de tog båten och rodde över fjorden 
till Högeruds socken. Redan då de var rätt långt från landnings-
stället, såg de hästen gå där och beta. En av karlarna gick i land, 
tog hästen och red den tillbaka samma väg, som den säkerligen 
hade gått. 

En sagesman i Köla berättar: 
Olof Pettersson i Årtakan, Köla, hade försvunnit och antogs 

ha dränkt sig. Troll-Per anlitades för att söka rätt på den drunk-
nade. Efter sedvanlig förberedelse förklarade Per, att O.P. hade 
bundit fast tre svegband på en viss utpekad vassgård, dvs. gär-
desgård som går ut i vatten. Där utanför skulle den drunknade 
vara att finna. 

Man började undersöka bottnen på det utpekade stället, och 
där hittades också liket. 

N.A., Köla, efter fadern f. strax före 1850. 
Uppt. av A. T. Byberg 1951. 
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En gång framkallade Troll-Per självaste Satan. Han satt hemma 
tillsammans med två andra personer, Rammel-Anders och Erik 
Gustaf, den sistnämnde en liten pojke. De hade slagit upp bränn-
vin och druckit en del, då Rammel-Anders begärde, att Per skulle 
frammana Satan. Han lovade göra det, men »då blir du allt rädd, 
Anners». — »Nää, öm du frammaner allri dä, så inte blir jä 
rädd». 

Anders på Ramla var envis och höll på att Per skulle mana 
fram den onde själv. 

Erik Gustaf blev ängslig och klättrade upp på Troll-Pers axlar, 
men Per var såpass drucken, så han märkte det knappast. I rum-
met stod en vävstol, elden brann i langgruva, som den tidens eld-
städer kallades, och Troll-Per började mana. 

»Först dunnre dä å skok i troene, senna bröt dä å brake i väg-
gene, å där ble dä en rätt stor öppning i ene vägga, så Anners 
såg må'en gömmen höle. Kubbene i vägga brast å gömmen dä 
höle kom Satan in. Erik Gustaf vart rädd han å högg tag i Anners 
å skrek, söm öm dä gällt live. — Å, setter du där, lelle Satan, sa 
Per. 

Men Anners såg inte Satan, han hörde hare, när han for ut. 
Hade inte gössen vure där, så hade Anners fått se Satan, för han 
va i stuga men reste ut gömmen vägga för att gössen va där. 
Denne hade ju inte bett te få se hömmen. Hälles hade Anners fått 
se hömmen». 

K. E., Järnskog, f. 1860. Uppt. 1942. 

En av mina sagesmän i Älgå minns Troll-Per från sin barndom. 
Då han var åtta år gammal, kom Troll-Per en dag in i stugan. 
Det var antagligen 1871. »Han hade långt helskägg, var mörk och 
lortig och såg stygg ut (stygg =ful, anskrämlig). 

Per brukade hålla får i bete åt järnskogsbönder. Nu var han 
ute och letade efter dem. 

När Per kom in, fick fadern till sagesmannen syn på honom. 
»Nu kommer Troll-Per», sa han. Vi barn blev rädda och ville 
gömma oss. På den tiden pratade de äldre inte om annat än trol-
leri och skrömt, så barnen vågade inte sticka näsan utanför dör-
ren om kvällarna. 

Men Troll-Per hade inte suttit länge i köket, förrän syster min 
Emma, som då var två år, kröp upp i fanget (knät) på Per. Hon 
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lekte med skägget och drog i det. Då log och skrattade Per. Alla 
barn blev förtjusta i Per». 

A. G. J. K., Karlanda, f. 1863. Uppt. 1943. 

Slutligen återges här en sägen om hur Troll-Per kunde stämme 
blog. 

»Ve e julotte i Järnskogs körke gjorde Per ett redit spratt, kan 
du tänke. Då kom en kär köranes så skräckeli fort, så han örke 
inte stanne hästen sin, utta fimmelstanga rände in i bröste på en 
a'en häst, söm stog där ve körka. 

Hästen blödde förfärli. Då va di ätter Tröll-Per, han va också 
ve körka. 

— Ä dä nö'en här, som åger en söndassmord sko? roppe Per. 
Jo, möcke rektit, e flecke kom fram mä en söndassmord sko 

(det ansågs som en skam att smörja skorna en söndagsmorgon). 
Tröll-Per tuk sko'n å drog te hästen över såre å skrek: — Så sant 
söm dette bloge stanner, så sant ska den söm äger skonna stå på 
huvve i helvete! 

Han tuk allt te för hårt den gangen, Tröll-Per; då va han 
inte go. 

Inte langt därätter ble flecka könsti. Ho geck fell å grubble på 
dette här, å ho tuk säg tå'et mer å mer, kan vete. Te sjlut vart 
ho stönet». 

N. A., Järnskog, f. 1866. 
K. E., Järnskog, f. 1860. 
J. G. N., Järnskog, f. 1863. 
S. M., Älgå, f. o. 1870. 
A. K. N., Älgå, f. 1873. 
J. A. E., Fryksdalen, f. 1862. 
Uppt. 1943. 

Veckern 

Egentligen hette han Anders Andersson, var född 1812 i Kop-
pom, Järnskog, och dog på torpet Vickerud 1896. Vickerud låg 
i Karlanda men nära gränsen till Järnskog. Efter torpet fick han 
namnet Veckern, eller också fick torpet namn efter honom. 

Han kunde bota modstulna kreatur, visste bot mot onda ögat, 
kunde stämma blod och mycket annat. Han var på sin tid mycket 
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anlitad av befolkningen i Karlanda, Järnskog och Älgå. Tyvärr 
har inte mycket blivit upptecknat efter Veckern. För sent fick jag 
vetskap om att Nils Andersson på Fjällboda, en av mina bästa 
sagesmän, var son till Veckern. Eljest hade denne kunnat berätta 
en hel del. 

En broder till Nils hette Karl och gick under namnet Kalle på 
Veckere. Han hade lärt en hel del av fadern, liksom Nils, och i 
fortsättningen kommer några historier att berättas om de båda 
bröderna. 

Här får nu en av mina sagesmän ordet för att berätta om 
Veckern: 

»När ja bodde på Bondestorp, helt (höll) ja en dag på å täckte 
öm ett brästak. Ja slängde di gamle bräbetane ner på backen, så 
där låg dä en hel hopper bräbeter mä store spik i. Hustra mi geck 
möe barfott, så ja varne henne för spika. Dä brydde ho säg inte 
öm, men på kvä'el, när ja kom in, så låg ho på sänga å tvinne sä. 

Hö ä'ddä völe mä dej? frågte ja. 
Ja ha trött på en spik mä foten. 

Ja tette på foten, den va redit svullen å vark hade ho, söm 
inte va go. Svärmora mi töckte, att nu får du allt gå te Veckern 
å få nöga hjälp, så foten inte blir blogförgefta. 

Jaa, inte velle ja gärne gå, för ja ha allri förut velle trott på 
Veckerns könster, men varken ble varre å varre på natta, så te 
sjlut lytte ja kytte iväg te Veckere. 

Å könstit va'ddä, för ja ga mä iväg mette på högste natta, jamt 
ve högstnattlöte va ja framme när Veckern. 

Nu får du allt väre snäll å hjälpe mä, sa ja, för dä allt ille 
mä Finas fot, å så talte ja öm dette mä spiken. öm du åger nöga 
salve eller smörje, för dä allt så skröppli mä foten. 

Då sa'e Veckern så longt: 
Sätt dä du, Anders, dä inga fare mä foten, han ä allt strax 

bra nu. 
Dette va ve tölvti'a. Å så ga han mä e flaske mä nö sjlags 

smörje i. Öm han lässte nage övver flaska, dä såg ja inte. 
På hemvägen geck ja å tänkte, att nu ligger ho förstås å tvinner 

sä å jämrer sä, för när ja geck hemifrå, så änne skrek ho, så ont 
va'ddä. Men ja la marke te, att när ja kom uttöm vägga hemme, 
så hördes allri ett dugg tå nögen jämmer. Å när ja kom in, så 
frågte ja henne: 



11 

Men du världen, ä varken redan borte? 
Där låg bå Fina å svärmora mi å söv så longt, så ja lytte 

väck'a. 
Ja, nu ä'ddä allt bra, svare ho. 
När vart du bra? frågte ja. 
Dä va ve tölvtra, söm varken ga sä, svare ho. 

Ja behövvde allri bruke denne smörja, å nock va dä fell mark-
vardit, men dä ä ren sanning». 

A. G. J. K., Älgå, f. 1863. 

En syster till föregående sagesman minns en annan händelse, 
som hade med Veckern att skaffa: 

»Dä va fell ömkreng 1890, söm bror min Axel feck en jarn-
sprint i hanna. Han skulle slö i en tocken sprint, söm di fäster 
ihopp temmerlänkane mä, å då slant öxa, så han feck sprinten 
djufft in i hanna. Te sjlut va vi pocka å få bu te Veckern. 

Kan, söster mi, sätte iväg. Ho geck (betyder här: sprang), så 
ho könne ha gått sä fördarva. Men när ho kom in te Veckern, 
så velle kärnga hanses sätte på kokern. Kan i hadde sjlättes inte 
ti te nöga kaffedrecking. 

Axel kan väre dö han, inna ja kommer tebaka. 
Sett e stönn, du Kan, sa Veckern så longt, dä ha långe 

stille sä. 
Jaa, ho stanne fell å feck sä kaffi, å när ho senna kom hem, 

så låg Axel å söv. Men då räckne di ut, att han hadde sömne 
samtidi mä att Kan i va framme ve Veckere, jamt ve samme ti'a. 

Kan i ho hadde hatt mä'ssä litte brännvin, söm Veckern hadde 
gjort åt i å gjort en gröt, söm ho skulle smörje på såre, å dä gjorde 
di ju senna. Men han låg å söv så gött, å han vesste inte öm nage, 
förr'n han vackne, å då va varken totallt borte. Men sjalve såre 
feck han ju sköte e ti framövver». 

E. S., Älgå, f. 1869. 

Veckern skickades en gång efter av en smed vid Gladåkers 
järnbruk för att bota en mostå'ern (modstulen, aptitlös) gris. 

»Den kan jä inte botte (bota), förr'n jä får se'en, för han 
ha vurte ute för dä onne öge», sa Veckern. 

När han sedan kom till Gladåker, gjorde han åt  i en kopp, 
mumlade några obegripliga ramsor och rörde omkring med tälj- 



12 

kniven i koppen, medan han höll koppen alldeles invid munnen. 
Därefter fick grisen svälja dosisen. Sagesmannen fortsätter: 

»Mormor helt på å tuk öpp potetene. Då råke ho tette åt 
grisen. 

Nä, se grisen, va han kutter i gåle! roppe mormor. 
Ja, dä va fell dä, han skulle gäre, sa Veckern ». 

»En a'en gang botte han e ko. Ko'a hadde fått vasst i'ssä. Vec-
kern feck kunjak i en kapp, så tuk han täljkniven å rörde öm i 
kappen, männas han lässte nöge övver köppen. Så hällde han i 
ko'a denne kunjaken, å jaggu vart ho bra. 

Han mätte tebaka dä vasse, förstår du». 
J. V., Älgå, f. 1901. 

»Veckern våge så allri ut mella klocka älve å ett nögen kväll. 
Va han borte i nöga stuge å söp, så va han så noga mä te ta så 
hem i go ti före klocka älve». 	 G. E., Älgå, f. o. 1910. 

»Veckern va en väldi tröllkär, vell ja löve. Kalle, sön hanses, 
va inte bet, men gubben va allt varst. 

Te exempel, ja hadde sköre må i den här hanna en gang, på 
övversi'a, ja, han ser marke här ve ringfingerrota. Ja hadde vure 
så dom, så ja tvätte mä i e tocka sölekälle, där ingen vell ta vat-
ten. Dä va på aftan ätter solnegangen, å där i källa växte dä 
tocka kallmesrot, di kaller. 

Men dä skulle ja inte ha gjort, hanna svällde opp, så ho vart 
tjock å trinn söm en tjurködd, å senna feck ja en vark, vell ja 
lave. 

Men ja geck te Veckern ja å tedd'en hanna (räckte fram han-
den). Veckern tette på hanna å sa'e: 

Dette ä ont dä, men jä ska nock hjälpe dä. 
Gubben hadde gått å lagt så på högsänga, när jag tedd'en hanna 

mi. Då mörre Veckern å sa: 
Dä ont dette, du, men dä ska allt bli bra. 

Ä så hämte han nöge sjlagen inni kammern å blötte på hanna, 
å senna vire han e fille (en trasa) öm å sa: 

Nu får du ille ont, å dä varer te klocka tölv. Men så tette 
han en gång te på hanna å sa: 

Då varer nock te bålimot klocka ett, men sen ä dä bra. 
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Dette va ve nieti'a på kvä'el. Ja geck te svärföräldrane å la'e 
mä, men så fort ja hadde lämne Veckere, så börje varken. Dä 
varte (värkte), så ja helt på å bli toki. Såre hadde vört förgefta 
dä tå denne kalmesrota. Ja tulle mä å vre mä på natta å angre, 
att ja nösstena brytt mä öm å gått te Veckern. Stönntals va dä 
så ille mä'mmä, så hadde ja hatt gubben breve'mmä, så trur ja, 
ja hadde sköten, för ja vart jamt söm stöllet tå vark. 

Men när klocka ble ett på natta, då va'ddä, söm di skulle ha 
sköte bort varken mä bössa, så fort tvarsjlute dä. 

När ja lämne Veckern, så sa'e han: 
— Nu får du allri vark mer. 
Å senna dess ha ja heller allri hatt nöge sjlags vark i min kröpp. 

Nog ha ja råke i ska'e mange ganger senna dess, men vark ha 
ja allri hatt, inte ens i öppne sår. En gang stötte ja en resvestör 
(resvedsstör) i ene låre, så den rev opp ett djufft sår in te vite 
bene, å nock för att dä gjorde ont, men värkte gjorde dä allri». 

E. S., Karlanda, f. 1869. 

Kalle på Veckere 

»Kalle på Veckere könne mö'e den. Ja höger fell, när Deli, 
doter'a mi, hadde fått ene fingern i köttkvarna. Hele utsträckte 
natta låg ho där å skrek för vark, så dä va änne ösklit å höre. 

På möran va'ddä ja, söm sele för hästen å tänkte mä te fare 
te doktorn mä flecka. Dette va, när vi bodde på Älvänga i Mört-
näs. Ja geck te Fjällbu å lånte häst å slä'e, å där bodde på den 
ti'a Kalle på Veckere. 

— Va ä'ddä fatt mä flecka di? frågte Kalle. 
Han feck fell vete dette elände mä köttkvarna å denne varken, 

å att nu ämne ja fare te doktorn. 
— Dä behövver du slättes inte, sa Kalle, du ska inte väre be-

kömra för dä. Flecka ä allt bra nu. 
Jaa, när ja kom hem, så låg flecka å söv så gött. 

En a'en gang hadde samme flecka fått nö ont i ene öge. Ja 
geck te Kalle å ba öm hjälp. Då tog han vatten i en köpp, rörde 
i mä kniven å lässte fell nöggre ord, å dette skulle jä hälle i öge 
på flecka. Dä gjorde ja, å ho vart bota. 
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Deli feck ont i ene flotbla'e, utta att nöga mänske könne be-
gripe, hur ho hadde fått'et, för dä syntes inge sjlagen. Ja geck te 
Kalle på Veckere, för flecka hadde sånn vark, so ho örke inte 
trö på foten. 

När ja ha tale öm va dä va fatt, så sa'e Kalle: 
— Ho ä allt bra nu, var inte bekömra för foten. 
Å när ja kom hem, så va foten alldeles bra». 

»När Johan Enoksson va nygeft, så bodde han i Våldalen. Di 
feck e ko tå svärmora i Sörboheden, men denne ko'a ble varäveli 
kväll mä di annre konna hem te Sörboheden. Ja erbjö mä te gå 
ätter ko'a öt döm, men dä velle di inte vare mä på. 

Den sömmern va Veckere-Kalle mä i flöta i Mörtnäsälva, å så 
kom Johan te tale ve Kalle öm denne ko'a. 

— Kan du hjälpe mä mä ko'a, så ho går hem? 
Han feck inge svar tå Kalle. Men när di näste möra sjläppte 

ut konna söm vanlit, så ble denne ko'a stå'nas ve Skrikströmmen 
ve Skrikströmsmyra, å där stog ho å bärde (råmade) änna te 
klocka två på dagen. Ho geck inte övver älva på dä ställe, där 
Sörbohedskonna allti geck övver, utta ho kom hem ätter samme 
si'a på älva, söm ho hadde följt, när ho geck dit (till Skrikström-
men). Å senna så sjlute ho alldeles opp mä te stå där å skrike, 
utta ho kom snällt hem varäveli kväll ätter dette». 

E. S., Karlanda, f. 1869. Uppt. 1943. 

Mot fars-Per 

Moffars-Per hörde hemma i Djuf, Silbodal och var på sin tid 
mycket anlitad som klok och trollkarl. Han hade försvurit sig åt 
den onde genom att skriva kontrakt med Satan i sitt eget blod. 
»Iblann va'ddä så möe väsen (=andar) ikring'en på vägen, så 
han helt på å inte ta sä fram», säger en sagesman. 

»Moffars-Per i Djufsheden va ofta anlita te bote allt möjli. 
När han kom knall'nas ut i bygda, så sa allti falk, att nu ä Mof-
fars-Per ute å boter. Han tetalte allri möt'enes (de han mötte) 
å allri svarte (svarade) han, öm nögen hälse på'en, när di mött'en 
på tocka fal (färd), för då skulle krafta gå tå'en. När han geck 
tebaka på aftan, då svare han på hälsinga å könne prate mä vem 
söm helst». 
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»Moffars-Per hade en särskild offerplats i ett berg. Dit geck 
han mä hår å näggler å tocke, å då geck han allti baklänges ut 
över tröskel hemme när sä, eller var han va. Dä skulle ske på 
torsdasnätter. Han feck inte tale ve nöga människe, söm han 
mötte, å inte tette sä tebakers å inte ge nage ifrå'ssä (urinera 
eller annat). 

Morbro te Anna på Fallet geck i sko'ern (skolan). På hemvägen 
råke han te lägge sä på ett litte lågt å slätt berg, å där sömne 
han. När han vackne, va han alldeles förvilla å könsti. Di tale 
ve Moffars-Per för å få pöjken bota. 

Om natta geck Moffars-Per te berge. Han geck atter å fram 
hele natta å hade oppgäring må vederbörande. Pöjken vart allt 
bota». 

»Moffars-Per frå Djufshe'a botte en gösse, Olof Dahlberg, söm 
kom frå Strömshult. Han feck nögen sjuckdom eller ble illa-
mående på Hävdaåsen ve ett g'örhöl (gyttjig vattensamling). Flire 
personer försöckte allt å botte'n, blann annre min farfar, men han 
uteck fell inte mä'et. Den söm inte tårde (tålde) te se tussane, 
eller söm inte örke gå, när tussane licksom hängde sä i halene, 
så di knafft örke gå, den söm inte örke må allt dette, den geck 
krafta tå, så bottinga messlöckes. 

Dä va ja, söm geck ätter farfar. Han tuk hår å näggler tå den 
sjuke å offre dette, troligen på Hävdaåsen. Dä skulle ske tre 
torsdanätter i ra. Farfar va där, förste gangen geck då bra, men 
annre gangen va'ddä så fullt må tusser ikring hömmen, så han 
ble bet. När han geck hem, tuk han sä knappt tur fläcken, för 
de hang sä fast i halane. Han våge inte dit nögen treje gang. 

Men Moffars-Per han tuk sä dit tre ganger. Men när han sen 
skulle gå tebaka te Djufshe'a, så mötte tussane hömmen i vilda 
skogen. Di va så mange, så då vart svart ikring hömmen, di for 
ikring å pep å skrek öt alla höll. En tå döm va liksöm större 
än di annre. Moffars-Per la selver i sköte, för bösse geck ingen 
utta på den ti'a, å sköt. Den svarte fulingen stöp. »Nu kan du 
pipe å skrike, bäst du vell», sa Moffars-Per. Di annre tussane 
tuk vare på like, å så försvann di alle. 

Men gössen ble fresk. Han for söm vuxen te Amerka å dog där 
för någgre år senna». 

Det kan ifrågasättas, om inte Moffars-Per var en skälm, när allt 
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kommer till allt. En gång skulle han bota en modstulen ko. »Ho 
ska nock bli bra», sa han, »bare ja får, dä ja vet! ha». Ä dä va 
vaffler mä smör å brännvin. Han feck dette å geck te laggår'n. 

Men en gösse smög sä ätter å tette på. Gubben sätte sä, åt öpp 
vafflene å drack tur brännvine, å när smöre rann, så sa han: 
»Jaså, du kommer där, men ja ska stöppe dä». När smöre rann 
på ett anne ställe, så sa han: »Jaså, du kommer där nu, men ja 
ska allt mote dä där ågg», å så bet han, där dä rann. 

Ä dette va allt! Koa tuk han inte i. Men när han kom in, så sa 
han: »Koa ä allt bott nu». 

Hjarten 

Även Hjarten hade försvurit sig till den onde genom att skriva 
kontrakt i blod. Hans rätta namn var Karl Hjärt och han bodde 
i Spekeläggen, Stavnäs socken (d. o. 1900). 

Landsfiskalen hade hört talas om att Hjarten brände brännvin 
trots förbud och beslöt åka dit. Han spände hästen för kärran och 
närmade sig snart Hjartens stuga. 

Hunnen till en mindre bro över den bäck, som rann nedanför 
stugan, tvärstannade hästen. Hur ivrigt landsfiskalen än ryckte i 
tömmarna och slog med piskan, fick han inte hästen ur fläcken. 
Hjarten hade gjort hästen sta. 

Landsfiskalen måste gå resten av vägen upp till stugan till fots. 
Under tiden hann Hjarten gömma undan reskappa (redskapen) 
eller apparaturen. 

»När Hjarten dog, blev det ett förfärligt väsen i skorstenspipan, 
för fa'en kom å tog'en. Han läste ofta i sin svartkonstbok och 
hade skrivit kontrakt med djävulen». 

Trompi'en 

Han hette Anders Olsson och bebodde torpet Gräsmyren på 
Skybergsskogen i Älgå, vilket efter honom även benämndes 
Trumpinntorpet. Man vet inte, när han föddes, men som jag i 
annat sammanhang har omtalat, skrev han några visor i anled-
ning av en drunkningsolycka på Glavsfjorden år 1817 (se s. II 188) 
och bör således vara född omkring 1780. Det antages av mina 
sagesmän, att han avled omkring 1840. 
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Sägnerna om denne trollkarl är många. En del av dem återges 
i min uppsats Västvärmländsk tro och sed rörande död och be-
gravning (Svenska landsmål 1943-44, s. 232 f.). Han var gifi 
två gånger. På ett »offeraltare», som man menat skulle ha be-
gagnats av Trompi'en, lär han ha inristat årtalet 1807, vilket 
skulle kunna beteckna året för hans nedsättning på platsen. Tor-
pet Gräsmyren ligger mycket avlägset och i den del av Älgå soc-
ken, där finnar av gammalt ha slagit sig ned. Huruvida Trom-
pi'en själv var finne eller ej, kan inte med säkerhet fastställas. 

Klicknamnet skall han ha fått på grund av att han va stutt d 
kört te växten. 

Det var något mystiskt med denne man. Sällan kom han fram 
till bygden. Många anser, att han kom till trakten antingen som 
flykting eller som förrymd straffånge. 

Vid en utskrivning av soldater, förmodligen till 1809 års fälttåg, 
lär han ha infunnit sig på majorsbostället Berg i Älgå, iklädd sina 
sämsta trasor. Där residerade då majoren, sedermera överstelöjt-
nanten Gustaf Wulff (1771-1846), som bl.a. deltog i Gustaf III:s 
ryska fälttåg 1790 samt i kriget mot Norge. När majoren fick se 
Trompi'en, lär han ha yttrat: »Ja har nock mä uschlinger utta 
däg. Gå du hem å skjut fjärånner (tjädrar) åt mäg å bär hit». 

»Han va så litten te växten, så däfför kallte di hömmen Trom-
pi'en. Han va så berökta för trolldom, så ingen våge så te röre 
nöge för hömmen i trakten». 

»Anders hade förutsagt sin dö. Han skulle ha skreve kuntrakt 
mä Satan, å flere gånger helt han på å bli tuken tå Satan, men 
han geck allri ut utta te ha Bibbla mä'ssä. 

En gång mötte han en gestalt, hög som skogstöpp'ane, dä va 
Satan. Men Anders helt Bibbla framför sä, för då kom han ju 
inte länger. 

Men en dag tuk han farväl tå de sine, å senna på moran fant 
di hömmen där uttaför stöga mä ömvre'e huvve, så ansekte peke 
åt ryggsi'a». 

En annan sagesman relaterar förutsägelsen om Trompi'ens död 
på följande sätt: Han dog strax efter år 1846. Detta år flyttade 
nämligen en person ifrån trakten av Gräsmyren, och nämnda år 
yttrade Trompi'en en dag, att han inte hade långt kvar att leva. 
»Vafför då?» undrade denne. »Jo, jä ha försvöre mä, å jä har 
2 Ernvik 
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inte så långt kvar nu, förr'n jä blir hämta». Även för sin hustru 
hade han omtalat detsamma och han hade även förutsagt dagen, 
då han skulle bli hämtad av djävulen. 

Sista tiden vågade han sig aldrig ut efter mörkrets inbrott utan 
att bära Bibeln i handen. Just den av honom förutsagda dagen 
hörde hustrun ett rysligt nödrop utanför husväggen. Då hon skyn-
dade dit, fann hon honom liggande med magen mot marken men 
med halsen omvriden, så att ansiktet vändes upp mot åskådaren. 
Den dagen hade han gått ut utan Bibeln. 

På den jordbit, där Trompi'en hittades död med omvriden 
nacke, skulle sedan intet gräs växa, berättas det. Jag besökte plat-
sen sommaren 1943. Den utpekade fläcken var helt utan gräsväxt, 
vilket såg egendomligt ut, eftersom den låg i en gräsbacke med 
grönska runt omkring. Fläcken var inte fullt två kvm i ytstorlek. 
Hur det skall förklaras, att intet gräs växte där, vet jag inte. 

Såsom exempel på Trompi'ens trollkonster följa här några 
sägner. 

En gång besöktes han av en person, som hade mistat några 
ägodelar. Då ordnade Trumpinnen så, att det fruntimmer, som 
stulit dem, mitt i natten måste gå runt hela sjön övre Gla och 
sen lämna tillbaka det stulna. 

Han kunde även konsten att förvare fesken åt sä i ett litet 
tjärn, beläget inte långt från Trumpinntorpet. Det hade gått till 
på det sättet, att han en torsdagsnatt begett sig till Älgå kyrko-
gård och hämtat kyrkogårdsmull i sin vänstra sko. Hemkommen 
strödde han ut mullen i en ring omkring tjärnet. Han hade fått 
ringen så gott som färdig, då sjöråa kom uppfarande, »så skomme 
stog i pärler öm halsen på'a». Hon bad Trumpinnen, att han för 
nåd och del skulle lämna en liten smal öppning för henne att ta 
sig igenom. 

Han villfor hennes begäran på det villkoret, att hon lovade 
honom obegränsad tillgång på fisk varje gång, han ville fiska där. 
Efter denna händelse erhöll han alltid så mycken fisk, han någon-
sin kunde önska sig. 

Bonda-Säl 

Vad han egentligen hette, minns ingen längre. Han bodde i 
Sälarbyn, Silbodal och torde ha sett dagens ljus omkring år 1760. 
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Om denne trollkarl berättas följande: En gång var en lantmätare 
i Barlingshult (Barrlindshult) och skiftade ägor. Bonda-Säl kom 
dit och lantmätaren fick veta, att han var trollkunnig. 

Kan du trölle, du? 
Jaa, jä kan allt nå litt. 
Då ska du &Wie, så dä kommer te'mmä ett fruntimmer i 

natt. 
Dä• ska jä gäre dä, jä ska ta en fuggel på kvest, åcke han 

ä hårat eller fjärat (behårad eller fjäderklädd). 
På kvällen kom det till lantmätaren en flicka, som var elva år 

gammal och lade sig hos honom. Kort tid därefter råkade lant-
mätaren Bonda-Säl igen. Han förebrådde honom för att ha skic-
kat »ett upassle fruntimmer. Ho va för ong för må. I får skecke 
hit ett äller (äldre) passenes fruntimmer.» 

Dä kan jä gäre åg dä, sa Bonda-Säl. 
På kvällen var det en piga i granngården, som fick »kän-

ninger», att hon äntligen skulle gå till lantmätaren. Det tog henne 
så hårt, att hon grät, för hon ville inte dit, fast hon kände drag-
ningen. Hennes husbonde sade, att han kunde befria henne från 
känningarna, om hon ville. 

Då vell ja gärne dä, svarade pigan. 
Han tog in en tom ektunna och sade till pigan: 

Du ska ta av dej allt, du äger och har på din kropp och 
lägga det i tunnan, för det är i kläderna han gör det (trolldomen). 

Hon gjorde så, och med detsamma fick hon ro. Men ektunnan 
rullade iväg till lantmätaren på kvällen. 

,Stavfeldts-guten 

Jan Nilsson (f. 1792, d. 1851) erhöll namnet Stavfeldt, då han 
blev fältjägare vid Värmlands fältjägarkår. Han bodde sedan i 
Järnskog, där han också hade växt upp, och fick anställning i 
hemsocknen som småskollärare i Saxebyn. 

»Stavfeldts-guten va styv te tr'ölle. En gang vart han usams 
mä en gubbe där i Saxebyn. Stavfeldt ordne så, att gubben feck 
väldit ont i magen. Han ritte (ritade) ut hömmen på en slät 
stubbe i skogen å sköt ett sköt tå haggel gömmen magen på bilden. 
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Men dä dröjde inte länge, förr'n gubben kom sättnas å helt så 
för magen å sa: 

— Gulle du, dette får du allt väre snäll å ta ifrå'mmä! 

Stavfeldts-guten kunne ladde sånne sköt ågg, så dä geck å 
skjute tröllharen». 

Måns i Myra 

Måns i Myra bodde på Gräsmyren i Älgå och var styvson till 
Trompi'en (se s. 16). Han hette egentligen Måns Andersson och 
står upptagen i »1847 Års Längd» för Älgå socken såsom bosatt i 
Gräsmyren. Han hade tydligen lärt sig en del svartkonster av sin 
far (Trompi'en var gift två gånger). 

»Måns i Myra ble en gång ombedd te bote en person, söm hade 
en krafti böld på halsen. Den som besökte Måns för dette, feck 
åder (tillsägelse) tå Måns te bite över bölden. 
— Du ska bite övver'n för den förstfödde å för ettertänning, sa 
Måns. 

Ä han bet också, när han kom hem, å den annre ble bra, för 
den söm bet va en förstfödd». 

Med ettertänning avses en person, som vid födelsen hade tän-
der. 

»Trompi'en va gefft två gånger. En styvson hette Måns å bodde 
i Myra. Han vise en gång en dotterson, hur han trölle fram penga 
tur ett berg. 

Han knacke på berge må en käpp å roppe: 
— Berg, berg! Gi tå dinne skatter! Hokus pokus fillidokus, i de 

tre heli'es namn! 
Ä ut ur berge kom dä två blanke tvåkroner. Pojken skratte, 

men då feck han en krafti örfil tå gubben. Då ha han sjal berätte. 
Han dog för nöggre år senna» (styvsonen). 

Håkan i Mellbyn 

På gården Mellbyn i Eda socken bodde till 1920 Håkan Måns-
son, känd i hela västra Värmland och i intillgränsande delar av 
Norge för sin skicklighet att bota sjukdomar hos människor och 
kreatur. Vid sin död nyssnämnda år var han något över 80 år 
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(f. 1836). Under en cykelfärd över Edskogen sommaren 1942 
träffade jag en gammal gumma, som sade sig vara Håkans dot-
ter. Hon var mycket humoristisk och hade åtskilligt att berätta 
om fadern, som hon alls inte ansåg kunde trolla. Däremot ansågs 
han vara synnerligen duktig örtläkare och veterinär. Egentligen 
var Håkan något av en tusenkonstnär, men det märkligaste med 
honom var nog hans känslighet. Han kunde taga sig fram i det 
svartaste mörker och även känna på sig, om särskilt saker av 
metall låg i hans väg, eller han kunde tala om var de befann sig 
utan att se dem. 

Med tiden blev Håkan allt oftare anlitad som naturläkare och 
veterinär. Han hade studerat flera läkarböcker och även böcker 
om husdjurens sjukdomar. Därför kände han också till de latin-
ska namnen på mediciner och han kunde laga till hälsosamma 
droger av örter. Själv betraktade han sig inte som trollkarl, men 
han roade sig ofta åt vidskepliga personer, som ansåg allt vad 
han gjorde för trollkonster. Knepig och klok som han var, ut-
nyttjade han ibland folks enfaldighet och lät dem tro, att han 
kunde mer, än han kunde. 

Här följer först ett par historier, berättade av sagesmän födda 
i Älgå socken. 

»Hemme när Delfina, sönhustra mi från Ny socken, va Håkan 
i Mellby på besök för te botte e sjuk mar (märr). Så kom han 
te tette in i laggår'n å feck se, att ett tå får'a va enögt. Far te 
Delfina hade allri märkt dette, men Håkan lärde hömmen, hur 
fåre skulle bottes. 

Han skulle ta salt i mun, räckne baklänges frå 20 te 1 å sen 
sprute salte in i öge på fåre, dä vell segge blåse dit'et mä mu'en. 
Han gjorde så, mä reseltat att fåre feck syna tebaka. 

En såg tydli i dagsljuse, att pupi'el va vit, inna salte blåstes in, 
men ätteröt ble han mörk söm den annre. Håkan va berömd för 
sin skickelihet te botte sjuke djur». 

»Håkan i Mellby stämde blog på e svart mar, söm ha trassle 
in ben'a i ett tju'r (tjuder, bindsle). Ho helt på te förblö sä. 

Men di oppsöckte Håkan, å han sa'e: 
Dä allt bra nu. Sätt däg, så får du kaffe. 
Nej, dä brått, för mar'a går te (dör). 
Nej, dä allt bra nu, sa Håkan. 

Å mar'a hade vurte bra i samme stönna». 
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Håkans dotter skrattade åt min nyfikenhet att få veta, hur 
Håkan bar sig åt, då han trollade med kor och hästar. »Ja ska be-
rätte, hålles far min trölle, sade hon, och så fick jag höra föl-
jande långa historia: 

Håkan hade en dag efter vanligheten begett sig ut i skogen på 
tjäderjakt. Han ville gärna gå i skogen med bössa. Den gången 
fick han vandra långt, innan han sent på eftermiddagen lyckades 
skjuta en enda tjädertupp. Det började mörkna i skogen. Skulle 
han hinna gå hem, eller vore det inte bättre att söka upp när-
maste stuga och be om nattlogi? Han bestämde sig för det senare 
och letade upp en stig. Han tänkte, att stigen måste ju till slut 
föra honom till en människoboning. 

Efter någon timmes vandring ser han ljus lysa i ett fönster 
och ställer kosan dit. Tjädern gömmer han på marken bakom en 
stor gran. Plötsligt stannar han och lyssnar. Vad i all världen 
kunde det vara för ett underligt läte, han hörde? Det liknade 
varken en människas eller ett djurs läte. Först kände han sig 
kuslig till mods, men snart tog hans nyfikenhet överhand, så han 
smög emot den plats, därifrån lätet tycktes komma. Då upptäckte 
han en ko, som hade fastnat med ena frambenet i en sprucken 
berghall. Hon hade säkert stått där i flera timmar och kämpat 
för att komma loss, för benet var starkt svullet. Hela tiden hade 
kon också bölat, så hon var totalt hes och lätet därför säreget. 

Håkan såg genast, att ensam skulle han inte kunna hjälpa kon 
loss, så han fortsatte att gå emot det lysande fönstret. Det var 
längre avstånd till stugan, än han först hade föreställt sig, men 
till slut var han framme. Inkommen fann han, att mannen i 
stugan satt vid lampan och putsade sitt gevär. Efter att ha hälsat 
och pratat en stund säger mannen: 

Ska vi byte bösje, du Håkan, Make te denna bösja lär du 
nock inte finne på. 

Hå, du prater, menar Håkan, e licker bösje än mi finns 
da inte. 

Då mannen tvivlade därpå, sade den spjuvern Håkan: 
Jä ska vise däg, va mi bösje duger te. Jä ska gå ut i svarta 

mörkre å skjute en tjäder. 
Det ville mannen se, om han förmådde. Håkan gick ut till 

granen, där tjädertuppen låg, sköt ett skott upp i luften, tog tjä-
dem och steg in i köket med den. Mannen häpnade men måste 
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ju tro, vad han med egna ögon såg. Det blev bössbyte, men 
mannen fick lägga en bra slant emellan. 

Så kom frun i stugan in från ladugården. Så fort hon kände 
igen Håkan, utbrast hon: 

Å gulle du, Håkan, hjälp öss å få rätt på koa vånn. Ho ha 
vurte borte för öss senna i går. Dä måtte bestämt ha hänt nöge 
särskelt, när ho inte kommer hem. 

Dä ska jä gäre dä, sa Håkan. Fly mäg ett fat mä vatten. 
Och så gjorde Håkan som alla trollkunniga brukade göra, stir-

rade ned i vattnet med handen för ögonen, mumlade obegripliga 
trollformler och började snart tala: 

Jä ser e brun å vit ko, ho ha trött ner säg i en sprucken 
berghäll ett par kilometer väst öm stuga. 

Han beskrev stigen, som de skulle gå och han beskrev kons 
svullna ben m.m. Med förenade krafter lyckades de få kon loss. 
Håkan prisades och berömdes och ryktet om hans märkliga för-
måga förgylldes ytterligare, när stugans invånare råkade grannar. 

Men Håkans dotter yttrade skrattande: Tocken trölle far». 

Hägg-Alfred 

I kyrkböckerna står Alfred Andersson, men han hette större 
delen av sitt liv Hägg-Alfre, på grund av att han bebodde f.d. 
knekten Häggs stuga Häggetorp i Våldalen, Älgå socken (nära 
gränsen till Karlanda). Han var broder till Tjärn-Erik (s. I 146) 
och föddes i stugan vid Rödingtjärnet på Ränkesedsskogen i 
nämnda socken omkring 1850. Han avled på Häggetorp år 1930. 

Hägg-Alfred måste nog betecknas som ett av de märkligare 
originalen på Glaskogen. Han hade skaffat sig en svartkonstbok, 
tryckt på 1870-talet, av min sagesman kallad »ett slags läkar-
bok», men att det var en svartkonstbok, framgår av vad jag i 
fortsättningen skall berätta efter en annan sagesman. När han 
kom vägen fram, rörde han alltid på munnen och pratade för sig 
själv. Kännetecknande för honom var vissa uttryck, som citeras 
här nedan. Om söndagarna satte han på sig en väldig, bredbrät-
tad hatt av svart färg, som halsprydnad bar han ett gammaldags 
rödfärgat krås. Botandet av alla slags sjukdomar och krämpor 
hos folk och fä var hans stora passion i livet. Om någon led av 
en åkomma och talade om att söka läkare, blev Alfred översig- 
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given och erbjöd sig att stå till tjänst. Han trodde sig om att kunna 
bota alla slags sjukdomar, t.o.m. lungsot. 

Bibeln studerade han ofta men på sitt säregna vis. Det var 
framför allt Gamla testamentet och däri Moseböckerna, han läste, 
nämligen allt som handlade om sjukdomar och deras botande. 

När Hägg-Alfreds avlidna hustru skulle begravas, det var 1924, 
fick kistan inte bäras ut genom köksdörren och grinden, berättar 
en granne till honom. De måste lyfta ut kistan genom ett fönster 
på stugans nordsida, bära den över staketet på stugans nordsida 
och gå över skogen fram till Våldalen. 

En annan sagesman beskriver händelsen på följande sätt: 
»När Hägg-Alfreds hustru hade dött och kistan skulle bäras ut 

och fraktas till kyrkogården, måste de bära ut liket motsols. De 
tog ut den genom ett fönster på nordsidan och måste bära den 
över plöjseln och över skyggården för att komma mot solen och 
ut på vägen». 

»Hägg-Alfred gjorde ofta dagsverken på Vännerud. Han var 
här sista året han levde och ville lämna ifrån sig sina trolldoms-
papper, som han hade skrivit upp sina formler och recept på, 
till någon av släkten. Han var både till Oskar på Näset och Anna 
och Ola i Valnäs här i Älgå . . . Det blev Oskar på Näset, som han 
slutligen förmådde ta hand om trollpapperen, och de är troligen 
brända». 

På Vännerud utförde han byggnadsarbeten och reparationer 
och ansågs vara mycket skicklig. »Jämt hade han sneckerbänken 
inne när säg i köke å va styv sneckarer», heter det om honom. 
»Han hade gjort säg en psalmodikon. Han spelte å sang». 

En gång berättade han för skogvaktaren, som var hans granne, 
om en uppenbarelse, som han själv kallade det: 

»En gång träffe han e skogsrå. Ho talte öm var han skulle 
finne en skatt. Han skulle gå till Gladåkers bruks jarngruve strax 
nörr öm östre gruva å söke där ve e stubberot. — Inte fant jä 
nögen skatt, men en malmeklomp, dä fant jä, å en tämli stor, 
å dä, å dä, å dä va allt dä ho hade sagt åg. Ä den va jäslar i mäg 
å däg tong åg». 

Tidvis led han av sömnlöshet och ansåg, att en illasinnad per-
son var skulden därtill. »Hägg-Alfred kunde en tid inte sova om 
nätterna. Han misstänkte en viss person för att ha åsamkat 
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honom detta. Hans misstankar besannades, då han en dag tillfrå-
gades av just denne person: 

Hölls ä'ddä, söver du gött om nätt'ene, Alfre? 
Men Alfred visste råd. Han hade läst i Bibeln, att om man inte 

kunde sova, skulle man offra en fisk. Han gick därför till sjön 
Glaåkern och metade upp en fisk, som han offrade. 

»Å sen, jäslar i mäg å däg, feck jä söve öm nätt'ene, du». 

En skogshuggare beklagade sig en gång över svår tandvärk och 
sade sig bli nödsakad att söka läkare. 

»Dä behöffs då raktes inte, menade Hägg-Alfred. Tannevark 
ä fell onödi å ha. Dä ska jä fell ordne åt däg. Nu kommer jä te-
baka hemifrå öm e stönn, å då får du e flaske tå'mmä, å dä, å dä. 
Men da si'er du inge sjlagen, å jä si'er heller inge sjlagen. 

Öm e stönn kom han sätt'nas å helt (höll) flaska inöm blusen. 
Han kom mä e väldi fart, dä jamt smale i stena, när han sätte 
käppen i backen. När han kom in te'mmä, gjorde han ett tvar-
steg ifrå vägen å flydde (räckte) mäg flaska utta ett ol, å jä sa'e 
ittnö heller. 

Innehölle i flaska va kölsvart. Jä ställde unna flaska, när jä 
kom hem, jä tordes inte ta uttå dette, dä könne väre rene dö'en, 
vet du». 

»När skogvaktare Berglunds fru blev sjuk, vart Hägg-Alfred 
översiggiven, för att de ville sända efter läkare. 

Jä skulle ha bott'a jä, å dä, å dä. 
Könne du dä da? 
Dä va en, söm hade så ubegripeli ont i öge, men jä bott'en 

allt jä, å dä, å dä. 
Vart han bra ågg? 
Ja, dä ble han fell, för öge dä vark allt ut dä, å dä». 

Hägg-Alfreds käring hade fått en ögonsjukdom. Han försökte 
bota henne genom att hälla saltsyra i ögat. 

»Da vart ho allt litte kryare, lell, å dä, å då», yttrade han 
till min sagesman. 

Vid samma tid såg en granne följande, som han ondgjorde sig 
över: 

»Alfre kom å rände tommen i öge på Kajsa, så ja trodde, han 
skulle köre ut'et. 
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Ho ömmer inte öge, sa han. 
Tocken gör di på krötter men inte på fölk lell» sade sagesman-

nen upprörd. 

Flera sagesmän vet berätta, att Hägg-Alfred kunde bota röta, 
diarré och reumatisk värk. Ett par exempel på botandet av sist-
nämnda sjukdom får komma med här: 

»Hägg-Alfre botte kärnga si för rematisk vark. Han hacke öpp 
metemark (daggmaskar), ett kvarter i en hallstopputtell. Senna 
hällde han vatten på å grävde ner pötten i ett stenrös, där den 
feck stå i åtte dager. Sen ble vätska så tinnrane blank, sa Alfre. 
Och så smorde han kärnga. 

Förste kvä'el sve dä, så ho skrek å gnydde. Men annre kvä'el 
sa han: 

Du får ta å'ddä klä'a så jä får sätte på'ddä (smörja dig) en 
gang te, å dä, å dä. 

Jä vet inte, öm jä tör (törs), sa ho. 
Men ho gjorde söm han velle, å han smorde på nytt. 

Ätter den smörjinga ble ho, jäslar i mäg å däg, alldeles 
fresk, å ho hade allri vark mer, sa Alfre». 

Sådan smörja, som han tillverkade av daggmaskar, kallades 
markulje.  Den tillsattes enligt uppgift med något arsenik, i varje 
fall gjorde Hägg-Alfred så. 

»En gång satt han hos Löckens och föreläste ur 'läkarboken', 
då jag var där och målade. De hade en ko där, som hade fått 
'mullersjuken', och Alfred ville äntligen bota kon. Han läste sig 
till i Bibeln att sjukdomen hette 'raseri', och den skulle botas 
genom att klippa av halva öronen på kon. Sjukdomen satt enligt 
läkarboken i en blåsa i hjärnan, i e pöse, som Alfred sade. På 
den skulle man sticka hål med en spik, som man gjort riktigt 
finspetsad och vass med en fil. Men det skulle vara en vansklig 
operation att sticka hål på blåsan, sade han. Kan även avhjälpas 
genom att klippa öronen av till hälften, läste Alfred. 

Själv botade Alfred sin 'bässe' på det viset. Bäsen hade också 
fått raseri, så Alfred klippte av honom halva öronen och föste 
sen in den i ladugården. 

När jä kom ut på möran, så jäslar i däg å mäg va inte 
blogen så tinnrane rö i öra på bässen. Å ätter den beta feck han 
allri raseri mer, sa Alfred». 
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Erik i Lyseissättra 
En förmåga, som jag inte hört någon tillägga en så framstå-

ende trollkarl som Mates i Glasnäs, lär Erik i Lysåssätern ha ägt 
(f. o. 1810). Erik beskrives som något av en tusenkonstnär, var 
duktig smed liksom Mates men kunde också laga alla slags kloc-
kor. Han bodde innanför gränsen till Järnskog på en gammal 
säter, som egentligen hörde till hemmanet Lysås i Karlanda soc-
ken. Ett litet torpställe i närheten av sätern kallades Sjöbacken, 
och där brändes brännvin till avsalu, naturligtvis olagligt. 

»En gang va di en hopper kärer, söm for te Sjöbacken för å 
köpe brännvin. Blann annre va knekten Lysfeldt från Lysås mä. 
Nu va bå han å Erik ena rektie vildbaser, ska ja löve dej, å inte 
rådde för nage sjlagen. 

Di vart fäll litte söpne allihopp, å då ble di modi'e, kan du vete. 
När di vart rektit gla'e, så löve Erik, att di skulle få skjute ett 
haggelsköt mett i syna på'en. Di våge (slog vad om) ett stop 
brännvin, öm han skulle ta ska'e tå sköte eller inte. Å Lysfeldt, 
söm va en tocken vilding, han skulle skjute. Å di påstog allt, att 
Erik lät döm unnersöke bösja å själve ladde sköte, öm dä nu kan 
väre verklit. 

I alle fall feck di verkli skjute på Erik, för far min va mä, å 
han ha tale öm'et. Erik han hadde ett sånt langt skägg. Nä di så 
sköt, så strök han mä hanna nerövver dette lange skägge sett, å 
senna så vise han opp alle haggla i hanna si. Han hadde fange 
vartäveli haggel, kan du tänke. 

Den Erik, han va allt krafti i svartkönsta, han». 

Det förekommer flera varianter av historien om den skottsäkre 
Erik i Lysåssätern. Jag anför några av dem, då de innehåller 
detaljer av intresse. 

»Erik i Lysåssättra han va krafti, när dä gällde svartkönsta. 
Han strök mä hanna neröver skägge, å haggla låg i hanna. De 
som sköt, ladde sjal å såg te, att dä fannas haggel i bösja. Då va 
mönningsladdere. Först hade di i löst krut, sen en papperstuss 
å sen stöppe di mä lästaken (laddstaken), sen hällde di e nype 
haggel i pipa mä hanna, te sist en papperstuss, söm helt haggla 
kvar. Patroner fantes inte på den ti'a». 

»Erik i Lysåssättra, far te Albin i Mörtnäs, ställde säg mä ryg-
gen öt flere skötter å ba döm skjute hömmen i ryggen, var di 
velle. När di kom fram, så hade han alle haggla i näven». 
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»Far te Albin i Mörtnäs feck di skjute på, å han tuk alle haggla 
i näven. Nils på Byre va mä å sköt. Han tale öm för mäg, att 
Erik love döm te skjute på'ssä. 

Nils sa'e, att di va så noga må te se ätter, att bösja innehöll 
haggel. Dä va mönningsladdere på den ti'a, å di ladde mä möa 
haggel. Flere stöckna såg ätter, att sköta va rekti'e. Men för vart 
sköt di sköt, så viste (visade) gubben haggla i näven. Han feck 
inte ladde ett enda sköt sjal». 

En annan version, kanske rent av ett annat vittnesmål om Erik 
i Lysåssäterns skottsäkerhet: 

»Erik i Lysåssättra könne möe han. En gång, när di va ett 
helt sällskap, bl.a. va far min å knekten Lysfelt mä, så sätte di 
opp ett hallstop brännvin på att di skulle få skjute på Erik mä 
haggel. 

Salin i Mörtnäs va där, å han sköt mä haggla i huvve på Erik. 
Erik kare säg mä hanna övver ene tenninga å feck litte blog på 
hanna. Då sa'e han: 

— Tvi fa'en, du hade skit i bössa, du!» 
E. S., Karlanda, f. 1869. Uppt. 1944. 

En skottsäker knekt 

»Soldaten Skyberg, någon annan benämning har jag inte fått 
reda på, var knekt för hemmanet Västra Skyberg i Älgå. Han var 
med både i finska kriget 1808 och 1814 mot Norge samt deltog i 
pommerska kriget 1813. Han hade förvare sä mot kuler å sköt. 

I fälttåget 1814 deltog han och fick en kula genom ena låret, 
så det gick hål tvärs igenom. Då blev han arg och sa: 

— Jä trur baggane skjuter mä jarn! 
Han hade förvare sä mot kulor av bly, men det var allmän tro, 

att mot kulor av järn hjälpte inte förvaring. Troligt är, att han 
hade ett människoben från kyrkogården i fickan». 

Lacken som trollkarl 

»Lacken hade gått i läre hos en trollgubbe i Järnskog. Denne 
hade ett ordspråk: 'va du gär, så går du öt dä sjal', å samme ord-
språke hade Nils (Lacken hette Nils Olsson), å dä va sant åg, sa 
Nils. Den tröllgubben ble dö 1 bakommen (bakugnen). På vintern, 
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när dä va kallt, så kröp di in i ommen. Han va gammel å sjuckli 
å dog där i ommen». 

Lacken brukade, när någon hade gjort honom emot, hota med 
att han skulle fästa en näver mellan ett par gnarketrä, dvs, två 
trädstammar, som växte så nära intill varandra, att de vid blåst 
skavde på varandras stammar. Så länge nävern satt kvar mellan 
stammarna på det ställe, där de stötte intill varandra, så länge 
skulle personen i fråga pinas av något ont. För att plågan skulle 
fortgå lång tid, hotade han med att i stället för näver ta en lär-
lapp (lapp av läder), som han hade ritat en bild på, föreställande 
ovännen. 

»Då varste, du kan gäre nögen, så ä'ddä te å sätt'en i gnarke-
trä», sa Lacken. »Velle di pine nögen rektit länge, så ritte di ut'en 
på en lärlapp å fäste denna mella två gnarketrä. Då pintes han, 
änna tess dä geck hål på lärlappen». 

»Lacken hote mä te å ta live tå A. Han skulle sätte en lärlapp 
mella två gnarketrä. — Tar jä en papperslapp, så går dä hål för 
fort», sa han. 

Enligt egen utsago hade han en gång lagt ner en häst, så att 
ingen kunde få den att resa sig igen. I följande uppteckning be-
röres händelsen: 

»Lacken satt hemme på Sand en kväll å prate. Jä vänte hem 
konna när som helst. 

Di kommer inte hem, sa Lacken. 
Hå du prater, sa jä, di kommer allt hem. Vafför skulle di 

inte komme hem nu så väl söm för? 
Di kommer allri, hörer du jä segger, sa Lacken. 

Men jä trudde ittnö på'en, jä vesste fell, att konna skulle kom-
me. Famma (farmor) va så stallet på'mmä, för dä jä inte trudde 
på Lacken. 

Vänta du, sa ho, dä kan allt hänne, atte konna blir borte i 
skogen. 

Men jä brydde mä inte ett jota öm va ho sa. Jä va säker på 
att konna skulle komme. Då vart Lacken arg å sa: 

Jä ha lagt ner en häst på Fjällbu en gang, men jä gär allri 
öm'et. Jä la ner'en på sta'el, å di feck inte opp'en, men allri mer 
gär jä öm'et. 
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Men jä trudde inte ett skvatt på tocke där, å famma va så stallet 
hele kvä'el, sen Lacken hade gått. Men konna kom allt hem, söm 
jä hade sagt, jaa da, di kom». 

Skrädder'n i Mörtnäs 

Förmodligen var han av finnsläkt. Han bodde i finnhemmanet 
Mörtnäs, Karlanda socken. Ofta anlitades han för att bota sjuka 
kreatur och även vissa sjukdomar hos människor. 

En av hans närmaste grannar ville åt hans jord. Därför bör-
jade denne låna skräddaren ett eller ett par hundra kronor i sän-
der, när denne var utan. »När då va lämplit, så krävde han pen-
ningane tebaka, å då könne skrädder'n inte betale. Men då sa'e 
skrädder'n: 

— Du ska bli like så ren ifrå hår å skägg, söm då ja ä ren 
ifrå penninger! 

På den ti'a hade ifrågavarande person svart skägg, ett jäkla fint 
skägg, prissis söm en patron, kölsvart hår hade han ågg å ram-
svarte ögonbryn. Men dä dröjde inte länge, förr'n han meste allt 
hår å skägg, ja, te å mä ögonbryn'a». 

Utgivaren av dessa sägner minns mycket väl den person, varom 
här är fråga. Han var då jag såg honom fullständigt bar i huvu-
det och hade varken skägg eller ögonbryn. 

Skräddern i Mörtnäs kunde också bota t.ex. eksem. 
»En av flickorna i Vännerud (iklgå), hon hette Stava, hade fått 

ett elakt eksem, som inte någon kunnat bota. En annan av flic-
korna sändes iväg till skräddaren i Mörtnäs. Han följde med 
henne till Vännerud och låg där över natten. Han botade eksemet. 

Berättarens moster frågade på hemvägen, hur det hade gått 
till, att flickan hade fått eksemet. 

— Dä va fa'en te bäck, dä du, sa han. 
Stava hade nämligen sköljt kläder i en bäck efter solens ned-

gång». 

Salin i Mörtnäs. 

Salin Johansson eller Johannesson i Mörtnäs, Karlanda, var av 
finnsläkt både på fädernet och mödernet. I släkten hade det fun-
nits trollkunniga och kloka av både man- och kvinnokön. Han 
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var en av de sista på Karlanda finnskog, som anlitades som ko-
doktor och för åtgäring av alla slag. 

Salin föddes i Mörtnäs 1866 och levde hela sitt omkring åttio-
åriga liv därstädes. Han var en väldig skogskarl och jägare, knip-
slug och listig och roade sig ofta på andras bekostnad. Han hade 
genomskådat vidskepelsen och okunnigheten hos skogsborna och 
visste mycket väl, att han inte kunde trolla men lät gärna folk 
tro, att han ägde förmågan. 

Jag råkade honom åtskilliga gånger och fick ett intryck av att 
han var en på sätt och vis begåvad man, men opålitlig och lysten 
på rackartyg. Han njöt av att kunna lura de enfaldiga. 

En gång bad han mig följa med på harjakt. Jag hade på den 
tiden en god jakthund, en schillerstövare, och Salin låtsades vara 
nyfiken på hundens duglighet. Vi kom överens om mötesplats. 
Det var dagarna före den årliga älgjakten. Salin nämnde inte ett 
ord om älgar, men jag begrep ju schäsen. 

Det blev en sällsam harjakt. Vi strövade omkring i gränstrak-
tema mellan Karlanda och Järnskog. Harspåren brydde han sig 
inte alls om och det blev aldrig tal om att släppa hunden. I stället 
sökte Salin upp varenda myr och varje dalstråk och varje bergs-
höjd genomsnokades noga, så det var inte svårt att förstå, att det 
var älgspår han sökte efter. 

När middagstiden närmade sig, uttalade han en önskan att av-
sluta jakten. Haren hade ju i alla fall inte velat visa sig. Vid en 
bäckövergång nära ett tjärn upptäckte han färska spår efter ett 
par mansstövlar. De var så färska, att vatten alltjämt höll på att 
fylla spåren. Jag förstod. Spåren var efter hans kumpan, som 
hade haft till uppgift att genomsöka ett visst område i skogen. 
Tillsammans hade vi således inringat ett område för att se, om 
där fanns älgar eller inte. Det var meningen med harjakten. Vi 
kunde alltså lugnt avsluta jakten och gå hem var och en till sitt. 

Ett annat exempel på Salins lurighet. En granne hade en gris, 
som en dag höll på att kvävas. Grisen hade börjat bli blå till fär-
gen och man fick brått att skicka efter Salin, som visste bot för 
allting rörande djuren. 

Salin kom dit och såg genast, vad det var för fel med grisen. 
Han tog den på ryggen, förklarade vikten av att ingen följde efter 
och knallade iväg bakom ladugården. Där såg han ut en lämplig 
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grästuva, slängde försiktigt grisen med ryggen mot tuvan — och 
ur strupen hoppade ett stort potatis. 

Strax därefter kom grisen löpande in på gården och alla kunde 
se, att den var botad. Vad Salin hade gjort med kräket, talade han 
visligen inte om. Men för mig berättade han skrattande denna 
historia. 

Exempel på Salins trollkonster återfinns på flera ställen i denna 
bok. 

Mates i Glasnäs 

En av västra Värmlands mest beryktade trollkarlar var Mattias 
Persson, bosatt i Glasnäs i Älgå socken. Som jag nämnt i annat 
sammanhang, var han finnättling och släkten hörde hemma på 
Glaskogen. Mates, som han vanligen benämndes, levde mellan 
åren 1762 och 1836. Under många år arbetade han som timmer-
märkare åt Karlsfors bruk i Sillerud och erhöll vid sin avgång 
ur bolagets tjänst en silversnusdosa. Om denna snusdosa berättas, 
att ägaren aldrig behöver sakna pengar, så länge han har den i 
behåll. 

Mattias Persson var på sin tid sexman i Älgå. Det innebar att 
han skulle se till att »ingen husbonde får hålla sammankomster i 
sitt hus, hvarvid fylleri, svordom, slagsmål eller annan oordentlig-
het, som strider emot Guds heliga ord och goda seder, utövas», 
heter det i ett sockenstämmoprotokoll. Enligt samma protokoll 
bestämdes, att »dessa uppsynings- och sexmän skola anses såsom 
de förnämste inom församlingen och såsom kyrkoråd». Sålunda 
blev han även medlem av församlingens kyrkoråd. Det måste väl 
betecknas som märkligt, att en person som var känd för att inne-
ha svartkonstbok och som flitigt utövade svartkonst, valdes till 
sexman och kyrkoråd. 

I likhet med sin fader, Gammelsme'n i Glasnäs, Per Olsson (f. i 
Strömshult, Silbodal 1711, d. i Glasnäs 1791), var Mattias Persson 
smideskunnig. Särskilt skicklig skall han ha varit som bössmed. 
Hans gamla björnbössa utropades på en auktion år 1947 och gick 
under klubban för fyrtio kronor, men den nyssnämnda silversnus-
dosan inropades för, ett par hundra kronor. 

En avlägsen släkting till Mattias Persson har sagt mig, att han 
var en stillsam och lugn person, som aldrig talade om eller skröt 
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med sina kunskaper om fördolda ting. Hans rykte lär ha spritts 
vida omkring och det påstås, att personer sökte upp honom från 
Älvdalen, Dalsland, Bohuslän och Norge. 

Såsom björnjägare var han berömd. Han lär en gång ha tagit 
hem en björnunge och fått den så tam, att den kunde vara inom-
hus, där den brukade vagga en av hans söner. 

»Mates i Glasnäs hade svure bort säg te den onne» är den all-
männa meningen bland mina sagesmän. Om han ville påkalla 
hjälp av Skam, behövde han bara gå utanför husknuten och vissla 
tre gånger, så kom han farande. 

Skjutskicklighet hade han förvärvat sig genom att vid en natt-
vardsgång ha behållit oblaten, vilken han tagit med sig hem, satt 
upp på en vägg och skjutit ett skott på. Allt han därefter sköt på 
stupade, vad slags villebråd det än var. Men en hemsk och oför-
låtlig synd hade han därmed begått. 

Ett annat sätt att få bössan träffsäker hade han använt sig av: 
»Gubb'ane i Glasnäs, Gammel-sme'n å Mates, bruke file tå en 

likkistgrepe å blanne i krute, när di velle ha go dö för bössa. Då 
ble den träffsäker». 

Om Mates som jägare berättas i annat sammanhang (se sid. 
I 87, II 36). 

Men här skall.  nu  berättas om hans trolldomsförmåga. 
»En gang ble Mates tefråga öm en pöjk, söm hade vurte borte. 

En tå dräng'ene hans'es låg på höränne å hörde, när Mates geck 
uttöm knuta å gjorde tre visslinger, å då kom Skam. Men han 
sa'e, att dä legger en på höränne å hör, va vi si'er, sa Skam. 

Hocken ä dä? fråge Mates. Den onne talte öm, åcken dä va. 
Ta å kläm ihjal'en! sa Mates. 
Dä örker'a inte, sa Skam, för han ha läst Fader vår. 

Mates fråge i alle fall, var den efterfrågade pöjken låg, å han 
feck allt vet'et åg. Ä där fant di pöjken dö senna». 

»Mates körde kol till Ottebol liksom så många andra på den 
tiden. Utmed vägen fanns på ett par ställen krogar, där något 
fruntimmer serverade brännvin. Ett av dem var Slugga i Sulvik, 
ett annat var Kan i på Rullan, en liten stuga belägen mellan Sulvik 
och Gränsjö. På ett av dessa olagliga utskänkningsställen gick 
Mates in och begärde ett par supar. När han ville betala, hade 
fruntimret inte växel. — Gär däsamme, sa Mates, du kommer allt 
snart temmä mä motgefta. 
3 Ernvik 
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Hon behöll pengarna och ämnade glömma motgiften. Men på 
natten knackade det på dörren i Glasnäs och därute stod hon, 
svettig och varm, klädd i bara understubben, och ville äntligen 
lämna motgiften». 

»En annan gång hände sig, att medan Mates i lugn och ro låg 
hemma i sin säng, utropade han: 

Nu tuk di penning'ane frå mågen min! 
Mates måg och dotter var just då i Arvika för att göra uppköp 

till sitt förestående bröllop. De blev verkligen bestulna i staden 
och kom hem och berättade det. Mates sade till dem att lugnt gå 
och lägga sig, det skulle nog bli bra med den saken. 

Men öm då kommer nögen hit i natt, så får ni inte si'e ett 
enda ont ol te'en, sa han. 

På natten kom en man in, som såg bedrövlig ut. Då va dä 
öskliaste en könne ha sett, å han la'e de stölne penning'ane på 
bole å löve, att allri mer skulle han gäre nöge tocke. 

Men Mates tog det lugnt. 
Dä en främma't kär här. Sätt fram litte kaffe å e smörgås 

öt'en, sa han till sin fru. Men eljest yttrades inte ett ord till 
tjuven». 

En familj i Gräsmark förlorade en gång alla sina helgdagsklä-
der, som förvarades i en särskild klädkammare. När de så en 
söndag skulle kläda sig för att gå i kyrkan, upptäcktes stölden. 

Genast beslöt husbonden att gå till Mates i Glasnäs för att be 
denne söka spåra upp tjuven. Vägen var sju mil lång, men det 
hjälpte inte, han gick ändå och kom fram kvällen därpå. Då hade 
Mates redan gått till sängs,,  men mor i huset frågade, vad han 
ville. Mannen fick komma in. Mates lät hälsa honom, att han 
skulle komma tillbaka nästa morgon och ha med sig ett halvstop 
brännvin, så skulle han bli hjälpt. 

Mannen gick till en grannstuga och fick löfte både om bränn-
vin och nattlogi. Nästa morgon steg han tidigt upp och begav sig 
till Mates, som tigande tog emot brännvinet och genast stängde 
sig inne i sin kammare. Om en stund kom han ut och sade: 

»Tjuven bor inte langt unna hemme när däg. Nu ska du gå 
hem, å öm du ä allri så sleten, så gå inte å lägg däg före klocka 
tölv i möra natt, för då kommer klätjyven. Då ska du bare ta 
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emot klä'a å inte segge nöge anne än bare tack för besväre. Allri 
ett ont ol du får segge». 

Mannen gjorde, som Mates tillsagt honom. Klockan tolv natten 
därpå kom tjuven med kläderna på armen och såg olycklig ut. 

Per i Strand, Älgå, var son till Mates. Han hade länge samlat 
angerödder, nödrev (se s. I 92) och hästskosöm för att smida sig 
en sådan trollkniv, som fadern ägde. En dylik kniv skulle smidas 
under tre på varandra följande torsdagsnätter och man skulle 
stå helt naken under arbetet i smedjan. Per visste, hur han skulle 
frambesvärja tuss'ane och själve Skam för att få den rätta hjälpen, 
men det blev för många td di svarte omkring honom och han var 
i dödsfara. 

Mates gick därhemma i det nära en mil avlägsna Glasnäs och 
kände sig orolig. Till slut ropade han på drängen, som kallades 
Gråen (se s. II 44), att han skulle spänna för släden. 

— »Spänn för kappslä'en! Kör fram te döra, för vi ska färe te 
Per i Strann! Dä står allri rätt te mä sön min!» 

Drängen hade redan lagt sig, men nu blev det brått. Det blev 
också en åktur utan motstycke, ibland gick släden på marken, 
ibland i luften. Gråen var rädd och ville hoppa av, och i ett motlut 
lyckades han slänga sig ur släden. Men Mates fortsatte i samma 
vilda fart. Framkommen sprang han direkt till smedjan och 
ryckte upp dörren. Hans onda aningar besannades. Skam själv 
fasthöll redan Per och i smedjan vimlade det av svarta tussar, 
som ropade på arbete. 

Mates hade tagit med sig silverskav, som han slängde i smedjan 
och så ryckte han ned ett gammalt fisknät från väggen och be-
fallde svartingarna att lösa upp samtliga knutar. Sedan tog han 
fatt på knivsmidet och smidde med fart kniven färdig. 

Den onde tvingade han ut genom ett litet hål i smedjans bly-
bandsfönster, och det pep och vren och osade svavel, då denne 
måste ut. Men Mates måste taga till en mycket kraftig läsning 
den gången. 

Sonen Per fick sig en ordentlig uppsträckning, som slutade med 
orden: 

— »Du ha allt tuke däg te mä för store könster, du Per. Du 
ha gått för tili ifrå mästern». 
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»Brynte Karlstedt i Norra Fors, Karlanda, va väldi styv te skrive 
å hade mange advokatoppdrag. Men så ble han osams mä Mates i 
Glasnäs, å då trölle han, så Brynte inte könne skrive mä högre 
hanna. öm han försökte, så börje hanna darre, så dä vart umöjeli. 

Han lytte senna allti skrive mä vänster hann». 

»Mates hade vure te Nörge å köfft li'er en sömmer. Här i orten 
va dä just då ont öm bra li'er, sesånen. När han kom hem, så 
slängde han liebunten uttaför smivägga. 

Dä föll nögen in å ta en tå .li'ane, men han vart stå'nas där te 
möran. 

På möran hade Mates ärne ut. Han vesste öm dä hele, sesånen, 
å så feck han se tjyven. 

Nu ska du ha tack, för du ha passe li'ane, sa han. 
Då lössne dä, å tjyven snodde li'ane i en böske, så dä klang, 

å kutte därifrå». 

Flera varianter har av olika sagesmän berättats om när Mates 
råkade skjuta trollens vallhund (jfr s. I 87 om trollens lickerste 
mjölkeko). Ett par av dem bör få komma med här: 

»Öm natta kom trölla te Mates å hade mä'ssä antingen maken 
te björn eller ock björnhu'a å slängde unner sänga. 

Du ha sköte våran vallhunn, du. Dä ska du allt bli var 
(varse). 

Då vart Mates uroli å geck opp öm natta. Kärnga hans'es såg 
inga tröll, men ho märkte, att Mates va uroli å fråge: 

Hö i all världen ä'ddä mä'ddä? 
Töst, sa Mates. 

Han ble inte å mä döm, förr'n han ha toge fram selverskier å 
skavt tå döm å gett döm. Då vart han allt fri döm». 

»När Mates sköt tröllas vallhunn? Jo, dä ska ja tale öm. Mates, 
Stor-Jan frå Sättra å Lelle-Lacken va tesammens på den björnjakta. 

När björn kom, så sprang han förbi bå Jan å Lelle-Lacken, 
men ingen tå döm sköt. Men Mates sköt länger bort, fast hölle 
va för langt. När di råktes, så si'er den ene: 

Va tar dä åt däg, Mates, söm skjuter på så langt höll? 
Ja, di ä allt sämmer di, söm inte sköt nöge. Ja kaste fell 

inte mi kule åt skogen, ja heller, svarte Mates. 
När di geck å såg ätter, så låg björnen dö. 
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Men på natta mådde Mates ille. Frua unnre, va dä va fatt. 
Just då kom två troll in mä en stor svart lurvet hunn, söm la 
säg unner bole. Mates geck opp å fråge, va di velle. 

Du ha sköte vallehu'en för öss, du. Å tocken ä du sjal, å ett 
tocke gevär har du, så dä kan inte nage unngå däg. Men Stor-Jan 
å Lelle-Lacken di skulle ha fått sköte så länge söm helst, så skulle 
di inte ha fått ett hårstrå tå'en. 

Mates fråge: 
Va ska di ha då, för denne vallehu'en? 
Vi ska ha selver, sa di. 

Då geck han te sköpe å tuk fram e selverski, å uttå den skavde 
han litte mä kniven å kaste te döm. Då vart di nögde, så di geck, 
å hu'en förde mä döm». 

»Mates onger hade en gång fått fatt i svartkönstboka. Di va ute 
å valle krötter. När di hade läst i boka e stönn, så kom dä fram 
fullt mä ormer å groder ikring döm, för dä di hade läst handle 
öm tockre djur. 

Males kände på'ssä, att dä va nage skärselt, så han feck tak i 
boka å tog'a ifrå döm». 	

A. K., Älgå, f. 1909. Uppt. 1943. 

»E björnhu vart borte på Lenungshammars bruk. Di skecke 
bu på Mates i Glasnäs, å han löve te hjälpe döm. 

— Han ska allt få komme tebaka mä björnhu'a, sa Mates. 
Å samme natta kom en kar sätt'nas ifrå Halvardsnäs i Glava, 

han sprang över Gla'a (Stora Gla) på isen i nattdräkt, i unner-
böxer å barfött. Brått hade han, å han hade allt björnhu'a mä'ssä». 

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

Marte-Jon i Hovdane, Köla, och Gösta i Hälle, samma socken, 
hade mistat varsin häst på skogsbetet. De följdes åt för att leta 
efter sina hästar och kom då ända in på Glasnässkogen i Älgå 
socken. I en bråte på skogen hade Mattias Persson i Glasnäs, 
kallad Mates i Glasnäs och känd som framgångsrik och respek-
terad trollgubbe, odlat rovor, sedan han skördat bråtrågen, alltså 
de kom fram till en rovbröte. Eftersom de hade ätit upp matsäc-
ken och var hungriga, beslöt de att skatta Mates rovland och 
klev över stängslet och tog varsin rova. »Men när di skulle tebaka 
över stängsle igen, då va dä stöpp. Men Marte-Jon va såpass tröll- 
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könni, så han vände sä baklänges å klev mä fött'ene före över 
stakete, å då geck dä bra. Dä va förstås Mates i Glasnäs, söm 
ägde rovebröten». 	 0. S., Köla, f. 1862. Uppt. 1952. 

»När Mates skulle vise, ocken dä va söm hade stöle nöge, så 
tuk han fram ett vassfat (vattenfat) å vise döm bilden på tjyven 
i vattne. 

Öm di da velle, så könne han stecke ut öga på tjyven». 

»En gubbe frå Köla va ute å lete ätter hästen sin. Han hade 
släfft'en i beta på skogen. Då han kom åt Glasnäs, va han väldi 
hongri, så när han feck se ett rovjale (rovåker), geck han innom 
skyggår'n å tuk e stubberove, di kaller. Men han ble sett'nas fast 
ve rovstölken å tuk säg inte därifrå. 

Mates kom ut å feck se gubben. Denne talte öm att han hade 
gått hele dagen i skogen utta mat å lett ätter hästen sin. 

Jaså, på dä vise, sa Mates. Besitta mäg, får du inte bli mä 
hem, sa han å tuk gubben mä'ssä. Han feck stanne hos Mates hele 
näste da å äte säg rektit mätt». 

A. K., Älgå, f. 1909. Uppt. 1943. 

Mates i Glasnäs och gumman hans åkte till Älgå kyrka en sön-
dag. De satt mitt emot varandra på var sin sida om mittgången. 
Under predikan började Mates bli orolig och lutade sig ut över 
gången och viskade till gumman sin: 

Det är nog bäst, att vi beger oss iväg hem. 
De följdes åt ut ur kyrkan. När de kommit ut, frågade gumman, 

vad det var fatt. Det är inte bra hemma, sa Mates och skyndade 
sig till stallet, fick ut hästen och spände för. 

När de kom uppför Hästebräckan och ut på Örsjöns is, bör-
jade hästen springa fortare och fortare, men ändå gick den för 
lösa tömmar. Gumman blev rent rädd och det dröjde inte lång 
stund, förrän de nådde Glasnäs. 

Sedan de stannat häst och släde hemma på backen, märkte de, 
att det brann i huset. Mates började genast släcka. Ingen var 
hemma i stugan. Sedan elden var släckt, sade Mates: 

Det var inte mer än jämnt. 
Därav blev det sedan ett ordstäv i trakten: »Dä va inte mer än 

jämnt, sa Mates, då stuga brann, å dä va släckt». 
E. E. F., Karlanda, f. 1859. 
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Gladåkers stångjärnsbruk sålde större delen av sin tillverkning 
i Norge. En av de många forkörarna med stångjärn var Mattias 
Persson i Glasnäs. Forkörningen företogs vintertid, då sjöar och 
myrar låg isklädda och det gick fort och lätt att sjövägen komma 
till Halden. Första dagen brukade forkarlarna hinna till Stommen 
i Karlanda, där de hade ett övernattningsställe. 'Därifrån fortsatte 
de till Töcksfors, vidare på Stora Le till Otteid och därifrån över 
norska isar till Fredrikshald. 

En tidig vintermorgon, då föret var ypperligt och sjöarna låg 
väl tillfrusna, kom en sådan järnfora farande med stångjärn från 
Gladåkers bruk. Mates i Glasnäs var en av forkarlarna. Foran 
nådde lyckligt och väl Halden, körarna fick järnet levererat och 
så var det tid att proviantera. Bland handelsvaror, som inköptes 
för brukets och för egen räkning, borde en del ha förtullats vid 
gränsen. Men forkarlarna hade tidigare klarat sig undan närmare 
granskning av tullmännen och ämnade försöka även denna gång. 
De kom också över gränsen utan att ha blivit antastade. 

Men sedan forkarlarna hade nått ett stycke ut på Stora Le, 
hörde de ljudet av tullarens hästbjällror. De var alltså misstänkta 
och observerade. Nu var goda råd dyra, eftersom de alla hade 
åtskilligt med smuggelgods i slädarna. Den som befanns smuggla 
förbjudna varor, riskerade att mista både häst och lass. Då in-
grep Mates. 

— »Håll er bara lugna», sa han. »Gör som jag säger, så tror 
jag det skall gå bra». 

Han uppmanade forkarlarna att styra ett stycke åt ena sidan 
och stanna där under absolut tystnad. Karlarna gjorde så. De 
hörde bjällerklangen komma närmare och närmare, de såg var-
ken häst eller släde eller tullare, men de hörde tydligt, hur han 
for förbi och fortsatte ända till svensksidan. Då han inte såg till 
någon fora, vände han snart tillbaka samma väg. Då allt blev 
lugnt, yttrade Mates: 

— »Nu tror jag nog, vi kan åka hemåt». 
Enligt en annan version skulle forkarlarna hela tiden ha sett 

tullaren och hans häst, men Mates hade förvänt synen på tullaren, 
så han såg inte forkarlarna. 

J. A.E., Fryksdalen, f. 1862. 
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Under en färd till Fredrikshald med stångjärn hade forkarlarna 
som vanligt turats om att nattetid vakta stångjärnet, som var myc-
ket begärligt för norrmännen. Vid framkomsten till köpmansgår-
den i Halden kördes lassen in i ett stort järnmagasin för natten, 
om körarna inte hann fram i tid för att få järnet uppvägt. Dör-
rarna låstes och vakthållning var onödig. 

Den enda, som inte brydde sig om att köra in släden i maga-
sinet, var Mates i Glasnäs. Obekymrad lät han släden stå kvar på 
köpmansgården och gick till sängs i forkarlarnas logi. 

Tidigt på morgonen kom Mates ut på trappan. Då fick han syn 
på en norrbagge, som hade dragit ut en järnstång för att stjäla 
den, men han hade fastnat och inte förmått släppa taget, så han 
hade stått vid släden hela natten. Han var översiggiven och gråt-
färdig. Males gick dit och löste honom, tackade för att han hade 
vakat vid lasset och lät honom gå. 

Det var aldrig lönt att försöka stjäla något från Mates. 
J. A. E., Fryksdalen, f. 1862. 

En pojke i Silbodal hade blivit ägare till ett fickur, en s.k. sil-
verrova, och var mycket rädd om uret. Under flottningsarbetet 
hade han klockan på sig. En kväll efter slutat dagsverk upptäckte 
han till sin förskräckelse, att klockan var försvunnen. Han trodde, 
att någon av arbetskamraterna hade stulit den och beslöt upp-
söka Mates i Glasnäs för att ertappa tjuven. 

Sedan Mates hade hört hans ärende, gick denne som vanligt in 
i sin kammare. Då han om en stund kom ut i köket, sade han: 

— »Du ha nock tuke meste, klocka ä inte stålen. Sör öm Huks-
bro'a ä dä en skyggål, den ha du kleve över, å i däsamme ha 
klocka ramle tur fecka di. Ve skyggåln legger en stock, å brev 
den finner du klocka ligg'nas. Leter du där, så finner du rätt 
på'a». 

Han gjorde, som Mates hade sagt, och där fann han sitt fickur. 
»Å dä ä sanning», sa sagesmannen, »för dette berätte far min». 

J. A. E., Fryksdalen, f. 1862. 

Under ett av missväxtåren i början av 1830-talet for Mates i 
Glasnäs till Norge med ett lass hopbuntad björknäver. I regel 
gick det lätt att sälja näver i Fredrikshald och man fick relativt 
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bra betalt för den. Ett skeppund näver (170 kg) värderades lika 
högt som en tunna havre. 

Denna gång hade dock Mates otur. Vart han än kom, ville 
ingen köpman byta till sig någon näver. På sista tiden hade en 
mängd västvärmlänningar varit i trakten och sålt näver, så be-
hovet var tydligen redan fyllt. Till slut nödgades han sälja lasset 
för vrakpris. Detta förargade honom, så att när affären var upp-
gjord, slog han ut med armarna och ropade: 

»För väder och vind!» 
Och hela näverpartiet fladdrade iväg upp i luften och försvann 

i en virvelvind. 
E. E. F., Karlanda, f. 1859. 

En anförvant till Mates i Glasnäs, vars mormor en tid skötte 
hushållet åt trollgubben, som då var änkeman, har nedskrivit de 
två följande historierna, som får avsluta kapitlet om trollkarlar 
och kloka. 

Två bröder från Dalsland kom en gång på besök till Mates. De 
talade om att de hade köpt en gård tillsammans. Gården hade 
gått i arv inom en och samma släkt i 300 år, men bröderna till- 
hörde inte den släkten. Sedan de hade köpt gården, visade det sig, 
att de inte kunde bo där för, spöken och skrömt. Det var aldrig 
fred där, sade de. Nu ville de veta, om Mates kunde hjälpa dem 
att få klarlagt, varför det spökade i gården. Ibland hörde de 
hemska läten, ibland dundrade det och aldrig var det tyst på 
gården. 

Mates utfrågade dem noga om byggnadernas läge på tomten. 
Han frågade, om det på gården fanns något gammalt föremål av 
ovanligt slag. Inte annat än ett par gamla portstolpar, sade de. 

Hur är stolparna gjorda? frågade Mates. 
De är fyrkantiga och uppmurade av flera olika slags stenar, 

blev svaret. 
Är de stora? 
Ja, de är nog två alnar i fyrkant och över tre alnar höga. 

Efter att ha fått denna upplysning försvann Mates in i sin kam-
mare för en god stund. När han återkom, sade han: 

När ni kommer hem, så ta och riv ner stolparna. Stenarna 
kör ni bort. Och nu inte mer. 

Någon betalning ville han inte veta av. 
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Hemkomna började bröderna riva ned en av portstolparna. Till 
sin förfäran upptäckte de snart, att under den första stolpen låg 
ett människoskelett i hopböjd ställning. De förlorade lusten att 
arbeta vidare och sände bud på länsmannen. Han befallde dem 
att riva även den andra stolpen. Också under den fann de ett 
Människoskelett. 

I många år hade det gått rysliga historier om gården och släk-
ten, men ingen vågade yttra sig annat än i försiktiga ordalag. 
Någon anmälan hade heller aldrig gjorts. Det var tydligt, att dub-
belmordet hade skett för många år sedan. Folk i bygden blev 
både rädda och upprörda över upptäckten. 

Sedan skeletten hade begravts i vigd jord och stenstolparna blivit 
bortskaffade, blev allt lugnt på den gamla släktgården. Historien 
blev snart känd över hela Dalsland och det ser ut att vara den 
som skaffade Mates stort rykte som trollkarl på Dal. 

Året efter att dubbelmordet hade upptäckts fick Mates besök av 
ett par andra dalslänningar, efter vad det sägs var de hemma-
hörande i Ärtemark. Prästen i församlingen hade spårlöst för-
svunnit och man anade oråd. Han hade inte varit sedd på 
flera dagar. Mates frågade, var de senast hade sett honom. En 
person skulle ha mött honom på en skogsstig i närheten av en 
namngiven gård. Han utfrågade dem ytterst noga, men sagesman-
nens mormor kunde inte höra allt som berättades. 

Slutligen tog Mates fram det obligatoriska vattenfatet, läste sina 
besvärjelser över vattnet och bad besökarna tala om vad de såg. 
Med häpnad betraktade de vattenytan och satt en lång stund tysta 
och förfärade. Mats frågade dem, vad de såg. 

Då talade de om att de såg prästen jämte två av hans grannar. 
De höll prästen under armarna och släpade honom med sig. 

— När ni kommer hem, så tag reda på den person, som hade 
mött prästen på skogsstigen, sa Mates. Tag också reda på platsen 
för mötet. Undersök den branta backen, som där går ned till 
sjön, leta i en timmervälta, som ligger där, så finner ni prästen. 

Männen var ytterligt förvånade och såg rädda ut, hade sages-
mannens mormor berättat. Mates hade ju aldrig besökt Dalsland 
och kunde ändå beskriva trakten så noga. Efter hemkomsten 
följde de Mates råd. I den beskrivna backen vid en sjö syntes 
ännu spår efter en strid, dels märken efter prästens högklackade 
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skor, dels spår efter två personer. Prästen hade tydligen kämpat 
emot men övermannats. I timmervältan hittades prästens döda 
kropp. 

Det blev rättslig undersökning, men då inga bevis kunde före-
tes emot misstänkta personer, gav undersökningen intet resultat. 
I bygden hade folk förstås sin egen åsikt om mordet och skydde 
de misstänkta. Men klarlagt blev inte mordet. 

De två dalslänningarna, som hade sett mördarna i Mates vatten-
fat, vågade inte yppa sin hemlighet. Deras vittnesmål skulle ju 
heller inte ha tagits upp inför häradsrätten. 

Käringkolonien vid Norra Örsjön 

I småstugor, flera av dem f.d. säterstugor, belägna vid Norra 
Örsjön i Älgå, bodde en skara käringar. Några av dem var gifta, 
andra var ogifta men hade flera barn, vanligen med olika fader 
till varje barn. Det var inte måtta på deras vidskeplighet och 
jämt och ständigt sysslade de med svartkonst av alla slag. De 
trollade för varandra, när de var osams, förgjorde kreaturen, 
mjölken, smöret och vattnet. En livfull skildring har utgivaren 
erhållit brevledes från en person, som föddes och växte upp vid 
nyssnämnda sjö, fröken Anna Håkansson, sedan unga år bosatt i 
Norge. Hon avled på ålderdomhemmet i Aurskog strax efter andra 
världskrigets slut. 

Anna Håkansson var född i Fröbolssätern, Älgå, år 1871 och 
flyttade 1890 till Norge. Vi brevväxlade länge. Ur hennes många 
brev har jag plockat ut följande: 

»Maja på Kolbotten blev så nervös. Hon trodde, att alla ville 
göra dem något ont, att de (grannarna) ville ödelägga man och 
barn och kor. De hade en ko, de hade fått det bra på Kolbotten, 
men så vart hon så nervös. 

En gång, då jag var hemma på besök från Oslo, hade hon put-
sat en hel del bleckkärl och hade fyllt en stor spann och skulle 
ge kon vatten. När den inte ville ha, så gick Maja och sänkte 
spannen i sjön. Hon trodde, att alla människor kunde trolla (och 
att någon illasinnad granne hade förgjort vattnet för henne). 

Jag har också hört talas om att det var så mycket, de kunde 
göra förr i tiden: stämma blod, göra åt och förgöra folk och fä. 
Och de såg så mycket. 1 Tomtabackarna där såg de själva Styg- 
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gen, han hade svära ridstövlar på, sa de, och somliga tider visade 
han sig som en svart hund. 

Jag kommer ihåg, att jag var så rädd för svarta hundar, då 
jag var liten, för att de berättade så mycket rart om dem. 

Och så sa de, att om det var någon, som hade ovanligt tjock 
och gul grädde på mjölken, var det trolldom. 

Jag har hört mycket mer, då jag var barn, men jag kommer 
inte ihåg allt. Jag har hört, att trollkäringar smorde trollsalva 
på soplimmen påsknatten och drog iväg. Och så hade de svart-
konstbok, och alla som hade svartkonstbok kunde trolla. 

Jag har hört talas om Troll-Per (han bodde på Troll-Pers-edet). 
Jag har gått där förbi, då jag var liten, med min mor. Vi var på 
Bondestorp och då låg detta Troll-Pers-edet alldeles vid vägen på 
nedre sidan. (Om Troll-Per, se s. I 4). 

Jag har sett Gråen (s. II 85). Han bodde på Sand. Jag var med 
mor en gång på Sand, då jag var barn, och så var jag skolkamrat 
med Mattias, den yngste av hans barn. Mattias var så liten till 
växten. 

Jag hörde så mycket berättas, då jag var barn, att vi barn 
runt sjön var så rädda, så vi tordes nästan inte gå utom dörren 
vissa tider om kvällen. 

Marta på Brobacken berättade, att hon hade varit vid Rötjärnet 
(se s. 1146), och de som bodde där hade gett henne mjölk, och 
den var så gul och fet, att det rent av bjöd emot (att dricka den). 
Det sade hon stod inte rätt till, det var trolldom. 

Och på Baggetorp hos Ola och Kajsa, där trodde de på mycket 
rart, det ena rarare än det andra. Det var inte bra, att främmande 
folk kom in i fjöset, och så hade de stål över dörren. 

När korna skulle kalva, satte de mansbyxor över bakdelen på 
korna, för då skulle korna få så lätt för att kalva. Jag blev 
stående som ett annat frågetecken och se på detta. 

Allt det onda var ute och gick om natten, då var alla troll och 
underjordiska och döda ute, så då måste man vara försiktig. 

Och med vattnet måste de vara försiktiga, inte slå ut tvätt-
vatten om kvällen och inte bära in vatten sent om kvällen, för 
då kunde något trollskap komma in. Att slå ut vatten var ändå 
farligare. 

Att sätta sig på marken efter skymningen var inte bra, utan 
man måste spotta först. Då hade inte trollpacket sådan makt. 
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Och morgonen hade en egen trollmakt, då kunde sjuka bli friska, 
just när dagen gryr. Morgondagg var den bästa medicin för många 
sjukdomar. 

Farligt var det också att smörja skor på en söndag. Hade de 
kläder på sig, som var sydda på en söndag, så skulle man inte 
kunna finna dem, om de drunknade. Och kreaturen skulle få 
munsjuka, om de smorde skor på söndagen. Och inte gick det an, 
att dödssjuka människor hade kläder på sig, som var sydda på 
söndagen, för då fick de inte dö. 

Marta på Brobacken berättade för oss barn, som var i skol-
åldern, att det var en man, som hette Wetterstrand, som skogsrån 
absolut ville ha fatt i. Hon hade sagt till honom, att om han ville 
bli hennes, så skulle han bli den rikaste på jorden. Jag vet inte, 
på vad sätt han tog sig ifrån henne, och inte vet jag heller, vad 
som hände honom. 

Men en annan man, som Maja Bergman på Gröna vallen berät-
tade om och som hade sammankomster med skogsrån, han mötte 
henne vid Vasstjärnet bortom Kollången. De hade inga barn till-
sammans . . . Inte vet jag, hur han bar sig åt att komma ifrån 
henne, men det var visst så, att någon måste hjälpa honom, för 
skogsrån skall vara så svår, att det är nästan omöjligt att slippa 
ifrån henne. 

Och så har jag hört, att det fanns manliga skogsrår, som var 
efter säterjäntorna för länge i världen sen. Det finns väl manliga 
också av dem. En piga, som var förlovad, skulle de absolut ha 
tag i. Det hade kommit flera stycken till en säter långt borta till 
skogs med en stor gräsvall utanför, och där hade de sitt tillhåll. 

De som bodde vid Norra Örsjön manade fram trollkäringar 
genom att bränna nio slags ved i en korsväg en torsdagskväll. 
Men det fick inte vara en korsväg, där de hade farit fram med lik. 

De gamle trodde, att många slags underliga varelser var ute 
och for i julhelgen. Eld var det bästa skyddsmedlet mot trollpack 
och huldror. Elden hade en säregen kraft, och den kraften var 
starkare än eljest vid jultiden, så de lät skenet av julbålet lysa på 
alla kläderna för att säkra dem mot mal. Och så använde de salt 
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och malt, som vid julen fick helbrägdagörande kraft och som 
man brukade ge kreaturen. 

Men julen var farlig också, för då var alla trollkäringar och 
troll och alla ohyggliga väsen lössläppta. 
— — — 

Spirande löv hade makt att värna mot underjordens bebyggare. 
Därför hängde de om midsommar upp friskt löv både inne i rum-
men och ute hos husdjuren. De stack lövruskor i väggspringorna 
och kransar av blommor hängde de upp i taket och reste stora 
lövruskor vid ingången för att spärra vägen för trollpacket. 

Näcken och forsgubben spelte i älvar och forsar och det var 
troll och häxor och skrömt i var krok. Det var nog bäst att fara 
varligt fram för folk. För säkerhets skull sattes hammare och 
korstecken över dörrarna för att stänga vägen för trollpacket. 

Om man gick ut om kvällen, måste man ha med sig en brin-
nande fackla eller något liknande för att slippa fram oskadd. Så 
måste man alltid göra, när det var mörkt, men allra viktigast var 
det på helgdagarna, julkvällen och midsommarkvällen och på 
torsdagskvällen. 
— — — 

Ola på Byströmstorpet var styv att berätta. Jag skulle önska, 
att han hade levat nu, då skulle du ha fått veta mycket. Min 
gamla morbror Johannes och Maja Bergman på Gröna vallen och 
Kajsa Nola sjö'en, de var styva. De trodde, att allt var så sant, 
och vi barn trodde, allt vad vi hörde. 

Du frågar, vad svekk är för något. Det är engelska sjukan. De 
stöpte i bly (då de skulle bota svekk). Då jag var ung, så besökte 
jag en fru vid Mariedalsvägen (i stället) för en svensk piga. Pigan 
hade en liten pojke, som var så plågad av engelska sjukan, och 
själv var hon sjuk och hade ingen, som kunde gå till frun med 
honom. Så gick jag till denna fru, och hon stöpte bly i en skål. 
Hon måste väl ha haft någon eld för att få blyet att smälta. Jag 
fick inte se, hur hon gjorde det. 

Hon tog pojken och jag fick vända ryggen till. Om en stund 
hörde jag en stark smäll, och då var det färdigt, då kom hon och 
visade mig det. Jag vet inte, vad jag såg för något, det var något 
som rörde sig, liknade mest små djur. 
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Pojken blev bra. Pigan var ifrån en av de västra socknarna 
(i Värmland), antingen Holmedal eller Silbodal». 

A. H., Älgå, f. 1871. Uppt. 1944. 

Anna-Maja Nola sjö'en 

Vid Norra örsjön i Älgå låg i äldre tid flera små stugor, en del 
var backstugor, en del jordkojor. Uttrycket »vid sjön» får inte 
tagas alltför bokstavligt, avståndet mellan stugorna och sjön 
kunde vara rätt stort i vissa fall. Men stugornas befolkning bil-
dade ett slags koloni av samhällets olycksbarn, som till inte ringa 
del försörjde sig genom tiggeri. Några av stugorna hade ursprung-
ligen utgjort säterstugor. 

I en av dessa småstugor föddes Anna Maria Pettersson år 1855. 
Vem fadern var, visste hon knappast, men modern hette Kajsa 
Eriksdotter (f. 1814). Som ung tjänte Anna-Maja piga bl.a. i 
Osterdalen i Norge, på Adolfsfors herrgård i Köla m.fl. platser. 
Under vistelsen i Norge fick hon sitt första barn, en flicka som 
hon kallade Mina (se s. I 150). Senare födde hon ytterligare minst 
fem barn, alla med olika far. Även om hennes levnadssätt inte 
kan kallas exemplariskt, måste man hålla henne räkning för att 
ha •dragit sig fram och försörjt alla sina barn, tills de nådde 
giftasåldern. 

Som gammal gumma var hon så pigg och rolig och hade så 
mycket att berätta, att ungdomarna i trakten hade tagit till sed 
att om sommarkvällarna, mest lördagar, samlas i hennes stuga, 
där de även brukade dansa. 

Anna-Maja var söndagsbarn och följaktligen var hon synsk. 
Hon hade också haft tur att få se vitormen och kunde därför både 
trolla och bota. Hennes döttrar Mina och Hilma har berättat åt-
skilligt härom. 

Av en säterjänta i Osterdalen hade hon fått lära sig en hel del, 
bl.a. hur man skulle göra för att få en yngling förälskad i sig 
själv eller i andra. Säterjäntan hette Marte och var mellan 40 och 
50 år gammal, men hon prövade själv metoden med påtaglig ver-
kan, som strax skall visas. Men först återges här en historia om 
Anna-Maja. 

»öm di hade e kölle mä tre joler (laggkärl med tre järnband) 
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å den ene jöla va borte, så då bare va två kvar, så geck dä bra te 
gäre nögen kär i'ssä. 

Öm di då töckte om en kär eller ett kvennfölk, å di velle att 
denne skulle bli kär i'ssä, så skulle di skrape, där den tappade 
jöla ha sutte å ha dette i kaffe å bju den, di velle ha. Ä då skulle 
di segge, när di slog dette i kokern: 

— Nu ska du bli like så gla i mäg, söm denne jöla va näre (tätt 
inpå) bötta. 

Så skulle di stecke tre höl i ringfing'ern på då ställe, där ringen 
ska sette, å di dröppene skulle ågg i kokern». 

»E sätterpige i Norge, som Anna-Maja tjänte i lag mä, hette 
Marte. Ho va mella 40 å 50 år, men ho gjorde dette. Ho kände 
en pöjk, söm ho velle ha, men han velle inte ha henne. Då gjorde 
ho dette mä bötta å jöla å blogdröpp'ene. Å han ble så stönet 
i henne, så han rände ätter henne, vart ho geck. 

Då ble ho lett'en (led vid honom) å töckte, då vart umöjeli. Då 
gjorde ho tebaka alltihop, skrape på samme ställe på bötta men 
tuk inga blogdröpper, å så lässte ho på ett anne vis. Å då ble 
han lett'a, så ho feck väre i fre. Pöjken va attan år». 

»Mor mi, Anna-Maja, botte Krestin i Byn för vre en gang. 
Foten hennas va tjock söm stocken i vägga. 

När mor mi kom dit en dag, så låg Kerstin på sänga å vre säg 
å jämre säg för denne foten. 

— Jä ska botte foten din, jä, sa mor. Har du en brännvinstår 
i huse? 

Men då hade ho inte, för di va läs'enes (läsare, frireligiösa) i då 
huse. Men mor mi geck te e grannstuge å feck låne en bränn-
vinsskvätt. Så slog ho start kaffe i en köpp å så brännvin i där. 
Senna tuk ho en kniv må möe stål i å rörde i köppen å lässte, 
så den annre inte skulle höre: 

Jesus re 
gömmen ett le 
å botte för vre, 

å så Fader vår te ondo tre gånger. 
Fjorton da'r senare geck mor mi dit för te höre, hålles dä va 

mä foten. Krestin va oppe å alldeles bra. Ho vart så gla, när mor 



49 

mi kom in, så ho omfamne henne å tacke henne, å ho feck en 
hel mjölpåse (5 kg) tå Krestin, för di va rike i dä huse. 

Detta hände för ömkreng 25 år senna». 
H. A., Älgå, f. 1885. Uppt. 1943. 

Maja på Kolbotten 

»Maja på Kolbotten ho hade tre store tjärkors på laggårsdöra 
före påsk. Så hade ho en lie unner stocken te döra (tröskeln), 
å en lie i take över döra å ett jarnspett på gölve bakom koa. 

Ho gjorde store tygpöser å hängde på alle dörer. I pös'ene hade 
ho halve kaffeböner, nålödder, näggler, hårstrå å korumpetaggel. 

Maja va kommen frå Strömshult i Silbodal. Ho trölle så möe, 
så te sjlut vart ho könsti tå all tröllinga». 

H. A., Älgå, f. 1885. Uppt. 1943. 

»På Kolbotten där var det så mycket rart att höra. De hade 
upplevt så mycket sorgligt och gått igenom så mycket svårt, så 
Maja blev nervös. Först bodde de i ett gammalt hus, som föll 
ihop. Så byggde de sig ett hus uppe i skogen och det brann ned 
för dem. En gutt som hette Otto hade gått och lyst med stickor 
och så hade det börjat brinna i några lintottar. Han hade sprungit 
till skogs, för han blev så rädd. Maja var borta och barnen en-
samma hemma, bara den minste låg i vaggan och blev innebränd». 

A. H., Älgå, f. 1871. Uppt. 1944. 

Maja på Grön.e va'el 

»Maja Bergman på Gröna vallen (Älgå) vågade aldrig vara en-
sam om natten. Där har jag varit så många gånger, när jag var 
barn. Bergman var ofta borta på arbete, ibland hos en gartner på 
Ladugårdsön i Kristiania. Då tordes Maja inte vara ensam natte-
tid. Hon var rädd för allting, för åskan, för underjordiska nissar 
och för folk och jag vet inte vad. Men Bergmans var snälla män-
niskor, som jag var glad i och jag ville gärna stanna där om nat-
ten. Somliga nätter låg hon hos oss, som var närmaste grannar. 

Jag kommer ihåg, att de hade en tam skata, som gick ut och 
in genom dörren och katten rörde den inte. 
4 Ernvik 
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Maja hade flera syskon, som var gifta och bodde i bygden 
(Glavsfjordsbygden). 

Vi måste vara så tysta och stilla om kvällen, för annars kom 
det nissar och kastade sten om natten, sa hon». 

A. H., Älgå, f. 1871. Uppt. 1944. 

Goa i Glasnäs 

I Glasnäs hade Mattias Persson (d. 1836) en konkurrent i troll-
domskonsten, som gick under det folkloristiskt intressanta nam-
net Goa. Vad hennes rätta namn var, har jag inte lyckats få 
reda på. 

Vad som här nedan berättas om Goa har utgivaren fått i brev 
från en person, som tillhörde samma släkt som Mates i Glasnäs. 
Anmärkningen är befogad, eftersom Goa framställes såsom mindre 
framgångsrik i svartkonst, än hon egentligen var. Många besökte 
även henne för att få bot mot krämpor hos både folk och fä. 

»Mates i Glasnäs hade även en rival i trollkonsten, det var hans 
närmaste granne, en käring som gick under namnet Goa. Jag 
har aldrig hört, att hon varit benämnd med något annat namn. 

Hon skulle försöka göra sig namnkunnig, även hon, genom 
trolldom, men ingen brydde sig om att besöka Goa. De som ville 
ha hjälp, vare sig för det ena eller andra, uppsökte Mates. 

Detta retade Goa, så hon försökte sig på flera vis att förgöra 
kreatur m.m. för Mates, men där drog hon alltid det kortaste 
strået. Det Goa hade ärnat skulle hända Mate's hus, det kom Goa 
själv att få genomgå». 

Mellbergs-mora 

Mellbergs-mora var gift med f.d. soldaten Mellberg för Mellbyn 
i Arvika socken, född i början av 1800-talet. Han lär ha växt upp 
i Arvika köping men flyttade som gammal till Älgå. När Mellberg 
dog, gifte änkan om sig med Påls-Jon i Gränsjö. Men sitt gamla 
namn Mellbergsmora fick hon behålla. 

På den tiden fanns i Älgå ingen barnmorska. Det hände stund-
om, att manfolk anlitades vid barnfödsel. Exempel på en sådan 
var Olof Persson i Älgå, född på 1880-talet. Han hade namn om 
sig att vara duktig barnmorska. En av hans döttrar berättar: »När 
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jä feck Elsa, så va han närvarande, å dä gjorde mön. Han ledde 
mä tre gånger över gulve å tebaks te tröskel, å för hör gång jä 
kom te tröskel, så skulle jä spänne emot denne». 

Mellbergsmora tjänstgjorde en lång tid som jordemor och var 
mycket omtyckt som sådan. Hennes dopnamn var Kajsa. »Otaliga 
är de barn, om sett dagens ljus i mor Kajsas händer», skrev en 
älgåbo till utgivaren för en tid sedan. Hon var alltid villig och 
beredd att komma. Sällan blev hon bet. Även visste hon råd, om 
kreatur insjuknade. Då hösten och förjulen stundade, kom hon 
ofta på sina inkasseringsturer från bygden nere i Sulvik med stora 
bördor, kött och fläsk m.m., som hon fått för sina tjänster under 
året. Hon fick för det mesta betalning in natura. 

Hon kunde också bota ögonsjukdomar. En annan sagesman be-
rättar: 

»Ja va sju år, då ja 1881 feck ont i öga, di ble rö'e å vari'e. 
Föräldra'ne sände mä te den snus'ete (snusiga) Mellbergsmora. 
Ho snuse i näsa, så ho såg ut öm näsa söm en gris öm tryne. 

Ho rev ett par store bla tå en rulle tobbak å la döm i vatten, 
senna bant ho fast desse över öga. Dä va hele kur'n (kuren), för-
står sä». 

Mellbergsmora avled år 1887. Sonen Johannes tog den enkla 
kistan, placerade den på en kälke och drog i mars månad iväg 
över sjöarnas is till Älgå kyrka. »Samma morgon kom deras när-
maste granne till oss», säger en sagesman, »för han arbetade åt 
mina föräldrar. Min mor frågade, om de hade fraktat Kajsas lik 
till kyrkogården ännu. Jo, sade han, i morse reste Johannes med 
henne. Just som det skedde, såg jag något styggt. Mina föräldrar 
undrade, vad det kunde vara. Jo, på skorstenen satt en stor, svart 
fågel, sade han. Personen ifråga var känd för allvarlig och san-
ningskär läggning». 

Stina på Kopparbäcken 

Stina levde i senare hälften av 1800-talet och ett stycke in på 
nästa århundrade. Hon var känd för att könne litte tå varje ifråga 
om svartkonst. 

»Karl-Petter i Djufsheden ble osams mä Stina på Kopparbäc-
ken, för han hade vre'e nacken tå e höne för Stina. Ho vesste 
inte då, Stina, att dä va han, söm hade gjort dette rackerty'e. 
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Men ho svor å sa'e, att den söm hade gjort dette, den ska meste 
hörtäveli hårstrå på hele sin skrött. 

Ä Karl-Petter han ä fullkomli fri frå allt slags hår på hele 
kröppen, han ble jamt ren frå hår söm en svan». 

Även i detta fall (jfr s. II 30) kan utgivaren intyga, att den 
namngivne personen var fullständigt hårfri. 

Kon ge-Stina i Älvängen 

Konge-Stina var dotter till Kongen eller Potete-Kongen, så be-
nämnd dels för att han var ägare till hela hemmanet Sörboheden 
och var som en kung över alla, som bodde där, dels för att han 
hade den största potatisåkern i trakten. 

Konge-Stina ärvde torpet Älvängen, beläget nära östra Mört-
näs, Karlanda. Hon hade en fästman, kallad Storåcker-Anders, 
son till en gubbe, som kallades Storåckern. 

En vacker dag hade Konge-Stina tröttnat på sin fästman An-
ders och slog upp förlovningen, fastän det redan hade lyst för 
dem i kyrkan. 

Då får hon helt oväntat en dag besök av fadern till Anders, 
Storåckern själv. Han har brännvin med sig i en fickplunta, slår 
efter en stunds samtal upp en sup och vill skåla med Konge-
Stina. Min sagesman berättar: 

»Ä Stina ho va så dom, så ho tog emot supen å drack tur. Utta 
te si'e ett ord geck Storåckern baklänges tur stuga. 

Kört ti därätter ble dä bröte mella Stina å den nye fästma'en, 
för ho vart könsti. Ho hade perioder, då ho tvinne sä söm en orm 
i e klyp, å då trätte ho så förskräckli, skärselt på kvennfölk. 
Dä va så sönn öm henne. 

När ho hade trätt å vart ellack, så bruckte ho gå ut, å öm ett 
par timmer va dä alldeles borte. 

— Di ä så snälle, söm inte tar imot mä'mmä, sa ho, när ho 
kom in te öss, för vi brydde öss allri öm te segge emot henne». 

Hon ägde förmåga att bota allehanda åkommor. 
»När Ejnar va född, så va han så tösst å snäll. Men när klocka 

ble ett på natta, då börje han å skrike. Han könne legge tösst 
länge, men så fort klocka närme sä ett, då vart dä skrik, å så va 
dä höräveli natt. 
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Då va Konge-Stina inne hos öss en gång. 
— öm du Stina kan botte pöjken, så ska du väre snäll å gäre 

då, sa ja te Stina. 
— Nöge ellakt ha kaste så över gössen, sa Stina var gång, vi 

tale öm Omsen. 
Stina löve te hjälpe öss. Ho tok varme å bar motsols tre gånger 

runt vagga. Senna vart då sjlut må skrikinga. Allri han skrek 
mer öm nätt'ene». 

Beckhölskärnga eller Tita-Maja 

Hon hette Maja och var gift med Anders Andersson i Beck-
hålan, Älgå. Den sistnämnde var en ovanligt småväxt man och 
var dessutom tölet, gnällig i sitt tal, hade pipig röst. På grund 
därav kallades han Tita. Maja dog någon gång på 1870-talet. 

»Beckhölskärnga va styv te trölle. På Mellrothstorpet i Älgå 
va'ddä se förfäle mö'e sjesjer (gräshoppor eller hussyrsor), å de 
höll ett sånt väsen. Mellroth ba Tita-Maja te skaffe bort döm. 

Ho tog ett par möcke försiktit, ho va förfäle rädd öm döm, 
å geck ut mä döm, å sen dess försvann sjesj'ene». 

»Beckhölskärnga hade sin bostad i torpet Beckhålan, så kallat 
på grund av att där fanns en i marken nedgrävd beckugn. Hon 
gick även under benämningen Tita-Maja. 

Hon var känd både för att kunna spå och trolla. Hon spådde 
alltid i kort och kaffesump». 

Hon kunde konsten att sätte på en person diarré, om denne 
hade förargat henne. En pojke, som hade spelat henne ett fult 
spratt, straffades av Tita-Maja på det sättet. Till slut kom dö 
bare blogen och han blev inte fri från sjukan förrän efter sex 
veckors tid. 

Sanna på Sand 

Hennes rätta namn var Kajsa Fredriksson (f. o. 1820), hon 
bodde i torpet Sand i Älgå och var gift med Gråen, alias Anders 
Fredriksson (se s. II 85). Hon var en av de många kloka, som 
befolkningen i trakten sökte hjälp hos. Bl.a. åkommor och sjuk-
domar kunde hon bota riset eller engelska sjukan. 
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»Sanna ho botte Edon i Tapperud, när hans föräldrar bodde 
i Sättra (Älgå). Han hade fått rise. Sanna ho geck te e gammel 
stuge, där ingen bodde, å där hämte ho tre stener, söm ho la i 
ellen i spisen å värmde opp röhete. Senna la ho döm i ett käle 
mä vatten, å i vattne bade di gössen. Men dä hjarte (hjälpte) 
inte. Dette dä va på en vinter. 

Men på våren tog Sanna opp e grästörve, så ho vart jordfast i 
bå'e änner, å så drog di gossen därigömmen (under torvan) tre 
ganger motsols. Ja minns inte, öm ho lässte nöge. 

Öm senna gräse på jordtorva vessne, så skulle dä bety, att gos-
sen skulle dö, men grönska gräse, så skulle han bli fresk. Han ble 
allt fresk, gossen. 

Di tog allri opp e naka törve, utta dä skulle vare e mä gräs på». 
»Kajsa på Sand (=Sanna) ho hade så grini'e å besvälie onger. 

Då geck ho te smi'a å blåste tre ganger mä bälgen i vatten tre 
torsdager i ra. Dette gjorde ho mä hannblästern. Dä där vattne 
feck ong'ane senna ta in, när di bynte (begynte) å grine. 

Di hade väl noga slags sjuckdom, kan du vete». 

»När ja tjänte pige på Otterstorp, så va ja en da ner te Sand, 
där Sanna bodde. Ja minns, att dä va en da år 1898. Dä va på 
vå'ern å Sanna skulle jamt te släppe ut konna. 

Då såg ja, att ho lät konna gå över stål. Ho va väldit noga mä 
te lägge täljkniven på tröskel, så konna skulle klive över'n». 

Pers-Marta på Marterud 
Pers-Marta hette Marta Persson och bebodde torpet Marterud, 

uppkallat efter henne och beläget i Gränsjö hemman, Älgå socken. 
Hon avled år 1919 och var då över 80 år gammal. 

Mest gjorde hon sig känd för att vara synsk, hon hade syner 
alltså, och hon kunde bota mostålne kor och kor som längtade 
tillbaka till sitt förra husbondefolk. Här skall några exempel få 
belysa hennes sistnämnda förmåga. 

»Dä va allt Pers-Marta, söm lärde mä, hålles jä skulle botte e 
mostöla ko. Ho va gammel då, Pers-Marta. Ho dog 1919, då va 
ho över åtti år gammel. Ho sa'e te'mmä: 

— Du ska lete opp brännäter (brännässlor), söm ha vuxe 
igömmen en skyggål å stecker fram på nolsi'a. Ä koa mostöla, 
så ska du gi'a (ge henne) tå döm, så blir ho bra». 
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»Pers-Marta botade en gång en ko, som längtade, åt mig. Jag 
flyttade år 1916 från Trångstad (Järnskog) till Otterstorp (Älgå). 
Kon var hemifrån Ramla men trivdes inte. Pers-Marta läste i 
viskande ton något i kons öra en måndagsmorgon. 

Därförut gick det inte att släppa ut kon, för hon varken åt eller 
drack och ryckte sig alltid loss, då man band henne ute. Men 
sedan Pers-Marta hade läst i hennes öra, trivdes kon». 

Pers-Marta på Marterud var gift med Per, en bror till Kurse-
Erik, min farbror. Hon såg sin döda dotter Maria stå och gråta 
utanför fönstret en natt strax efter begravningen. Första gången 
brydde hon sig inte om det, men när Maria stod där andra natten, 
»da vurte jä rasen, så jä sätte må opp i sänga å frågte henne: 

Ä dä du, Maria, söm står här å gråter? Gack i Herrans frid! 
Ä senna vise ho så allri mer», sa Pers-Marta. 

Rolisen var son till en käring i Sättra, Älgå, som gick under 
namnet Roll. Hon bebodde torpet Dammyren i Sättra och var 
bekant för sin tokroliga humor. 

Rolisen avled 1911. Medan han låg sjuk och vårdades på lasa-
rettet i Karlstad, skötte Pers-Marta om hemmet. Hon var då änka. 

Då såg Marta honom en kväll stå utanför väggen vid Damm-
myren. När han åter.kom hem, frågade hon honom, hur det kom 
sig, att hon kunde se honom i Dammyren, fast han befann sig i 
Karlstad. 

Dä berodde på att jä hade för starke tanker på hemme dä, 
svarade Rolisen. 

En kväll sedan Rolisen och Pers-Marta hade lagt sig, hörde 
Marta, att Rolisens stövlar gick inne på golvet. Rolisen hade som 
vanligt slängt in dem i vedburen. Han steg upp ur sängen, tog 
de vandrande stövlarna och slängde åter in dem i vedburen och 
sade: 

»Jaggu ska dä väre fre öm natta, ska dä väre! 
Ä dä'mmä vart dä tösst», sade Pers-Marta. 

Lisa yl Byre 
På annat ställe har jag berättat, att Lisa på Byre en gång lyc-

kats få se en huggorm, som svalde en groda och att hon förmådde 
draga grodan ur ormens gap (se s. II 65). Därmed hade hon fått 
förmåga att hota vissa åkommor, hon hade fått läkehänder. 
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Hon kallades också Lisa på Hagen, på grund av att hon var 
född på torpet Hagen i Mörtnäs, Karlanda socken. Säkerligen var 
hon av finnsläkt. Som gift bosatte hon sig på Byerud i Järnskog 
(jfr Nils på Byre, s. II 28). 

Lisa på Byre synes ha varit en av de mest anlitade »kloka» i 
denna del av västra Värmland, då det gällde ötgårsel, botandet av 
kreatur, omvårdnaden av nyfödda barn och kalvar m.m. Hon 
hade även haft turen att få se en vitorm, vilket också skall med-
föra läkeförmåga. 

Stolsteg botade hon på följande sätt: 
»Ho tuk rå äggvite å smorde på öge å lässte nage, söm ingen 

könne oppfatte. Ho kom dit (till sagesmannens dotterson) tre 
ganger å smorde å lässte. Pojken vart allt bra. Dä va 1932». 

»Lisa på Byre va skärselt noga mä te ha levande varme, när 
småbarn ble te i huse. Dä skulle en ha i tocke vatten, söm togs in 
om kvä'el, senna sola gått ner. 

När dä vart småbarn i stuga, då va ho så noga må allting. Allt 
vatten, söm di begagne te barrie, skulle dä spöttes i tre ganger, 
inna di slog ut'et, å allt vatten söm di tuk in öm kvä'el, senna sola 
gått ner, skulle dä väre levande varme i. Di stack ner e brennande 
stecke i bötta. 

Allt vattne skulle slös ut ve e apel; te väte apel, kalle ho dette. 
Dä va dä vattne, söm barne hade hade i. 

Mor mi å jä vi brydde öss fell inte öm denne spöttinga, så dä 
skulle väre orsak te att flecka skrek. Men Lisa ho botte flecka för 
skrikinga. Ho offre ve apel, tände ell på e tännstecke över den 
plassen, där ho slog ut vattne, å då såg ho en hel hopper må små 
gubber i backen (marken). Desse hade nöpe flecka, sa ho, å däf-
för så skrek ho». 

Vid ett annat tillfälle, då flickan hade börjat skrika om nät-
terna, vände man sig åter till Lisa på Byre: 

»Lisa kom hit, när Anna va litta. Höräveli kväll skrek flecka 
ifrån klocka fem å te högste nattlöte. Lisa tuk bösja, ladde må 
löst krut å sköt ett sköt över vagga. E tocka vannle bösje dugde 
inte, utta ho va i grannstuga å lånte en tocken mönningsladdere». 

Frun på Apertin 
»Han vet fell, att fru'a på Apertin va så eländit ansätt uttå 

Skam? Han ågde så stor makt över'a, så han kaste säg på ryggen 
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på'a å re henne satt. Ho hade sökt bot hos mange präster, men di 
könne inte fördrive Skam ifrå'a. 

Men prästen här på Fjällbu, söm va präst i körka ve Yxesjö-
linna (se s. I 53 f.), han va den varste präst söm fanns, å frua på 
Apertin hade väl fått höre tales öm'en, så ho feck bu ätter'n. Men 
han drev allt ut Skam, han. Han stack hål mä knappnåla i bly-
bannsfönstre, å där lytte Skam fare ut. Dä lyste nog å oste svavel 
så förskräckeli, men ut for han gömmen dä där lelle höle. 

En gang hade frua på Apertin ingen vö (ved). Dä låg en hopper 
seldater i närheta tå Apertin, vet han felle, å di såg dette å tale 
öm'et, när di va hemme ve. 

Då skecke ho fölk ut ätter vö, men då kom dä e hel törrfure, 
å den drog skat'ene ifrå skogen å ända hem på vöbacken. Skat'ene, 
di va Skams häster, se. 

Simmen (Simon Tor), söm va jägere ve Värmlands Fältjägare-
kår, berätte dette å möe anne rart. Simmen va samtidi jägere mä 
Tröll-Per» (s. II 4). 	N. A., Järnskog, f. 1866. Uppt. 1943. 

»Frua på Apertin ho kaste gullringen i sjö'en å sa: 
— Så säkert ska dä väre, att jä inte ska bli fatti, söm att jä inte 

får tebaka denne ringen tur sjö'en. 
Men ho feck tebaka ringen i en fesk. 

Ho va så tröll å ellak, så Styggeman tjäne (betjänade) henne. 
En gang på slute danse han mä henne, så blogfrö'a (-fradgan) 
stog kring mu'en på henne, å blogen stog tur skonna ågg. Ho 
tiggde å ha, att han skulle slute å danse, men då danse han ännu 
varrer. Piger å dränger såg, när han kom in å danse mä henne». 

K. A., Älgå, f. 1869. Uppt. 1943. 

»Frua på Apertin va förfärle högfali å ellak på alle vis. Ho 
könne inte gå i den vannlie körka, för dä lokte tjärsmörje tå 
skonna på fölk, så ho byggde säg ett ege kapell på Apertin. 

Fa'en danse live tur'a te sjlut. Han danse mä henne, så blog-
fragga stog tur skonna, sa di gamle. 

Prästen stack hål mä e knappnål i blybågen på ett fönster å 
tvinge ut'en den vägen. Dä pep å vren, när han for ut, å dä oste 
svavel». 	 J.K., Älgå, f. 1874. Uppt. 1943. 
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Köpa vind 
Gengene-Ola hette Olof Augustsson och bodde i Gengene, Glava 

socken. Han var i 60-årsåldern, då följande uppteckning gjordes 
1943: 

»Gengene-Ola han bruker allti kaste en tieöring i Gla, när flöt-
tinga börjer, för å köpe vind. 

Då vannle överallt i trakten kring Glasjö'ene, att di på skämt 
kaster en tvåöring eller så i sjö'en för å köpe vind». 

»Köper vind dä går di än i dag gömmen te kaste en slant i 
sjö'en. 

— Nu köper jä vind för två öre, eller tocke segger di. Men 
ingen vet, håcken di köper tå» (utav). 

»Flöttarer bruckte göre körstecken, di ritte ett körs i lufta må 
hanna, när di velle ha lämpli vind». 

På min fråga, om sagesmännen hade hört uttrycket »Blås, Kar i» 
eller »Blås, Kåre», svarades, att de mindes sig ha hört »Blås, 
Kajsa» men trott, att det sades på skämt (jfr L. Borgström, Be-
rättelse öfver en resa i Vermland sommaren 1845. Ernst Nygrens 
utg. 1915, s. 22 och 33). 

Hur man blir rik 

»Vell en bli rik å allri väre utta penninger, då ska en slakte en 
tuppe å gräve ner den på nolsi'a tå en mörestack en kväll, sen 
sola ha gått ner. Ä dä ska ske på ny. 

Ingen får se på, å den söm grov feck inte se säg tebaka. Senna 
skulle di allri mer gå te den mörestacken å allri tale öm för e 
människe, att di ha gräfft ner en tuppe». 

H. A., Älgå, f. 1885. Uppt. 1943. 

Hur trollkunniga hämnades 

Stackars den, som råkade ut för trollkunnigas vrede! De visste 
om många sätt att hämnas. I skilda sammanhang har jag redan 
berättat exempel därpå. Här skall ytterligare insamlat material 
framläggas. 

»Då trollkunniga blev osams med varandra och ville hämnas, 
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slog de ned trollstakar i jorden på varandras ägor. Meningen där-
med var, att den som slog ned staken samtidigt slog ned en ut-
talad förbannelse över ovännen. 

Trollstakarna slogs ned så djupt, att de kom att stå jämnt med 
markytan och därför inte märktes. Om markägaren fick syn på 
en sådan stake och drog upp den, miste förbannelsen sin verkan». 

En vanlig metod att hämnas på en ovän var att nedsätta 
honom. Det kunde ske genom att söka komma över något, som 
var intimt förbundet med ovännen, t.ex. några hårstrån eller nag-
lar, blod ur ett sår eller ur näsan m.fl. ställen på kroppen. 

Ett annat sätt var mostäling, att stjäla modet, levnadsmodet, 
matlusten m.m. från en person eller från ett kreatur. Exempel 
härpå skall lämnas i fortsättningen. 

Ett tredje sätt benämndes ank. »Ank ä varre än mostöl. Di 
könne anke bort bå fölk å djur. Te anke ä te å inte unne annre 
nöge sjlagen». 

Nils på Fjällbu, son till Veckern (se s. II 9), hade en måg, som 
han inte kunde fördraga. Själv var Nils en stillsam och fridsam 
människa, så stridigheterna med mågen lade sig väl på sinnet. 

»En gång, då mågen blödde ymnigt med näsblod, tog Nils näs-
duken, som var blodig, och läste in den i ett skåp. Sen dess var 
han sjuklig och blev alltmer stället. 

Mågen var tokig, då han avled». 

»Kajsa Nola sjö'en (f. 1814), mi mormor, ho va arg över, att 
Fridolf Hallgren, far min, hade gjort mäg på Anna-Maja (dotter 
till Kajsa), för han velle inte testå dette. Kajsa va arg å satt i 
spisen å helt elltanga i hanna å gjorde fårer i asken (askan) mä 
tanga å sa'e: 

— Måtte fa'en ta koa för döm, sa ho gang på gang. 
Ho sa'et kraftit, för ho va så arg, å Hallgrens ko skulle jamt 

te å kalve. 
Å dä bar te, så bå koa å kalven dödde på en gang. Senna vart 

di allt så rädde för mormor, å di vart osams i all si ti. 
Dä ble pocka å bli tingssak öm mäg, men ve tinge lytte allt 

Fridolf vegå (erkänna), att han va far te'mmä, å mor mi feck 150 
kroner för alltihoppa». 
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»En gang va ja mä Marta i Köja te örsjö'en. På vägen i skogen 
mötte vi e ko, söm tehörde Hallgrens ve örsjö'en. Marta va osams 
mä Hallgren. 

Då va 1896, för ja va tie år då. Marta stante ve koa, strök mä 
hanna över mu'ern (mulen) å lässte e bön, söm ja inte feck vete. 
Koa börje darre i hele kröppen å tog så inte hem. 

Hallgrens helt på te bli bete å få hem konna öm kväll'ane. Te 
sjlut va di pocka å gå te Ola på Baggetorp å få hömmen te gäre öl. 

Mostäling gjorde di också mot mänsker». 

»Moffars-Per bodde mella Ström å Barlingshult i Silbodal. Han 
botte mö'a krötter. Han kom te Gladåker en gang. Kröttra va 
mostölne å han skulle botte döm. 

Hur han bar sä öt, vet inte ja, men han sa'e, att di va bort-
tralla, så di vasken åt eller såg, di va så gött söm blinne. Ja vet 
inte, öm dä berodde på Moffars-Per eller anne, att konna vart 
botta». 

»Sanna könne mostäle e ko hare gömmen te se på koa. Ho hade 
onne öge» (se s. II 99). 

»Erik på Bondestorp (Järnskog) Me osams mä Karin på Lysås-
sättra (Karlanda). Han vart så onn på henne, så han velle ta dö 
på henn'ases kalv. 

Han ladde ett sköt mä nöge skärselt i å sköt i källa därhemme. 
Meninga va fell, att sköte skulle gå i källa på Lysåssättra å för-
göre kalven. 

Men Kan i hade gjort så, att henn'ases kalv geck fri frå all för-
göring, så han tuk inga ska'e. I ställe kom sköte tebakers å råke 
Erikes kalv, söm geck ute på backen, så han dog. 

När di slakte den kalven, så fant di en blårtött (lintott) i ene 
öre på kalven. Den va tå lin å hade vure förladdinga». 

J. M., Älgå, f. 1866. Uppt. 1942. 

Slutligen skall här en historia om en trollgubbes hämnd återges 
i koncentrerad form. 

I Älgå och Karlanda lever alltjämt på folkets läppar historien 
om ovänskapen mellan ägaren till Gladåkers järnbruk på gränsen 
mellan de båda socknarna och trollkarlen Mates i Glasnäs. När 
järnbruket år 1823 anlades, hade brukspatronen kommit överens 
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med markägarna i trakten om tillstånd att få dämma upp då-
varande Glatjärnet ett visst antal meter. överenskommelse träf-
fades, landshövdingen hade tillskrivits i vederbörlig ordning och 
dammbyggnaden beviljades och verkställdes. 

Emellertid inträffade någonting, som för markägarna tedde sig 
alldeles oväntat. En av dem steg en morgon ut på trappan och 
upptäckte då, att alla hans havrenekrer flöt omkring på den ny-
bildade sjöns vattenyta. Av Glatjärnet hade det genom uppdäm-
ningen blivit en sjö, senare kallad Gladåkersjön. Man tror, att 
personen ifråga var en måg till Mattias Persson i Glasnäs. 

En närmare undersökning utvisade, att bruksägaren hade till-
låtit sig att dämma upp det obetydliga tjärnet ett par meter högre 
än överenskommet var. Markägarna vände sig då till den troll-
kunnige Mattias och öppnade en process. Papperen gjordes klara 
och bruksägaren hotades med anmälan, om han inte frivilligt 
åtog sig att ersätta markägarna med en av dem fixerad penning-
summa för den skada, de hade lidit. Då han visade sig ovillig 
därtill, hämnades Mates genom att kasta brytsilver i dammen. 

En del sagesmän uppger, att därmed menas kvicksilver. I dia-
lekten heter brytsilver brötselver. 

En sagesman beskriver brytsilvrets verkningar i följande ordalag: 
»Dette brötselvre har den egenskapen, att dä far å renner mä 

vattne å leter sä väg å bryter sä ut, vart dä vell, dä far å vandrer 
å fräter höl, å dä kan förvandle ett litte dike eller ränne te en bre 
kanal». 

Sedan Mates i Glasnäs hade kastat brytsilver i dammen, har 
aldrig dammbyggnaden varit tät. Det sipprade ständigt vatten 
igenom på en viss plats i själva dammuren och snart bildades där 
en bäck, som kallades Matesbäcken. 

Bruksledningen lät flera gånger vidtaga ombyggning och om-
murning, men ingenting hjälpte. När sedermera Billeruds Aktie-
bolag inköpte det nedlagda järnbruket, skickades fackmän dit 
från Karlstad för att söka komma underfund med felet på damm-
byggnaden. Men utan resultat. Matesbäcken rinner än i dag och 
skall alltid komma att rinna, heter det i orten. 

När förre bruksägaren äntligen bekvämade sig till att gå med 
på ersättningskraven från markägarna, kom det hela att kosta 
honom så mycket pengar, att denna extra utgift lär ha påskyndat 
brukets nedläggande år 1865. 
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Finnskott och trollpåsar 

Bland befolkningen på Glaskogen var det en allmän föreställ-
ning, att finnarna var särskilt kunniga i allt vad till trolldom och 
svartkonst hörde. De kunde tillverka finnesköt och tröllpöser, 
göra pukharer och skecke ut vittvar ger (varulvar). 

»Folk trodde allt, att finn'ane könne mer än annre, skärselt di 
finner, söm geck å ba, va di rädde för (gick och bad=tiggde). För 
öm desse inte feck, söm di velle, så förgjorde di kröttra för döm». 

»Folk trodde på den ti'a, att dä va finn'ane, söm skecke ut 
vittvarger». 

»Gustav finne va styv te gäre öt å te gäre pukharer». 
»Finnesköte dä va trinnt söm e bör (borr) å fullt mä all möjeli 

skit. Dä va finn'ane, söm kaste tockre mä blåsten. Kröttra feck'et 
i'ssä å ble fördarva tå'et. Dä va vasst å geck in i skrötten (krop-
pen) på kröttra å ble sett'nas där». 

»Ja va barn, när ja fant en tröllpöse. Ja klev över ett le i en 
jarsgål. Då låg dä en svart påse på annre si'a, jamt söm e rocke-
fecke te utseende å storlek. 

I påsen va'ddä allt möjli: grisehår, kohär, hästetaggel, näggler, 
hår tå människer, åbrötne synåler, spikhuvve, hästskosöm, knapp-
nåler å gu vet allt. 

Di sa'e, att di skulle skecke ut sånne pöser, när di velle nögen 
nöge ont, men denne pösen hade inte gått fram». 

»Maja på Kolbotten ho gjorde tygpöser å hängde på alle dörer. 
I pösene hade ho halve kaffeböner, nålödder, näggler, hårstrå å 
korumpetaggel». 

»När di byggde öm laggår'n när Friden på Hagens far i Mört-
näs (Karlanda), så fant di flere tröllpöser instuckne unner take 
(familjen var av finnsläkt). Pös'ene va tå tyg, å ini döm va'ddä 
näggler å små selverbeter å tocke småtteri. Di skar sönner döm 
för te tette, va dä skulle finns, men di va förskräckli rädde, att 
nögen skulle få se döm». 

»Erik på Bondestorp, far te Axel å August, velle fördarve en 
kalv för Sofia på Lysåssätern. Di va sånne väldi'e ovänner, å då 
fant di på dette spratte. Erik skecke iväg ett finnesköt mä bössa. 
Han peke mä bössa öt dä hölle. Di ska gå mä vinn (vinden), 
di där sköta. 
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Men sköte då kom tebaka å tuk i ställe en kalv för Erik. Då 
sa'e Erik: 

— Den mora hade allt försäkre sinne krötter, den. 
Dä tuk fell imot nöge». 

»Anders på Ramla va på Bondestorp just i då löte (just då), så 
han slakte å snudde den kalven. Då fant han en blårtött (tott av 
hoptvinnat lin) i ene öre på kalven. Dä va förladdninga te finne-
sköte, då. 

Anders han grunne allt mö'e på hölles denne tälten ha komme 
dit. Å då va ren sanning, att han fant'en i kalvens öre, sa Anders». 

På Bondestorp i Järnskog bodde, medan Mates i Glasnäs levde, 
en trollgubbe, som gick under namnet Finn-tomten. Enligt orts-
traditionen skall han ha varit den förste, som slagit sig ned på 
Bondestorp (jfr dock s. I 27). 

Av okänd anledning blev Finn-tomten osams med Mates i Glas-
näs. Härom berättas: »Di skecke finnesköt te varannre, så di helt 
på å ta live tå vartenda krötter för varannre. Finnesköta begagne 
di te å ta dö på krötter, när di ble osams. 

Dä stöp e ko på Glasnäs, men då stöp dä e på Bondestorp åg, 
å tocken där helt di på. Te sjlut va di pocka å träffes å gäre opp, 
för hålles hade varäveli ko stöpe på bå'e ställ'a. Så di kom över-
ens öm te inte skecke nöga finnesköt te varannre, disse sälle-
gubb'ane» (en sälle=ryslig, dålig person). 

Hur förvärvades trolldomsmakten? 

Allmän tro var, att den som önskade bli trollkunnig, måste 
skriva kontrakt med djävulen och försvärja sin själ åt honom. 
Kontraktet skulle skrivas med bloddroppar från namnlösen (lång-
fingret) och stoppas in i kyrkan genom nyckelhålet, så att präs-
ten kom att läsa välsignelsen över det. 

Trolldomskraften hade också med tänderna att skaffa (s. II 64). 
Den som var född med segerhuva, dvs, med fosterhinnan kvar-

sittande, en sällsynt företeelse, ansågs förutbestämd att få över-
naturlig förmåga. 

Förmåga att bota sjukdomar och utföra magiska handlingar 
erhöll den, som hade turen att påträffa en orm, som höll på att 
svälja en groda och lyckades skilja orm och groda åt (s. II 55). 
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Om en person förföljdes av en skugga, innebar det att personen 
ifråga blivit ägare till makta, svartkonstmakten, trolldomsför-
mågan. Den som hade försvurit sig åt den onde förlorade sin 
skugga. 

Svartkonstbok 
»För omkring 50 år sedan fick en person här i trakten läsa in-

ledningsorden i en svartkonstbok. Det var en gammal trollgubbe, 
som ägde boken och han ville göra sig av med den, innan han 
skulle dö. 

Han bad en yngre person, som han väl kände, att taga emot 
och behålla boken, men denne ville inte. Gubben grät och bad men 
kunde inte övertala honom. Han hade nämligen råkat läsa inled-
ningsorden: 

Från Gud jag nu mig vänder 
och uti Satans händer 
befaller jag min själ och kropp». 

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

Svartkonstböcker ägde många av de i detta kapitel omnämnda 
trollkunniga personerna, t.ex. Troll-Per, Hjarten, Hägg-Alfred, 
Mates i Glasnäs, Trompi'en och flera av dem som bodde runt 
Norra Örsjön i Älgå. Av ortsbefolkningen benämndes dylika böc-
ker även läkeböcker. Man förstod väl inte att skilja mellan svart-
konstbok och läkarbok, i synnerhet under skedet före 1842, då 
de flesta saknade förmåga att läsa i bok. 

Trolldomsmakten i tänderna 
Tappade en trollkunnig person tänderna, förlorade han för-

mågan att trolla. En sagesman yttrar härom: 
»Senna Mates i Glasnäs ha tappe tänene, så va dä allt sjlut mä 

trölldomsförmåga». 

Segerhuva tecken på trolldomsförmåga 
Samme sagesman berättar: 
»En del bevare allt segerhuva, söm di hade på'ssä, när di va 

nyfödde. 
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Om di tuk den på huvve, när dä va skogsell, så spre sä inte 
ellen, öm di geck runt ellen mä den på huvve. 

Mates i Glasnäs hade e tocka på'ssä, när han släckte skogsell». 

Skilja orm och groda 

»Lisa på Byre ho såg en gang en orm, som helt på å svarde e 
grode eller påsse, di kaller. Ormen hade påssa i käften, men Lisa 
va kar te få tag i en käpp å klämme baköm huvve på'en, å så 
tok ho tag i påssa mä annre hanna å drog påssa tur käften på'en. 
När ho tale öm dette, så sa ho: 

— Å ätter dette så feck ja sånne fine små hänner, så ja könne 
passe te barnmorske. 

Lisa ho va skickeli mä allt tocke. Ho hjarte (hjälpte) bå fölk 
å krötter å va förfäli mö'e anlita. Å allti geck dä bra för henne». 

Skuggan 

Den som följdes av en särskild skugga var förutbestämd att äge 
makta, dvs, att kunna trolla och göra åt. 

»År 1911 va ja sjuk å skulle oppereres. Ja va esammen hemme, 
ongane söv å ja hade vure i fjuse å gett koa. När ja kom uttöm 
fjösdöra, geck dä e stor, lang skugge framför mä å geck in göm-
men döra te stuga. När ja stannte, så fortsatte denna skuggen i 
alle fall, å ja såg tydli mi ega skugge ve si'a tå'mmä. 

Ja trudde först, att dä va Edon här borte, söm velle skrämme 
mä, för han bruckte gäre dä. Ja geck in å söckte gömmen romma, 
men inge sjlagen fanns te se. Ja vart rädd ja, men e stönn ätter 
kom Kalle. 

När Lisa på Byre feck höre dette, så sa ho: »Då har du makta, 
du, så då kan ja tale öm för dä». Ho va hos mä i tre veker å lärde 
mä så mö'e så. En del la ja på minne, å en del ha ja glömt. 

Å så sa ho te'mmä, att öm du får se en orm, söm ha tuke e 
påsse, så ska du skelje döm öt». 

»Grev-011e hade försvöre så te den onne» Därför saknade han 
skugga. 

— »Dä inte anne än tomme skröve på däg, för du ha svure 
bort själa di, du, sa Mattias i Lellere (Lillerud, Silbodal), då di en 
5 Ernvik 
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gang på en aktion på Ögården i Silbodal råke te bli osams. Di 
söp fell i flere stuger ätter aktion, tänker'a. Te sjlut kom disse 
bägge ihopp sä öm nöge, å då sa Mattias dette». 

Både Mates i Glasnäs och Trompi'en (s. II 16) hade för-
lorat skuggan. Alla som försvurit sig åt Satan saknade skugga, 
de va inhölete. Den som var inhölete hade ingen själ längre. »Han 
ä så full i ont, så dä skugger inte tå'en», sade man om sådana 
personer. 

Långt efter en trollkunnig persons död kunde hans skugga visa 
sig. Lovisa i Glasnäs mötte en gång skuggan efter Mates i Glasnäs 
vid dennes beryktade trollbjörk (s. II 80) flera år efter hans 
bortgång. 

Lovisa i Glasnäs hade en gång varit på auktion i Sättra, Älgå. 
När hon gick hem, hade det blivit nästan nattmörkt. Vid Mates i 
Glasnäs trollbjörk märkte hon, att en skugga följde henne. 
Först trodde hon, att någon var ute och gick med en lykta att 
lysa sig med, men hon kunde inte upptäcka någon lykta och 
ingen människa heller. Skuggan följde henne, vart hon gick. 
Månen var inte synlig, så det var inte sin egen skugga, hon såg. 
Det var skuggan efter trollkarlen Mates. 

0. J., Älgå, f. 1858. Uppt. 1937. 



Kap. XV 

Magiska botemedel och skyddsmedel 

Härfdgelshjärta mot sjukdom 

»Den som kunde skaffa sig hjärtat av en härfågel (Upupa 
epops), skulle kunna bota sjukdomar». 

K. A., Älgå, f. 1869. Uppt. 1943. 

Blystöpning 
För att utröna, om ett barn var farligt sjukt eller inte, brukade 

en vallgubbe, som levde i Järnskog i början av 1800-talet, taga 
fram tre brödkakor och hålla dem över en kopp med vatten. 
Genom hålen i kakorna hällde han smält bly i vattnet. Detta 
upprepade han tre torsdagskvällar i rad. 

Blev de stelnade blydropparna i vattnet vassa och nålformiga, 
så betydde det att sjukdomen var av farlig art, men trubbiga och 
avrundade blydroppar tydde på motsatsen. 

S. M., Järnskog, f. 1844. Uppt. o. 1910. 

Fallandesot botas 

Hela namnet var Anna Andersson, torpet hette Ormängen och 
låg i Älgå socken. Hon hade sett vitormen (jfr s. II 47) och kunde 
därför bota vissa sjukdomar, gäre öt m.m. 

»Anna i Ormänga hade en liten pojke, som hette Johan. Denne 
hade råkat få fallandesot. Anna hade turen att få se första anfal-
let. Hon höll just på att byta kläder på gossen, då han fick första 
anfallet. Då drog hon av honom skjortan, kastade den i elden och 
sade: »Kors i Jesu namn!» och så spottade hon tre gånger i elden. 

För att det skulle hjälpa, så måste det hela göras förfärligt fort, 
eljest kunde gossen ha blivit lidande av denna sjukdom hela 
sitt liv. 
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Jag var i Ormänga just vid den tiden och hjälpte Anna, så jag 
var med, när detta hände. Det var för resten 1899. Det gick så 
fort, så jag begrep inte, vad det var frågan om. Jag trodde, att 
hon blev arg på gossen, eller att han hade blivit tokig, så fort 
som hon rev skjortan av honom. 

Inte förrän långt om länge talade hon om för mig, varför hon 
hade gjort så». 

Engelska sjukan 

»EuOn hade som liten (f. 1897) fått engelska sjukan. Kristina, 
mor hans, skrev då till en kvinna i Stömne, Stavnäs socken, som 
var kunnig i litet av varje. 

Hon sände en påse, upphängd i en snodd att bäras om halsen, 
så att påsen låg på bröstet. Med denna påse gick Eugn ett helt år. 

Efter flera år, när EuOn var omkring tio år, rev han sönder 
påsen och fann då i den litet mjöl, sågspån och en silverslant, 
troligtvis en 25-öring. 

Modern befallde honom kasta bort påsen». 

»Jordsmygning, dä ha jä vure mä på möe dä. Dä va mot 
engelske sjuken. Di geck te ett ställe, där jola va hal å slät å där 
dä vax gräs. Där skar di opp e tuve, bålimot en meter lang å en 
tretti-förti centimeter bre. Den skulle sette fast i bå'e änn'ene. 

Så drog di opp denne tarva, så di feck barne unner där. Två 
oskylde personer skulle sköte öm'met, den ene flydde (räckte 
fram) barne, den annre tuk imot. Di stack barne motsols tre 
ganger. Dä skulle göres just i solas negang å tre torsdakväller 
i ra. 

Å när di senna geck därifrå, så feck di inte tette säg tebaka. 
Om törva grönske ätter dette, så ble barne bra frå engelske 

sjuken, men vessne gräse, då dog barne. 
Men jä hörde allri tales öm att barnets linne skulle lämnes 

kvar unner törva. Di hadde inte klätt barne arme än på vanlit 
vis». 

M. A., Älgå, f. 1878. Uppt. 1943. 

Jordsmygning användes mot engelska sjukan. Man skar upp en 
torva, så att den satt fast med båda ändar. Man valde tämligen 
slät och jämn mark. Under torvan träddes det sjuka barnet, tre 
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gånger motsols och tre gånger medsols. Detta var även skydd mot 
sjukdomar från jorden. 

Vid rönnesmygning klöv man en rönn så, att det bildades en 
klyka. För att få öppningen stor nog, spände man stickor som 
kilar i klykan, så den blev stående öppen, och genom öppningen 
drogs barnet tre gånger motsols. 

K. E., Järnskog, f.,1860. Uppt. 1942. 

Läsning mot röta 

Moffars-Per i Djuv, Silbodal, använde på sin tid följande läs-
ningar mot röta: 

»Kristus och Sankte Per gick sig vägen fram. Då mötte de röta. 
Vart skall du gå? sade Vår Herre Kristus. 
Jag skall gå till (namn på en person) och värka i märg och 

ben, i kött och skinn. 
Det skall bliva lagat, sade Vår Herre Kristus. Det skall vitt 

drivas och ned dämpas igenom de tre heliga namn, Gud, Fader 
och Den helige ande. 

Därpå lästes Fader vår tre gånger till ondo». 

En variant av samma läsning lydde så: 
»Kristus och Sankte Per gick på en väg. Så mötte de den leda 

röta kväsa. Då frågade Vår Herre Kristus henne, vart hon skall gå. 
Jag skall gå till (namn) och röta kött och bryta ben och 

suga blod. 
Nej, du skall gå under en jordfast sten genom de tre heliga 

namn Gud, Fader och Den helige ande. 
Därpå lästes Fader vår tre gånger till ondo». 

Funna efter Abel Dahlberg. 
Över!. av G. E., Älgå, Dahlbergs systerson, 1961. 

Bot mot röta 

Eugffi i Sättra (Älgå) låg år 1918 vid Värmlands regemente i 
Karlstad och fullgjorde sin värnplikt. Han fick en dag brev hem-
ifrån med bud, att han skulle besöka Agnes på Ramla, som då 
låg på lasarettet för röta. Hon hade »ett stort hål i sidan, så 
tarmarna syntes, varet rann, och händerna var så magra, att alla 
benen syntes». 
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När Eugffi gick ifrån lasarettet, sade en sjuksyster till honom, 
att Agnes var obotlig. Han besökte henne även några dagar se-
nare, men sedan hemskickades hon utan att ha blivit botad. Hon 
bodde som gift i Saxebyn, Järnskog. 

Just vid tiden för hennes hemkomst grävde två gubbar diken 
i närheten. Det var Johannes i Ormängen och Else-Magnus, 
båda omnämnda i annat sammanhang i denna bok. Någon bad 
dem komma in och titta på Agnes. Båda gubbarna gjorde öt på 
henne. Faktum är, säger min sagesman, att därefter började 
Agnes tillfriskna och nu (1943) har hon flera barn. 

E. A., Älgå, f. 1897. Uppt. 1943. 

Anna-Maja Nota sjö'en botar vre 

»Mor mi, Anna Maria Pettersson ve Nolare Orsjö'en, lärde mäg, 
hur en skulle botte för vre (vrickning tå alle slaga). 

Först gjordes öt i en skvätt brännvin eller kaffesump, hälst 
brännvin, senna lässtes: 

Jesus re 
gömmen ett le 
å botte för vre 
i de tre heli'es namn. 

Senna lässtes Fader vår te ondo. Så smordes dä onne ställe, å 
siste skvätten slogs i ellen. Ä snart vart dä alldeles bra». 

Sendrag och flög 

Botemedlen mot sendrag och värk av alla slag, s.k. flög, var 
många. Ett av de kraftigaste botemedlen utgjorde dösström per och 
dössvanter. När någon i familjen avlidit, sveptes han och lades i 
en kista. Därvid drog man på den döde vita strumpor och vita van-
tar, som alltid skulle vara av bomull (jfr s. I 190) . Folktron menade, 
att i dylika plagg stanade livskraften kvar i koncentrerad form. 

»När nögen hade dött, så tuk di vare på di strömper, söm den 
dö'e sist hade använt. Feck en sendrag eller vark å anne flög 
i ben'a, så drog en på'ssä disse strömp'ene, så vart varken borte», 
säger en sagesman i Älgå. 

K. E., Järnskog, f. 1860. Uppt. 1942. 
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Bot mot knarren 
»Dä va en gubbe hemme i Silbodal, söm di kalle Pol, hälles 

hette han Olof Krans. Han kom te far å velle, att han skulle botte 
knarren. Då va år 1900. 

Först lärde da Pol, hålles far min skulle gäre, för far könne 
ittnö botte, men han gjorde fel!, söm gubben lärde hömmen. 

Di geck åt veskjule. Pol han la huvve sett på hoggekabben, för 
dä va i nacken han hade kna'ern. Å far han tuk öxa å skulle lik-
söm hogge på dä onne ställe tre gånger da. 

Men han va full i skratt, å treje gången örke han inte hölle 
säg, så han slog öxehammern i kabben breve Pols huvve, så kab-
ben kytte högt i väre, å så gapskratte han. De två gång'ene hade 
Pol frågt: 

Va hogger du för?, å far hade svare: 
För kna'ern. 

Men när far slog öxa i kabben, ble Pol rasen å sa: 
Slör du så? 

Å dä vet'en fel!, att dä vart ju inga botting den gången». 
A. E., Älgå, f. 1879. Uppt. 1943. 

»Hösten inna ja gefte mäg, dä va i sektember 1885, va ja på 
Hagen i Mörtnäs hos Gustaf å Lisa (på Byre, se s. II 55). Vi va 
nöga stöckna, söm hade lagt ihopp te brännvin å dette skulle ja 
skaffe å gå dit må. 

När ja kom dit, så va Gustaf å Abraham ute på älgjakt. Ja hade 
köfft tre stop brännvin. Vi annre brydde öss inte öm å vänte, tess 
älgskytt'ene kom, utta vi klämde te å supe. 

Så feck Lisa se, att hannle'en min va oppsvälld. 
Dä kna'ern, sa ho, dä kna'ern. Kom in i kamm'ern, så ska 

jä allt botte däg, sa Lisa. 
Ho va att litte söpen, ho ågg. Vi geck in i annre romme. Lisa 

tuk fram e stor täljbile unner sänga. Di bruckte allt ha biler å 
öxer unner sänga på den ti'a. 

Så feck ja lägge hannle'en övver tröskel. Ho tuk bil'a å licksöm 
högg, å så skulle ja fråge: 

Va hogger du för? 
För kna'ern, svare ho. 

Dette gjorde vi tre gånger. Men inte vart ja bra tå dä. Ja trudde 
allri ett dugg på dette». A. G. J. K., Älgå, f. 1863. Uppt. 1943. 
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Medel mot knölar 

I kvarlåtenskapen efter Skrädder-Kalle i Sättra (Älgå) hittades 
en del recept och läsningar mot sjukdomar och åkommor hos 
människor och djur, däribland följande recept mot knölar: 

»Scilla plåster 
empl Gummi ammoniac 
Scilliticum». 

Med »Scilla» avses Bulbus scillae av moderväxten Scilla mari-
tima (sjölök). Här är det fråga om växtens torkade vitgula lök-
fjäll. 

»Ammoniacum» motsvarar vad man tidigare benämnde Gum-
mi-rasina ammoniacum av moderväxten Dorema ammoniacum 
(Umbelliferae), ett i luften stelnande vitt sekret. 

Båda dessa droger kan användas i salvor och plåster för såväl 
invärtes som utvärtes bruk (apotekare Torsten B jerk&I). 

Skrädder-Kalle var identisk med skräddaren Carl Andersson 
Skog. 

Att ammoniacum begagnades såsom utvärtes medel och likaså 
sjölök, kan bero på deras retande och blåsdragande verkan på 
huden (Bjerk&L). 

Värk botas med möresprit 

Många kloka och trollkunniga begagnade möresprit. Hur den 
tillverkades, har jag skildrat på annat ställe (se s. II 73). Här kan 
tilläggas, att »dä va vannle, att när di tuk opp den ene puttä'el, så 
stack di mä'samme dit en te, så di va allri utta mörevatten». 

Denna vätska användes som smörjning vid all slags värk. »Anna-
Maja å mor hennas, Kajsa Nola sjö'en, gjorde möresprit hört år, 
å Else-Magnus han begagne sånt i hele sett liv. Hans'es le'er 
(leder) va så mjuke änne i ålderns höst». 

»Möresprit begagne te exempel Jonas å Anders på Ramla (Järn- 
skog). Dä smorde di på ve vark tå all slagen. 

Ja minns nöggre ol tå e läsing, söm di lässte när di smorde på 
möresprit: 

Du gekt, du vark, 
försvinn tur marg å ben 
i de tre heli'es namn å Fader vår te ondo». 

Gustaf på Åsen, f. 1877. 
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Tillverkning av möresprit 
»Di tuk en puttäll må vanlit vatten å sätte ner i en mörestack 

änna te halsöppninga. Den skulle stå där i sex mån'er. Di sätte 
dit puttällen dag'ene före messömmer å tuk hemm'en dag'ene före 
jul. Den skulle placeres så, att mör'ene kom öt te å pesse i puttä'el. 
Vattne va bra te smörje på för all slags vark». 

»När mörestacken ä i sett bäste flor, söm i maj när sola steker 
rektit var't (varmt), då tuk di en hannduk å helt den utspänd 
över stacken e stönn. Då spruter mör'ene pess på harmduken. 
Senna lägger di hannduken i vatten, å så vri'r di tur dette å tar 
vare på vattne å häller opp dette på puttäller. 

Dä bra för all svår vark». 

»Else-Magnus (se s. I 263) botte säg mä så'nt mörvatten eller 
mörgeft, som han kalle tocke vatten. Han smorde alle sinne le'er 
(leder), å fastän han va så gammel, så va han mjuk i varenda le 
å hade allri ont tå vark. Vark vesste han inte va dä va. 

Han botte mange annre mä samme mörgefta. Han va 92 år 
gammel, när han dog 1939». 

H. A., Älgå, f. 1885. Uppt. 1943. 

Medel mot kolik 

I Skrädder-Kalles receptsamling ingick även följande bote- 
medel mot kolik: 

»Man tager 3 matskedar torkad trifolium 1/2 stop vatten 
och kokar te af 

Samt litet karfvad Karmelrot (läst kalmusrot) 
af detta tager man 1 matsked hvarannan timme 

eller 
tag så mycket Kameleblommer (läs kamomill-) som du kan 

hålla mellan 2 fingrar och 2 jomfrur vatten 
i dekokt af detta tager du äfven en matsked hvarannan 

timme. 
Spansk fluga kan äfven läggas på magegropen 
eller gedeansrot (Gentiana) 
eller kjöp Krisiansrot (?) för 12 skilling och uppblöt i 
brändvin. Detta kan du taga efter behag men helst på fas- 

tande mage». 
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Bot för tandvärk 
»Som ung hade jag en förfärlig tandvärk fem år i följd. Jag 

förmådde inte dricka vatten utan jag måste suga upp det genom 
en halmpipa, annars värkte det, så jag tyckte, att huvudet skulle 
sprängas. Tänderna var stora och sönderbrända av karbolsyra 
och kollodin, så de liknade mest ihåliga stubbar i skogen. 

Jag for till Arvika en dag för att dra ut dem. Men innan jag 
gick till doktorn, besökte jag en släkting, som bodde i Haga. Min 
släkting sade: 

— Jaa du, drar du nu ut din första tand, så får du sen hålla 
på tills du dragit ut allihop. 

Då blev jag rädd och for hem. Sedan fick jag tandfistel och blev 
tvungen att dra ut några tänder. Hemkommen fick jag en sådan 
förskräcklig värk i hela käken och huvudet, så jag höll på att bli 
tokig. Jag kom att sätta mig med huvudet lutat mot golvet, och 
då kände jag någon lindring, så därefter brukade jag sitta så, när 
tänderna värkte som värst. 

Men när jag då satt på det viset, så tänkte jag för mig själv: 
— Men vad är det fatt och vad har jag gjort för ont i världen, 

som är dömd att stå på huvudet och inte får gå på fötterna? 
Jag blev mer och mer förtvivlad. Till slut tänkte jag, att det 

får bli hur det vill med mig, men nu går jag till Johannes i Orm-
ängen, så får han göra åt. 

När jag kom dit, fick jag konjak, som Johannes hade några 
konster med inne i kammaren. Jag fick en flaska med mig hem, 
jag drack en klunk ur den och slängde sista skvätten på elden, 
som Johannes hade sagt, att jag skulle göra. Sedan gick jag till 
sängs. Men på morgonen var det jag som kände mig frisk, och 
jag blev så hjärtans glad. Sedan dess har jag aldrig i mitt liv haft 
tandvärk och jag är nu 78 år». 

A. A., Älgå, f. 1864. Uppt. 1942. 

Lundingen hette Anders Lund och hörde hemma i Speked, Ar-
vika socken. Han anlitades av många för ötgäring. 

»En gång reste två flickor dit åt en granngubbe, som ville ha 
bot för tandvärk. Gubben skickade med dem en butelj brännvin 
(det var 1908). De skulle inte få säga mer än: »Erik lämne dette, 
för han har sån tannevark». De fick inte skratta, för då hjälpte 
inte boten, inte heller tacka, när de gick. 
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De båda flickorna kom dit och lämnade buteljen. Lundingen 
tog den och sade: 

Ni får bli här, ni flecker, männas jä hölls här i vrä'a. 
Så ställde han sig i en vrå av rummet och slog upp brännvin i 

ett glas, ritade med kniven ett kors, smakade litet grand på det, 
rörde med kniven i glaset och mumlade en mängd ohörbara ord 
en lång stund med munnen alldeles inpå knivskaftet. Sedan satte 
han kniven i glaset och hällde brännvinet utmed knivskaftet och 
ned i den av flickorna medförda buteljen under djup tystnad. 
Så slog han tre slag på buteljen och sade: 

I Jesu namn. 
Så räckte han barnen flaskan utan ett ord. De lämnade den vid 

hemkomsten till gubben Erik, men han blev inte botad. Han på-
stod, att det berodde på att barnen hade skrattat åt Lundingen». 

Bland Skrädder-Kalles i Sättra efterlämnade papper befann 
sig även nedan anförda recept mot tandvärk: 

»Rec. Spirit. volat. aromat. Ph. S. Ed. 1. Drach. quat. 
aetheris. 
Tinct. opii. 	 aa Drachman. 
M:r D:r S:r tanddroppar till bruk utanpå kinden. 

Gustaf Ericson». 
»Spirit. volat. aromat.» betyder flyktig aromatisk sprit (spiritus 

volatilis aromaticus). »M:r D:r ST » betyder blandas, gives och 
signeras (apotekare Torsten Bjerkffi). 

Låsningar mot ormbett 

»Bjär, bjär, bjär 
låg unner e asperot, 
stack Kristus i hans högra fot, 
själv skall du gallen dricka, 
sen skall du sönder spricka 
i de tre heligas namn 
och Fader vår till ondo. 

Skulle läsas tre gånger». 
»Binge ringe ruve 
låg kring e tuve, 
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steck du som stecke ga 
å inte ja, 
som stecke feck, 
i de tre heligas namn 
och Fader vår till ondo. 

Skulle läsas i en kopp brännvin under omröring med en kniv 
utan stål i. Läsningen skulle ske så nära, att det blev små krus-
ningar på ytan i koppen. Sedan skulle brännvinet smörjas på det 
onda stället. 

Läsningen mot ormbett har Laska i Skyberg lärt mig under 
löfte, att jag inte skulle lära ut den till någon person, som är äldre 
än mig». 

»Rabbe rabbe rabbe 
knösk låg under en Björkrot, 
stick den som stack 
men intet den som stungen vart 
ijenom de 3 heligas namn 
samt Fader vår till ondo». 

»Råbbe Råbbe knote 
låg under en Björkeknote, 
stick den som stack 
men inte den som stucken vart 
genom de 3 Heligas namn 
Gud Fader son och Helig ande. 

Det gick inte an att lära ut bönen till den, som var äldre». 

I Skrädder-Kalles och Skrädder-Annas kvarlåtenskap i deras 
stuga i Sättra, Älgå, fann utgivaren 1943 en del gamla recept och 
läsningar. Mot ormbett läste de så (skräddarens stavning bibe-
hållen) : 

»Rulle rulle rote 
låg under e knote 
stack Pär son (=NN) i sin fot 
Spräck (=sprick) du som stack 
å ike den som stuken vart 
i de tre heliga namn 
fader vår till ondo 3 gånger». 
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»Kristus låg i e ekerot 
Tomas stack'en i hans fot 
spräck du som stack 
men inte den som stucken vart». 

Bot mot ormbett 

»Dä åre geck ja å lässte för prästen å åre dessförinna tjänte jä 
i Ormänga hos Anna å Johannes Finnborg, söm flötte te Amerka 
senna. 

Samme da, som jä skulle rese te prästen, höll vi på mä dä siste 
hö'e. Dä skulle in i la'a, inna jä reste. Inätter en stor stör låg en 
orm. Johannes hade brått söm vi annre å såg fell inte ormen utta 
råke trampe på snarten. Å då högg han Johannes i foten. Då vell 
jä löve, att dä vart brått för mäg. 

Anna kutte in ätter e litta flaske mä markuljebrännvin 1  (jfr 
s. II 26), å så la jä iväg te Brems-Ola i Sättra, för dit skicke ho 
mäg. Jä sprang, så möe jä va kar te. När jä kom fram te Brems-
Ola, så könne jä snött tale. 

— Du behövver inte ränne ihjal däg, flecke lelle, sa Ola när jä 
fått uträtte, dä här ska nock bli bra. 

Så tuk han flaska å geck in i kammern sin å ble där e litta 
stönn. Så kom han ut å flydde mä flaska, å jä la iväg tebakers, 
förstår säg. 

Men Johannes vart inte bra på tre veker. Hele bene å foten 
svällde opp, å han vart grå å rannet (randig) å branni (fläckig) 
jamt söm en huggorm. 

Dä hade fell gått övver på körtere ti, öm inte ormusjlingen vart 
så kvek å kaste säg i bäcken. Johannes slog allt ätter'n mä kratta, 
men änne mä ett kaste säg ormen huvvestupe i bäcken, jaa da. 
Öm Johannes hade hunne före ormen te vattne å fått i säg vatten, 
så hade dä gått bra. 

Så fort ormen hade högge n'ögen, så försöckte han kaste säg i 
vatten, men öm den söm va beten hann före, så sprack ormen. 
Ormen lyter fell ha vatten i säg i ställe för gifte, söm han spruter 
i såre, förstår säg». 

M. A., f. 1878. Uppt. 1943. 

1  Markulje=mercurium eller merkuriolja, en kvicksilverförening (90 0/o 
magnesium-aluminiumamalgam i ullfett). 
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År 1895 botade Brems-Ola ormbett på följande vis. Han tog en 
kopp, slog lite brännvin i den och rörde om med en kniv med 
mycket stål i. Så ställde han sig i rummets mörkaste vrå, medan 
han rörde om läste han bönen med munnen alldeles tätt över 
koppen. Den ormbitne fick sedan dricka därav, men bottensatsen 
skulle han kasta på elden. »Dä hjarte (hjälpte) stött», slutar 
sagesmannen. 

K. A., Älgå, f. 1869. Uppt. 1942. 

»F. sa te J., dotera våra, när ho vart ormbeta: 
— Du sulle ha komme te mäg du, så sulle jä allt ha botte däg. 

I däsamme ormen bet, sulle du ha sloge ifrå däg mä hanna å sagt: 
'Du ä dö, du ä dör, så hade du allri behöft rese te doktare». 

E. S., Älgå, f. 1869. Uppt. 1942. 

Bot mot oksjler 
»Lena ve Ulvsjötörpe hade e stor oksjel i hårfäste, ja, jamt i 

hårgården. Isak i Våldalen botte henne han. Tänk, han tuk 
vannle talg å smorde henne tre ganger motsols. Han hade lässt 
över talgen före, förstår säg. Sen feck ho ta talgen mä hem, å så 
skulle ho smörje tre torsdakväller i ra, sen sola gått ner. Å så 
skulle ho gå te en jolfast sten å grave ner talgbeten på nolsi'a, 
utta te tale ve e människe, å utta te ge nöge ifrå säg (inte kasta 
vatten o.d.) å inte nämne öm'et för nöga människe. 

När talgen va oppröten, skulle oksjla väre borte. Å tocken ble 
dä allt åg». 	 C. J. F., Älgå, f. 1872. Uppt. 1943. 

Läsning mot bölder 
Ett vanligt sätt att försöka bli av med bölder var att borra ett 

hål i vissa träd, sticka hål på en böld, stryka var på en sticka 
och sätta in den som tapp i det borrade hålet eller slå dit en trä- 
plugg, sedan stickan stoppats dit. 

Men dessutom skulle man läsa: 
»Bule, bule, bulle, 
du ä minner än du skulle, 
hård som stabben, 
vid som ommen (bakugnen), 
du ska sette änna te domen». 

R. N., Älgå, f. 1888. Uppt. 1944. 
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Bot mot bölder 

»Mor min fick lära sig det mesta av fanter (tattare), som låg 
hemma över natten. Bölder kunde de taga bort. De skulle ha 
naglar av alla tårna och alla tio fingrarna samt tre hårluggar, en 
tagen vid vartdera örat och en i nacken. 

Allt detta skulle läggas i en påse, inte av papper utan av tyg. 
Naglar och hår måste tagas på kvällen efter solens nedgång. 
Påsen grävdes ned på nordsidan av en jordfast sten, varvid de 
läste något samt »Fader vår» till ondo tre gånger. 

Den som utförde grävningen och som hade bölderna, fick inte 
se sig om och inte tala med någon människa, när han gick dit och 
hem. När påsens innehåll hade ruttnat, skulle bölderna vara 
borta». 

»När Dagny, dotera mi söm ä geft mä J. i Sörboheden, vart 
1 1/2  år, feck ho fullt mä bölder på armer å hals. 

Då kom Brems-Ola å feck se dette. 
— Jä ska botte henne åt däg, sa Ola. Har du en femöring? 
Han fick en femöring och tog var ur en böld tre gånger och 

strök på femöringen. Sagesmannen fick befallning att gå ut och 
lägga femöringen i en korsväg. Han gjorde så. Det skedde nära 
Sättra. 

Så råkade Johannes i Ormängen komma den vägen fram. Han 
gick ständigt och såg ned i marken, upptäckte femöringen och 
stoppade den i en ficka. 

Kort tid därefter fick han en mängd bölder i midjan och ryg-
gen. Han blev tvungen att gå till Brems-Ola och bli botad på samma 
sätt som Dagny. 

I stället för en slant kan man använda en näsduk», slutar min 
sagesman. 

K. A., Älgå, f. 1869. Uppt. 1943. 

»När di botte bölder å licknande, så brukte di böre hål i ett trä, 
te exempel e björk, senna tuk di var tur bölden på e stecke å 
sätte in den i höle å slog en tapp i. Ett sånt trä feck inte hogges 
ner. 

Ve Glasnäs står än i dag e gammel björk mä möe ont inömpat i. 
Ingen ha våge hogge ner den björka». 

J. M., Älgå, f. 1866. Uppt. 1942. 
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Vådan av att beröra trollbjörk 

Mellan övre och Nedre Glasnäs står en stor gammal björk. Den 
går under namnet Trollbjörken. I trädets stam har Mates i Glas-
näs satt in bölder, vårtor och annat, som han befriat folk ifrån, 
även tandvärk. Björken måste vara mycket gammal. Mates avled 
1836 och Johannes Olsson, en brorson till Mates, kom ihåg, att 
»han allri i si ti sett henne annerlesser», dvs, att den såg lika 
gammal ut i hans tid, och han dog omkring 1923. 

Den som skriver detta besökte björken några gånger. Ingen 
vågade hugga ned den, ty om så skedde, skulle den som gjorde 
det få en mängd bölder och annat otyg att dras med hela sin livs-
tid. Stammen är prickig av stickor, som borrats in i den. 

En av mina elever, f. 1932, skrev en gång i en uppsats: »Det 
går inte an att fälla den, för då får man bölder och vårtor. Jag 
var där och slog med en sten på björken, men det skulle jag inte 
ha gjort. Jag fick sju vårtor på händerna». 

Så björkens trollmakt är lika stark i dag som fordom. 

Tandvärk genom beröring av trollbjörk 
En skolflicka gick sommaren 1943 fram till trollbjörken i Glas-

näs. Hon hade hört, att det inte skulle vara farligt att vidröra den, 
om man spottade på den tre gånger. Hon gjorde så och tog sedan 
i stammen. Ett par dagar senare fick hon svår tandvärk och hon 
nödgades draga ut fyra tänder. Det märkliga var, att dittills hade 
hon aldrig haft någon tandvärk. 

Nils i Pikstad, Älgå, dog omkring 1873, då han bebodde Stöte-
rud. Han var »en skälmegubbe tå varste sjlage», säger min sages-
man. Han tog upp en sten i närheten av trollbjörken i Glasnäs, då 
han var i följe med sagesmannen, spottade tre gånger på den och 
drev den i trädstammen, så det small. Samtidigt ropade han: 

— Denna kan du bite men inte mäg! 
Huruvida det blev några ledsamma följder av denna handling, 

vet inte min sagesman. 
A. G. J. K., Älgå, f. 1863. Uppt. 1943. 

»Far min råke te fälle e stor gammel björk på Byre, söm dä 
satt fullt mä träplugger å blårdötter i, å söm dä va böra en hopper 
mä höl i mä all möjle lort i. 
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Efteröt feck han så möe bölder satt, å di vart så onne så. Jä 
såg döm sjal må minne egne öge». 

K. E., Järnskog, f. 1860. Uppt. 1942. 

En gång föll det sagesmannen in att hugga en s.k. kota av stam-
men på trollbjörken i Glasnäs, som Mates i Glasnäs brukade sätta 
in sjukdomar i. Några dagar senare uppkom en böld i nacken. 

G. E., Älgå, f. 1906. Uppt. 1944. 

Trollrönn 

En person född 1896 högg en gång ned en rönn i Glasnäs, i 
vilkens stam någon hade satt fullt med proppar och stickor. Följ-
den blev, att han därefter fick en mängd bölder på kroppen, be- 
rättas det. 	 G. E., Älgå, f. 1906. Uppt. 1944. 

Klåda genom beröring au trollgran 

»1 Kåhölte (Kådhultet), ett granhölt ve Sönnare örsjö'en (Älgå), 
bruke en ta kå'e (kåda) å äte. E söster te mäg, Amanda, feck se 
en tapp i en granstam, å ho drog tur denna. 

Sen feck ho klå'e, då va ho tolv år, å ho feck ha klå'en, tess 
ho va nittan år, då ho dog. 

Skrädder-Anna, som ho tjänte pige när, hade henne i saltvat-
ten, men dä hjarte (hjälpte) inte». 

Flickan hade råkat draga den lilla tappen ur ett hål i en troll-
gran, dvs, ett träd, vari någon borrat hål och stoppat in en sticka, 
på vilken skrap av utslaget eller eksemet tagits upp, varefter hålet 
satts igen med en liten tapp. Den som rörde vid dylika i trollträd 
instuckna tappar, blev smittad av den åkomma, som man på det 
sättet sökt bot för. 

Bot mot utslag 

Påven i Barlingshult (Silbodal) hette egentligen Anders Daniels-
son och var måg till Sjongar-Daniel. Påven bebodde »e litta kule 
(jordkula), som knappt lickne e fölkeboning, den hörde te (hår-
den i Silbodal. Han geck i stugene å redde fälleverke» (fårskinn 
till säng- och slädfällar). 
6 Ernvik 
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Påven anlitades även till att bota vissa åkommor, varpå ett 
exempel här anföres: 

»Anna Katrina Andersson i Barlingshult hade fått ett utslag, 
söm di kalle bläster. Då va 1894, ho va då 3-4 år gammel. Mi 
farmor å Påven sa, att vi skulle gå te smi'a å blåse må bälgen. 
Påven kom må e flaske vatten, söm vi slog i ett hannfat. Dä va 
faster mi å ja. 

Vi feck instruktioner tå Påven å farmor. Men vi feck inte dette 
hannfate unner bälgen, för dä va för trangt, utta vi tuk litte smi-
skimmel (träkolsstybb) på smishärden å strödde på vattne. 

Ja drog bälgen, faster helt i fate. Ho skulle fråge: 
Håcken blåser du för? På dette skulle ja svare: 
För Anna Katrina Andersson, Dette va så noga må namne. 

Då skulle blåses å läses tre ganger ätter solas negang en torsda-
kväll. Men vi bare skratte å blåste å lässte. Sen tuk vi in dette 
vattne. Påven, fleckas far, feck vattne mä'ssä hem. Flecka skulle 
smörjes tre torsdakväller i ra ätter solas negang. Siste kvä'el 
skulle linnet hennes brännes opp. 

Flecka ble allt bra, fast vi inte hade gjort rektit å bare skratte 
åt alltihop. 

Så dä ä allt tro'a, söm botter». 

Bot mot blemma eller stolsteg 

»En gång va ja mä te Skrädder-Kalle, far te Krestin i Sättra. 
Han sydde klä'er åt mäg. Så velle han ha mäg må te skogen å 
hogge killve (kolved). 

Ja, dä får ja fell gäre, när du syr åt mäg, sa ja. 
Ja följde må hömmen. Andre dagen börje dä hogge (värka) 

i ene öge, å dä vart så förfärli ont. Te sjlut lött ja gi mäg må 
hogginga, ja könne ittnö se på öge. Di kalle detta blemma. 

Du får gå hem te Anna, så får du hjälp, sa Skräddern. 
Ja, ja geck fel! te Sättra te Anna. 

Du får lägge däg på sänga i kammern, sa ho, när ho hade 
tette på öge. 

Sen kom ho in må vatten i en köpp. /icke ho hade lässt nöge 
över koppen heller anne, dä vet ja inte, för ja såg inte ätter. Dette 
hällde ho i öge. 
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Öm e stönn märkte ja allt, att dä ble länger mella hogga. Anna 
kockte kaffe åt mäg, å ja drack dette, å senna geck ja hem. 

När ja kom te Dammyra, helt ja för dä freske öge, å då såg ja 
vägen. Två timmer därätter va ja alldeles bra. 

Ho hade fell lässt nage över vattne, men dä feck ja inte höre». 
A. G. J. K., Älgå, f. 1863. Uppt. 1943. 

Läsning mot brännsår 
»Rask rask ränna 
du får varken svi eller bränna, 
i de tre heligas namn 
och Fader vår till ondo». 

Botemedel mot hårets avfallande 
I Skrädder-Kalles efterlämnade papper påträffades följande 

»Botmedel mot hårets affalande som Skall tagas före Medsom-
maren (Midsommar) 

Man tager röterna af kardborar, mask röter, hvit rötter, kalmus 
och trejon, lika myket af hvardera till en hand full och kokar 
detta jämte några sönderskurna Rödlökar i ett fat vaten tills hälf-
ten af vattnet återstår och då från silas 

Här med tvätas huvudet Dagligen morgon och afton. 
Carl Skog Gränsjön 1871 

I November». 

Kardborrerot (Kadix bardunae) av moderväxten Arctium lappa, 
kollektivnamn för flera arter tistlar, är ett gammalt medel mot 
hårets avfallande. 

Kalmusrot (Rhizoma calami) av moderväxten Aeorus Calamus 
(Araceae) är den längdkluvna rotstocken. Drogen är aromatiskt 
vitter och användes nog mera som invärtes än utvärtes medel. 

Träjonrot eller ormbunkrot (Rhizoma filicus) av moderväxten 
Dryopteris filix mas (Polypodiaceae) utgöres av rotstocken. Dro-
gen kom mest till användning som invärtes kraftigt maskför-
drivande medel. 

Vitrot eller axingrot (Rhizoma graminis) av moderväxten Triti-
cum repens (Gramineae), numera kallad kvickrot. Drogen an-
vändes förr såsom blodrenande medel. 
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Att även rödlök, som inte är en, drog, ingick i botemedlet, beror 
antagligen på dess stimulerande verkan på hårbottnen och hår-
rötterna på grund av dess halt av en flyktig, svavelhaltig olja 
(apotekare Torsten Bjerk&i). 

Läsning mot rask i öge 

»När di feck rask i öge, så helt di i ögehåra, tette ner i backen 
å läste: 

Rask i mett öge, 
rask i mi röv, 
den som först kommer ut 
ska stå brur i möra. 

Senna spötte di tre gånger, å då vart dä bott, söllö. Å så gär di än 
i dag, å raske bruker fare ut må samme, söllö. 

Dette lärde Krestin i Sättra sinne onger te segge». 
K. A., Älgå, f. 1869. Uppt. 1943. 

Vränga klädesplagg vid vilsegdng 

Anna-Maja Nola sjö'en gick ofta vilse i skogen. En gång hade 
hon plockat jolbär (smultron) vid Lomtjärnet. Hon gick där och 
plockade hela dagen. På kvällen, då hon ämnade gå hem, fick 
hon se en stor herrgård. Då begrep hon, att hon hade gått vilse. 
Hon satte sig på en sten, drog av sin tröja och vände den avig. 
»Herrgården» visade sig då inte vara något annat än Baggetorpet. 
Rädd att åter råka vilse skyndade hon hem. 

»Ho tale på att ho hade gått över villgräs. Di gamle vesste inte 
sjalve, hölls detta villgräse såg ut, för dä hade bare Anna-Maja 
trampe på». 

H. A., Älgå, f. 1885. Uppt. 1945. 

Trampa på villgräs 

»De som går vilse, skall ha trampat på något slags gräs, som 
de blir vilsna av. Jag vet inte, vad det är för slags gräs, men det 
går inte upp för dem med detsamma. Några måste gå runt halva 
dagen, så gjorde min morbror Johannes. De blev gående i en 
ring. Då var det bra att vränga ett klädesplagg, om de hade på sig 
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en tröja eller ett par strumpor eller något annat plagg. Då kom de 
strax på rätt köl igen och såg, var de befann sig. Då upptäckte 
de, att de hela tiden hade gått runt i en ring och kommit fram till 
utgångspunkten». 

A. H., Älgå, f. 1871. Uppt. 1944. 

Gråen stämmer blod 
Gråens namn var Anders Fredriksson. Han var född i Karlanda 

omkring år 1800 och skall ha avlidit på Sand i Älgå år 1888. 
»ömkreng 1888 helt mor mi på te förblö tå näsblog. Te sjlut 

ha ho mäg gå ätter Gråen eller få n'age ifrå hömmen te ta in. Jä 
velle inte gärne gå, men då sa'e mor mi: 

Vell du häller, att jä ska legge här å dö, så lätt bli å gå. 
Men då geck jä, vett du, fast dä va frampå förnatta. 
När jä kom te Sa'en, där Gråen bodde, så satt han på dösstrå 

(låg för döden). Jä talte fell öm att mor mi helt på te förblö å 
att jä hade nekt'a te gå. Jä hade kutte hele vägen, så möe jä va 
kar te. 

— Jä vet allt är'ne dett, sa Gråen, sätt däg du, gösse, dä inte så 
brått. 

I stuga brann dä ljus bå natt å da, för Gråen skulle te å dö. 
Jä velle berätte öm blöinga, men Gråen sa'e: 

Du behövver inte tale öm'et, jä vet nock. Du behövver inte 
gäre däg så brått hem häller, blöinga ha allt stöppe, så du behöv-
ver inte ränne. 

Å när jä kom hem te mor, så hade blöinga sjlute». 
A. A., Älgå, f. 1864. Uppt. 1942. 

Med tankens kraft kunde åtskilliga trollkunniga personer på-
verka t.ex. blödning, så att den avstannade. 

»Mor te far min, Magnus, hade fått en rysjli blogang (underlivs-
blödning), så ho helt på te förblö sä. Far lytte iväg te Gråen (se 
ovan) mette på högste natta. Han kom dit ve tölvti'a å knacke på 
döra. 

Va ä'ddä på fale? roppe Gråen. Far svare: 
Dä hare jä. Mor mi håller på te förblö sä. 
Gå hem du, dä ska stå mä ett! roppe Gråen tebaka. 

Far behövde inte ens gå in, han bare roppe på döra (ropade 
utanför dörren), så vart blogangen stöppa. 
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Gråen tale öm att han könne bare botte hel blogang, men inte 
halv, söm farmor mi hade. 

Ho får allri lämne nögen blog mer på dä vise, sa Gråen te 
far. Ska ho lämne nögen blog mer, så lytter ho kappe sä» (låta 
koppa sig). 

»Gråen å kärnga hanses, Sanna, könne stämme blog. Nytomte-
Gustav i Sulvik besöckte en gang Gråen. En gammel gubbe i går'n 
blödde näsblog så förskräckeli. När Gustav geck, sa han te döm 
hemme när säg: 

Se nu ätter på klocka, när blöinga opphör! 
Å så geck han te Sand (ett torp) och kom te Gråen klocka två 

på natta. Gråen frågte, va dä va fatt, ättersom han kom mette på 
natta. Gustav talte öm ärne sett, förstår sä. Då sa'e Gråen: 

Dä allt stöpp nu, du kan longt gå hem. 
När Gustav kom hem, feck han höre, att prissis klocka två hade 

blöinga stöppe». 

»En kan stämme blog mä söndassmorde skor å må noltvättat 
kvennohår» (tvättat i nordrinnande vatten). 

Bot mot mörkrädsla 

Då de hos Skrädder-Anna i Sättra för omkring 40 år sedan 
(1903) slaktade en gris, »så vecke dä i kötte på flere ställe», sedan 
grisen var slaktad. Sagesmannen tjänte piga hos Skrädder-Anna 
på den tiden och var mycket mörkrädd. Skrädder-Anna uppmana-
de sagesmannen att passa på och bita i köttet, »där dä vecker, så 
behöver du allri mer väre mörkrädd». 

Sagesmannen gjorde så. »Ja bet på flere ställe, där ja såg, att 
dä vecke, å ja söm hade vure så mörkrädd, så ja inte tordes gå ut 
ätter mörkres inbrott, ja ä allri mörkrädd nu för ti'a». 

H. A., Älgå, f. 1885. Uppt. 1943. 

Bot mot skrikande barn 

»När Anna, dotera mi, söm va född 1911, vart sjuk, så råke 
hustra mi också bli sjuk samme höst å frakta te Karlstads lasarett. 
Flecka skrek varäveli kväll å hele dygne, söllö. Ho vart jamt söm 
förbytt, söllö. 
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Då kom Lisa på Byre (s. II 55) hit å feck se flecka. Ho botte 
henne mä te skjute tre bössköt över vagga, å ongen opphörde mä 
skrikinga. Bössa va laddad mä bare krut, inge mer, söllö». 

K. A., Älgå, f. 1869. Uppt. 1942. 

Saliv som skyddsmedel 

Spott eller saliv ansågs innehålla koncentrerad livskraft. Där-
för hade det stor skyddande verkan att spotta. Så gjorde man 
t.ex., när man hade badat ett nyfött barn och slog ut vattnet ute 
på marken, likaså när man vid julen slog ut badvattnet. Tre 
gånger skulle man spotta för att ernå avsedd verkan. 

I annat fall kunde de underjordiska åsamka sjukdom. 
H. A., Älgå, f. 1885. Uppt. 1945. 

Fanns det ett nyfött barn i huset, måste allt badvattnet slås ut 
på ett och samma ställe, helst invid en apel eller annat bärande 
träd. Det måste tagas in före solens nedgång. I vattnet stack man 
ned brinnande eldkol och man spottade däri tre gånger. 

M. K., Älgå, f. 1872. Uppt. 1945. 

Spottade man tre gånger på en sten eller annat föremål, kunde 
man med detsamma vidröra ett »trollträd» utan att taga skada 
(jfr s. II 66). 

»Irma en seler på hästen öm möran, så ska en spötte tre ganger 
gömmen besjle, så ä dä allri falit, att dä hänner nage lett på e 
rese». 

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

Amulett mot den onde 

I gården Hagvall, Karlanda bevaras inom familjen en amulett. 
Amuletten syddes fast på lindebarnets dräkt, så snart barnet var 
fött och fått sina första kläder. Efter dopet togs amuletten bort. 

Sagesmarmens farmors far berättade detta för sin son, som med-
delat det till utgivaren av denna bok. 

0. A., Karlanda, f. o. 1904. Uppt. 1947. 
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Silver som skyddsmedel. 

När EuOn i Sättra, Älgå, gjorde rekryten vid regementet i Karl-
stad, förvånade sig en kamrat över att han i ett snöre om halsen 
bar en tioöring med hål i. På kamratens fråga, varför han bar 
den, fick han beskedet, att då Eugn av föräldrarna fördes till 
dopet i Älgå kyrka, hade modern satt på honom snöret med silver-
slanten i. Den skulle skydda honom mot ont och så länge han 
bar den, skulle han aldrig behöva sakna pengar. 

EuOn var född 1897. 
Anna F. i Gränsjö, samma socken föddes 1907. När hon bars 

till dopet, hade hon en silverslant i en snodd omkring halsen. 
E. S., Älgå, f. 1869. Uppt. 1944. 

»Krestin i Sättra brukte allt sy in en selverslant i klä'ene, när 
di skulle te prästen å döpe småbarna. Då skulle di allri behöve 
bli penninglöse». 

»När di byggde stuga i Sättra, la di in selverföremål i husgrun-
den å unner förste stockvarve. Då skulle di få löcke å väre skydda 
mot vägglöss å anne». 

A. J., Älgå, f. 1869. Uppt. 1942. 

Kvicksilver mot lus 

Ett bra botemedel mot lus var att smörja in huvudet med kvick-
silver. 

Om korna hade löss, smorde man in ett snöre eller kort rep 
med kvicksilver, inbakat med ister. Detta rep bands om halsen 
på kon. 

J. K., Älgå, f. 1874. Uppt. 1943. 

Torviggar mot åska 

Torviggar hette på Glaskogen åskebleger eller åskevigger. Om 
man hittade dylika i jorden, vilket synes ha skett endast i jord-
bruksbygderna vid Glavsfjorden och andra större sjöar, lades de 
in i stengrunden, då man byggde ett hus, eller man murade in 
dem i spismuren. 

Då en stuga i Gördsbyn, Älgå, brann ned 1933, fann man en 
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sådan torvigg i spismuren. Bleg är det dialektala ordet för kil. 
Det synes överallt vara fråga om stenåldersyxor. 

I en del stugor såg man sådana upphängda i spjällsnöret. De 
ansågs dels skydda mot åsknedslag, dels skavde man med tälj-
kniven av dem för att ge sjuka kreatur. 

K. A., Älgå, f. 1869. Uppt. 1943. 

»Åskebleger, tockre där stenyxer ha di funne oppi Näshögen i 
Hovdane (Köla), söm di hängde opp i spismu'ern mot trölldom. 

I Hovdane finns dä att nöen kvar än i da, söm tror på tocke». 
0. S., Köla, f. 1862. Uppt. 1952. 

»Hittade man stenar, formade som kilar och vassa, sade man 
att det var åskviggar. De inmurades i husgrunden och ansågs 
skydda mot åsknedslag». 

E. L., Älgå, f. 1884. Uppt. 1943. 

Stämma orm 

»Stämt orm dä ha jä gjort mange ganger. Dä markvardit dä, 
skollärern, att en kan få ormen te å stanne. En behöver bare 
roppe »han ä dö, han ä dö», så lägger han säg å vepper litte mä 
snarten men tar säg ingen vägen. 

Dette ä dä mange, söm inte vell tru, men dä ha jä gjort så 
mange ganger, när jä ska slö ihjal en orm, å han blir allti stan-
n'enes». 

C. J. F., Älgå, f. 1872. Uppt. 1943. 

Grästorp (Älgå) på ett ställe va dä så förskräckeli mä ormer. 
Dä låg en hopper söris (riskvistar tomma på löv, som fåren av-
gnagt) i en stor hög, å där va så skräckeli mä orm. 

Gråen vart ätterskecka, å han tände på, fast dä va alldeles inpå 
hus'a. Dä brann å sprake å dä small, när orm'ene sprack. Orm'ene 
könne inte ta sig tur risvåle, för Gråen stängde döm inne mä 
läsing. Han va så hatall (hatisk) på ormer, Gråen. 

Dette berätte Rammel-Anders för mäg». 

»Min far (=Veckern, s. II 9) könne stänge in ormer i stenrös. 
Han hade en rönnekäpp å drog mä den en ring kring röse, senna 
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han sett, att di hade kröpe in där. Å di tuk säg inte ut på ett par 
timmer. Senna geck han dit å slog ihjal döm. Han läste nog nöge 
också, men dä feck jä inte höre». 

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

Genom läsning av någon formel kunde man förmå djur att 
stanna. Djuret sades bli sta. Hästar och ormar t.ex. kunde man 
stä (jfr s. II 16). 

»Ja va mä mor mi en gang (Anna-Maja Nola sjö'en), å då feck 
vi se en orm på vägen. Da skrek ho högt, änne tess ho hant å lete 
öpp en stor käpp: 

— Han ä dö, han ä dö, han ä dö! 
När ho skrek, så velle ho ha mäg te skrike ägg, men ja va så 

rädd, så ja örke ittnö skrike. När ho fant en stör, så slute ho mä 
skrikinga å slog ihjal ormen. 

Så gjorde allt di gamle, när di feck se en orm. Di va kär te 
få'en å legge still mä den läsinga». 

Björnram i matboden 
På gården Tomta i Hallebol, Köla, förvarades i mitten av 1800-

talet en björnram. Den ansågs besitta magisk kraft på det sättet, 
att så länge den låg i matboden, utgjorde den ett skydd mot att 
maten skulle taga slut. 

A. T. B., Köla, f. 1886. Uppt. 1948. 

Kattuggla som skydd mot onda makter 
I Olof Söderbergs barndom (f. 1862) syntes en kattuggla upp-

spikad på stalldörren hos ägaren till gården Smibacken i Växvik, 
Köla. Den ansågs kunna skydda »mot allt ont». 

0. S., Köla, f. 1862. Uppt. 1952. 

Skyddsmedel mot häxor 
År 1905 flyttade sagesmannen med familj in i en stuga i Grän-

sjö hemman, Älgå. På ladugårdsdörren fanns då några stora tjär-
kors målade. De hade strukits dit på skärtorsdag »för att skydda 
kreaturen mot påskkäringarnas onda konster». 

M. K., Älgå, f. 1872. Uppt. 1942. 
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Vid Norra örsjön fanns år 1930 en gammal stuga, tillhörig 011e 
och Maja på Kolbotten (s. II 49). På ladugårdsdörren och stugdör-
ren syntes flera tjärkors. 

Ovanför kobåset satt en gammal lie fästad. 
H. A., Älgå, f. 1885. Uppt. 1942. 

På 1890-talet syntes flera tjärkors på ladugårdsdörrarna i Bar-
lingshult, Silbodal. »Dä va fullt mä tjärkörs på laggårdsdör'ene 
där, söm di gamle ha måle dit på påskekvä'el». 

Psalmboken lades på lagårdströskeln och yxan höggs fast i 
tröskeln på påskaftons kväll såsom skydd mot häxor och annat 
otyg. 

A. E., Älgå, f. 1879. Uppt. 1943. 

Stämma blod på häst 

Det var farligt att smörja skodon på en söndag, men med 
dylika skor kunde man stämma blod (jfr s. 1189). 

»Kersti i Söstuga berätte, att dä va en gang i Gunnarskog, dä 
va en julmöra, så hade en tå hästane trött (trampat) så, att puls-
åra va skada. Då hände ve Harfjälla, när Kersti va Etta. 

Framkommen te körka fråge ägern te hästen, öm dä fanns 
nögen där, söm hade söndassmorde skor på'ssä. Da va dä e jänte, 
söm hade dä. Han ba te få låne vänsterskon å ba te få vatten. Häs-
ten blödde så förskräckle, men han tuk vatten i skon tre ganger 
å slog över såre, å blöinga stante mä däsamme». 

Vre hos häst botas 

Brötgubben var hemmahörande i Mörtnäs, Karlanda, där han 
bodde på torpet Bråten och av vilket han fått sitt klicknamn. Hans 
rätta namn minns ingen, men han var farfar till en sagesman, 
som var född 1866. Han var särskilt anlitad för att bota are, dvs. 
ledvrickning hos människor och djur. 

»Prästen i Järnskog kom å helt (höll) husförhör, dä va så noga 
mä tocke den ti'a. En gang, när han kom ri'anes, bröt hästen 
hans'es dä ene bene, för vägen va så eländi. 

Men så va där en gubbe, di kalle Brötgubben i Mörtnäs, farfar 
te Salin å morfar te Kajsa på Kullen. Brötgubben geck åt skogen 
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ätter e aspvi'e, vre den agit (avigt) å motsols å slog en spännel 
(vred ihop ändarna) å bant e litta vi'e öm, å så tuk han en kavel 
(käpp) å sätte imella å vre te hart. 

Ä så lässte han vreböna öm Jesus re gömmen ett le (se s. II 70). 
Ä hästen vart bra, så prästen kunne ri hem». 

Bot mot rödsot hos kreatur 

»Rösjuken botte di mä vannle röfärg. Den blanne di först opp 
mä vatten, å senna ga di konna te drecke. Dä va bra. 

Iblann tuk di hemkokt trätjäre, värmde opp den så den ble 
rinnande å vespe ut tjäran mä varnt vatten. 

Rösjuke feck krött'ra, när di geck å bete i arderhaga (hagar 
där al växer), då arder blemme om våren. 

Rösotegräs 1  använde di åg. Jä minns inte nu, hur dä gräse såg 
ut, men dä va inte e blemme utta ett slags gräs, söm inte växer 
på mange ställe». 

C. J. F., Älgå, f. 1872. Uppt. 1943. 

»Rösjuken dä va att ko'ene pesse blog. Mor mi ho tuk e litta 
påsse (groda), jamt söm e fullvuxa fast möe minner. Denne påssa 
la ho levan'es i e oppskura sill å ga ko'a te äte. Då vart ko'a bra». 

H. A., Älgå, f. 1885. Uppt. 1943. 

Trätjära användes för att bota kor från rödsot. Man blandade 
in tjäran i ett slags degkaka och gav korna att äta. Det botade 
dem. 

M. K., Älgå, f. 1872. Uppt. 1943. 

Utsot hos kreatur 

Om korna hade fått utsot (diarré), plockade man en liten vit 
blomma med »kort stelk å tjocke vite bla, jamt söm tå skinn» 
(ögonljus, Pyrola uniflora). Blommans blad torkades och korna 
fick förtära dem, så blev de botade. 

M. K., Älgå, f. 1872. Uppt. 1943. 

1  Enligt annan sagesman är det fråga om blodrot (Potentilla erecta). 
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Läsning mot galle 

»Beckhölskärnga kunne bote kor å kalver för galle. Ho slog 
öpp en brännvinstår, söm en skulle ha mä'ssä, när en söckta 
(sökte bot). över brännvinsskvätten satte ho mu'en alldeles inté 
kanten på köppen å läste, så att vartäveli ord skulle gå ner i 
brännvine: 

Kristus geck på en väg, 
då mötte han e ko (en kalv). 

Va har du te bäre? 
Jä har galle te bäre. 
Galle ska rinne 

men inte brinne. 
Senna skulle di hälle brännvine i halsen på koa, så vart ho 

bota». 
A. N., Älgå, f. 1888. Uppt. 1945. 

»Om konna feck galle (ont i gallblåsan), så ble di multöre å 
börje hoste, för gallblåsa ble för stor. När en botte döm, skulle 
en läse: 

Dä ska inte stinne 
å inte rinne 
i namn Sante Petter å Sante Per 
i de tre heligas namn 

och sen Fader vår till ondo tre gånger». 
C. J. F., Älgå, f. 1872. Uppt. 1943. 

»Iblann sa di, att ko'ene hade ont tå galle. Då skulle di ha 
askelut å drecke. Då velle allt ko'ene så gärne ha». 

M. A., Älgå, f. 1878. Uppt. 1943. 

Bot mot skröve 

»Skröve kalle di en sjukdom, söm ko'ene hade möe på den 
ti'a. Dä liksom törke unner hu'a på ryggen. Di sa, att skinne satt 
för trangt över ryggen, å dä skulle inte väre bra. Di löfte opp 
skinne å stack höl mä en syl. 

Helles (eljest) såg jä, att dä va fullt tå stygge marker (larver) 
unner skinne. Jä ha presse ut mangfaldie sånne marker tur sånne 
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hö!. Men tockre ser en allri nu för ti'a. Jä trudde allti, att dä va 
denne kläggen (fäbromsen), di kaller, söm hade gjort dette». 

M. A., Älgå, f. 1878. Uppt. 1943. 

»Djuren var dåligt fodrade i äldre tid. Det fanns inte kraftfoder 
m.m. att ge dem. Magra och eländiga stod de i båsen på senvin-
tern. När de släpptes ut på våren, var de därför svaga i ben och 
ryggrad, så huden verkade att sitta fasttorkad. Det kallades 
skröve. 

I glädjen över att få komma ut blev djuren vilda, de »kåtade 
sig», som det hette, stångades och sprang. Det slutade rätt ofta 
illa: ett benbrott eller en våldsam kullerbytta med ryggradsbrott. 
Särskilt utsatt var då korsryggen». 

Ofta hade korna mask under huden. De kallades verar. Hade 
djuret mask, så var det inte farligt, att huden torkade och då 
undslapp de skröve». 

E. R., Silbodal, f. 1876. Uppt. 1943. 

Modstulna kor botas 

Både kreatur och människor kunde bli modstulna genom öt-
gäring. »Mostäling gjorde de också mot mänsker», säger en sages-
man. 

En annan sagesman berättar: 
»Pers-Marta, som dog 1919 över 80 år gammel, lärde mäg: öm 

koene ä mostölne, så ska du lete opp brännäter (brännässlor), 
söm ha vuxe gömmen en skyggål å stecker fram på nolsia, å gi 
döm ett avkok på brännät'ene, då blir di bra». 

Nässlorna skulle alltså växa invid en gärdesgård men tränga ut 
genom den norra sidan om gärdesgården. Pers-Marta bebodde 
Marterud i Gränsjö, Älgå. 

E. S., Älgå, f. 1869. Uppt. 1942. 

Bot för längtande ko 

»Mor mi va te Baggetorp å hämte koa, söm di inte könne ha 
där, för Kersti på Baggetorp (Älgå) hade blett sjuk, så vi skulle 
ha koa i beta över sömmern. Kersti sa'e te mor mi: 



95 

— Ta nu jord å hös tur båsen i förklässköppa di å ta mä'ddä 
hem å lägg i kobåsen hemme när däg, så längter inte koa te-
bakers. Då ä så lett, när di går då. 

Mor mi gjorde så, å koa geck inte hem te Baggetorp en enda 
gang. Grannen sa'e, att koa kommer te gå te Baggetorp varäveli 
kväll, men di feck allt se, att då gjorde ho inte. Ho kom te ass 
ve örsjöen varäveli kväll, änne te vi ledde henne tebakers te 
Baggetorp på hösten». 

Kajsa Nola sjö'en, omnämnd även i annat sammanhang (s. II 
59), kunde också bota hemlängtande kor. En dotterdotter till 
henne berättar: 

»Bot mot längting då va, när di tuk en kakebete å geck te 
skyggår'n, den söm va närmest stuga, där sola sken, å dä skulle 
ske en torsdakväll. Di skulle söke opp en stör må fyre svegbann 
ikring (svegbann=hopyridna björkvidjor). Kakebeten stacks mot-
sols gömmen tre tå disse svegbanna, men inte gömmen då överste, 
å senna feck koa äte opp beten. 

Mor mi gjorde så, å ho hade fått lärt sej tå si mor, Kajsa Eriks-
dotter, född 1814 på Hollbråten i Fröbol». 

H. A., Älgå, f. 1885. Uppt. 1943. 

»öm en velle botte e ko, söm längte, så tuk en en kakebete, 
trädde den tre gånger gömmen ärmen på t.ex. rocken, å treje 
gången lät en kakebeten falle i stekpanna, å där skulle koa äte 
opp beten. 

Senna va dä allri falit att koa längte». 

E. S., Karlanda, f. 1869. Uppt. 1943. 

»Kersti på Baggetorp ho könne bra mä djura, ho. Ho tog jord 
tur förste kofale (märket efter kons fot) på våren, när konna 
släpptes ut. Denne jorla kaste ho in i båsen, så va dä säkert, att 
konna skulle gå hem om kvä'el». 

Lacken (se s. II 28) hade en gång köpt en ko, som inte ville 
trivas utan längte. När han köpte kon, hade han tagit litet hö ur 
kons gamla krubba. Av detta hö tulle han ihop två små bollar, 
vilka han stoppade in i kons näsborrar. 
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Sedan upphörde kon att längta och trivdes gott på sitt nya 
ställe. 

F.d. soldaten vid Värmlands regemente, Edvin Smolman från 
Smolmark i Karlanda, säger sig kunna bota hemlängtande kor. 
Han berättade en gång, hurusom en av honom inköpt ko botats 
för längting men troligtvis blivit för hårt tuken: 

»E ko, söm ja köppte i Fors i Karlanda, vört nock för hårt tuka 
den. När ja skulle gå hem, ätter att ja hade köppt'a, så sa ja te 
gumma i huse: 

Ättersom dä vört så mö'e kela mä denne koa (man hade 
klappat den och pratat med den), så kanske ho kommer te längte? 

Dä inte falit, dä inte falit, sa ho. 
Om mora hade gjort nage ve koa mot längting, dä vet inte ja, 

men dä hade ho nog. Ja gjorde allt noga konster mä'a, ja ågg, 
men kanske ho vört för hårt tuka. För när vi senna sålde koa, så 
vart den nye ägern bet mä'a. Di lytte sälje koa te slakting i Göte-
borg. Ja ledde henne å e ko te, söm hade gått tesammens en fyre-
fem år. Men ve Lellåsen i Kroppstadfors börje koa å bäle (böla) 
så förskräckle, å sen helt ho på mä bälinga änna te statio'en. Vi 
va sex man, sam hjartes åt te få in'a i järnvägsvangen, å hele ti'a 
bäle koa, å dä helt ho på mä änna te Göteborg. 

Han söm köppte koa berätte senna för mä, att ho så gjorde. 
Han berätte ågg, att dä bet itt'nö på koa (vid försök att »gäre 
tebaka för längting»), inte öx (yxa, stål), inte sköt (skjutning) å 
inte kniv. Ho slakte så inte fint heller, blogen velle inte renne tå 
koa, så han feck inte möe betalt för'a. Kötte blir svart å stöggt, 
när blogen inte vell renne tå döm. Dä går nästan inte te sälje dä 
kotte. Slaktern förlore allt bra möe på den koa ». 

Samme sagesman berättar om en annan karlänning, Anders på 
Karlandstorpet, som också kunde bota längtande kor: 

»År 1885, då ja va sextan år, hade brör'a Nils å Danjel å Per 
Andersson i Stommen e ko, söm hette Kransa. Ho va svär te 
mjölke, ho hade ett juger (juver) stort söm en fullpacka ryggsäck. 
Ho hade kalve för tre veker eller en måne senna. 

Ho mjölke söm vanle på moran, men så på kvä'el vart dä jamt 
tvarsjlut, di feck såpass söm en full kaffekopp. 
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Anders på Karlandstorpet va där å plöjde. Han hade rökte öm 
sä te kunne bote kor. 

Koa ä för hart tuka, sa han, boter'a koa, så mester ja sjal 
ett kräk. 

Han vesste nämli, att hans ega käring hade gått förbi dä hage, 
där konna hette (betade). Ho hade gått öm (förbi) koa där, å då 
hade ho tuke mjölka tå koa (genom att bara se på kon). Dette 
vesste Anders. 

Men di va stönete mä Anders. Te sjlut kuckle (trollade) han å 
hällde i koa nöge. En femtan, tjuge minuter därätter kom kärnga 
hans'es sätt'nas. Ho röckte opp döra å sa: 

Du får komme hem, Anders, grisen ä dö! 
Dä ble allt, söm Anders hade sagt» (han förlorade själv ett 

djur). 

Ola Nola sjöen, som bodde vid Norra örsjön i Älgå vid mitten 
av 1800-talet, kunde också ställa så med kreaturen, att de inte 
längtade. 

»Sömma satte gryta på köksgölve å ledde in koa, så feck ho äte 
tur gryta, å senna trivdes ho. Ola Nola sjöen han va te marten 
(marknaden) i Arvika å köppte e ko. Inna han geck, kockte han 
småpoteter i gryta å ställde den mette på köksgölve. 

När han kom hem mä koa, ledde han in'a i köke å lät'a äte 
opp potetene. Dette hände 'ömkreng 1877. Dä va för koa skulle 
trivs å inte längte tebaka». 

Läsning mot längting 

Om nyköpta kor längtade tillbaka till sin förre husbonde och 
inte trivdes på sitt nya ställe, kunde de botas genom läsning: 

»Gustaf på Hagen hängde säg år 1911, han bodde i Mörtnäs. 
Han berätte, hur di gamle (i Karlanda) lässte mot längting. 

Kristus kom till ett le, 
där stod en ko å gret. 
Då frågade han: 

Varför gråter du? 
Jag längtar tillbaka till min bonde och min gård. 

7 Ernvik 
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— Gården ä bränd 
å bo'en hängd, 
å dit ska du inte längte. 
Du ska längte hit 
å inte dit. 
I de tre heligas namn. 

Lässtes även te fruntimmer, söm längte te sett föräldrahem». 

»E nyköppt ko ledde di kring en jolfast sten, senna veske di i 
öre på koa: 

Går'n ha brunne, 
husbonn din ä dö, 
du ska få like så go mat här 
söm du feck där. 

En hötapp frå hemgår'n stöppe di i fecka å la i den nye krubba». 

När di köffte ko, så va di noga må te ta mä'ssä en pinne eller 
ett sannkorn frå den går'n, där koa hörde hemme. Dette kaste di 
i båsen, när di kom hem må koa, å så sa'e di: 

Du ska längte hit 
å inte dit, 
husbonn din ä dö 
å stuga ha brunne ner. 
Du ska få like go mat här 
söm du feck där». 

M. A., Älgå, f. 1878. Uppt. 1943. 

»Mor te Kalle bruke skrape tå laggårströskel å gi ko'a i en skär-
selt köpp var kväll, när ho kom hem å skulle in i båsen. Dä va 
för att ko'a skulle bli hussbunn över di annre ko'ene» (gran- 
narnas). 	 H. A., Älgå, f. 1885. Uppt. 1943. 

»När en ko hade kalvat, brukade man laga till pannost och 
bjuda en eller annan granne att smaka. Då hände det, att gran-
narna var så elaka, att de gav sina egna kor att äta av pannosten, 
för då skulle korna komma att lämna mycket mera mjölk». 

H. A., Älgå, f. 1885. Uppt. 1943. 
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»E nyköppt ko ledde di kring en jolfast sten motsols tre gånger. 
Så veske di allt nöge i öra på koa (om att gården hade brunnit 
och husbonden dött etc.). 

En hötapp frå hemgår'n stöppe di i fecka å la i den nye 
krubba». 

A. J., Älgå, f. 1866. Uppt. 1943. 

»En käring i Mörtnäs hade köpt e ko. När ho kom hem mä koa, 
så drog ho opp kjol'ene te öra, böxer använde inte fruntimra den 
tia, å så geck ho runt koa motsols tre gånger för te skydde henne 
mot allt slags ont. 

När ho tale öm dette, så sa ho, att ho va så bekömra, att nögen 
skulle komme å få se henne, när ho gjorde dette. 

Dä va år 1891». 
E. S., Karlanda, f. 1869. Uppt. 1943. 

Skydd mot onda ögat 

Kerstin i Söstuga hette Kerstin Andersson och bodde i Brevik, 
Jösse-Ny socken. Hon avled o. 1925 och var då 75 år gammal. 
En person, som tjänte dräng i Brevik i sin ungdom, berättar: 

»Kersti i Söstuga hade möa könster för säg. När koa skulle ha 
drecke, dä vill si'e rågmjöl, vatten å rå potäter, då sätte ho allti 
täljkniven i käle (kärlet). Senna stack ho in kniven unner en stock 
i take över koa, där skulle den sette, tess koa skulle betäckes. 
Över höräveli ko satt en tocken kniv. 

På tröskel hade ho måle tjärkors. 
Mjölka feck inte bäres in utta skydd. Ho släppte allri in främ-

linger i laggår'n. 
En gang skulle jä få äpple tå'a, så ho sa'e te'mmä, att jä skulle 

ha mä'mmä en säck, så skulle jä få så möe äpple, söm jä örke 
bäre hem. När jä hade komme dit å plocke såpass söm jä velle 
ha, så frågte Kersti, öm jä ågde nöge snöre te binne ihop må. 

Nä, men jä tvinner ihop säcken, å dä går like så bra. 
Nej, du kan möte nögen, så du må ha snöre. 
Vafför ska de behöffs? 
Ja, ä du så okönni, så gammel söm du ä, så gör dä jämt 

däsamme åg, för då har dä ingen betydelse, sa Kersti». 
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Simmen eller Simma kallades Simon Tor, f.d. fältjägare vid 
Värmlands fältjägarkår, bosatt i östra Mörtnäs, Karlanda. Han 
levde under förra hälften av 1800-talet (d. 1885). Han var känd 
som trollkarl och var broder till Gråen (se s. II 85). Här ett prov 
på hans trollkunnighet: 

»En gång skulle e käring gå te fjuse å mjölke konna. Just i 
däsamme kom dä e anna käring i nage ärne (ärende), å kärnga 
va inte mer noga, än ho lätte den annre följe mä in te konna. 
Men dä skulle ho allri ha gjort. 

När ho börje å mjölke, så kom dä rene blogen. Då skecke ho 
ätter Simmen, å han gjorde åt, så koa vurte allt bra». 

Sanna var även utrustad med onne öge (jfr s. I 96). Därför be-
hövde hon bara s e på en oväns ko, så blev den mostöla och slu-
tade upp att äta och mjölka, eller också mjölkade kon rene bio gen. 

»Di förgjorde kor för varannre, när di velle varannre nage 
ont. Di söm hade onne öge, behövde bare se på kräke eller på 
maten deras eller på mjölka, så könne ko'a få matle'a eller slute 
å mjölke. 

Nils på Byre hade onne öge, Maja på Brobacken å kärnga på 
Kolbotten ågg». 

H. A., Älgå, f. 1885. Uppt. 1943. 

I oktober 1941 inträffade en bilolycka på en plats i Älgå. En 
militärbil med tre berusade militärer körde mot en bergvägg och 
bilen blev så svårt ramponerad, att de måste ringa efter bärg-
ningsbil. 

Väntetiden fördrevs i närmaste stuga, där telefon fanns. På 
kvällen skulle frun i huset gå till ladugården för att mjölka korna. 
En av militärerna ville gå med »för att se på kossorna». ögon-
blickligen steg matmodern in i kammaren och satt kvar där i 
flera timmar, tills militärerna lämnade stugan och for vidare. Då 
först gick hon och mjölkade. 

Hon vågade inte släppa in en främling i ladugården av rädsla 
för onda ögat. 

Den som skriver detta var själv vittne till händelsen. 

Hos Mattias Henriksson och Lovisa Andersdotter i Sättra 
(Älgå), föräldrar till Johannes Mattsson (f. 1866) släppte de aldrig 
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in en människa i stia eller ladugård. När en ko kalvade, så visste 
ingen av grannarna om det. De lämnade inte ut en mjölkdroppe, 
förrän det hade gått nio dygn efter kalvningen. Så gjorde de, för 
de trodde, att någon eljest skulle kunna förgöra kon, om de fick 
något av nymjölken. 

Mattias dog 1905, Lovisa ett par år efter honom. 
K. A., Älgå, f. 1869. Uppt. 1943. 

Om vissa personer med onda ögat såg på grismaten, fick grisen 
matleda. Hos August i Sättra korn en gång två kvinnfolk och gick 
förbi. De tittade i grishinken, när Kristina var på väg till svin-
huset, och grisen slutade att äta. »Han va så svär te äte förut. 
Dä va ömkreng 1930». 

H. A., Älgå, f. 1885. Uppt. 1943. 

Far till Johannes i Sättra, Älgå, hade omkring 1880 en gris, 
som ingen av grannarna hade fått se. Folk såg fala (spåren) efter 
grisen ute i grisgården, men där fick den vistas endast om nät-
terna. Gubben var rädd för onda ögat. Den som hade onda ögat 
och såg på en gris eller ett annat husdjur, kunde hindra djuret 
att växa. 

Hos Julia i Baggetorp, Älgå, fick ingen människa komma in i 
ladugården. Hon ville skydda kon från onda ögat. 

H. A., Älgå, f. 1885. Uppt. 1942. 

Grisarna fick ingen främmande se på. De kunde ha onda ögat, 
och om en sådan person tittade på en gris, upphörde den att växa. 

E. L., Älgå, f. 1884. Uppt. 1942. 

När ormkäppen kom till användning 
»Skrädder-Anna va ifrå Mörtnäs kommen å bodde i Sättra 

(Älgå). Ho könne mange könster mä djur'a. 
När di skulle te tjur mä e ko, så va ho först opp på vi'en ätter 

en ormekäpp (käpp som man slagit ihjäl en orm med) å rappe 
te ko'a över baken. En sånn käpp förvare di på vi'en å tuk fram 
ve behov. Senna när tju'ern re ko'a, va ho så kvek te räcke tre 
hårstrå tå pessehuse på tju'ern. Desse bant ho fast i spjällsnöre, 
när ho kom hem. Tockre hårstrå hang dä stött hele åre öm hos 
skrädderns. 
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När di kom hem mä ko'a, tuk Anna tå'ssä böx'ene å kaste di 
över baken på ko'a. När allt dette va gjort, då va dä säkert, att 
ko'a skulle ta säg mä kalv. 

Vart Anna rasen på nöge fruntimmer, så könne ho ta fram 
ormekäppen å rappe te henne mä. 

— Jä ska slö dä över baken din mä ormekäppen, så du ska få 
däg en onge, sa hon då. 

Så gjorde Skrädder-Anna för en 40 år senna. 
Annre bruke gni ko'ene över körse, när tju'ern ha ritt döm. 

Di sätter i mä tumm'ane å skubber. Då ska ko'a ta säg mä kalv. 
Då ha di gjort på Ramla å Byre å i Gränsjö». 

H. A., Älgå, f. 1885. Uppt. 1943. 

»På våren gick de ut och skar en rönnkäpp och försökte leta 
upp en orm. Den första orm, de träffade på, slog de ihjäl med 
den käppen och gömde den sedan hemma på vinden. 

Då de sedan måste till tjuren med en ko, slog de kon baktill 
med käppen, så skulle kon ta sig med kalv. 

Om grannkäringar blev osams, tog den som ägde en ormkäpp 
fram den och slog den andra käringen på baken med käppen och 
önskade, att hon skulle få »en hel ongskock, för att ho va så 
ellak». 

Käppen kallades ormkäppen. Den var de allt så rädda om». 
H. A., Älgå, f. 1885. Uppt. 1943. 

»Skrädder-Anna ho va frå Mörtnäs i Karlanda. Ho hade mö'a 
könster mä djur'a. 

När di va te tjur mä koa, så va di så kveke å röcke tre hår-
strå frå pessehuse på tjur'n. Desse hårstrå'a bant di senna fast i 
spjällsnöre. Di hang där i stuga frå ene åre te dä annre. 

När ho kom hem mä koa å ledde henne in i fjuse, så tuk Anna 
å'ssä (av sig) böxene å hang döm över ryggen längst bak på koa. 

Inna ho geck te tjur mä koa, skulle ho ha ett rapp tå ormekäp-
pen, en rönnekäpp som di hade vure kär te slö ihjal en orm mä 
på våren. Käppen förvare ho på vi'en (stugvinden) å framtog'en 
ve behov. Den feck inte begagnes te anne, än när konna skulle ta 
så mä kalv». 
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Tibast och liljerot 

»Tjursbast å leljerot (tibast o. Jungfru Marie hand) gavs ko'ene 
in, när di skulle te tjur mä döm. Dä va för att dä inte skulle gå 
tå döm för tilit. När ko'ene hade kalve, feck di också tocke. Dä 
skulle väre stärkande. 

Jordnötter feck ko'ene åg. Dä en växter, söm har runne svarte 
nötter te rot. 

Leljerot kallte di iblann Mariablomme. Den har söm små hän- 
ner tå människe te rötter». 

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

»Tjursbast (tibast) å leljerot (Jungfru Marie hand) skulle flätes 
in i vi'a, söm bjälla hang i om halsen. Å hade di lärbann, så 
skulle dä sys fast på dä åg. Dä skydde konna, så di kom allti hem 
frå skogen öm kvä'el. Dä va så säkert». 

M. A., Älgå, f. 1878. Uppt. 1943. 

Flygrönn i koskällans bindsle 

»Bjällekoas vi'e skulle väre fläta tå enstaka rönn (rönn som 
växte isolerad). Vi'a skulle vri's ihop agit (avigt) å motsols. 

Flygrönn va en a'en s'ört. Den vax på stener å berg å rött'ene 
vax te stor del i lufta, så dä fanns inge jol (jord) ikring döm. 
Unner tockre flygrönners rötter rönnesmög di barn, söm hade 
rise» (engelska sjukan). 

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

Binda kalvespur'n 

Kan i på Tappere bodde i Tapperud, Älgå, och hade namn om 
sig att kunna bota kreatur och gäre öt. 

»Kari på Tappere va dukti te trölle. En gang botte ho e ko på 
Vännerud, söm hade kaste kalvespur'n (fosterhinnan). Kan i efter- 
sändes å sa: 

— Öm du nu har äddek (ättika) å brännvin söm en sjö, så 
ska dä gå bra. 

Kalvespur'n låg i floren (ränna för kornas spillning) å va ner-
smord, å dä va te denne ho behövde så möe äddek, förstår säg. 
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Ho va kar te få in kalvespur'n igen, å så lässte ho e ramse öm 
att den skulle binnes (bindas) må den hinna (bindan), söm Jung-
fru Maria linne (lindade) sitt barn Kristus må. Å verkeligen, va 
ho inte kar te binne kalvespur'n, så dä geck bra. Koa hade nock 
dött den annars, men ho levde i mange år ätterpå. 

Kan i kunne väre doter te Häggetorps-Hägg, för ho kalltes Hägge-
Kari». 

Kalvko skyddas 

»Mor te Ola på Ramla bruke stecke kniver å annre stålsaker, 
te exempel stöppnåler, i sörpen, söm konna skulle ha ätter kalv-
inga». 

K. E., Järnskog, f. 1860. Uppt. 1942. 

»När en ko hos Anna på Hagen i Mörtnäs hade kalvat, häm-
tades Salin i Mörtnäs (s. I 30). Han var kunnig i all slags troll-
dom. Först löste Salin kon och lät henne slicka kalven. Sedan tog 
han en skvätt av första mjölken, hällde ut en del över en jordfast 
sten och gav kon resten att dricka. 

Han förbjöd dem att ge bort eller sälja av mjölken under de 
närmaste nio dygnen. Då de därefter skänkte bort eller sålde av 
kons mjölk, skulle de släppa i tre saltkorn, tre vattendroppar och 
köra ned en brinnande sticka tre gånger i mjölken». 

H. A., Älgå, f. 1885. Uppt. 1943. 

Mjölken skyddas 

»Marta på Rudsås i Sulvik (Älgå), död 1921, bet alltid noga 
ihop munnen, då hon gick från ladugården till köket med ny-
mjölken. Jag försökte många gånger få henne att hälsa eller be-
svara frågor, men alltid förgäves». 

På Rudsås förekom bruket t.ex. år 1899, att om någon köpte 
mjölk, doppade Marta först handen i kallt vatten och lät tre drop-
par falla i mjölken, sedan släppte hon tre grova saltkorn i den 
och till sist körde hon en brinnande sticka i mjölken. 

Detta ansågs nödvändigt, för att ingen skulle kunna ta makta 
tur mjölka. 

Ville man skänka bort mjölk till någon, fick mottagaren inte 
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diska flaskan. »Si ätter, så di inte disker flaska», sa alltid mor, 
när vi barn gick bort till någon med mjölk. 

E. L., Älgå, f. 1884. 
M. K., Älgå, f. 1872. 
K. A., Älgå, f. 1869. 
A. J., Älgå, f. 1869. 
Uppt. 1942 o. 1943. 

»Jä tjänte ett år hos F. i Älgå, dä va 1897. Jä kom in en dag må 
mjölka å hade inte lagt nöge över. Då sa F.: 

Du får inte bäre in mjölka utta te kaste förklä dett över. 
Litte varner möe, segger jä däg». 

M. A., Älgå, f. 1878. Uppt. 1943. 

»över mjölka la di sett förklä, när di kom frå laggårn å skulle 
bäre in den. I Saxebyn (Järnskog) tuk di e stecke söm brann å 
körde ner i mjölkebötta, när di ga bort eller sålde mjölk. 

Ho va gammel, gumma söm bodde där å så gjorde». 
N. A., Karlanda, f. 1866. Uppt. 1943. 

»Jä skulle gå te e grannstuge må e flaske mjölk. Di va så fattie 
där, å di hade inga mjölk. När jä skulle gå, stack famma (farmor, 
f. 1825, d. 1913) e brennande stecke i mjölka. 

Vafför gär du så, famma? frågte jä. 
Jo, du lytter gå över rinnande vatten, å då kan dä komme 

ont på ko'enes spener frå vattne, så di kan slute mjölke. 
Jä lytte gå över Ristjärnsälva för te komme te grannstuga». 

A. E., Älgå, f. 1879. Uppt. 1943. 

Skydd mot puken 

Vidstående figurer, målade på en skåpdörr, c:a 1/2  m hög och 
hörande till ett vanligt allmogeskåp, vari förvarats mjölk och 
mat i Hallebol, Köla, uppgives av nuvarande ägarinnan, fru Inge-
borg Vestlund i Skällarbyn, Köla, ha ditsatts som skyddsmedel 
mot puken, som ville taga grädden från mjölken. 
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KBD 

KBD är initialerna till ägarinnans namn, Karin Bengtsdotter i 
Hallebol. 

De skuggade figurerna voro svarta, det övriga vitmålat. 

Avritat och uppt. 1952. 

Om grädden inte ville gå upp på mjölken, trodde man, att nå-
gon avundsam person hade skickat en puke, mjölkhare eller troll-
hare till ladugården för att suga grädden ur mjölken. En sages-
man har berättat, att sådana ägdes av åtskilliga trollkunniga 
käringar vid Norra örsjön och i stugorna i Älgå skogsbygd, t.ex. 
i Baggetorp och vid Rötjärnet. 

A. H., Älgå, f. 1871. 

Smöret skyddas 

»I smör ritte di allti ett litte körs på unnersi'a, åcke di skulle 
sälje eller behölle smöre. 

I kärnstaven böre di höl å stöppe in selver. I bötten på kärna 
ritte di nöga slags figurer, men di ha jä inte sett». 

A. J., Älgå, f. 1866. Uppt. 1943. 
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»På Fjällboda i Järnskog bruke di gamle sätte små pinner tå 
tjursbast (tibast) i smöre. Di som köpte smör i huse såg desse 
pinn'ene mange ganger». 

K. E., Järnskog, f. 1860. Uppt. 1942. 

»Satt mor och kärnade smör och någon kom in, släppte hon 
t.ex. vigselringen i kärnan eller grädden. Så gjorde de också i 
Tapperud hos gubben Johannes och gumman Kerstin eller Stina. 

Mor till Löcken brukade säga, när någon kom in under det hon 
kärnade smör: 

Släng undan kärnan, så den inte står i gle!» (mitt för ögo-
nen). 

A. J., Älgå, f. 1869. Uppt. 1942. 

Skydd mot ont 

En dag år 1940 satt jag i en stuga på Glaskogen. Det var i Älgå 
socken. En fant kom körande på landsvägen med en skranglig 
vagn, förspänd med en mager hästkrake. Han stannade utanför 
grinden, band hästen och kom in i köket. 

Kan ja få tigge en hötapp åt hästen? Dä ha jämt tage slut 
för mä. 

Husbonden satt och läste tidningen, tittade på fanten och sade: 
Vi har inte mer hö, än vi behöver för egen del. 
Då ska dä inte dröje länge, förr'n bäste mjölkekoa ligger dö 

på gölve, sa fanten. 
Husmodern, som höll på med matlagning, vände sig snabbt mot 

sin man och sade i befallande ton: 
Gå ut ätter hö! 

Röd i ansiktet av förargelse steg husbonden upp, satte på sig 
mössan och gick efter en hövannel och gav fanten. 

Arvid Ernvik 1940. 

Bot mot sparkande ko 

»Vi hade en ko, som sparkade så vådligt. Då gick jag till Lisa 
på Byerud och bad henne komma till oss. På kvällen samma dag 
kom hon. Hon bar en bit ister under sin vänstra arm. 

Dette istre ska du ha unner vänstre arma å söve på i natt, 
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sa hon. Senna ska du smörje ko'a tre ganger tre torsdakväller i ra 
på bägge horna. öm ko'a ä kullet (saknar horn), ska du smörje 
där söm horna bruker sette. 

Jag gjorde som Lisa sagt. Kon blev bra redan efter första 
smörjningen och slutade sparka. Lisa hade allt själv gjort läs-
ningen, så jag behövde inte läsa något över istret». 

H. A., Älgå, f. 1885. Uppt. 1943. 

Medel att få hem korna 

»När Anna på Hagen i Mörtnäs (d. o. 1915) släffte ut ko'ene 
förste gangen öm våren, så tuk ho jol tur förste jolfale (fotspåret). 
Den jola la ho över laggårsdöra i beteskia (dörrfodret). Då skulle 
konna komme tebaka hem tur skogen». 

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

Kersti på Baggetorp i Älgå brukade taga jord ur första kofjätet, 
när kon släpptes ut första dagen om våren, och den jorden kas-
tade hon in i båset. Det gjorde hon, för att vara säker på att kon 
skulle komma tillbaka hem från skogen. 

H. A., Älgå, f. 1885. Uppt. 1943. 

»Mor te Ola på Ramla bruke strö salt i skällkoas hjälle å senna 
gi de annre ko'ene tå dette salte. 

Salte skulle könne dra hem ko'ene te kvä'el, påstog ho». 
K. E., Järnskog, f. 1860. Uppt. 1942. 

Pinne kastas i stian efter slaktad gris 

»Albert i Mörtnäs bruke möe slakte här i trakt'ene. Hos August 
å Krestin i Sättra va han å slakte grisen hört år. 

Så fort grisen vart dö, va di så kveke te kaste en pinne eller en 
litten sten i stia». 

A. J., Älgå, f. 1866. Uppt. 1943. 

Styrkande mixtur för svin 

I Skrädder-Kalles (s. II 72) efterlämnade papper hittades ett re-
cept med ovanstående rubrik, följd av denna text: 
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»Invärtes medel tag Starkt malörts bränvin 6 kubiktum 
Peppar mynts vatten 6 kubiktum 
Blanda och till Sätt droppvis under repeterade 
omsqvalpningar Svafvelsyra vitriololja 75 korn 
förvara på korkad flaska. 

Carl Andersson». 

Utrotning av vägglus 
Josef på Tomta lärde sagesmannen, hur man blir av med vägg-

lus: 
»Öm dä dödde nögen i e stuge, så skulle en passe på när di 

tvätte ut like å ta dä vattne å slänge på di fläck'ene, där vägglusa 
höll te, så vart di borte. 

Så skulle di ta e lev'enes vägglus å släppe ner i kista. Då tuk 
den döe alle vägglössa mä'ssä, söllö». 

K. A., Älgå, f. 1869. Uppt. 1943. 

»Far min han lässte bort vägglusa tur huse, när di byggde nu-
varande stuga i Sättra, där jä bor. Sen dess ha dä allri funnes 
vägglöss där». 

Dens. 

»Tvättvatten, söm di använt å tvätte ut lik mä, tuk di vare på. 
Dä feck inte slös bort. Axel på Byre sa, när mor hans hade dött å 
di tänkte slö ut likvattne: 

— Slö inte bort'et, slö inte bort'et! Ställ ut'et i ett käle (kärl) 
nol öm vägga! 

Senna slog han opp likvattne på puttäller. Då skulle han ha te 
tvätte bort vägglus mä. 

Bäst löckes di, öm di könne få nögen annan te tvätte bort vägg-
lössa, nögen söm inte vesste, va dä va för slags vatten di tvätte 
mä ». 

K. E., Järnskog, f. 1860. Uppt. 1942. 

Skydd mot råttor och myror 
Manbyggnaden på gården Ängefalla i Mörtnäs, Karlanda, repa-

rerades på 1890-talet. Innan nya trappan placerades på sin plats, 
smorde innehavarna, Augusta och Lisa, dyvels-träck runtom hus- 



110 

grunden och bakom trappan, och så läste de bort alla råttor och 
myror. 

E. S., Karlanda, f. 1869. Uppt. 1943. 

»I en gård nere i Fröbol, Älgå, mande di bort rött'ene må läsing. 
Rött'ene geck allt ifrå huse, å sist kom e halt gammel skörv'ete 
rötte». 

A. E., Järnskog, f. 1898. Uppt. 1947. 

Flygrönn som skyddsmedel 

»En gubbe helt på å plöjde. Han hade en ovän, å denne kom å 
geck förbi. Han velle skämme hästen, men då va slut då, för gub- 
ben sa: 

— Förstfödd före å förstfödd ätter, å rönnespeter i plogen. 
Så den geck dä inte å skämme för». 
Meningen är, att mannen som plöjde var förstfödd inom sin 

familj, hästen var första fölet och i plogskaftet hade mannen satt 
in stickor av flygrönn. 

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



Kap. XVI 

Icke magiska botemedel och skyddsmedel 

Voltakors mot värk 
Byströms-mora i Byströmstorpet, Älgå, förordade voltakors 

mot all slags värk: »Voltakors, som hängdes om halsen, drog åt 
sig värk. Det var ett kors av mässing, över vilket låg ett stycke 
vadd, som före begagnandet skulle läggas i ättika. 

Byströms-mora förordade voltakors, när hon botade krämpor». 

Blodiglar mot värk 
På 1880-talet bodde Bastu-Per och Kerstin vid Bastuviken nära 

sjön övre Gla i Glava socken. Stugan där hade satts upp av en 
gammal knekt, som hette Fröberg och som varit knekt under 
hemmanet Fröbol i Älgå. Stugan var byggd av brädbakar från 
sågen vid Gladåkers bruk i Älgå (vid Karlanda-gränsen), väggarna 
var fyllda med sågspån och stugan innehöll endast ett rum. Den 
har för längesen rivits ned. 

Detta gamla par innehade blodiglar, som de lånade ut. De för-
varade dem i en vanlig brännvinsbutelj av vitt glas. Min sagesman 
förtäljer, hurusom han en gång på 1880-talet fick svår tandvärk. 
Han råddes då att gå till Bastu-Kerstin och be henne sätta blod-
igel på tandköttet. 

— Men dä va tydligen inte blogvark, för tannevarken den fort-
sätte som förut. Igern hade söge säg fast, så han hang langt 
nerpå käken å va alldeles full i blog. Dä va bentannevark ja hade, 
å se mot tocken vark hjarte inte igern». 

Efter användningen »tullades» igeln i litet koksalt på ett tefat, 
varvid den gav ifrån sig blodet. Till föda gav de den svag socker-
lösning. Berättaren anmärkte särskilt, att det inte var fråga om 
»di där svarte, smale iggl'ene, utta di va brone, å så va di möe 
tjuckere i framäen å hade söm ett grisetrype». 

A. G. J. K., Älgå, f. 1863. Uppt. 1944. 
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Marta och Ola Bengtsson i Stöterud, Älgå, bodde vid övre Gla. 
De förvarade blodiglar i en flaska, över vars hals de bundit en vit 
tyglapp. Iglarna beskrivas av sagesmannen såsom varande »ran-
nete (randiga) å hade söm ett grisetryne i grovändan». 

Denne sagesman såg en blodigel i användning på Otterstorp i 
samma socken år 1888. Blodigeln förvarades i en apoteksflaska 
och hade utlånats av nyssnämnda Marta i Stöterud. Sedan igeln 
hade sugit sig tjock av blod ur den onda tanden, lades den på ett 
tefat med salt. »Di tedde (makade) igerns bakänne inW salte, 
å då ga han blogen ifrå säg genom bakä'en». 

Den gången botades tandvärken. 
Innan man använde blodigeln, klämde man på den, så att 

tarminnehållet tömdes ut. Blodiglar begagnades även vid annan 
värk i kroppen. 

Hur det gick till att fånga blodiglar berättar en karlandabo: 
»Di ställde säg barbente i vattne, där igla'ne fannas, å lät döm 
bite säg fast på fötte'ne. Senna steg di upp tur vattne å plocke 
igla'ne i puttäller». 

Blodiglar plockades i följande vatten inom Älgå socken: Igel-
tjärn på Ränkenssnipan, Igeltjärn vid Björnerud och Igeltjärn 
vid Skinnbota på Skybergsskogen. I Jösse härad finns ett tiotal 
tjärnar med namnet Igeltjärn. 

J. K., Älgå, f. 1874. Uppt. 1944. 

Koppning och dderldtning 

Vid koppning använde man små tappar av djurhorn, 8-10 cm 
långa. Fick man flög, dvs. värk av olika slag, eller annat ont, lät 
man koppa sig. En del personer lät koppa sig med bestämda uppe-
håll. Om man slog sig illa, utan att det blev hål eller sår där 
slaget träffat, och det bildades blodstockning utan inflammation, 
då värkte det svårt och liksom sprängde på det onda stället. Då 
kändes det skönt med koppning. 

Koppningen utfördes nästan alltid av fruntimmer. Mellbergs-
mora, alias Kajsa Persson på Jonserud i Gränsjö hemman, Älgå, 
utförde ofta koppning. Hon använde en liten yxliknande kniv, 
kallad drbill (åderbila). Den placerades på handledens översida, 
om man ville undergå vanlig koppning utan att ha slagit sig, och 
så slog man litet försiktigt med något föremål på årbillen, tills 
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man åstadkommit en mängd små hål i en cirkel lika stor som 
kohornet. 

Hornets smalände var övertäckt med en hinna av ister, fast-
bunden med en tråd i en skåra runt mynningen. Sdrrosa badda-
des på med ljumt vatten, därpå sög man luften ur hornet, sedan 
sög man upp blod, som sipprade upp i hornet, vilket av trycket 
blev fastsittande. När så mycket blod stigit i hornet, att det fyllts 
till hälften, föll det av sig själv omkull och därmed var kopp-
ningen utförd. 

Vid åderlåtning begagnade man en annan apparat, försedd med 
en drbill. I en fyrkantig dosa av storleken 5-6 cm i längd och 
bredd samt cirka 2 cm tjock eller djup fanns upptill en fjäder 
och nedtill en årbill. Mittpå dosan fanns en knapp. Då man 
tryckte in knappen, föll fjädern ned på årbillen, vilken slog hål 
på blodådran. Man drog upp årbillen så högt det gick, tryckte så 
in knappen, och billen föll ned på blodådran lagom starkt för att 
skära hål. 

Seden praktiserades allmänt på Glaskogen i slutet av 1880-talet 
men blev sedan så småningom helt bortlagd. 

J. K., Älgå, f. 1874. Uppt. 1943. 

Tarmvred botas 

»Brander, skomakern i Skällarbyn (Köla), hade ont i magen, 
fanga di kaller. Då tog han en knäppnäve (så mycket som rym-
des i knutna handen) vannli blyhaggel å svärde (sväljde). Då 
ble tarmen tong å räte ut så, för dä va tarmvre han hade, å då 
mente han sej bli bra». 

0. S., Köla, f. 1862. Uppt. 1952. 

Le gran mot reumatism 

»Legran kalle di sånne där graner, söm har änne söm knuter 
eller böler i grenveka, söllö. Tockre graner växer på en del ställe. 
Vi åger e tocka här uttöm stuga, å tå den bruker vi ta in bar å 
kvester å koke (granen är en ormgran). 

Lagen, söm blir tå kokinga, smörjer en säg mä, öm en har 
legangsrematisten. Hilma kockte allt sånt öt mäg för min ner-
vositet i vintras. Vi kockte allt tå tallbar ågg. 
8 Ernvik 
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För i vala tuk di sånne kvester tå legran, å så hade di villpörs 
(Myrica gale), å dette la di i badvattne te jul». 

K. A., Älgå, f. 1869. Uppt. 1943. 

Tjärband mot engelska sjukan 
»Jä hade e flecke, söm va sjuk, trolivis va dä engelske sjuken, 

rise di kaller. Jä tuk henne å Krestin (hustrun) mä te doktor 
Waldorf i Arvika. Han bare skake på huve å könne ittnö gäre. 
Flecka va ille däran. 

Ättersöm vi nu hade gjort e så lang å besväli rese, så töckte 
vi, att vi skulle ha nage för allt besvär, så vi for te fru Karlsson 
i Arvika, östete ut i sta'en. Ho va känd för si förmåge te botte 
engelske sjuken mä tjärbann. 

Jo då, flecka hade engelske sjuken, dä såg ho på ryggbene, söm 
va stort, å så på strupen å flere annre ställe på kröppen. 

Så sätte fru Karlsson på tjärbann öm hannle'ane, på arm'ane å 
öm bröste. Senna gällde dä te å passe flecka, så ho inte kom i 
beröring mä vatten tå nöge sjlagen. Hemme satt jä så å passe 
henne. Då gällde te passe henne i tre dygn i sträck, så skulle ho 
bli bra. Men hur dä va så löckes flecka ta på is en gang på fönstre. 
eller på immen (imman), åcke dä va, å då va dä hele messlöcka 
för den gangen. Så jä lytte bränne opp tjärbanna å sätte på nye. 

Så va dä te återigen passe flecka i tre dygn. Men så va Lina ve 
Ulvs jötörpe här å hjarte (hjälpte) te mä slakt. Jä satt inne å passe 
flecka. Lina ho tvätte hä'nene (händerna), inna ho skulle gå hem. 
Så tacke ho alle i hann, men ho va inte rektit tör öm hanna, 
när ho tacke flecka, å så va dä förkylt (misslyckat) för annre 
gangen! 

Men den gangen brydde vi 'ciss inte öm å sätte på nöggre nye 
tjärbann. Flecka ble inte bota. Ho dog i trettanårsåldern. Ho va 
för rexten inte fullt normal». 

Lekattkött som botemedel 
»Farmor hade alltid lekattkött hemma. Hon hade en särskild 

väska av läder, som hon förvarade det i. Väskan hängde vid spis-
muren. 

Det var ett förfärligt härjande efter lekattkött på den tiden, 
för köttet var så vådligt bra som motgift. 
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Bicka (tiken) ble ormbeten en gang. Ho kom hem må halsen 
nästan släp'nas i backen, så svulla va ho. Famma tuk en bete 
lekattkött, gnugge isönner'n i mjölk å ga bicka. Ho vart allt bra. 

Mattias, gubben min, hade lånat en släde på Nybygärdet och 
återlämnat den. Sedan tog han vägen över Gränsjöns is hem till 
Sand. När han kom till Garperviken, trampade hästen ned sig 
genom isen. Det var djupt där och hästen sparkade och regjorde, 
så han sjönk ner i jöka 1  ända till halsen. 

Mattias måste hämta hjälp och det kom många dit och de lycka-
des få upp hästen. Han var alldeles nedsmord av jöke. När Mat-
tias kom hem till Sand, satte vi på en mängd vatten till upp-
värmning för att tvätta av hästen. Mattias var också alldeles ned-
smord av jöke på kläderna. 

Minsta flickan min skulle äntligen vara med och se på. Hon 
var tre år då. Hon fick jöke på sig. Jag kom att titta på tösungen 
och märkte då, att hon började svälla upp i ansiktet och på hand-
bakarna. Jag blev rädd och sade till Mattias, att nu måste vi väl 
fara till staden med flickan. Men vi kunde ju inte använda häs-
ten, som var såpass illa däran, att han hade svårt att stå på benen. 

Då sade Mattias, att jag skulle gå efter lekattkött. Jag gnuggade 
sönder litet lekattkött, skar skåror i en kakbit och strödde lekatt-
köttsmulorna däri. Så bredde jag smör på och lät flickan äta upp 
kakbiten. 

Det var av jöka hon hade svällt upp, men det dröjde inte lång 
stund, förrän hon blev bra. Hon smalnade av undan för undan i 
ansiktet och på handbakarna och innan kvällen kom, var hon lik 
sig igen». 

M. A., Älgå, f. 1878. Uppt. 1943. 

»E åttå ko'ene våre kom hem en sömmer för inte långe senna å 
va ormbeta. Då hang jamt söm ett baketråg på ene si'a öm buken 
på ko'a. Dä såg så stöggt ut, så jä ringde te djurläker'n. Men 
ättersöm ko'a örke gå hem sjal (själv), töckte han inte dä va så 
falit. 

Men jä skaffe lekattekött uttå Juli i Ormänga å skrape små-
smuler tå kötte å ga ko'a i brännvin å kaffe, söm jä hällde i en 
puttäll å stack i mu'en på ko'a. Ko'ene vell gärne ha brännvin. 

i Jöke är en benämning på gyttja, dy. 
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Ko'a vart allt bra. Ho geck åt skogen hör dag, men svullnan 
geck inte bort på bra länge». 

A. E., Älgå, f. 1879. Uppt. 1943. 

Lekattkött gav man också den, som fått matleda och alltså tap-
pat matlusten. 

J. K., Älgå, f. 1874. 

Mårdkött och lekattkött användes som motgift, då man blivit 
ormbiten. Om man var ormbiten och inte hade lekattkött hemma, 
tog man lika gärna mårdkött. Man lade små bitar av köttet i 
brännvin, lät det stå och dra en tid och lät den ormbitne dricka 
därav. Sak samma med ormbitna kreatur. 

Det hjälpte alltid, säger sagesmannen, bara man trodde på 
kuren. 

C. J. F., Älgå, f. 1872. Uppt. 1943. 

Kräftstenar mot rask i ögonen 

Kräftstenar, hela eller delade, lades i ljumt vatten. Därmed 
tvättades ögat, då man hade fått rask i det. Marta, sagesmannens 
mor, hade alltid sådana kräftstenar hemma. 

Den som skriver detta fick vid besök i Ormängen två sådana 
kräftstenar som gåva. 

E. L., Älgå, f. 1884. Uppt. 1943. 

Hartalg som botemedel 

»Hartalg va bra te möe den. Dä hade di i varenda stuge förr i 
vala. Om nögen sköt en hare, så dele han mä'ssä tå talgen i alle 
stuger, där di velle ha talg. 

Feck di rask i öge, så tuk di en bit haretalg å la i nacken, så 
drog den ut raske tur öge. 

Ebba i Tapperud feck bygglo (kornagnar) i öga, när ho va på 
en lo å lekte. Men Lisa på Byre (s. II 55) ho smorde henne i 
nacken må haretalg, å dä for tur öge, så ho vart bra. Då va öm-
kreng 1908». 

K. A., Älgå, f. 1869. Uppt. 1943. 
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»Julia i Mörtnäs, en släkting till Simma (se s. II 57), tuk 1933 
bort e glasskärve tur hannle'en på 011e, sönsön min. Han hade 
skure säg på en traset puttäll (butelj) tre år tiliere (tidigare). Dä 
vart e stor bule. 

Julia feck se denna bula å tuk en haretalgbete å smorde mett 
imot. Tre dar ätter kom glasbeten fram. Den va stor söm en 
näggel (nagel). Nu ä kula möe minner». 

»Ja hade stolsteg en gång så förskräckeli satt. Einar sa'e, att 
ja skulle gå te Augusta å Lisa på Ängefalla, för vi bodde i Mört-
näs på den ti'a. Augusta lever än i dag. 

Ja geck dit å vise öge. Då sa'e Lisa te Augusta: 
— Gå in i kammern ätter dä blå pappere, du Augusta. 
Ho kom må tocke blått tjockt papper, söm di bruke ha ikring 

sockertöpp'ene för i vala. Så tänne di ell på dette pappere fram-
för öge på'mmä, mette framför dä onne öge, å så blåste di röken 
in i öge. 

Ja trudde ittnö på dette, så ja velle inte gå hem te döm, men 
Einar va så envis. Men ocke ni trur mäg eller inte, så vart ja bra, 
inna ja geck därifrå». 

A. S., Älgå, f. 1899. Uppt. 1943. 

Kingelväv och läkeblackebla på sår 

»När di högg säg mä öxa, tuk di kingelväv (spindelväv) å så 
tuk di läkeblackebla (blad av groblad, Plantago major), som 
bruke växe ve trapper å där dä va fett. Di drog sen'ene eller 
nerv'ene tur bla'a å la senna bla'e över såre. 

Di låg bätter å tättere över såre, öm di drog tur nerv'ene först. 
Disse bla'a å kingelväven helt såre så mjukt å fint». 

H. A., Älgå, f. 1885. Uppt. 1943. 

Drömpannkaka 

Skrädder-Anna i Sättra lärde mig, hur jag skulle laga till dröm-
pannkaka, säger en kvinnlig sagesman. Man skulle taga tre mat-
skedar mjöl, tre matskedar vatten och tre matskedar salt och göra 
drömpannkakan av. Det skulle ske en torsdagskväll vid första 
nyet. 
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Man fick inte tala med någon under gräddningen och inte 
under det man åt av pannkakan. Efter förtärandet måste man 
omedelbart gå till sängs. 

Omkring år 1900 ville Selma, som var piga hos Skrädder-Anna, 
göra en drömpannkaka. Hon var dotter till Ola vid Norra örsjön 
och var kär i A.R. Skrädder-Anna rådde henne att laga till en 
drömpannkaka och äta upp, så skulle hon i drömmen få veta, 
om det var meningen att hon skulle bli gift med honom eller inte. 

Selma gjorde så. På natten drömde hon, att en främmande 
man kom och gav henne vatten. Denne man träffade hon senare 
i Sandviken i Norge, där hon tagit plats, och han var änkeman. 
A.R. hade rest bort och Selma sörjde honom bittert, men sedan 
hon ätit drömpannkaka och vistats i Norge en tid, glömde hon 
honom. Hon gifte sig med norrmannen. 

H. A., Älgå, f. 1885. Uppt. 1942. 

Hur man blev drömsk 

Lysås-Erik kunde ställa till, så att han blev drömsk och i dröm-
men kunde se, var en bortsprungen kalv eller bortkomna föremål 
befann sig. Han band fast en jästkaka och en vitlök under vänstra 
armen, i armhålan alltså, och sedan han hade legat med dessa 
saker under armen, kunde han tala om, hur det förhöll sig. På 
det sättet återfann han en kalv, som hade hamnat i en bäck. 

N. A., Järnskog, f. 1866. Uppt. 1947. 

Nils på Fjällboda figurerar i olika sammanhang i denna bok. 
Han var son till den beryktade trollkunnige Veckern och hade 
fått lära sig åtskilliga konster av honom. Därtill var Nils utrus-
tad med en egenskap, som kallas att vara drömsk. Han kunde 
under nattens drömmar se, var försvunna föremål befann sig. 
Härom berättar han själv: 

»En gang nu i sömmer kom då bort en kalv för mäg. Han 
hade gått öt Lysås. E natt drömde jä, att jä såg kalven i e dråg 
(mindre dalgång). Jaså, ä då här du ä, tänkte jä. Han va så mager 
å dåli, töckte jä. 

Å mä ett på möran kom då telefon, att di hade funne kalven 
där i denne dråg'a. 
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För mange år senna kom dä åg bort en kalv. Vi va ute å lette 
i fjortan dager men fant'en inte. 

Så e natt drömde jä, att jä va bål ve Lammtjärnet, å där mötte 
jä en kär, söm vise mäg, var kalven låg i tjarnkanten. Dagen ätter 
va Axel på Ramla å körde hö nere ve Lammtjärnet. Då slog han i 
lasse å såg kalvhuvve åvom vattne, så huvve låg på e tuve. 

Jä kom just ifrå Lamtjärnet å hade lete där. Då mötte jä Axel, 
så han talte öm att han hade funne kalven där. 

Men jä dömmer hare öm minne egne krötter». 

Mässing mot vasst 

»Får kröttera nöge vasst föremål i säg, så ser en dä på att di 
blir multöre (torra om mulen), öga vassrenner å våmma blir 
oppsvälld. 

Då finns dä ett bra botemedel. Agnar kom temmä en gang å 
fråge, öm jä könne hjälp'en, för koa hade fått nage vasst i säg, 
så ho hoste å harje. Jä sa te'en, att han skulle fik litte tå gammel 
mässing å ge koa. Ä dä gjord'en, å koa vart allt bra. 

Gammel mässing ä bra te botte mä för vasst». 
C. J. F., Älgå, f. 1872. Uppt. 1943. 

Ormbrännvin som botemedel • 
»Di va ute på våren å lette ätter vite ormer. Då tuk di en 

puttäll mä'ssä, å när di fant en vit orm, så piske di denne, tess 
di feck in ormen i puttä'el. Senna slog di brännvin på å förvare 
dette. 

Di tuk ormer på skaren åg, slog ihjal döm å törke döm. Dette 
ga di husdjur mot skabb, klå'e å hudutslag». 

A. J., Älgå, f. 1866. Uppt. 1943. 

Kvicksilver mot ohyra på kor 
»Kvekselver dä inbakte di i ister, å mä dette smorde di in ett 

snöre eller en repänne å bant öm koas hals, så ble ho tå mä ohyra. 
Di va noga te gäre dette, männas konna slog inne i båsa vin-

terti, så di annre konna inte kom öt å slecke på dette, för kvek-
selver ä väldit geftit då». 



Kap. XVII 

Tron på övernaturliga väsen 

Odens jakt 

»Di gamle tale möe på nage di kalle den vilde jakta. Då sa'e 
di allt mange, att di hade hört å sett. Först kom dä ett frun-
timmer må langt hår spring'nas i skogen, så håre slog rätt ut 
baköm'ma, å senna kom dä en jägere mä e väldi fart, så dä jamt 
sö i lufta. 

Å öm e stönn så hörde di, att då small dä ett sköt, å senna kom 
denne jäger'n tebaka, å då hang'o dö över bösjepipa. 

Ja höger inte, va dette skulle bety, men mange tale på'et». 
E. L., Älgå, f. 1884. Uppt. 1945. 

Hälle jägare 

Beteckningen utgör en förvrängning av ordet »heljägare» och 
åsyftar, vad man på andra .håll kallar Odens jakt eller Odens 
jägare. 

»I Sillerud hade man förr i världen åtskilligt att förtälja om 
Hälle jägare. Denne uppenbarade sig i regel om vårarna i luften 
med ett flertal olika hundskall, varierande med smällar liknande 
bösskott. Hundskallet var rätt så illusoriskt, högre och lägre, skar-
pare och mera dämpat, alldeles som när man släpper ett koppel 
av flera sorters hundar på jakt över höjder och stup. 

Enligt folksägnen är det en söndagsjägare, som för sin urakt-
låtenhet att hålla sabbaten i helgd och sitt jagande på söndag 
fått som straff av Vår Herre, att som en olycksalig ande flänga 
omkring och jaga varje tid och stund allt intill yttersta dagen. 

Företeelsen har också på andra håll givit sig tillkänna men 
under andra benämningar. Så lär den i vissa delar av Värmland 
ha fått benämningen Odens jakt». 

E. R., Silbodal, f. 1876. Uppt. 1943. 
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Underjordiska väsen 

»En gång, när Trångsta-Ola geck ut på backen ätter solas ne-
gang, va dä alldeles fullt mä smågubber i jale (gärdet) å i vägen. 
Di geck före hömmen i vägen, så te sjlut tuk han säg inte tur 
fläcken, sa han. 

Men Ola lässte nöge, så te sjlut skingre di allt på'ssä å vart allt 
borte, sa Ola». 

A. G. J. K., Älgå, f. 1863. Uppt. 1944. 

»Knekten Hifeldt frå Hajom (Järnskog) va mä söm brösjlekär, 
dvs, rätte te timmerstock'ane öt körer'ane mä en brösjlestör. Han 
va skärselt utsatt för de unnerjordiske. 

En kväll, när stockellen brann för fullt, dä va i Kloftasättra, så 
dä va ljust (di lytte ha dette ljuse te högste natta för tuss'anes 
skull), å vi va sex man, så regjorde di i stuga mä knacking å 
smälling, så Hifeldt vart le ve dette å klev opp tur sänga å roppe: 

— Jä ska fell gi dere, så di ska hölle fre! 
Men i däsamme så stöp han i gölve, store lange kä'ern, å ble 

ligg'nas e stönn å öje säg. Men så kom han opp, sen han hade fått 
örfillen. Han sa'e ittnö, å så tuk han säg fell te sänga å la'e säg. 

Da'n ätter va han tystlåten, han va söm dasjli å mosjläppt» 
(nedstämd och modfälld). 

I Kloftasättra låg Kalle i Sättra på skogsarbete tillsammans 
med Johannes i Ormänga å Axel Andreasson omkring år 1910. 
Kalle hade lagt sig att vila en marskväll vid fem-sextiden, medan 
det ännu var ljust. 

Då hörde han, att dä skrock te i en plåtburk, som stod på en 
hylla över sängen. Han tittade upp men såg ingenting särskilt. 
Så skrack det till igen och en gång till. Tredje gången föll plåt-
burken ned i sängen. »Å dä va då inte unnlitt, för i den sättra ha 
di levt å spelt kort, prate å skällt å släje näven i bole, å täljt på 
reskap å regjort, så där ha allri fått vure töst ätter solas negang. 

Mange ganger small dä i ellbränn'ene, så di for langt ut på 
gölve. En gang small dä förskräckeli, å en ellrö sten stor söm e 
tvåkrone for tur varmen å la säg på ett kaffefat å välte köppen, 
men slog inte sönner vasken fat eller köpp. Flere ganger for ell-
bränner ut över gölve. 

En a'en kväll könne jä inte söve i denne sättra, för unnerifrå 
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sänga sköv dä å sköv (knuffade) å löfte mäg. Te sjlut vart jä lett 
denne löftinga å skuvinga å geck opp. Axel å jä låg i samme 
sänga, men han märkte ittnö, för han söv. 

Jä tette unner sänga, men dä syntes ittnö te där. Johannes geck 
opp å tette han åg, men inte han heller såg nöge. Dä va ett par 
löse brä'r i bötten på sänga, å disse sköv tuss'ene opp ideligen. 
Di wire uroe mäg, vett dö. 

En kväll kom dä en skå(k) hommel (förbindelseträ mellan skak-
lar) faranes ifrå mjölkkammern å bål över gölve. Sola hade gått 
ner å dä va fell nögen, söm råke te sväre, söllö. Mer behövdes 
dä inte, ska jä si'e däg». 

K. A., Älgå, f. 1869. Uppt. 1942. 

»Kalle på Ramla körde hem mä tomme kölryssen. När han kom 
te Ulverud, tvarstanne hästen på sjlätte backen (marken). Kalle 
happe (smackade på hästen), men dä geck bare ett par meter, så 
stanne hästen igen. Dä vart te sjlut alldeles tvarstöpp. 

Då geck han tur ryssen å tette runt ikring hästen å ryssen. 
Men inte könne han opptäcke dä minste. Hästen drog, så han låg 
på knä, å drätta (dragremmen) spratt uttå, men han tuk säg inte 
tur fläcken». 

På min fråga, vad det var som höll igen, fick jag beskedet, att 
det var tuss'ane, de underjordiska. 

K. E., Järnskog, f. 1860. Uppt. 1943. 

»Ve Hophaget (beteshag med flera ägare) öster om Sulvikstjär-
net hände nöge liknande. Dä va två pöjker å jä, söm åkte sjlä'e. 
Rätt söm vi åkte där bål ve Hophaget, så bynte sjlä'en blixtkvekt 
å gå baklänges. Dä geck så fort, så jä tänkte, att nu lägger vi 
öss fell i backen, så dä kröser (krossas) alltihoppa. Men när 
sjlä'en så valt, (välte), så va vi i alle fall komne opp i jale (gär-
det) ! 

Hall's dä hade gått te, dä begriper då inte jä». 
»Anders å Kalle på Ramla va te Arvika å handle för en be-

gravning. När di for hem, så hade di full en stor arbetsvang mä 
varer. övverst låg dä flere ölflasker. 

När di kom te Hövesåsen eller Hövesbacken di kaller, så hörde 
di, att dä domp te så skräckeli, dä skrall te mä ett, å dä kaste 
döm tå vägen, så di kom kav opp i skogen å langt in i kjarra 
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(=småskogen). Dä tuk bå häst å vang å all packninga å kaste't 
en tie meter in i skogen. 

Vangens skoninger sack ner en tre, fire tom (tum) i backen, 
å hästen stag vänd öt motsatt höll. 

Di feck ett vådle arbet te få reda på allt seså'nes, men tänk, 
bare ett par ölflasker hade ströke seg i å gått isönner, hälles 
va'ddä helt alltisammen. Vangen hade gått över höge stubber, 
söm han allri hade tuke säg över annars». 

»En sömmer i juli måne, nej, dä va en tå ti förste dag'ene i 
agusti, va jä ute å högg res (resved) öt Glava glasbruk i närheta 
tå Fjuserudssättra. Då logere jä i ellskjule där, söllö (ser du). 
Jä låg i en tarre (väggfast översäng) högt opp på vägg'a därinne. 

E natt vackne jä tå ett kraftit sköt, så bå ellskjule, tarra å hele 
min kröpp skok, söllö. Klocka va pricis tölv, för jä ha'dda mä'm-
mä å jä tette på'a, söllö, för jä grönne, va dä va fatt. Jä hade 
klocka häng'nas på vägga breve mäg, söllö, så jä vet, att ho va 
pricis tölv. 

Jä tuk mäg ut å sätte mäg uttöm vägga, men inte ett knyst jä 
hörde. Ändå så satt jä där i tie minuter. 

Inte heller grann'ene i sätterbo'a hade hört dä minste tecken. 
Va inte dä könstit?» 

K. A., Älgå, f. 1869. Uppt. 1943. 

»Bengtes-Nils på Fjällsätern i Järnskog var född 1859. Han är 
nu 94 år och bor vid Allergott (se s. I 58). 

Han såg flera gånger ett slags väsen, som brukade komma fram, 
när han gjorde upp eld i skogen på vissa platser. De strök om-
kring i utkanten av elden och värmde sig, sedan gick de upp-
emot en bergsklyfta och där försvann de». 

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

Tusser 

Dal-Kalle hade sett tusser eller tussegubber i Mickelshöjden, 
Älgå. »Han såg, att di tuk opp dörer i berge å kom ut, å di va 
mange åg. Ä när di ha vure ute e stönn, så geck di tebaka in å 
slog igen dör'ene ätter säg, sa Dal-Kalle». 

G. E., Älgå, f. 1906. Uppt. 1944. 
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Smcijävyler 

»När di skulle jordfäste Kling i Våldalen i Karlanda körke, så 
stanne hästen mä like i backen ve 01 Persas i Mörtnäs (Kling 
hade sysslat med svartkonst). Hästen drog, så han vart svett å dä 
rann tå'en. Då geck di in te 01 Pers, för han va känd för te kunne 
sånt småtteri. Han kom ut å tette gömmen besjle. Då såg han, att 
di hade fulle lasse mä småjävvler. 

— Nu lyter di allt gå ätter Stor-Eriks häst, för denne hästen 
ä'ddä sjlut mä, så di får ta en a'en häst, sa han. 

01 Persa hade fått bort småjävvl'ane först. Så kom Stor-Erik 
mä sin häst. Inna han spände för, ga han hästen en kakebete i 
hanna dä förste han gjorde, när han geck ut ätter hästen. Men 
hanses häst drog allt opp likvangen. 

Om en ga djura en kakebete i hanna dä förste di feck på 
möran, så va dä allri falit, att dä hände nöge tocke». 

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

Far min for te kvarna i Liane nära Holmedalsgränsen. När han 
kom opp på Karlandamon, så datt bå'e selpinn'ane tur för'n, å 
hästen tvarstöppe, å bå'e skackl'ane datt tvart i backen. Men han 
vasken hörde eller såg nöge sjlagen». 

E. S., Karlanda, f. 1869. Uppt. 1943. 

»011e på Kölbotten såg en gång en stor hunn. Han hade vure 
te kvarna i Sulvik å bar en tong mjölsäck på ryggen. Ve Björn-
sten feck han se en hunn, större än en kalv, sa han. Han va kul-
svart, å dä lysste varme (eld) tur öga å käften på'en. 

011e vart fell så rädd, så han la iväg, så svetten haggle tå'en, sa 
han, å säcken kändes så lätt, när han sprang». 

H. A., Älgå, f. 1885. Uppt. 1943. 

Skam 

Skam visade sig i olika skepnader, ibland som en stor svart 
hund med eldrött gap, ibland som en människoliknande gestalt 
som plötsligt försvann. I de över stora delar av Värmland ut-
spridda sägnerna om Frua på Apertin uppträder han som elegant 
dansör. 
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»Svärfar min, Gustaf Eriksson i Sörboheden, hade en stor bron 
(brun) häst. En gång körde han där ve Somperudsbacken i Mört-
näs, å hästen tvarstöppe. Han feck'en inte tur fläcken. Han tänkte, 
att hästen va alldeles oppkörd (uttröttad, slutkörd), så han feck 
stå å vile e stönn. Ätter e bra stönn tuk säg hästen oppför backen, 
å jämt söm han va oppe för hele backen, så sätte han iväg, så 
gubben snött örke hänge mä. 

Dä hade lögge (legat) en stor svart hunn mella frambena på 
hästen». 

»Ve Somperudsbäcken i Somperudsdalen i Mörtnäs ha dä hänt 
möe. En kväll hade ja vure te Herman å te Salin åg, å när ja 
sulle gå hem å kom te Somperudsbäcken, så såg ja en person 
komme imot mäg. Dä ä bare två år senna. När ja kom nöge sånär 
imot'en, så ja sulle te å hälse, så försvann han. 

Dä va könstit, för ja hade hört stega uttå'en e lang stönn ». 

E. S., Karlanda, f. 1869. Uppt. 1943. 

På den tiden, när båttrafiken på Sulviken i Älgå var livlig, 
måste man ibland muddra i inloppet till den grunda viken. Sär-
skilda båtar brukade då ligga där och frakta bort dyn. På vin-
tern låg de förtöjda i viken. 

Karl Eriksson på Ramla, född nere i Älgå fjordbygd men se-
nare bosatt i Järnskog, var som pojke på Sulvikens is och åkte 
skridskor tillsammans med andra ungdomar. Hans syster berät-
tar, att en dag, då en sådan båt låg vinterförtöjd i Fröbolsviken 
strax söder om Sulviken, såg de en besynnerlig karl ombord på 
båten. 

— »Han stog ve masta å geck ut på klyvbommen. Männas han 
gjorde dette, ble han störrer å starren 

Runt ikring båten hade isen tine, så dä va öppe vatten å isfritt 
så där en tie meter öl alle hålla. Men iblann geck han ner på isen, 
iblann tebakers opp på båtdäcke å ut på bommen. 

Sammels-Anners vart så rädd, så han skrek: 
— Nej, kom Kalle, så går vi hem, dä ä ju den onne 
Senna såg di hömmen inte mer». 

K. E., Järnskog, f. 1860. Uppt. 1943. 
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Gårdsrdet 

»Isak i Våldalen hade lagt om muren i stugan. När det led ut på 
natten, fick han se ett huvud sticka upp bredvid sängen, så kom 
det fram en kall hand och lade sig på skallen på honom, så tog 
'det' och reste upp honom i sängen och stötte ihop honom. 

Den natten sov han inte en blund. På morgonen gjorde han om 
muren ackurat som den hade varit förut. Sen fick han ro om 
nätterna». 

J. 0., Karlanda, f. 1854. Uppt. 1937. 

Möte med död präst 
»Hans på Trångstad mötte vid Tomta i Grästorp (Älgå) en 

präst, som hade en bok under armen. Hans tog sig inte förbi präs-
ten, förrän han hade bekänt, var han hade varit och sedan han 
läst en psalmvers ur boken. Sedan tog prästen och antecknade 
något i boken, där Hans hade läst. Sedan tog han sig förbi prästen. 

Detta hände mitt på ljusa dagen. Ingen mer än Hans hade sett 
prästen». 

J. 0., Karlanda, f. 1854. Uppt. 1937. 

Möte med jätte 
Sagesmannens moder, Anna-Maja Nola sjö'en, hade en gång 

gått till fots till Arvika, bärande en stor korg full med blåbär, 
som hon ämnade sälja på torget. En dotter berättar: 

»När ho på hemvägen kom te avtagsvägen te si stuge, feck ho 
se nöge förskräckeli. Ve Björnsten ve Holmerud låg en väldit 
lang å stor kär (karl) tvars övver vägen. Bena låg langt in i sko-
gen å sjalve kröppen låg mett övver vägen å huvve på annre si'a 
vägen langt ner i skogen. 

Ve Björnsten vart en kär för långesenna ihjalbeten tå en björn. 
Ho bar en stor körg i hanna, i den hade ho postelin å kaffe-

köpper, söm ho hade handle i stan. Ho vart så rädd, så ho slapp 
körgen i backen, å alltihopp geck isönner i småbeter. 

Ho örke ta säg te Mari Danielsson i Holmerud. Där stanne ho 
te möran, då förde (följde) Mari henne hem. Dette hände 1896, 
då ja va 8-9 år gammel. Ja hade inte börje sko'ern, för ja hade 
inte föllt 9 år». 

H. A., Älgå, f. 1885. Uppt. 1943. 
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»Mor mi, Anna-Maja ve Norra örsjön, skulle få komme te Kajsa 
i Gäddemyren å hämte kålrötter. Dä va 1877 eller 78. Kajsa hade 
plantere fullt mä kålrötter på myra, söm ho hade spavänt. De 
vax (växte) väldit bra där i myrmarka. 

När mor mi kom dit, så sätte Kajsa på kaffepetter, sen geck di 
te myra å skulle ta opp rötter. 

Vi ska ta opp rött'ene, inna Fa'en kommer, sa Kajsa. 
Ho kalle sön sin Fa'en. Ho va arg på'en just då, för han fridde 

(friade) te e flecke, söm Kajsa inte velle vete tå. 
När di fått säcken lagom full, så sa ho: 

Bär nu säcken in på lo'en, inna Fa'en kommer. 
Sön hennas feck inte vete öm'et. Så drack di kaffe, å imella 

så geck Kajsa ut på trampen å tette. 
Må inte Fa'en kommer snart, måtru, sa ho. 

Senna di ha drucke färdit kaffe't, så skulle mor mi gå hem. 
Ho geck in på lo'en å slängde säcken på ryggen. Men i däsamme 
feck ho se en väldit lång kär, högre än gra'nene brevé stuga, men 
han va utta huvve. Mor mi såg'en tydlit, för dä va höst å klart 
månsken. I sin förfärdelse släppte ho säcken å tänkte säg te 
springe, men iställe så svimme ho. När ho vackne, så sprang ho 
så fort, så ho kände inte backen unner fött'ene. 

Hemkomma våge ho inte tale öm'et samme kvä'el, utta ho hade 
lärt säg, att dä inte geck an förr'n da'en ätter. Å på möran så 
berätte ho alltihopp för mor si. 

Samme möran kom Kajsa sätt'nas frå Gäddemyra å frågte, vaf-
för ho inte hade tuke mä'ssä säcken, utta Fa'en feck se'en i alle 
fall. Då svarte mor mi: 

Ja, nog feck fa'en se säcken, å så berätte ho då. 
Mor mi va då omtrent 23 år gammel». 

H.A., Älgå, f. 1885. Uppt. 1942. 

»En kväll på vintern, dä va 1881, stog jä ute på trampen (trap-
pan) här i Sättra. Dä va mör't, söllö, å mö'en snö. Då såg jä en 
kär tå uvannle storlek å längd stryke förbi lo'en å la'a å stuga. 
Jä töckte dä va könstit, för inte könne dä väre nögen tå gran-
n'ene. Jä geck dit senna å tette, men allri ett spår jä såg i snö'en, 
dä fantes inte fal (fotspår) ätter'n, söllö». 

K. A., Älgå, f. 1869. Uppt. 1943. 
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Offer vid sten 

Hilmas mormor, Kajsa Eriksson född 1814, var ogift och måste 
ofta tigga, Hon bodde vid Norra Örsjön i Älgå. 

Det var år 1861 och en svår tid. Hon var på väg till Gladåkers 
stångjärnsbruk för att försöka få något till livs. Flickan Anna-
Maja, sex år gammal, hade hon med sig. Om henne har jag be-
rättat åtskilligt i annat sammanhang (jfr s. I 47). Flickan blev 
tillsagd att sätta sig på en stor flat sten nära herrgårdsgrinden 
och leka, tills modern kom tillbaka. 

Om en stund såg flickan en stor hög kvinna komma genom 
grinden utan att öppna eller stänga den. Liten som hon var brydde 
hon sig inte mycket om det utan fortsatte att leka. 

Invid stenen växte en stor och grov tall. Ett, tu, tre stack ur 
tallens inre fram två stora ludna händer och klappade så hårt, 
att »stenen skok å flecka trille ner. Ho skrek i högan sky, så falk 
kom ut, men ho fortsatte å skrike hele vägen hem å hele natta, 
å natt ätter natt. 

Så fort ellen i spisen slockne på kväll'ene, så såg ho syner: dä 
va tr'öll, söm vise säg på fönstre å inve sänga, de nöp henne å 
drog henne i håre å lipa öt henne. 

Mor te Karin i Tapperud ho kom dit å gjorde offerbål ve den 
stenen. Ho tuk hår tå huvve, näggler tå hänner å fötter å la på 
stenen å gjorde opp ell. 

Senna kom dä flere stöck'na dit å offre på samme vise». 
H. A., Älgå, f. 1885. Uppt. 1943. 

Jättar, bergfolk och troll 

Hobergsgubben 
Sagesmannens farmor, Britta Persdotter f. 1797, brukade be-

rätta ett eiventy för barnen om Hobergsgubben. 
Hobergsgubben var en jätte, sade hon, som höll sig väl med 

folk. En gång skulle han stå fadder i en gård. Drängen i gården 
skickades till jätten för att hämta faddergåvan. Han tog med sig 
en säck att bära i. Hobergsgubben tog fram guldpengar, som han 
förvarade i en kista, och öste dem med en slev i säcken. Efter 
första sleven sade jätten: 
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Har du sett nå'n, som ha gett mer? 
Jaa, då ha jä allt, svarade drängen. 

Jätten slevade på och upprepade några gånger samma fråga 
och fick samma svar. När säcken började bli alltför tung, sade 
drängen, att nu hade han inte sett någon, som givit mer i fadder-
gåva. Så var det att knoga iväg hem med säcken. 

J. K., Älgå, f. 1874. Uppt. 1943. 

Denne jätte skall en tid ha bott i Ränkesedssnipan i Älgå. Han 
hade en gång kastat tre stora stenblock mot Järnskogs kyrka, 
men de nådde inte fram. 

När åskan gick i trakten, brukade ortsborna säga: »Nu skram-
ler Hobergsgubben mä tallrek'ene sine». 

E. A., Älgå, f. o. 1860. Uppt. 1938. 

Andra sagesmän berättar, att Hobergsgubben höll till i Hugns-
åsen norr om Ränkesedssnipan. De kallar berget Hobergsåsen. 

»I Hobergsåsen bodde det en jätte, Hobergsgubben, vintertid. 
På sommaren bodde han på Gottland. 

Han hade lånat en gryta av gubben i Ränkesedssnipan, och en 
dag så skrek jätten i Ränkesedssnipan: 

Jag vill ha tillbakers mi gryte! 
Här har du'na, sa Hobergsgubben och slängde grytan. 

När Ränkesedsgubben skulle ta emot grytan, slant den ur hän-
derna på honom och damp ned i sjön (Ränken) och åkte genom 
isen alldeles bredvid berget och blev borta. Och det hålet, som 
grytan slog i isen, har aldrig sedan dess frusit till utan är stän-
digt öppet. - - - 

Sedan berättas det om berget där, att en soldat hade slagit vad 
med en bonde i Ränkesed, att han skulle klättra upp för berget 
från sjökanten till högsta toppen. Det där tyckte inte Ränkesnip-
gubben om, för han blev störd. Då satte han trollskott på sol-
daten, så att soldaten blev kutryggig efter den där klättringen». 

VFA 5259: 5-6. 

På Långstretberget finns ett bergjätte fal (intryck av en stor 
fot), ett på Ränkesedssnipan och ett på Hugnsåsen i Köla. 

Sagan berättar, att en jätte, kallad Hobergsgubben, kom kli- 
9 Ernvik 
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vande häråt, varvid han tog tre kliv i sänder. I Hugnsåsen slog 
han sig ned. 

Sagesmannen minns hela sagan om Hobergsgubben, sådan den 
utformats i gamla folkskolans läsebok. 

Även på Gubberget i Sättra, Älgå, finns ett ber g jätte fal, ett märke 
efter en stor fot. 

Per i Trångstaberget (Glava) och Tor i Lönnkullen (Karlanda) 
var bröder. Den ene var rik, han hade mycket kött och mycken 
lax, men den andre var fattig. 

Per var vådligt snäll vid hästar. Vid kapplöpning från kyrkan, 
som befolkningen brukade anordna vid jultiden, lirkade Per bort 
selpinnarna, »så vesse häster slapp anstränge säg så möe». 

A. G. J. K., Älgå, f. 1863. Uppt. 1944. 

Anders i Djufsheden (Silbodal) var ute en vinternatt och åkte 
i släde. Vid Käringberget i Älgå såg han då en jätte så stor, att 
han »såg himlens stjärner imella ben'a på jätten». Jätten gick 
framför honom på landsvägen och försvann snart. 

G. E., Älgå, f. 1906. Uppt. 1944. 

»På Lönnkullen i Mörtnäs, Karlanda, trivdes varken häst 
eller ko. 

— Dä allri lönt du har hästen där, brukte Gustaf Eriksson, 
min svärfar, segge, för där trivs inga djur. 

Lönne-Tor bodde där. Den talte di allt så möe öm på den ti'a, 
men dä ha ja glömt, va di då sa'e». 

E. S., Karlanda, f. 1869. Uppt. 1943. 

Bergfolk 
»Bergjätten i Hovdaneåsen (Köla) velle flötte te Kroksåsen i 

Växvik. Då fråge han ägarn te Nylandstäppa, öm han feck färe 
över hans'es havveråcker mä kröttra. Då svare han, att dä feck 
han, öm han skar unna havvern. På natta hörde di, nä jättene 
skar, att den ene sa'e te den annre: 

'Binn å gör bann 
du lelle görvamm.' 

Ä på möran va täppa färdisku'ern» (jfr s. 11 157). 
0. S., Köla, f. 1862. Uppt. 1952. 
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Anders i Djufsheden var i skogen på tjäderlek. Han hade gjort 
sig en varme och ämnade övernatta i skogen. Om en stund bör-
jade det »skrike å pipe öt alle höll i berge». Han hade tänt elden 
på en bergås i Björnbergen, Silbodal. Han brydde sig först ingen-
ting om väsendet, men skriken fortsatte. Två gånger blev han till-
sagd att flytta på elden, »men han va stön'ete å velle fell inte 
flötte varmen». Men när det skrek för tredje gången, att han 
måste flytta den, och han ändå inte gjorde det, då small ett skott 
ur bössan. Han laddade om den, men för varje skott han lade in, 
så small det. 

Till slut blev han arg, flyttade elden till annat ställe och sade: 
— Nu kan du skrike å pipe bäst du ven! 
»Men di vart allt husbönn för'n i alle fall, för han lytte ju ha 

bösja ladda. 
Då va fell bergfölke, han råke ut för». 

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

»Min far bodde söm gösse på Kasserstorp (Älgå). Han valle kor 
å får på Mickelshöjden å hade en kammerat mä'ssä. De roge säg 
mä te å tulle sten utför berge. öm e stönn, jamt i solgangen, börje 
dä dunnre så förfäli, dä skok hele berge, så dä alldeles darre. 

Då la di te bens, förstår säg, krött'ra åg, för di hade åg känning 
tå'et». 

Fadern var född på 1840-talet. 

C. J. F., Älgå, f. 1872. Uppt. 1943. 

»För mer än 80 år senna va mi mormor, Kajsa Ersson ve Nolare 
örsjö'en, inne på ett ställe i Ränkesed å tiggde. När dä ble fattit 
för döm, söm bodde ve örsjö'en (i Älgå), bruke di gärne gå te 
Ränkesed å tigge, för där va di rike. 

Ho kom in i går'n Rösa, å då berätte di där, att dä en gang 
hade komme in e bergjättekäring. Sjal sa ho, att ho bodde i Sni-
pan. Hon såg ut söm e vanlig käring. Ho ba te få låne smör-
kärna, å då sa ho: 

Käre grannemora mi, 
får ja låne dunnrecka di, 
för mi ha gått isönner. 
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Ho feck låne smörkärna, å när ho kom tebaka må kärna, så va 
ho halv tå smör. 

Dette berätte mormor många gånger». 
H. A., Älgå, f. 1885. Uppt. 1943. 

Samma sägen berättas av flera sagesmän med smärre varia-
tioner: 

»Gulle grannemora mi, 
får ja låne pumpefecka di. 

När ho kom tebaka må kärna, så geck ho inte in i stuga, utta 
ho la'e kärna på nolsi'a tå take». 

»Gulle grannemora mi, 
lån må fortedocka di, 
forte tur å forte ti (ur och i), 
så ja får e litta ri (stund), 
du ska få like go igen'na». 

E. R., Älgå, f. 1870. 
E. R., Älgå, f. 1879. 
Uppt. 1942. 

»En a'en gang kom då e jättekvenne te ett ställe. Ho va väldit 
stor. Ho kom in i köke å feck se små barn i vagga. Då feck ho 
onne aninger öm, hur då könne stå te hemme när säg, så ho kaste 
di lange brösta övver axlene sine å sa: 

Vagga valt 
å barna brann, 
varkunna mäg! 

Å så sprang ho hem. Ärne (ärendet) sett hann ho allri uträtte. 
Dä va vanlit förr, att jätter kom te stug'ene å velle låne saker å 

ting. Di va allti vänli'e, öm en va vänli mot döm». 
E. R., Älgå, f. 1879. Uppt. 1942. 

Sagesmannen erinrar sig mycket väl, att de gamle i Gränsjö, 
Älgå, brukade tala om ber gdösa, men vad de åsyftade därmed är 
oklart. När jag så berättade för honom, att det var en bergkvinna, 
som kunde hålla kvar korna i skogen, om de inte hämtades hem 
före solens nedgång, och att hon hängde sig på ryggen på folk, 
så de inte orkade gå, log han igenkännande. Sådant hade han 
som barn hört berättas. 

E. R., Älgå, f. 1870. Uppt. 1945. 
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»Mi mormor dog ömkreng 1909. Ho meste en gang bå e ko å e 
kvige i skogen. Då geck ho opp på ett berg å roppe: 

— Då inga rå må, öm di behöller kviga, bare jä får igen ko'a! 
Strax därätter feck ho se ko'a i e dråg i närheta tå berge». 

A. K., Älgå, f. o. 1900. Uppt. 1943. 

Troll 
I Käringberget, beläget utmed vägen Sulvik-Gränsjö i Älgå, 

bodde troll. Innan nya landsvägen drogs fram 1912, gick gamla 
vägen tvärs över berget. Vid det nya vägbygget sprängdes det 
sönder. 

Bergjättekäringen, som bodde där, var hetrbegddd över hela 
kroppen, liksom för resten alla troll ansågs vara. 

I det berget blev en person en gång bergtagen. 
A. K. N., Älgå, f. 1873. Uppt. 1944. 

En gosse blev bergtagen i Käringberget i Älgå något år före 
år 1814. Han var ute för att leta efter kreaturen, som han gätade. 
På morgonen dagen efter fann man honom sittande på berget. 
Han berättade då, att han hade varit inne i berget, »å där va så 
grant, så dä va en levande förskräckels», sa han. 

Där bodde bergtroll, sade de gamle. 
E. R., Älgå, f. 1870. Uppt. 1944. 

Sagesmannens syster Kajsa, gift med Johannes Mattsson i Kas-
serstorp, Älgå, var ensam hemma en kväll. Barnen låg och sov. 
Då hörde hon ett så väldigt grant strängaspel »som tå flere fäjoler 
komme tur lelle berge strax ve uthusa». 

»Di gamle där i Kasserstörp hade sett ett brudfölje e messöm-
mersnatt eller söm ett slags bal, söm di hade där i berge. Dä kom 
falk tur berge, en hel hopper söm va så grant klädde. Di spelte 
så grant å di drog iväg östöt i skogen». 

A. G. J. K., Älgå, f. 1863. Uppt. 1944. 

I Trolldalen nära sjön Tvängen i Silbodal har det bott troll i 
gamla tider (VFA: 15). Ett litet berg i Västra Skyberg, Älgå, har 
en inbuktning, som folk på platsen kallar Jättesänga och Berg-
jättesänga. Berget heter Trolldalsberget och trakten kallas Troll-
dalen. 
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På gården Grinsbols ägor i Älgå heter en plats Trollhålet, be-
lägen nära Ulvdalarna. 

Trolltjärn ligger i delet mellan Lysås och Mörtnäs i Karlanda 
socken. En bäck rinner från tjärnet och norrut till Sundtjärnet. 

Ett torpställe, nu utlagt, låg där i närheten och kallades Troll-
myren. 

I Taskeberge i Kroksåsen (Köla) ska dä väre en skatt gömd. 
E pige geck där mä ko'ene å feck se gullpigger hänge där i 

Taskeberge. Ho tog flere sånne i sköppa (förklädet) mä hem. Men 
nä ho kom hem, så va dä hare kötter (grankottar eller tallkottar). 

På samme ställe men oppå berge va två djärve karer e mes-
sömmernatt å lete ätter skatten. Di såg'en allt åg, men di såg 
också så möe könstiheter, djur å tocke, så dä va inte lönt te tige. 
Dä vart så löjlie föreställninger, så di feck svårt å hölle sä för 
skratt, men di va tvongne å hölle tösst. 

Men så kom där e käring åknas ätter e höne, å ho slet å drog 
å kärnga sa: Må jä hinner, må jä hinner? Men då vart dä för 
mö'e för en tå gubbane, så han örke inte tige utta sae: Å i hell-
secke du hinner! Men då vart skatten borte för döm. 

0. S., Köla, f. 1862. Uppt. 1952. 

En piga gick förbi Taskeberget en midsommarnatt. Där såg 
hon granna ispiggar, men de visade sig vara av silver. Hon bröt 
raskt av så många hon förmådde bära i kjolskoppa och sprang 
hem och talade om vad hon sett. I detsamma blev silverpiggarna 
förvandlade till grankottar, ty solen hade inte gått upp, innan hon 
förrådde hemligheten. 

0. S., Köla, f. 1862. Uppt. 1948. 

»Emil Boman i Boda, Skillingmark, har berättat följande sägen 
för mig. I berget vid Risvattnet öster om Boda i Skillingmark finns 
en skatt gömd i en stor järnkista. En höna sitter på locket och 
vaktar skatten. En gång var en person där och försökte få bort 
hönan med läsning. Han läste och tvingade hönan ända ut på 
yttersta kanten av locket, men sen vart han bet. Där stannade 
hönan och sprutade etter, och skattkistan den försvann». 

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

»Två brö'r te far min låg ve Mickelstjarn å hade gjort säg en 
varme. De va ute på fjärånnlek (tjäderlek), förstår säg. 

Då vände den ene säg öm å feck se ett förskräckeli grant frun-
timmer. Ho va jamt så dä glittre tå'a. 

— Ser du dä granne fruntimre? sa han te den annre. 
Men då vände ho på'ssä, å då såg di e lang korömpe. Då la di 

te beninga». 
C. J. F., Älgå, f. 1872. Uppt. 1943. 

Löf-Anners, far te Löf-Fridolf, han lever än å bor i Lövänga 
i Takene (Köla), han såg skogsråa, han. Di va två stöck'na. Bort-
ve örtjarne såg di skogsråa. Ho va så förskräckeli grann, men 
när ho råke te vänne på'ssä, så di feck sa baken henn'asses, söllö, 
så hade ho e hästerömpe, söllö. Då förstog di, att dä va ho». 

K. A., Älgå, f. 1869. Uppt. 1943. 

Samme sagesman har berättat följande: 
»Gubben på Ramla (Karl Eriksson f. 1855) å Lina å en te va 

ute i skogen å plocke bär. Di plocke krösbär ve Salstjarne. Di 
kom te prate öm skogsråa, å dä föll döm in te roppe på'a, söllö. 

— Äddä nöga skogsrå här, så kom fram! skrek di. 
Å ho kom allt, söllö. Ho va hög söm e fure, å ho ble höger å 

höger, söllö, ju nämmer ho kom. Ho kom så fort, så sten å grus 
jamt sprute å for i himmelens sky, söllö, å dä vren å vröle ikring'a, 
söllö. Sen vart ho borte. 

Men jä ska löve däg, di tuk fort te ben'a, å senna skrek di allri 
mer på skogsråa». 

En annan sagesman skildrar en liknande händelse i delvis andra 
ordalag: 

»Det hände i Fröbolsskogen. Sällskapet utgjordes av 6-7 poj-
kar och flickor, som var ute på bärplockning. De ropade på skogs-
rås och hon kom sättande. 

— Skogsråa hade flere olike slags kjoler, unnerst den längste, 
därövapå en litte körtere osv. Uttapå alle disse kjol'ane hade ho 
en ryslit kört, söm geck litte ne'om live. Ikring live hade ho 
häng'enes flere store å små pöser uttå tyg. 1 döm hade ho fell en 
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del saker. En väldi stor mun hade ho mä en tom (tum) lange 
täner. 

Ho for förbi döm, så dä vren, å ho vröle, å dä geck söm fuggern, 
så sann å sten jamt sprute ikring döm. Di vart så rädde, så di 
ränne så möe di örke å skrek öm varannre». 

K. E., Järnskog, f. 1860. Uppt. 1943. 

En annan sagesman, född på Ramla, beskriver skogsråns kläd-
sel: klänningen var »belagd med en mängd knyteliknande påsar, 
längst ned stora och uppåt allt mindre. Hon var också mycket 
storväxt. Hon kom farande utmed en liten fågelstig, där någon 
hade satt upp giller. När hon hunnit förbi det i föregående upp-
teckning omnämnda sällskapet, visade hon sina stora långa tänder. 

A. E., Järnskog, f. 1898. Uppt. 1943. 

»Ja hörde en gång en uvanle vacker sång i skogen. Dä va sent 
i juli måne, å ja va å lette ätter ko'ene näre Jons' kölbötten. Där 
finns ett litte bratt berg. Sången kom liksöm unnerifrå berge, 
töckte ja. Den va lang å vemodi å väldit vacker. 

Först trudde ja, att dä va e grannmore, söm sang å söm va ute 
ätter krött'ra. Men ve hemkomsten fråge ja henne, men ho hade 
inte vure ute, inte heller ko'ene hennas. 

När ja kom hem, hade ko'ene minne också komme hem. Dä va 
skogsråa, söm sang». 	E. R., Älgå, f. 1879. Uppt. 1942. 

»Bengtes-Nils på Fjällsätern såg skogsrån många gånger. Hon 
var så grann, så grann, så jag får aldrig mer se en sådan vacker 
kvinna, sade han. 

Hon brukade värma sig vid elden och till tack visade hon ho-
nom, var någonstans tjädern satt. Hon var alltid hygglig, sade 
Bengtes-Nils. 

En natt var en yngre broder med honom på tjäderlek. Då de 
hade tänt upp elden, hörde de en underbar musik eller sång i stil 
med orgeltoner men inte lik en människoröst. Det sang bortom 
myren så vackert, så jag får aldrig mer höra maken, sade han. 
Men brodern blev rädd. Själv blev han dock inte rädd, för hans 
far hade försäkrat, att det fanns ingenting farligt i skogen. Men 
den yngre brodern ville aldrig följa med Bengtes-Nils till skogen 
efter denna upplevelse». 	0. 0., Järnskog, f. 1886. Uppt. 1952. 
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»Skogsrån såg ut som en fin dam, sa de, och hon hade nydeli 
hår, men så hade hon en lang kohale efter sig baktill. Den pas-
sade hon sig nog för att visa fram för dessa fyrene, som hon var 
så intatt i». 

Skogsrån var ute om natten och höll bröllop. Hon hade lagt sig 
ut för en ung man, sa de, de hade stämt möte vid Vasstjärnet. 
Han kunde inte slita sig ifrån henne, för han blev så intatt av 
henne. Men så kom han att få se, att hon hade kosvans baktill. 
Då blev han rädd. Någon måste hjälpa honom att komma fri från 
henne, för det skulle vara nästan ogörligt att slippa ifrån henne. 

A. H., Älgå, f. 1871. Uppt. 1944. 

»En kär vart för långe senna bergtuken tå e skogrå. En gang 
frågte han henne, hur han skulle bäre säg öt för te å få hem 
tju'ern öm kvä'el. Tju'ern velle inte gå hem, sa han. 

Du ska ta tjursbast å leljerot å binne öm halsen på'en, så 
går han hem. Men fa'en tar mäg, söm lärde däg bot, sa hon. 

När han feck tefälle, bant han dette kring sin egen hals i ställe, 
å senna feck ho ingen makt mä'en. Han hörde, hur ho geck oppi 
ås'ane öm kväll'ane å roppe: 

Fa'en tar mäg, söm lärde däg bot!» 
A. K. N., Älgå, f. 1873. Uppt. 1943. 

»En gubbe ifrån Djuf i Silbodal berättade en gång, att han gick 
i skogen och letade efter hästarna. Då fick han syn på ett stort 
vackert gärde och därintill en stuga. Han gick dit, för han var 
både trött och hungrig. 

Där bodde två kvinnfolk, ett gammalt och ett ungt. Det unga 
fruntimret tog en bägare och ämnade ge honom något att dricka, 
men han tvekade att ta emot drycken. 

Drick du, sa den gamla, det är dotter din, som bjuder. 
Å, det kan det väl inte vara, svarade mannen. 
Minns du inte, vad du drömde när du låg på berget vid 

Stensvattnet? Hästarna har du i Svarthålsdrågen. Men du ska inte 
se dig om, när du går ut härifrån, förrän du kommit utanför 
skyggården. 

Men han kunde inte motstå frestelsen utan såg sig om i alla 
fall. Då var han alltjämt vid Stensvattnet, där han nyss befunnit 
sig, innan han gick in i stugan! 
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Han hade legat där på berget och drömt, att han parade sig 
med en skogsrå, och hon hade själv påmint honom om drömmen. 

Gustaf Eriksson i Mörtnäs och Isak Olsson i Djufsheden var 
ute på jaktstigen och befann sig i Slärtegssätern, Järnskog. Om 
natten, strax innan tjädern började spela, steg Isak upp och gick 
ut. Gustaf låg vaken och såg, då han gick. Efter att ha varit borta 
en stund, kom han in i sätern och lade sig. Då frågade Gustaf: 

Men vad hade du för dig ute så länge i jons? 
Jag har inte varit ute, sa Isak. 
Jo visst var du ute. Känn på dina strumpor, om de inte är 

våta. 
Gustaf hade lagt märke till Isaks våta strumpor, som gjorde 

märken på golvet. 
Nej, våt kan du vara själv, sa Isak förargad. 

Men Gustaf steg upp och kände på strumporna. De var alldeles 
genomvåta. Isak hade blivit lockad ut i skogen av skogsrån, fast 
han inte själv visste om det. 

En höst visade sig skogsrån gång på gång. Det var på 1880-
talet. Varje gång skedde det i en och samma trakt av Karlanda 
socken också. 

Jag var en vår ute på jakt. När jag lade mig till natten, bru-
kade jag alltid ha bössan hos mig i närheten av elden. Om en 
stund vände jag på mig, för jag blev för varm på ena sidan och 
ville värma ryggen. 

Då fick jag se ett kvinnfolk stå vid elden. Ansiktet såg jag inte, 
men hon var klädd i en kort grå tröja. Då kom jag ihåg, att jag 
hade hört talas om att man kunde lägga sig ivägen för skogsrån, 
så jag tänkte, att jag kunde ju flytta på mig. 

Jag tog bössan och gick ett stycke, sådär hundra meter eller 
så. Jag tände upp en eld där också. Hela tiden såg jag, att hon 
stod där, och hon dröjde där en god stund. Sedan försvann hon. 
Detta är verkligen sanning. 

Samma höst satt en familj inne i sitt skogstorp i närheten och 
tittade ut genom ett fönster. Utanför fönstret gick kreaturen på 
bete. Då såg de skogsrån komma och lägga ena handen över ryg-
gen på en ko, luta sig ner och se på ljuvret. Ögonblicket där-
efter försvann hon på släta åkertegen. 
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Senare på hösten befann jag mig på jakt vid norra änden av 
Gravtjärnet, nära samma plats, där jag förut sett skogsrån. Denna 
gång stod hon vid en bäck. Hon lutade sig ned, som om hon höll 
på att tvätta kläder i bäcken. Jag trodde, det var Marta på Heden, 
som bodde där i närheten. Jag tänkte, att hon tvättade lakan. 
Men det var skogsrån. Hon var klädd på samma sätt som förra 
gången. 

Jag vinkade på hunden, för jag hade lärt honom, att när jag 
vinkade, skulle han komma. Hunden kom och vi gick över bäc-
ken längre upp, men hunden märkte inget konstigt. Jag tittade 
mig om nedåt bäcken och grunnade på om det verkligen var ett 
vanligt fruntimmer. Men då var hon borta. Då gick jag dit. Mar-
ken vid bäcken var sumpig, men jag kunde inte finna ett enda 
fotspår. 

En gång till visade hon sig nära Gravtjärnet den hösten. Men 
sedan Marta på Heden hade begravts, visade hon sig inte mera». 

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

Isak i Djufsheden och flera andra var på jakt. Isak såg skogs-
rån på en älgjakt. Vid Yxsjön gjorde de upp en eld. Om en stund 
kände Isak, att någon nöp honom i tårna. Då såg han skogsrån. 
I ansiktet liknade hon urgammal tallbark, hon såg ut att vara 
flera tusen år gammal. 

— Du ska inte söke älgen på denna si'a sjö'en, utta han ä på 
annre si'a sjö'en, sa hon. 

Och mycket riktigt, där fann de sedan älgspår och lyckades 
skjuta en älg. 

Else-Magnus och Kalle på Mon var ute och letade efter krea-
turen. De såg dem inte och började locka på dem. Men då såg de 
ett grant fruntimmer, som de först tog för att vara Maja på Sjö-
backen. Hon sa: 

— Di ska inte locke, och så gick hon bakom en vedhög, som 
låg där. 

De gick fram för att se närmare på henne och tog vägen på var 
sin sida om vedhögen, så de möttes på baksidan. Men där fanns 
varken fruntimmer eller spår efter någon. 

K. P. 0., Silbodal, f. 1883. Uppt. 1944. 
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»En gång träffade Alfred på Häggetorp skogsråa. Hon talade 
om var han skulle finna en skatt. Han skulle gå till Gladåkers 
bruks gamla gruva, strax norr om östra järngruvan skulle han 
finna skatten, om han sökte vid en viss stubbrot. 

Inte fant jä nögen skatt, sa Alfred, men en malmeklomp, 
dä fant jä, å dä en tämli stor, å dä, å dä va allt där ho sagt åg, 
å dä, å den va tämli tong åg». 

H. M., Älgå, f. 1899. Uppt. 1943. 

»Min far berätte, att dä va en kär, söm skulle gå över Sjumila-
skogen. Han kom te ett tjarnhöl, å där hade skogrå'a koke väl-
ling. Han ble bö'en (bjuden) te äte välling. Då sa han: 

Har di (dere) n'öge mer, än di äter öpp i ett mål, så kan di 
gömme te näste mål. 

Skogsrå'a sa: 
Hade jä vete dä förut, så hade bå Lippan å Snölippan levt i 

da, för di åt ihjal säg på välling». 
C. J. F., Älgå, f. 1872. Uppt. 1943. 

I Masthultbacken i Älgå hände det drängen Tullman på 1840-
talet, att en stor skogsrå, som var grann i ansiktet, tog både häst, 
karl och släde och kastade upp dem i en talltopp, som låg nära 
vägen. Han var inte snäll vid hästar, den drängen. Han hade råkat 
slå hästen och svära över den just då. Och det dugde inte». 

A. 0., Älgå, f. 1878. Uppt. 1944. 

»Anders på Ramla var på fågeljakt. Han fick se en orrhöna och 
sköt skott på skott, men den dog inte. Då fick han se »e fin 
mänske» stå vid trädet. 

Hålles ska jä gäre, när jä skjuter bom seså'nen? frågade 
han henne. 

Du ska ladde mä tjursbast å leljerot. Den onne ska ta mäg, 
söm lärde däg bot, sa hon och försvann. 

Sen dess sköt han aldrig bom mera med den laddningen i 
bössan». 	 A. E., Järnskog, f. 1898. Uppt. 1944. 

»Vid solförmörkelsen 1914 var Emil i Våldalen ute på fågel-
jakt, det talade han om för mig så många gånger. Det var borta 
vid Käringbäcksåsen väster om Gladåkersjön. Han satte sig där 
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och betraktade solförmörkelsen, för det blev alldeles mörkt i sko-
gen och hundarna kom intill honom och var rädda för detta mörk-
ret, kan du veta. 

Men så kacklade en orrhöna alldeles i närheten, och en av 
hundarna rände iväg, vet du, och han fick upp ett väldigt stort 
orrhönsyngel (en kull). Emil smög dit och tänkte skjuta en hel 
hop, men i detsamma kom det fram ett fruntimmer och gick bred-
vid orrungarna. Han tyckte, det var Stina vid Kopparbäcken, men 
strax efter tyckte han det var likt att vara den ena käringen efter 
den andra av de han kände. Då förstod han ju, vem det var. Men 
av fåglarna fick han ingenting, för hur han än försökte att kom-
ma i skotthåll, så for de och flaxade åt alla håll, så aldrig ett liv 
fick han». 

G. E., Älgå, f. 1898. Uppt. 1944. 

»Emil i Våldalen sköt en gång på en stor tjädertupp, som satt 
i en alldeles slät fura nära Våldalen. Emil lossade elva skott på 
tjädern, men det gjorde inte den minsta skada på den. Han stod 
ändå under tallen och sköt. När alla skotten var slut, ställde han 
bössan bredvid tallen och kilade hem efter ett kulskott. Tjädern 
fick även det skottet och föll därav ned på marken, men där fort-
for den att spela som förut. 

Men så rände hunden iväg och bet ihjäl tjädern. Emil hade 
skjutit tjädern åt en god vän och granne, som skulle få främ-
mande och äntligen ville bjuda på tjäderstek. 

När dennes käring skulle plocka fågeln, bad Emil henne se 
särskilt noga efter, var skotten hade träffat den. Han ämnade inte 
begära betalt för den, för säkert var den illa sönderskjuten. 

Men käringen hans fann bara en liten blåaktig fläck nära invid 
huvudet, det var allt. Inte ett märke efter haglen eller kulan. Så 
nog förstår man, vems den tjädern var». 

G. E., Älgå, f. 1898. Uppt. 1944. 

»Dä va en tå gubb'ane i Mörtnäs, ja ä inte kar te höge, åcken 
tå döm dä könne väre, öm då könne väre han i Kärra, söm hadde 
gått öt skogen på fuggeljakt. Han hadde gått öm kvä'el å gjort 
sä en varme i skogen, vett du, å låg där å passe varmen. 

Så råke han te å tette opp å feck då se ett grant fruntimmer, 
ja, ho licksom slog där mä en gang å ställde sä å tette på'en. Å när 
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han feck öga på'a, så sa ho: »Vafför legger du här, här finns inte 
en fuggel å få.» Då frågte han, var fuggern höller te, å då svare 
ho hömmen: »Den ä tusen bösjhöll härifrå», å så peckte ho St 
ett höll i skogen. Å jaggu va fuggern där ågg». 

E., Älgå, f. 1898. Uppt. 1944. 

»Ve Baggetörpshugget övaför Baggetorp (Älgå) såg Maja Berg-
man skogsråa mä kröttersdrefta si. Dä va sex kor, allihopp like 
grå te färgen å like små. Alle hade bjäller å like bann öm halsen, 
å varenda ko va helt lik di annre. 

Skogsråa geck före å konna kom ätter, å alle va töste. Bjäll'ene 
hördes inte, men Maja såg döm. 

Kajsa i Gäddemyren såg en gang e likedan kröttersdreft ve 
Gäddemyren». 

A., Älgå, f. 1885. Uppt. 1945. 

De som bodde vid Norra Örsjön (se s. I 43) såg och hörde 
skogsrån, som var ute med hela kreatursdriften sin. Det hade de 
hört som bodde på Gröna vallen. De hörde också bjällror och väl-
digt långa kreatursdrifter komma genom skogen. Det var skogs-
rån, som var ute med alla kreaturen sina, sade de. 

A. H., Älgå, f. 1871. Uppt. 1944. 

»En skötte feck en gang se e älgeko, söm skogsråa satt å mjölke. 
— Du får inte skjute ko'a mi, sa ho. 
Han förstog, att dä inte geck an. Dä hade blett falit dä, vett du». 

N.A., Järnskog, f. 1866. Uppt. 1947. 

»Simma (s. II 57) ble bedd å frälse e ko, söm sprang runt runt 
kring en tocken Mame di kaller i en mösse. Dä va neanför Brase-
rud öt Sundstatjärnet te. Ko'a rände runt allt i ett, allt i ett å 
kaste huvve opp på ryggen å stanse naggre ögonbleck å skrek. 

Simma han arbete mä ko'a en halv dag, han skulle mä all makt 
bli husburm, men han geck bet. 

Då geck han ätter far min på Veckerud (Veckern, s. I 9) å velle 
ha hjälp. Han talte öm, vecke öde han va ute för, å att han va för 
sleten (trött). 

— Ja, jä ska bli mä å hjälpe däg mä dette, sa far. 
Han tuk mä'ssä trevigt selver (en silverring som använts vid 
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tre vigslar), söm han skavde tå å la i sköte. Så sköt han övver 
ryggen på ko'a, å änne mä ett, ho stante mä en stupa gang. 

Di sa'e, att ko'a hade vure ute för skogstjur'n. Gumma, söm 
ågde ko'a, bodde på Näset» (Karlanda). 

N. A., Järnskog, f. 1866. Uppt. 1947. 

Vattenväsen 

De gamle hade mycket att förtälja om övernaturliga väsen, 
som höll till i sjöar, älvar, forsar och skogstjärnar. Näcken, sjörån 
och forsgubben såg man i sjöar och tjärnar, medan forsgubben 
visade sig vid forsar i älvarna. I sägnerna skiljer man inte alltid 
mellan näck och sjörå, inte heller mellan näck, forsgubbe och 
tomte. Om någon t.ex. höll kvarnen igång på förbjuden tid, 
kunde den stoppas av både näcken, forsgubben och kvarntomten. 
Detta väsen brukade sätta sig grensle på kvarnhjulet. 

Benämningen strömkarl förekommer inte på Glaskogen, där 
heter det alltid forsgubben. Näcken kunde uppträda i skepnad av 
en häst eller en gammal enögd gubbe. Om övriga vattenväsens 
skepnader får uppteckningarna ge besked. 

Ont frd vattne hyste man skräck för. Om man måste gå över 
bäckar eller älvar efter solens nedgång, måste man ha försäkre 
sig mot de onda väsen, som man tänkte sig bebodde vattnet. Ny-
födda barn var det särskilt farligt att bära över vatten. Inte 
heller fick man bära t.ex. nymjölk efter en kalvko eller pannost 
och nykärnat smör över rinnande vatten utan att skydda det. 
Dricksvatten tog man oftast in före solens nedgång. Nödgades 
man någon gång bära in källvatten sent på kvällen, försummade 
man inte att köra en brinnande sticka i vattenbyttan. 

Näcken 

Köjen kallades en kolare vid Åtgå gamla nu nedlagda järn-
bruk. Han hette Olof Andersson och var född 1828. I yngre 
dagar var han fiskare och tjärbrännare. På grund av att han 
ständigt höll till i kojor, som han hade uppfört runt sjöarna på 
Älgåskogen, fick han heta Köjen. Hela sitt liv bodde han i 
dylika kojor. 
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Sina sista år tillbragte han i egenskap av rotehjon hos Marta 
på Brobacken (s. I 44) och hade därförut bott en kort tid i en lill-
stuga i Glasnäs som rotehjon. 

Enligt en sagesman, som ofta hade träffat gubben, »va han så 
förfäli etter (ettrig till humöret), så dä va söm te tänne ell på 
krut». 

Kajen hade sett näcken och andra naturväsen. I följande 
ordalag skildrade han ett möte med näcken för en av mina sages-
män: 

»När jä bodde ve Älgesjö'en, så hade jä lagt ut näta på östsi'a 
Hästö'a. Di feck ligge i två nätter, för dä va på höstsi'a. 

Öm möran vö sjuti'a rodde jä dit å tok opp näta, men när jä 
tok opp dä siste, så kom dä opp ett hästehuvve. Då va krit'ane 
vitt mä lang svart man, öga va store söm kaffeköpper å båten 
helt på å välte för mäg». 

Sagesmannen, som var en spjuver och ville retas med gubben, 
frågade så oskyldigt, om det möjligen kunde vara så, att en häst 
från någon närliggande gård kom simmande mot Hästön. Men 
då blev Kajen arg: 

— Du ä allt förbannat dom! Dä va själve fa'en, dä va näcken, 
öm du ha hört talas öm den». 

Näcken uppträdde dels i människogestalt, dels i hästskepnad 
(se s. 1144). Även som spelman visade han sig (s. 1147). 

Mor till Isak i Våldalen (Älgå) gick en gång till Gladåkersjön 
för att bada. Under badet grep plötsligt något osynligt väsen tag 
i henne och höll henne fast. Detta hände i hennes ungdom. Hon 
skrek på hjälp. Som tur var kom en man från gården Glasnäset 
gående och fick se, att det var näcken, som drog iväg med henne. 
Han kastade sig i vattnet och vadade ut till henne. Hon hölls allt-
jämt fast, men sedan han läst Fader vår, lossnade greppet och 
han kunde bära upp henne på land. 

Näcken kunde förorsaka sjukdom hos de badande. Blev någon 
sjuk efter ett bad i öppna sjön, sades det, att han hade fått näck-
sjuken. 

Näcken var farlig både för äldre och yngre personer. »Näcken 
va esammen å velle gärne ha säg e fru, så kvennfölka lytte passe 
sä fö'ern. Han skulle väre fali för barn. Di brukte skrämme barna 
för näcken». 
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Att efter solens nedgång gå över bäckar och älvar med små 
barn var mycket farligt. Om man någon gång blev tvungen där-
till, slängde man först en brinnande sticka eller dylikt i vattnet. 

»Bror min, som var född 1896, bars till Järnskog för att vacci-
neras. När de på hemväg kom till Dammtjärnet vid Dammängen 
och gick över bäcken, som rinner från tjärnet, började ungen 
skrika förfärligt och höll på länge. De trodde att han aldrig skulle 
sluta. Det var sent på kvällen, så solen hade gått ned. Efter den 
bäckövergången vart han aldrig frisk. Inte lång tid därefter dog 
han». 

I Björsviken vid Korpberget och Predikstolen, ett berg, ser det 
dystert och mörkt ut. Där har de sett näcken fara omkring med 
en halv hatt på huvudet och i en halv båt. 

Abels mor och moster Ulla var i unga dar vid B jörsviken och 
letade kräftor tillsammans med en hel del andra ungdomar. De 
pratade och skrattade väl lite för högljutt, för rätt som de gor-
made, kastades Ulla långt ut i viken, och lika fort kastades hon i 
land. Detta hände på 1860-talet. 

De band näcken genom att kasta sten på det sättet, att stenarna 
föll i vattnet och åstadkom ett visst ljud, »dä skulle slö söm ett 
vesst ljud över stenen i dä ögonbleck den tog vattne, så dä sa klass 
kört å hårt». 

»Då sa de gamle, att di bant näcken». 
A. 0., Älgå, f. 1878. Uppt. 1944. 

»Näcken i lann å jä i sjö'en, brukte mor mi segge, när vi va te 
sjö'en å bade å tvätte klä'ene. Så tuk ho vatten mä ene hanna 
tre gånger å kaste opp på lann, männas ho sa'e dette. Senna va 
dä inte falit». 

De som bodde vid sjön Glaåkern, smederna och övriga, lärde 
sina barn att akta sig för näcken, när de badade. Man fick lära 
sig att hugga kniven i stranden och säga: 

Nek, nek, 
mor di va en nåltjyv, 
far din va en ståltjyv, 
så langt ut i hö'ern söm så 
tör ingen tå oss gå. 

10 Ernvik 
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»Hö'ern» var en hö!, en fördjupning i sjön, där man brukade 
bada. I stället för »hö'ern» kunde man också läsa »sjö'en». Stenar 
skulle kastas så långt ut, som man ämnade vada eller simma. 

Man kunde också binda näcken genom att sticka ned en stor 
spik i sjöstranden eller på grunt vatten. När man efter badet drog 
upp kniven eller spiken, löste man näcken igen. Samtidigt ropade 
man »ho» eller »hej». Meningen med ropet var, att så långt det 
hördes skulle det utgöra hinder för näcken att taga de badande. 

Näckbett och älvablåst kallades de sjukdomar, som blev följ-
den av näckens osynliga bett. De efterlämnade inga märken, men 
sjuk i feber blev man. 

Näckrosor fick man inte plocka, det skulle vara farligt, för då 
kom näcken och drog ner den som plockade dem och vred nacken 
av dem. 

De som hade sett näcken sade, att han for omkring i en röd båt, 
som var halv och öppen baktill. 

Andra sagesmän anför en läsning av något annat slag. En kniv, 
en skomakarsyl, en spik eller en stålkam skulle stickas fast inte i 
sjöstranden men i det grunda vattnet och på det sättet, att vattnet 
inte slog över hela knivbladet, sylen osv. Sten skulle kastas långt 
ut i vattnet och läsningen ansågs binda näcken vid stenen: 

Näck, näck, 
far din var en ståltjuv, 
mor din var en nåltjuv, 
när jag sätter stål i lann, 
blir du så långt från strann. 
som detta ropet höras kan, 
ho haggla! 

En variant av läsningen lyder så: 
Näck, näck, 
mor din var en nåltjyv, 
far din var en ståltjyv, 
när jag sätter stål i lann, 
stannar du så långt från strann 
som nie kärnger skrike kan 
ho, ha, langt ut i sjö'en. 
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Om en märr efter betäckning får syn på näcken, innan fostret 
för första gången har rört på sig, »inna då blir kvekt för mara», 
skall fölet bli brokigt till färgen. 

Denna föreställning sammanhänger med att man ansåg näcken 
uppträda i skepnad av en brokig hingst. 

»Näcken brukte väre framme å spele öm messömmersnatta. 
När ongdom'ene va ute å danse, så brukte di höre hömmen spele. 
Dä skulle väre så vackert. Han såg ut söm ett manfolk». 

Instrumentet var alltid fiol. 

»Det är flera på denna ort (Älgå), som påstått sig ha sett och 
hört näcken spela. Det var en änka, som bodde vid Norra (»sjön, 
hennes namn var Maja Johansson, född 1840 på ett litet torp, 
sam hette Gäddmyren. Gummans berättelse skall jag här återge, 
alldeles som jag själv av henne hört den. 

I den nämnda sjön finns en liten holme, som kallas Svarthol-
men. På denna holme satt näcken och spelade vid solnedgången. 
Detta såg och hörde hon flera gånger under sommaren. Han var 
alldeles vitklädd och såg ut som en vanlig karl, sade hon. 

Det bodde tvenne familjer till nära hennes stuga, hon förmådde 
inbilla även dem, så de påstod med bestämdhet att de hört näcken 
spela flera gånger». 

»Det fanns förr mycket styva fiolspelmän här på orten (Älgå), 
men nog trodde de flesta gamla fullt och fast, att de fått lära sig 
av näcken. 

De gamle kunde berätta om spelmän, som spelade 'näckpolska', 
ävenså 'skams polka'. När dessa lekar spelades, dansade gubbar 
och käringar, som om de varit besatta, har det berättats mig». 

Forsgubben 

1 en jordkoja vid Kojviken i Bytjärnet (Skällarbyn, Köla) bodde 
Pipers-Kari. 

Hon hade sett forsgubben sitta grensle över hjulstocken vid 
Skällarbyns kvarn. Han hade ett öga mitt i skallen. 

0. S., Köla, f. 1862. Uppt. 1948. 
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Vid Buvattensdammen låg en såg med reparationssmedja. 
Förar'n, som hade arbete där, märkte att en tobaksbuss försvann 
från städet i smedjan en natt. Han misstänkte forsgubben och 
lade därför ut en buss följande kväll. Jo, mycket riktigt, den för-
svann och alla andra bussar, som han sedan lade dit. 

Förar'n blev på det sättet god vän med forsgubben. 
Samma sagesman. 

Sjörån 

»Sjöråa hade di gamle sett i Norra örsjön, Älgå. Anders Berg-
man å Bergmans-Maja på Gröne va'el såg henne ro i en halv båt 
e messömmersnatt. Ekan va avsåga på metten. 

Sjöråa söm Bergmans-Maja såg hade ett kvennfölksansekte så 
vackert s'att, men ho hade feskefener å feskesnart å kfilbeksvart 
hår häng'enes. 

Krestin i Köja å mor mi (f. 1855) såg sjöråa en gang. Dä va på 
ett berg i Älgåskogen för 6mkreng tretti år senna. Di hade plocke 
krösbär. 

På hemvägen, när di sköv ut båten, kom dä opp ett stort huvve, 
å baköm geck dä väger så höge, så dä skvalp kring båten. Men 
hålles låg sjön alldeles blank, men kring båten deras va dä störm. 
Di va tänkt te ro i lann, men så ha di te Gud bå'e två, å då logne 
störmen säg. 

Men senna torde di inte fare på den sjön mer, när di skulle 
bort å plocke bär, fastän dä vax tjockt mä krösbär på Älgå- 
skogen». 	 H. A., Älgå, f. 1885. Uppt. 1943. 

»Gubben Sandel i Krokebol höll till i Krokebolssättra å brände 
tjäre, kokte beck å feske i tjarna, satte ut giller å snarer å tocke. 

En tili möra på sömmern, just söm sola kom opp, såg han 
sjöråa i örtjarne. Ho danse på vattne, å ho va så vådli grann. 

Sandel va en trygg å ansedd man å alls inte rädd tå säg». 
K. A., Älgå, f. 1869. Uppt. 1943. 

Sjöormen 

»En gang såg bror min, Rammel-Anners, en jättesjöorm. Dä va 
amkreng 1870 ve Skönnerudsdammen (Järnskog). Han skulle 
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te Skönnerud å geck lannvägen kring sjö'ane. Ve nolere stranna 
tå Nörre Mjögsjön, nära Skönnerudsdammen, såg han odjure. 

Dä låg må sett store huvve på lann, stort söm ett kalvehuvve, 
dä hade lang å hög man bakté på huvve å nerpå halsen, öga va 
store söm koöge. 

Odjure va så langt, så dä könne inte vänne fort, utta när dä 
vände, så såg Anners, hur stort dä va. Dä tuk lang ti te vänne, 
å kröppen geck i våger. En tre, fire famner syntes övaför vattne, 
men när dä vänt, såg han att längda va en tretti meter. 

Dä satte iväg utåt sjö'en, så vattne förse å dä stog söm en mest 
(dimma) på hemmel tå sprutinga. När dä kom mett i sjö'en, så 
sätte dä opp huvve så högt söm en pöjk å sprute en hög stråle, 
å då vart dä söm mest på hemmel tå den sprutinga. 

En a'en gang va Anners på väg te Greåna. Då va han 70 år 
gammel, så dä va fel! ömkreng 1920. Nol öm Glasnäs kom dä 
öster ifrå två väldie ormer, troli frå Gränsjön, å skulle ner i Glas-
nästjarn. Den ene hant ner i vattne, men den annre sköt Anners, 
för han hade stött (ständigt) bösse må säg. 

Ormen va flere meter lang. 
Mi famme (farmor) Anna såg en gang en förfärdeli stor orm. 

Dä va på Växviksskogen i Köla. Ho tänkte, dä va e låge (kullfallet 
träd), så ho sätte säg på'en å vil'te, så tuk ho opp pipa å karve 
tobak å gnugge tobaken. 

Rätt som dä va reste låga, å då va dä en stor orm. Han reste 
in i skogen, å småskogen halle (lutade) hit å dit, när han reste». 

K. E., Järnskog, f. 1860. Uppt. 1943. 

»1 Hålvattnet på Kytterudsskogen såg Kyttberg å en törpersön 
i Kytterud, Jakob, en gång en sjöorm. Di va där å feske i tjärne. 
Di satt på en flötte, söm di kunne ro mä årer. 

Då feck di se sjöormen. Jakob han vart så rädd, så han hoppe 
i, han kunne inte simme, å höll på te bli där. Te sjlut feck fel! 
Kyttberg opp Jakob. 

Den ormen va stor. Senna spöre di hömmen. Han hade gått ner 
te Gla övver myrer å kärr å fortsätt te Glavsfjorden, där hade 
han gått ner å vart borte. 

Di såg spåra så väl, för dä va en stor orm. Alle mänsker i trakta 
va så rådde för denna ormen, dä va ett fali prat öm den i bögda». 

E. S., Karlanda, f. 1869. Uppt. 1943. 
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Kajsa på Brobacken i Älgå såg en sjöorm på 1880-talet. Den 
var tre meter lång, hade lång man och tydligt gula öron. Ormen 
kom från Norra Örsjön och slingrade sig fram på marken. 

H. A., Älgå, f. 1885. Uppt. 1944. 

Den som var tvingad att efter solens nedgång gå över en spång 
eller en bro över rinnande vatten, måste bära skyddsmedel på sig, 
t.ex. stål i någon form. 

Nyfödda barn och dibarn, som man bar under övergång av 
en bäck eller älv och som då började skrika, hade blivit näck-
bitna eller bitna av andra onda vattenväsen och måste undergå 
åtgöring (jfr s. II 11). 

Råmjölk från en nykalvad ko och överhuvud all mjölk måste 
skyddas, då man bar in den från ladugården och då man gick 
till en grannstuga med mjölk som gåva. Måste man bära mjölk-
kärlet över en bäck, skulle man först ha stuckit ned en brinnande 
sticka i mjölken (se s. II 105). 

Källvatten skulle bäras in före solnedgången, ty sedan solen 
hade gått ned, började de onda vattenväsendena framträda. 

»Mor Annas far stack alltid varme i vattenhinken, om någon 
hade burit in vattnet efter solens nedgång». 

»Togs källvatten in, sen solen gått ned, kördes en brinnande 
sticka ned i byttan». 

A. J., Älgå, f. 1869. 
K. A., Älgå, f. 1869. 
Uppt. 1942. 

Tomtar 

»Bergmans på Gröna vallen brukade se tomten sitta vid skor-
stenspipan i spisen. Tomten hjälpte till och gav kreaturen foder 
och höll fjöset städat och fint. Om han trivdes, kunde huset bli 
ett välståndshus, och om han inte likte sig, så kunde han vara 
elak också. Han kunde sätta krokben för dem, så de föll över 
ända, han kunde välta lasset för dem eller ställa sig framför häs-
ten, så att han inte kunde komma ur fläcken. 

Nissen och jordfolket drog till huset åt folk, som de tyckte om, 
men folk som de inte tyckte om drog de nyttigheter ifrån och lät 
andra få. Var man snäll vid dem, så var de snälla tillbaka. 
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Det lönade sig att stå i gott förhållande till nissen, men att se 
den över axeln eller förarga honom, det lönade sig inte, för då 
kunde han finna på mycket obehag. Han kunde förmå korna att 
inte ge mjölken ifrån sig. 

Om julkvällen sökte sig tomten till huset, därför måste man 
se till att dörren stod öppen. Han ville in och se, om allt var i den 
skönaste ordning». 

A. H., Älgå, f. 1871. Uppt. 1944. 

Tomtarna var både goda och onda väsen. »De flesta har väl 
känt en gammal man eller kvinna, som berättat, att de har sett 
Nissen gå till logen för att spisa upp julgröten. Han var liten och 
lätt och verkade gråaktig, men det var Nissen och inte någon 
katt, som mången trodde. 

Det var alltid tomtar hos Anna-Maja Nola sjö'en, berättade hon. 
Jag var hos henne om natten ibland, då hennes mor var borta och 
barnen var små. Vi lekte och hade moro om kvällarna och det 
tyckte inte Nissen om, sade hon. Han satt i spisen om natten, 
påstod hon. Om han blev störd, kunde han hämnas med många 
slags olyckor». 

A. H., Älgå, f. 1871. Uppt. 1944. 

En sagesman meddelar i brev: »Ja hörde de gamla berätta att 
det var Tomter i Ladugård å stall, å var Korna å Hästarna blanka 
å fina, då var de goda vänner mäd Tomten (i den gården). 

Men så var det på ett ställe, som de gav Tomten nya skor till 
Jul, men sedan ville han inte jöra något mera. Då slog han benen 
i bakändan å sade: 'God jonker lortar inte sina Skor'». 

Chr. C., Järnskog, f. 1868. Uppt. 1944. 

Sagesmannen tillfrågade en gång tattaren Valfrid Krans, om det 
fanns tomtar på Bastubacken i Älgå. 

»Jo, dä finns då. Karl-Magnus, mågen min frå Uddevalla, 
feck säg en törn i nacken på julkvä'el. 

Vafför dä då? 
Jo, han sa nage stöggt, när han talte ve flecka. Se, änne må 

ett söm en råker te sväre öm julkvä'el, så stuper en köllebötte». 
A. K. N., Älgå, f. 1873. Uppt. 1944. 
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»I Östergården i östra Skyberg (Älgå) bodde tomtar. Där såg 
de ofta en tomte gå från den ena gården till den andra med en 
hövarmel under vardera armen. 

I Östergården åt hästarna hö vid vilken tid som helst på dygnet, 
när folk tittade till dem. Men i den andra gården hade de otur 
med alla djur, korna dog för dem osv.». 

A. 0., f. 1878. Uppt. 1944. 

När Lisa på Byerud gjorde en deg för att baka bröd, brukade 
hon alltid lägga ut deg på stenrösen utanför stugan. »Dä va för 
småfölke's räckning, så att de skulle skänke gött bak. öm bake 
messlöckes, la ho ut e hel kake». 

»Vi repperere romma här oppå 1929. Så råke vi fell hölle på 
litte för länge en kväll, å trur du inte, att småfölke snickre å 
dunnre hela natta senna». 

A. J., Älgå, f. 1870. Uppt. 1942. 

En snickare Karl Moberg i Sulvik uppförde 1913-14 ett hus i 
Sulvik, som kallas Lergöken. Det byggdes av virke från en flygel 
på Lilleviks herrgård, en mycket gammal byggnad. 

»Denne Moberg höll allti på te sent öm kväll'ane, änne te tie, 
elva. Nu bodde ja på den ti'a brevé Lergöken. Varäveli kväll, 
senna Moberg gått, hörde ja kväll ätter kväll, hur nissefölke packe 
å dunnre i huse. Dä va stört umöjli te få söve». 

E. R., Älgå, f. 1879. Uppt. 1942. 

»Anders Eriksson, far te Brems-Ola (s. II 77), låg å kille åt mor 
mi. Dä va brevé Fölungegrava. Han högg ve å plocke potatis i 
ett träkärl, senna sola ha gått ner. Då hörde han tomter hugge 
ve å plocke poteter hele utsträckte natta. 

Anners vart nervös tå dette å velle inte dit nöge mer». 
A. A., Älgå, f. 1864. Uppt. 1942. 

»Hemme i stuga ve örsjö'en hade vi en gammel öppen spis, e 
trinngruve, di kaller. En kväll, när mor mi hade gått å lagt säg 
å ellen hade slockne tå, så då vart e glörgruve på halla, så sköt 
mor hennas, mi mormor, fillebusen (stör med omvirade trasor) 
opp i rökgangen, så varmen skulle stanne kvar, å så la'e ho säg 
ågg. 
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Om e stönn feck mor mi se en litten tomte. Han satt på halla 
å värme säg. 

Dä fölk inne här, sa'e ho te mor si. 
Men mor hennas velle söve, så ho svare: 

Ha du vurte stöll'et, flecke lelle? Här finns inge fölk. 
Men ser du inte i spisen, mor, en kär setter ju där. 

Men mor hennas såg inte tomten, söm satt där å värmde ryg- 
gen. Senna geck han tvars övver gölve å fram te klocka, söm hang 
mette för'en på vägga. Mor hennas hade köpt klocka för två 
kroner. Tomten stog å tette på klocka e litta stönn, senna försvann 
han. 

Mor mi va inte dä minste rädd för'n». 
H. A., Älgå, f. 1885. Uppt. 1942. 

»Mor mi, Anna-Maja Nola sjö'en, tjänte i sin ongdom pige i 
Odalen i Norge. Dä legger ve Glomma. Varje vår geck ho te 
sättra deras mä konna å tesammas mä e flecke å en gäterpöjk. De 
stannte där te hösten. 

Åtte, nie kor skulle mjölkes hör kväll. Iblann vart dä sent, så 
sola hade gått ner. öm ho då söm vannlit slog tur mjölkesilen 
mot dörposten för te få tur mjölkesölet, så bruka dä dunnre på 
samme vise hele natta. Åttå dä så förstog ho, att dä bodde tomter 
på sättra. 

Ho hällde allti opp mjölk åt döm öm kvä'el, å nock va den 
turdrucken på möran. Ho vart så go vän mä döm. 

En gang kom e ko hem mä klöven spen. Dä rann bå blog å 
mjölk tur spenen. Ho vesste först inte, hur ho skulle beté säg. 
Men så feck ho höre ett svagt å groft skratt ve fött'ene sinne. Ho 
förstog, att nu skulle ho allt få hjälp. 

När ho hade mjölke fa'lit (färdigt), så märkte ho att koa va 
alldeles svett. Då såg ho tomten sette på tröskel å skratte så gött. 
Den kvä'el feck tomten en extra mjölkeskvätt. 

Så tvätte ho å bant öm den klövne pöppen. Var kväll männas 
den läkte, så feck ho hjälp tå tomten, tess koa va återställd. Senna 
dess hade ho allri bekömmer mer för djur'a. Ho ble inte ängsjli, 
öm di dröjde länge i skogen öm kvä'el å tocke. 

Så en kväll dröjde krött'ra uvanli länge i skogen. Husbonn va 
där just den kvä'el, å han va onn, för att ho inte hade skicke 
gäterpöjken ätter ko'ene. Han sa'e, att ho skulle inte få ha nögen 
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gäterpöjk te hjälp länger. Men ho ba te få ha'en kvar te vehogging 
å tocke, å då feck ho fel! dä. 

Sjal vart ho inte alls ängsjli för ko'ene. Gång på gång geck hus-
bonn ut å lyssne ätter skällkoa. Mor mi stanne inne ho. Rätt söm 
dä va hörde ho tomtens skratt, å strax därätter så kom allt alle 
ko'ene, men di kom inte söm vannlit, utta di licksöm danse å 
sprang mot sättra. Å bakätter döm kom en tomte! 

När ho så hade bunne ko'ene i fjöse, så hörde ho åter tomten 
skratte. Å var kväll, söm gäterpöjken högg ve ätter solgangen, så 
högg dä å dunnre hela natta senna». 

H. A., Älgå, f. 1885. Uppt. 1942. 

»Skrädder-Anna i Sättra, mor te August, va född på Simons-
går'n i Mörtnäs. Jä tjänte pige när henne i ett å ett hart år. Ho 
trudde på tomter. Ho hörde allti tomter pyssjle mä ko'ene i lag-
går'n. Ko'ene hennas hade allti så fint fläta halmbann öm halsen, 
di va hoppveva å tulla, så ingen könne ta opp den flätinga. 

Skulle e ko kalve, så roppe di 'Anna'. När ho kom te laggår'n, 
så stog allt kalven redan i gålen å va öniskött. 

Va barna mä te laggår'n, så sa ho te döm, att di feck hölle töst, 
å öm kväll'ene feck di allri före väsen nära laggår'n. 

Men så byggde di en ny laggål, å då flötte tomt'ene». 
»Einar Axelsson i Sättra, sön te Axel Andreasson, va fell en sex 

år, när han stog en dag ve fönstre å såg tomt'ene flötte ifrå Sättra. 
Han såg söm en litten pöjk å e litta flecke, söm for bort mä käl-
ken hans'es. Han hade fått en litten fin blåmåla kälke tå far sin. 
Han gret å peke ut. När di då tette ut, så såg di två tomter, söm 
for mä kälken. 

Di hade laste en hopper små pöser på kälken. Den va ackurat 
like mä Einars kälke, så han trudde, dä va hans'es, men dä va dä 
inte. Di drog i väg söröt, den ene drog å den annre sköt på. Di 
hade gråe klä'r å röe luver». 

»Axel Andreasson va en julafta i laggår'n å drog fram hö te 
ko'ene. Han bar höe i skinnförklä sett. Dä va 1905 eller 1906. Då 
rätt söm dä va feck han en litten tomte i förklä sett. Han kom in 
te öss å va så gla: 

— Nu ha jä allt hatt en litten gubbe.i förskinne, sa han. 
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På hans gård feck inte ong'ene skrike å före väsen öm kväll'ene, 
sen sola ha gått ner». 

H. A., Älgå, f. 1885. Uppt. 1942. 

När sagesmannen var tio år, såg han en gång i övre Djufsheden 
i Silbodal en tomte. Han var hårig över kroppen som en hund och 
var utan kläder. Emil i Våldalen var med och såg tomten. Tomten 
satt i gödselgluggen på ladugården. De tog en stör och tänkte 
»peta ner denna gubben», men då försvann han kvickt som tan-
ken». 

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

Tomten höll till i smedjan på gården övre Djufsheden, när 
sagesmannen tjänte dräng där. Varje gång de smidde efter solens 
nedgång, hörde de tomten smida och packa där. En gång ham-
rade tomten mitt på ljusa dagen. Ingen vågade gå dit och titta 
efter, men flera personer hörde ljudet. 

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

»På Tomta ha dä vure tomter i alle ti'er. Skärselt i smia å i 
den gamle bastu'n öst öm stuga näre gamle lansvägen. 

Johannes i Ormänga å Johannes i Sättra (f. 1866) geck förbi 
smia där en gang, dä va på kvä'el. Då hörde di nöggre spele kort 
å sväre å prate i smia, å kortlapp'ene small i bole (bordet). 

Då geck di dit. Men när die öppne döra, så fannas dä inte 
mänske där. Dä va tomt'ene, som spelte kort. Detta hände en 
helgdaskväll». 

H. A., Älgå, f. 1885. Uppt. 1943. 

Johan, Gustaf och Anders, tre bröder, var strax efter år 1900 
på Gladåker och satte upp stall och uthus. Det var bråttom och 
de spikade och dundrade till långt in på kvällarna. Käringen i 
huset varnade dem, men det brydde de sig inte om. 

Skogvaktare Berglund låg i huset och hörde, hur det dundrade 
och slog hela natten. Om Gustaf eller någon av de andra steg upp 
och öppnade dörren, tystnade genast småfolket, men så snart de 
stängde dörren, fortsatte oväsendet. 

På morgonen råkade de skogvaktare Berglund och en av dem 
sade: 
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Jag trodde uthuset skulle vara färdigt vid detta lötet, så 
som det har spikats och hamrats därinne. 

— Har du också hört oväsendet i natt? sade Berglund för-
vånad. 

Sedan dess har varken Johan, Gustaf eller Anders stört små-
folket efter solens nedgång. 

G. K., Älgå, f. 1877. Uppt. 1942. 

När sagesmannen år 1905 flyttade från Bondestorp i Järnskog 
till Fallet i Älgå, hade han inte tid att köra flyttsakerna på annan 
tid än kvällstid. Han tog med sig litet nu och då och körde till 
Fallet med. 

Så blev hustrun, Mina, dålig, så han måste be Britta i Damm-
bråten komma till Fallet och hjälpa till. En morgon ämnade sages-
mannen stiga upp tidigt och göra upp eld i spisen åt Britta, men 
då han kom ut i köket, stod Britta redan där. 

Va i all världen, ä du redan oppe, Britta? 
Oppe ja, en ä fell pocka te gå opp, när en inte får söve. 
Höfför ha du inte fått söve? Jä ha då inte hört dä minsta 

knyst på hele natta. 
Ha du inte hört, hur vangen ha kört å dunnre ut å in på 

logen hele utsträckte natta? 
Se, jä hade höllt på för länge om kväll'ene. 
En a'en kväll hade jä höllt på för länge ute på bo'a mä nöge 

arbet, å sent på kvä'el geck jä dit å läste (låste) döra. 
Men frampå natta hörde jä, hur dä läste å läste opp tag på tag. 
Mest höräveli häst ja ha köpt, så nock ha di hatt nissefläter 

å kranser så fine i mana på moran. Dä ska inte väre bra te flätte 
opp döm heller. Dä ha di gamle allt sagt, att dä ska en lätte 
väre». 

A. G. J. K., Älgå, f. 1863. Uppt. 1944. 

»Farmor mi, söm bodde i Glava å va född i Stavnäs, brukte för 
en 30-35 år senna berätte, att dä va ett folk, söm inte kunne få 
hjälp te få in rågen. Di hörde ätter falk övverallt, men dä fanns 
inga rå te få nögen te hjälp. 

Men klocka två e natt vackne di tå att di hörde n'önting. Di 
tette ut, å då såg di rfigjale alldeles fullt tå småfolk. En tå döm 
licksom ledde di annre, å hele ti'a roppe han: 
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Binn å går bann, binn å går bann, du lelle görvam! Då 
vasken dett eller mett! (Jfr s. 11 130). 

Dette berätte ho mange ganger, när ja va barn. Famma hade 
hört dette tå Anders i Lavika». 

A. S., Glava, f. 1899. Uppt. 1943. 

»En gang på 1890-talet såg jä tre-fire tomter, di kaller. Söster 
mi, Elisabet, å jä kom frå kvarna må ett mjöllass. Då va klart 
månsken, möe snö å skare. När vi kom nära åtagsvägen te Sättra 
ätter den gamle lansvägen, så feck jä se tomt'ane. Di geck tvars 
övver vägen i e ra. Jä geck tå sjlä'en å tette ätter spåra deras, 
men inte dä minste fal (fotspår) va jä kär te se ätter döm. Elisa-
bet såg döm åg. 

Di va store söm små barn. 
Axel Andreasson i Sättra vackne en möra ve, att han hörde 

nögen roppe namne sett. Han söv fell inte så hart, för han hade 
e ko, söm skulle kalve. 

Han geck opp må däsamme å geck öt laggårn. Men där va allt 
övverstöka å kalven stog redan i kätten. 

Lelle-Fien, Anders Eriksson d.y., låg ve örtjarne å feske. Han 
hade gjort en varme på backen, men gang på gang så kaste dä 
bränn'ene te si'a. Te sjlut tänkte han, att han skulle flötte varmen 
ett stöcke. Han gjorde så, å senna feck han ha varmen i fre. 

Han hade råke lagt varmen på tomt'anes väg, förstår säg». 
J. M., Älgå, f. 1866. Uppt. 1942. 

»Ola Svensson i Skyberg (Älgå) såg en tomte komma gående 
utmed huskammen (takåsen), och när han kom till slutet av den, 
hoppade han ned så fint och mjukt och försvann. 

Å dä fa'en i mäg va inte nöga synvelle dä, sa'n. 
En kväll skulle han gå te smia. Då töckte han säg se en varelse 

därinne, så han tände ell på e stecke å räckte fram imot hömmen. 
då höll han på te tänne ell i skägge på en tomte. Han va såpass 

hög söm bole (bordet). 
Anders Bäckman, född 1859, såg en tomte komma från uthusen 

och gå inåt köket. Det var en kväll, då Anders stod ute på ved-
backen och högg ved. 

Anners vell'a tette på'en, så han kile ätter å hant opp'en 
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jamt ve döra. Anners feck hanna imella, just söm tomten gått in 
i köke. Men när han tette in i köke, så va tomten borte. 

Sagesmannen förmenade, att Anders varit full och sett i syner. 
Nä, så jäven regera mäg, va jä full, sa Anders». 

K. A., Älgå, f. 1882. Uppt. 1944. 

»E gumme på Smolmarksmon hade så väldit bra, å fint hade 
ho stött (ständigt) å trivvlit på alle di vis, å gla va ho jämt. 

Men så börje ho få'et sämmer, ho ble söm sörsa (sorgsen). 
Far frågte henne, vafför ho inte va gla länger. 

Hjälpa mi ha nötte te Mörtnässåga, svarte ho. 
Då va tomten då». 
»Ja såg tomten en gång. Ja hade vure i sta'n å skulle lämne in 

ett paket i sta'el. Ja frie i Pers-Ols-går'n, å ja lätte opp döra. Då 
feck ja se tomten. Han va stor söm en guttonge å klädd i grå, 
körte byxer å grå jacke. Han hade bare ett stort öge mett i ska'el. 

Ja la allt dit pakete, men ja tog inte öga frå tomten, å ja geck 
baklänges ut utta te segge ett ol». 

»Två gubber gjorde opp öm kappköring ifrå Glava körke öm 
julda'n. Den ene bodde i Strömshult, den annre i Lenungen. Di 
satte häst mot häst (de slog vad). 

Men gubben ifrå Strömshult geck dä gale för, selsticka spratt 
ur. I däsamme hörde han tomten segge: 

Hade inte ja vart så kvek å dräje tur selstecka, så hade du 
meste hästen din. Men dette gär du allri öm. 

Den hästen velle inte tomten meste tur sta'el». 
E. S., Karlanda, f. 1869. Uppt. 1943. 

»När ja bodde i föräldrahemme i Smolmarks knektboställe 
(Karlanda), så behövde ja allri ha bekömmer öm klocka på 
möran. öm ja bestämde mä för te gå opp klocka ett, så behövde 
ja allri väre bekömra, för när klocka vart ett, så roppe då: 

Nu ska du opp! Klocka ä ett! 
Å sulle ja opp ve nö'a anna ti, så behövde ja bare nämne klock- 

slage på kvä'el, inna ja geck å la'e mäg, så ble ja allti väckt. 
Dä fanns tomter stött i den går'n». 
»Te jula sydde e grannmore nye klä'r te tomten å la'e döm 

breve grötfate, söm ho allti brukte sätte opp på vi'en. 
På julkvä'el kom tomten ner å tacke: 
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— Lill, lill, grann gösse, allri mer kölgösse, sa han å strök 
säg på klä'a. 

Men senna vart han borte, å på dä sätte sa'e han ifrå säg tjänsta 
i dä huse å flötte. Han vart söm högfardi å lämne huse ätter dette. 
Å senna feck di sämmer i dä huse». 

E. S., Karlanda, f. 1869. Uppt. 1943. 

»Unner Missionshuse bor dä allt jordfölk. Jä bodde där e kört 
ti, männas di repperere huse mett, å jä ha allri i mi ti söve så 
gött, söm jä gjorde där. 

Då skader inte te ha jordfölk unner huse». 
»På Tomta fanns dä också jordfölk. Mi faster, Anna Johans-

son, tjänte pige hos Anders Arvidsson på Tomta. 
En kväll, när han skulle gi häst'ane, så velle ho änteli gå å 

gäre dä. Anners va inte höga te lätte henne gå. Han vesste, att ho 
nog skulle klive opp å trampe i höe, öm ho inte räckte te dra tur, 
å dä velle han inte. 

— Du skulle allt få gå, sa'n, men jä ä rädd du flår oppi sta'en. 
Bare du inte flår, så ska du få gi döm. 

Anna ho geck te sta'el. Då va besvälit å ta hö utta te klive opp, 
så ho flådde allt i alle fall. När ho då drog te'ssä hö, så feck ho 
en litten gubbe i fange. Men då vart dä fart på Anna. Ho kom in 
så fort, så Anners fråge, va dä nu va fatt. 

Ho velle först inte tale öm, va söm hade hänt, men te sjlut feck 
ju Anners reda på'et. 

Detta hände för ömkreng 70 år senna. Jä va så litten då, så jä 
minns inte, men far tak öm'et». 

»Hemme i dä gamle stalle va dä inga konst. Dä stalle, jä nu 
har, ä dä treje jä ha byggt. Men jordfölke flötte allt må te dä nye. 

Öm jä ble sinka nögen kväll må te gi hästen mat, så nock hade 
han mat, när jä feck stönner å gå te sta'el. Å hade jä hästen bös'en 
(bunden), så han inte könne ta säg te maten, så nock va han lös 
å stog å åt, när jä kom. Så där mådde han gött i dä gamle stalle. 

Men när jä hade falit (färdigt) dä nyesjte stalle, så stog hästen 
bare å sparke, när jä ställt in hömmen. Te sjlut lytte jä dit å 
prate må jordfölke. 

— Öm dä ä så, att mara står i vägen å ä te hinder, så ska jä 
flötte mara te ett anne spilter, sa jä. 
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Men ätter dä så vart dä töst i sta'el må maras sparking. 
En kväll va jä där å skulle live hö i en säck. Jä slakte på den 

ti'a å skulle te sta'en näste möra. Jä hade ett par småbarn mä'm-
mä. När jä så hade reve i så möe hö; söm jä töckte passe, så sa 
jä högt: 

Nu ä dä fälle nock? 
Då svare dä högt å tydli unner gölve på si'a om mäg: 

Ja, nock, pricis söm dä skulle väre e mänske. 
Barna di vart så rädde, så di for på döra å velle inte komme 

tebakers.» 
»1 ovare (övre) Glasnäs hade di en häst, söm inte trivdes på 

nöge vis i sta'el. Han va mager söm ett benrangel, allri feck han 
behölle maten i krubba, den vart hämta ifrå'en gang på gang. 
Han sparke stött å regjorde, för han kände på'ssä, att han va 
hata tå jordfölke. 

Men så geck ägern dit en gang å fråge: 
Va ä dä fatt, ättersöm att hästen inte får fre? 
Han staller i vånn kokgryte, feck han te svar. 
Ä dä på dä vise, så ska jä flötte hästen på ett anne spilter. 

Ä senna vart hästen tjock å frodi å trivdes så väl». 
C. J. F., Älgå, f. 1872. Uppt. 1943. 

»En kväll unner den ti'a Lisa på Byre bodde hos mäg, dä va 
1921, hade ho vure te Karl Hanssons å spole te en väv. När ho 
kom tebaka, så geck ho inte vägen utta kom sätt'nas tvars övver 
jal'a (gärdena), å ja såg, att ho va kritvit i yga. 

Ja geck ut å mött'a å fråge: 
Va ä dä fatt, Lisa? Ha du vurte sjuk? 
Jä ska tale öm'et för dä senna, inte i kväll, sa ho. 

På möran, senna sola fått gå opp, sa Lisa: 
Nu ska jä tale öm för däg, va jä såg i går kväll. Jä såg ett 

tomtebröllop här bål på berge. Dä va så möe småfölk, å di ränne 
mä store tallrekruver (högar av tallrikar) så höge söm så (hon 
mätte till närmare en halv meter). Ä dä va så möe grant, granne 
serviser å anne grant, å di sprang öm hörannre å danse å regjorde 
å hade så rolit. 

Då va pocka te väre ett bröllop. När di feck se mäg, så för-
svann di änne mä ett. 
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Sånt feck inte tales öm anne än på möran da'n ätter. Dä va allt 
di söm gjord'et, men di vart sjuke å feck en sörts feber». 

H. A., Älgå, f. 1885. Uppt. 1943. 

»I sönnere Odalen i en socken söm hetter Ullern va jä må på 
killing. Då berätte di för mäg, att dä skulle finns e gammel selver-
gruve i Stegmansberge där i närheta. Men den hade blett bort-
glömd, söllö. 

Falk från en plass, söm hette Såga, hade en gang sett ett tomte-
bröllop ve den där gruva. 

En kväll såg fölk frå Såga tomtebröllope på berge. Där va tom-
ter i masser, söllö. Di hade tänt eller (eldar) å danse runt ikring 
döm, dä va fröjd å gamman, söllö. Di hade så rolit, så rolit. 
Å brura hade e selverkrone på huvve. 

Fölk va kär te tare säg såpass int& så di såg grannlåta. Men 
när tomt'ane feck se döm, då ble dä brått, vell jä löve. Di flydde 
te skogen å hade så brått, så brura tappe selverkrona. Di tuk vare 
på krona å tuk henne mä te går'n. Där smälte di ömm'a te ett 
dreckesstop, söm lär ska finns i e stuge ve Såga än i da». 

K. A., Älgå, f. 1869. Uppt. 1943. 

Tomtar såg och hörde sagesmannens far många gånger. Vid 
Hedsågen (Järnskog) såg Almas mor tomtar. Hon var där på be-
sök, då sågarens fru skulle få ett barn. Men det såg inte ut att 
vara så brådskande, så hon lade sig att sova. 

Frampå natten drog tomten henne i ena benet. Hon steg upp 
och gick in till sågarfrun. Det visade sig då vara »på sista mo-
mangen». 

A. E., Järnskog, f. 1898. 
A. 0., Järnskog, f. 1882. 

Brems-Ola låg ofta ute i skogen vid Norra Yxsjön och kolade. 
Han hade en kolkoja nära sjön. Sedan han hade skött om milan, 
brukade han lägga sig på sängen och röka pipa. Han behövde 
aldrig ha bekymmer för milan. I kojan bodde nämligen en liten 
tomte. Om det blev hål i milan, som skyndsamt måste täckas 
med kolstybb, ropade tomten på Ola, att han skulle skynda sig ut 
och släcka. 
11 Ernvik 
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I sin ungdom tjänte Majen i Vala piga i Norge. En julkväll såg 
hon en tomte i höstacken inne i ladan. Han tilltalade henne: 

— Om du går in och kokar gröt åt mig, så ska jag städa i 
ladugården och stilla kreaturen åt dig på julottan. 

Hon gjorde, som tomten ville, och denne uppfyllde sitt löfte. 
När Majen och en dotter till husbonden satt i kyrkan om jul-

morgonen, såg de tomten sitta i en bänk, men han vände hela 
tiden ryggen åt altaret. Ingen mer än dessa två upptäckte den 
lille grå. 

Omkring år 1880 blev en pojke i Salins egen ålder kastad långt. 
Han bodde på ett torp, som hette Storängen och som låg söder 
om Mörtnäs. »Han va sön te Tjes-Erik. 

Han geck ut på natta, kom derekt tur sänga å va inte klädd, å 
plössli ble kan kasta, så han hamne ve västare ä'en på Kvarntjarn. 
Där låg dä nö'a göbber å brände tjäre. Di hade en stor stenhög 
där å brände möe tjäre. 

Då di skulle ut å se te ommen (ugnen), så stog pöjken där å 
varme säg. Han hade blett kasta övver myrer å kärrväger, å bar-
fött va han. Å fast di såg ätter, så va dä inte ett spår te se». 

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

»Johannes i Ormänga hade vure te Sulvik å handle. Dä va på 
hösten å barbacke å mört, söllö. Han hade vure inne hos Hilmas 
mor ve Nolare örsjö'en å lån't e lökte tå'a. När han kom te 
kavvelbroa ve Ormänga, du vet broa övver g'örhöle där i myra, 
så där en hunnra meter sär öm stuga, så vart han kasta tå vägen. 
Han kom ner bål ve Lomtjarn, kan du vete. Dä en 400 meter 
därifrå dä, söllö. 

Han geck te fots å hade en spjälskrunt mä varer i på ryggen. 
Dä va skogsråa, söllö». 	K. A., Älgå, f. 1869. Uppt. 1943. 

På sagesmannens barndomsgård fann man en julnatt för länge 
sedan en släde stå, full med snö, och den förspända hästen stod 
svettig och varm. Det märkliga var, att ingen människa i gården 
hade tagit ut hästen eller släden. I snön på marken syntes inte 
ett spår. 

Släden hade körts dit av tuss' ene, en benämning som här mot-
svarar tomtar (jfr s. II 159). 

N. A., Järnskog, f. 1874. Uppt. 1949. 
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Hylstergumman 

»Hylstergumman såg smeden Rask vid Gladåkers bruk. Hon 
visade sig alltid på 'högste dagen'. På huvudet hade hon en 'hatt' 
av granbark, sådan bark som man flagnar av fina färska granar. 
Hon mumlade något till honom, när han tilltalade henne, men 
han kunde inte höra, vad hon sade. 

Hon var inte farlig, men de skrämde barnen för henne». 
»Hylstra eller Hylsterkärnga i Hylsterberge brukte hänge säg 

på ryggen på folk, öm de kom vägen fram nattetid eller sent på 
kväll'ane. Ho va inte derekt livsfarli, men ho va så förf ärli tong 
å bäre (jfr om »bergdösa», s. 11 132). 

En skogshoggarer Liman frå Karlanda låg i hoggarstuga i Vål-
dalen och såg henne en gång. Han hade högge temmer strax inté 
berge, å se dä dugde inte dä». 

Hylsterberget ligger på sjön Gladåkerns östra strand och är ett 
högst obetydligt berg. Invid berget hade smeden Holmström sin 
hage under brukstiden (1823-1865). Det djupaste stället i Glad-
åkerssjön kallas Hylsterviken. 

Flera personer har hört de gamle berätta om Hylstergumma, 
dels de som bodde vid Gladåkers bruk, dels personer som bodde 
i Karlanda och Älgå, men endast i närheten av bruket. Som barn 
hörde de, att det skrömtade vid Hylsterberget och de varnades 
för att hålla till där om kvällarna. 

Hylstermora säger en av sagesmännen, som är född vid Glad-
åker. Som liten var han rädd att gå förbi hennes berg och rädslan 
satt i tills han var tjugo år. 

M. K., Älgå, f. 1872. 
A. G. J. K., Älgå, f. 1863. 
G. A., Karlanda, f. 1899. 
I. A., Karlanda, f. 1882. 
K. P. 0., Silbodal, f. 1883. 
Uppt. 1943-44. 

Ordet hylstra betyder detsamma som hö!, mindre vattensamling 
eller fördjupning i en älv. Namnet på gumman kan även ha sam-
band med ordet hylster eller ils ter, som i ortens dialekt motsvarar 
riksspråkets jolster, sälg (Salix pentandra). 
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Tomtormen 

Man skiljer på Glaskogen mellan tre ormarter: huggorm, snok 
och tomtorm. Snoken har en ljus fläck vid vardera öronöpp-
ningen, men tomtormen saknar sådana fläckar. Den är gråare 
till färgen än snoken och är till tjockleken något smäckrare. Den 
håller till i gödsel- och sågspånshögar. 

»Anna på Trångstad (Järnskog) hade fullt med tomtormar i 
sin ladugård. När kon låg, såg hon ofta ormar ligga och suga på 
kospenarna. Hon förstod då, att de ville ha mjölk, så hon slog 
upp i ett fat. Varje gång hon mjölkade låg det sedan ormar i fatet 
och drack mjölk. 

Om man skadade eller slog ihjäl tomtormar, skulle det hända 
kreaturen något ont. Tomtormen var ett heligt djur, säger de 
gamle. Namnet tomtorm har den fått för att den håller till endast 
på hustomtningar. Namnet har ingenting med tomten att göra». 

H. A., Älgå, f. 1885. Uppt. 1943. 

Tomtormen liknar snoken men har gula öron, säger en annan 
sagesman. Den håller till i gödselhögar, där den har en stor ägg-
rele, stor som knutna handen, och ungefär 20 ägg i en klump. 

Vid sågen, Norra Yxsjön, Järnskog, fanns det i sågarbostadens 
lagård så många tomtormar i taket, att när sagesmannens svär-
mor skulle mjölka korna, »datt di ner på gölve, så då small i 
gölve. Di feck mjölk tå henne». 

Likaså var det på Byerud i Järnskog och hos Johannes på 
Näset strax väster om Sörboheden, Karlanda. 

A. 0., Järnskog, f. o. 1882. Uppt. 1942. 

Hjulormen 

»På Abborrtjärnsåsen kom en ormslå farande och hade bitit 
sig i stjärten och rullade i vild fart mot Nils Jansson (f. 1789). 
Han sprang för livet. Han rände, så han höll på att dö, men så 
var han karl till att komma undan». 

A. 0., Älgå, f. 1878. Uppt. 1944. 

Sagesmannens far, född på Skolmäster-Kullen i Fröbol, Älgå, 
såg en gång en hjulorm i Getekleven, samma socken. Den var ej 
större än en vanlig orm, men den bet sig i snarten och rullade 
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fort utför backen. Den hade liksom en mindre man av hår, unge-
fär drygt två centimeter långa. 

Anders på Ramla såg också en hjulorm, men den var slät och 
utan man. 

A. E., Järnskog, f. 1898. Uppt. 1942. 

Spertus och dra gdocke 
Seljus på Krusenholm (se s. II 29) avled 1869. Han hade i sin 

ägo en spertus, även kallad dragdocke. 
»Alle som ågde en spertus, hade försvöre säg te den onne. Dä 

hade Seljus gjort, å han ågde en spertus, söm fortsatte å drog 
penga te'en ätter dö'en. Dagene ätter såg änka hans'es, att dä låg 
fullt må småpenga på spiskransen, å di skulle spertusen ha druge 
dit. 

När di velle skaffe säg en spertus, så lytte di gå te en bäck må 
nolrinnande vatten å ställe säg där å mete tre torsdakväller i ra. 
Te agn skulle di ha stålen fesk heller nå anne söm va stöle. 

På treje torsdanatta kom dä ett litte svart djur på kroken. Dä 
såg ut söm nå slags kingel (spindel) heller tocke könstit, å dä 
skulle förvares i en dåse (dosa). 

Di spötte tre ganger på fastande mage hör möra i denne dåsen, 
å dä bevare live på spertusen. 

När di geck te bäcken, feck di inte tale ve nögen, vasken på 
dit- eller hemvägen, å inte feck di äte eller gäre nage ifrå'ssä 
(naturbehov). Å hö di än såg, va stöggt dä va, så feck di inte bli 
rädde heller löss nöge öm. 

Men senna di fått spertusen, könne di önske säg allting, så feck 
di dä». 

»Anders på Ramla (f. 1848) erbjö mäg en gang te få e drag-
docke. Ho låg i en litten plåtask, ser ni, men jä feck inte tette i 
asken. Dä skulle väre te sätte på late personer, söm inte velle 
arbete. 

— Du söm har fölk unner däg, kan behöve e tocka, sa Anders. 
Dä går inte te sväre bort'a te annre än di söm ä ynger än mäg, sa'n. 

Anders krävde tru (tro) på dragdocka, men jä mene mäg sackne 
tru'a. Dä va vesse villkör förböne (förbundna) mä e eventuell 
överlämning, men di feck jä inte vete, ser ni, när söm jä inte va 
villi te sväre». 
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»Om di gamle hette en penning, så bruckte di segge: 
— Den ska jä gömme å ha te dragdocke ». 

Om man hittade en slant, berättade sagesmannens mor, Anna-
Maja Nola sjö'en, en ettöring eller så, så tog man noga vara på 
den och förvarade den i penningpungen som dragdocke. Man var 
mycket rädd om den och gjorde sig inte av med dragdockan. 

Tappade man den, så blev man övversäggeven. Så länge man 
hade dragdockan i behåll, behövde man aldrig vara utan pengar. 
En bra dragdocka kunde göra sin ägare rik. 

H. A., Älgå, f. 1885. Uppt. 1943. 

»Seste skellingen bruckte di spare. Denne får jä allt gömme te 
dragdocke, sa di gamle. Å dä får en allt höre falk segge än i da». 

A. G. J. K., Älgå, f. 1863. Uppt. 1943. 

»Mä dragdocke mene di gamle seste skellingen, söm di hade 
kvar i pongen, eller öm di fant en penning på vägen, så tuk di 
vare på den å hadde den te dragdocke. Då skulle den licksöm 
dra tess'ä flere penninger». 

E. R., Älgå, f. 1870. Uppt. 1943. 

Älmer och älmebett 

Stora, tjocka och håriga svärmarlarver kallades älmer. Om en 
sådan älme råkade krypa över skuggan på marken efter en per-
son, trodde man, att larven gav personen ett bett. Efter det bettet 
skulle det sedermera värka ut en älme. Den sjukdom, som älme-
bett gav upphov till, sades vara röta. 

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

»öm en råke te klive över e älme eller rete döm, feck en utslag. 
Di sa'e, att en ble älmebeten. Utslage vart söm strimmer, å di va 
tå samme fargen söm strimm'ene på älma. Då geck di te smia å 
blåste för älmebett. 

Anna Kvist i Sörgårdssättra va mä nögen te smia å blåste. Dä 
va 1931. Den söm hade utslaga skulle fråge tre gånger: 

— Va blåser du för? 
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Å den som drog blästern skulle svare tre gånger: 
— Ja blåser för älmebett. 
Di hade vesst också nöga könster för så mä smidammet på här-

den. Dette skulle gäres tre torsdakväller i ra mella klocka tie å 
elva på kvä'el». 

A. S., Glava, f. 1899. Uppt. 1943. 

»Store rö'e feffellarver (fjäril-), älmer di kalle, mä svarte rän-
ner över ryggen (larver till svärmarefjärilen Sphinx pinastri L.) 
la di i (kokande?) vannli trätjäre. Tock älmetjäre bruckte di i 
min barndom te smörje på sår. 

En feck inte gå så, att en tocken larver (sing.) nådde skuggen 
tå en (av personen i fråga), för då bet han säg fast i skinne på 
den fläcken, å så feck en ont där, en feck älmefeber å ett marke 
där». 

Vitormen 

»När momma (mormor) va litta flecke (f. 1814), skulle dette 
ha hänt. Dä va e kärnge, söm hade funne en vit orm, söm ho tuk 
in å koke i e gryte. Så feck ho löv'en gå te laggår'n å ge ko'ene. 
Männas ho va ute, så kom pöjken hennas hem å va hongri. Han 
trudde fel!, att ho kockte körv eller nöge tocke, så han tuk en 
kakebete å döppe den i gryta å åt. 

När ho kom in, så talte pöjken öm: 
— I möra ska ko'a kalve, mor, å ho bär en rö å vit kvigkalv. 
Kärnga vart rädd. Nu vart dä skämt för henne mä den vite 

ormen: gössen vart allvetenes i ställe för henne, kan en vete. Å 
ko'a kalve allt å feck en rö- å vitros'ete kalv». 

H. A., Älgå, f. 1885. Uppt. 1943. 

Den som hade sett vitormen, kokat den och ätit upp både ormen 
och spadet, fick särskilda gåvor och kunde till och med bli all-
vetande. 

»Mor mi å ja va te örsjöen å tvätte klä'a. Vi passe på när dä 
va Jungfru Marie såpe i vattne. Sånt skom eller sånn fröe (fradga), 
söm blir på sjö'era öm våren, när dä störmer möe, dä kalle di 
gamle för Jungfru Marie såpe. 
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Ho hade inga käle te lägge di tvättade klä'a i, så ho la döm 
i hög på en stor sten i vattne, å så la ho en sten ovanpå klä'a. 

När ho senna tuk tå klä'a, så kile dä en vitorm tur döm. Mor 
mi tjäve (tjåvade) ätter'n å försökte fånge'n, för vite ormer ä inte 
alls falie, men dä löckes inte för'a. 

Hade ho könne tatt den ormen å fått koke å äte opp'en, så hade 
ho blett allvetenes. En skulle äte opp bå ormen å spa'et, alltisam-
mens. 

Di va sällsynte även på den ti'a, di vite ormane. Då va inte 
många, söm fant nögen, å nu för ti'a ser en allri te döm. Di ä 
nock utrota söm så möe anne. 

Di helt mest te i hasselbösker å bål mä sjölanna Ve Ormängs-
bäcken fanns dä en för mange år senna. Axel Andreasson såg den 
vite ormen där. Johannes i Bastbacken (Pliten, se s. 1107) såg en 
vitorm unner en hasselböske i Brems-Olas jale (gärde) här i Sättra 
för ömkreng 60 år senna. 

Den söm fant en vitorm å koke'n å åt opp'en, den feck vete, hö 
han velle, å han könne bli så rik han velle. Han ble allvetenes». 

Flera av de trollkunniga, som omtalas i inledningen till detta 
avsnitt, hade sett vitormen. Ytterligare en hette Måns i Myra och 
var släkt med Trompi'en (s. 116). 

»Denne Måns han bruckte lete opp vitormer å förvare döm i 
puttäller (buteljer), tess di smalt ner. Dette hade han å smörje 
på må för tannevark å för flöge (värk i kroppen) ». 

En vitorm såg Anna-Maja Nola sjö'en en gång, då hon stod 
vid gårdskällan och tvättade kläder. Ormen låg under klädhögen 
och var »mindre än en kopparorm men tjockare. Kokade man en 
sådan orm, blev man vis och framsynt», säger sagesmannen och 
berättar den vitt spridda sägnen om käringen som kokade en vitorm 
och om pojken, som drack av spadet och blev lika vis som käringen. 

Johannes i Bastubacken, även kallad Pliten, såg en vitorm 
under en hasselbuske i Sättra, Älgå. Han lyckades inte fånga 
den. »Ingen kan ta'en, för den ä så kvek». 

H. A., Älgå, f. 1885. Uppt. 1944. 

Tagelormen, onda bettet 

I Bänken, sjö tillhörig Älgå och Köla socknar i Jösse härad, 
Värmland, fanns det gott om taggelorm. Ola berättar: »Dä feck ja 
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öpp månge på näte, när ja feske i sjön. Di såg ut söm ett langt, 
grovt taggelstrå (hästtagel) å va en å en halv decimeter i längd. 
Ja såg döm allri röre påssä, men jävlar i dej va dä inte döm di 
kalle onne bette. Di skulle vare falie». (Här avses tagelmasken, 
Gordius). 

0. S., Köla, f. 1862. Uppt. 1952. 

Skrömt och skrömteställen 

»Skrömt dä tale di gamle så möe om, så en turde inte gå uttom 
vägga som liten å kaste vatten en gang». 

Omtalade som skrömtställen i Älgå socken var Djupbäcken, 
belägen strax söder om Beckhålan (jfr s. II 53). Där brukade alltid 
hästar stanna och man kunde inte få dem ur fläcken. Vidare Rö-
backe med vilarstenen. Där hade ett ökänt fruntimmer en gång 
vridit nacken av sitt eget lilla barn och begravt det under en sten. 
»Där va dä ett riktit skrömte,ställe. Inga kvennfölk torde gå där 
förbi öm kväll'ene». 

Vid Rösekullebacken och vid Holmerudsbacken såg man ofta 
skrömt, likaså vid Tomtabackarna. 

»Abraham satte säg en gang på berget hitom Glasnäsmössen, 
men när han skulle stige opp, satt han fast å könne inte rese säg 
på e lang stönn. Där ha möe skrömt vise säg». 

»Ve Höge berge nära Holmerud kom Emil i Våldalen körande 
en möra. Han stog opp i vangen, å jamt ve berge spratt bå'e sel-
pirm'ene tur å bå'e skäck'ene datt i backen». 

Fl. sagesmän i Älgå. Uppt. 1944 o. 1945. 

»En gång i mors livstid var säterkullorna två om en stuga, 
fastän de hade varsin ladugård att sköta. 

Den ena av kullorna fick en kväll inte nog fort in korna, så hon 
blev arg och svor över dem. Då hörde de ett frasande ljud i näver-
taket i stugan, sedan de lagt sig. De hörde koskällor pingla och 
trodde, att skogstjuvar tog korna ifrån dem. 

De skyndade ut, men då de kom till ladugården, var dörren 
stängd och allt var lugnt. Inne i ladugården fanns en gdle, och i 
den såg de en liten kalv, e sögg och två lamm. Någon hade lyftat 
en ko in i gålen, trots att gåldörren var stängd och trots att en ko 
inte kunde få plats där på grund av att det var så lågt till taket. 
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En ko kunde inte rymmas där utan att gålens dörr stod öppen, 
men kon stod där i alla fall. Detta hände år 1847. 

När min mor fick se detta, blev hon harm. Hon öppnade gål-
dörren och lockade ut kon. Hon frågade flickan, om hon hade 
svurit över kon. Jo, det hade hon. 

— Jaha, där ser du, hur det då går, sa modern». 
S. A., Karlanda, f. 1865. Uppt. 1949. 

Berghunden 
»Ve Västre Tomta (Älgå) hörde di gamle nögen gang berghun-

den. Han gjorde tri skäll'ne, dystert å doft å grofft å kört: Off, 
off, off. 

Dä va ve gräsfalla ve Västre Tomta». 
K. E., Järnskog, f. 1860. Uppt. 1943. 

»Omkring 1920 berättade Ernst Andersson (f. 1842, gift med en 
syster till min morfar Karl Fredriksson på Rudsås i Älgå), att han 
hade hört berghunden så tydligt, som när en vanlig hund skäller. 
Han skäller aldrig mer än 'tre skäll'ene i stöten', sa han. Det var 
en natt, som Ernst hörde berghunden». 

K. J., Älgå, f. 1900. Uppt. 1943. 

Berghundens tre grova skall hörde Abels mor flera gånger vid 
Fluxen. »Dä hördes alldeles inpå bena på'a, men allri ett dugg ho 
såg'en». Hon var född 1842 och detta hände på 1850- och 1860-
talen, då hon vallade kreaturen där i närheten av berget. 

Flera andra personer i trakten (Skyberg, Älgå) har hört berg-
hunden vid Fluxen. 

A. 0., Älgå, f. 1878. Uppt. 1944. 

Berghunden råkade Jonas i Storängen på Smolmarksskogen ut 
för flera gånger. Vid Rötjärnen (urspr. Rödingtjärnen, där fanns 
förr röding), som är tre stycken på Djufshedsskogen i Silbodal 
brukade han höra de tre skallen från berghunden. Om han var på 
jakt och fick höra bergjöttehu'n skälla i Rötjärnsfjället, »då va 
dä för mäg te gå hem», sa Jonas, »men öm han inte skälle, då 
feck ja hare där i fjälle». 

Jonas avled omkring 1905. 
K. P. 0., Silbodal, f. 1883. Uppt. 1944. 
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Berghunden hörde Axel i Sättra skälla sina tre dova skall i Galt-
ryggsberget vid Ramla i Järnskog. Det hördes inifrån berget. 

A. E., Järnskog, f. 1898. 

Skrea 

»Skrea var ett särskilt heligt föremål. Det var fruktat också. 
De vart så förskräckta, när de fick se skrea. De trodde då, att det 
skulle bli hungersnöd och krig. 

Gick skrea ifrån husen, då skulle det bli pest, sjukdom och 
hungersnöd, gick hon emot husen, betydde det lycka för dem 
som bodde där. 

De gamle lade noga märke till, om skrea hade sörgang eller 
nolgang, om den kom så de mötte henne på sidan eller mitt fram-
för, eller om hon gick tvärs över vägen. Men vad allt detta be-
tydde, minns jag inte. 

Skrea var inte något gott tecken. När Skräddar-Kalle i Sättra 
(iilgå) fick höra, att Kalle, min man, hade sett skrea, så sade 
han: »Dä va inge gött marke». 

H. A., Älgå, f. 1885. Uppt. 1943. 

»Skrea har jag sett två gånger. Hon var som en tågstump. Det 
var en hop maskar, som låg ihop. Hon blev synlig hastigt och 
försvann hastigt. 

När man fick se skrea, skulle man knyta av sig strumpban-
det och lägga framför henne. Om hon kröp över bandet, så skulle 
man få tur, men om hon vände eller kröp under bandet, skulle 
man få otur». 

N. K., Järnskog, f. 1846. VFA 3140: 51. 

»Skrea är flerfaldiga tusen maskar som hänger ihop. Om de 
kan lägga ett band, så skrea går över det, då får de önska vad 
de vill. Och det bandet kunde de också ta omkring dem som var 
sjuka i värk eller barnförlamning». 

S. B., Glava, f. 1869. VFA 3616: 32. 

»Skrea var inte annat än mark (mask). Jag har sett henne två 
gånger, en gång på Backemoarna. Det var en lång grå remsa. 
Ytan var grå. . . 
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Om en fick henne att rinna över ett band eller dylikt, så skulle 
en få ett riktigt långt liv». 

0. L., Silbodal, f. 1849. VFA 3874: 25-26. 

Gengångare och gastar 

Dömda att gå igen var sådana personer, som antingen blivit 
mördade eller som själva tagit livet av sig; sådana som inte blivit 
begravda i vigd jord, som dött utan betänktetid, t.ex. av hjärtslag 
eller genom olyckshändelse; sådana som drunknat; sådana som 
hade något ouppgjort med sina medmänniskor, t.ex. levat i 
osämja och inte gjort upp; sådana som upptagits av något sär-
skilt starkt bekymmer strax före döden; sådana som begått mened 
vid tinget; sådana som fått för trång kista; sådana som inte hade 
ägnat omsorg åt sina efterlevande samt slutligen trollkunniga per-
soner. 

Vanliga benämningar på alla som visat sig efter döden har varit 
gengångare (pl. gengångarer), döing (pl. -er), vålnad, spöke, gast, 
solståndare (pl. -r). 

Om man frågar sagesmännen, i vilken gestalt »döingarna» visa 
sig, blir svaret i regel, att de vanligen uppträda i sin vanliga kläd-
sel med undantag av självspillingar och mördade, vilka visa sig 
som gastar. Ibland ha döda visat sig som ljuslågor, heter det. De 
flesta lär inte kunna tala, förrän man tilltalar dem, men undan-
tag finns. 

Gastkramad trodde man sig vara, om man av okänd anledning 
började frysa och skaka samt hacke tånner. Fick man dessutom 
blå fläckar på kroppen, var det tydligt, att man råkat ut för 
»gasten». 

Farligast säges solståndarer ha varit, de kallas även dagstån-
darer. Därmed avsågs sådana döda, som av någon orsak blivit 
förhindrade att återvända till sin grav, innan dagsljuset eller 
solen visade sig och därför blivit stående på vägen. 

»Solståndarer va onne väsen, söm inte hant te försvinne, inna 
sola geck opp å däfför stelne te å ble solståndarer å inte könne ta 
sä tur fläcken. Sånne hörde jä tales öm flere gånger i min barn-
dom. Di gamle tale möe på tockre. öm en råke te komme in i 
skuggen tå en tocken solståndare, så ble en sjuk». 

Gengångare och gastar visade sig på de platser, där de hade om- 
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kommit, blivit mördade eller gömda i stenrös. Döm ger visade sig 
ofta på kyrkogården. Då man måste gå förbi en sådan plats, 
måste man akta sig för att råka nämna den dödes namn, för då 
kunde han visa sig. 

Bot mot gastkramning var eld, t.ex. ett eldkol som släpptes 
genom halslinningen under skjortan eller linnet tre gånger. 

Om någon led bråddöd på ett ställe, skyndade man sig att 
kasta en kvist eller pinne på platsen. Till slut bildades på det sät-
tet en stor rishög, som kallades offervål. Sådana ha legat kvar på 
åtskilliga ställen utmed vägar och stigar på Glaskogen (se s. I 46). 
Man skilde på lika& och offervd1. De förstnämnda uppkastades 
på sådana ställen, där man vilat med döda vid likbärning till 
kyrkan. På samma plats fanns i regel en vilarsten eller ett vilar-
berg. I Älgå, Järnskog och Glava finns ställen som kallas Vilar-
sten och Vilarberg, i Köla heter ett par dylika ställen Likvålshöj-
den och Likvålsbacken. I Karlanda påträffas liknande namn samt 
Likstalia (belägen väster om Råledstjärnet nära östra Mörtnäs). 

En vilarsten i Älgå är belägen i Röbacke nära gården Braserud 
i hemmanet Sulvik, utmed gamla finnevägen. På den platsen har 
gasten brukat hänga sig på hästlassen (se nedan). En annan vilar-
sten ligger mellan torpen Pikstad och Kallbäcken i Älgå. Sägnerna 
om den hör ihop med trollkarlen Trompi'en (s. I 16). Om ett för-
modat offeraltare, som denne skulle ha nyttjat, se min uppsats 
Västvärmländsk tro och sed rörande död och begravning, Svenska 
landsmål och svenskt folkliv 1943-44 (Stockholm 1945). 

Vid offervålen offrade man för att inte behöva råka ut för gen-
gångare, eller som det även hette genfärd. Sådana offervål ligger 
kvar i skogarna än i dag, t.ex. vid stigen mellan Svarttjärn och 
Store mosse på Fröbolsskogen i Älgå, vilket ännu i juli 1943 var 
ganska stort. I Järnskog finns ett dylikt vid Bengtsmyrarna, som 
vid mitt besök där sommaren 1944 var mycket stort. Om detta 
berättas det: »E fantekärnge bar en sjuk onge den vägen, ongen 
va sjuk å dog på vägen. Då kaste di kvester å pinner där». Ännu 
ett offervål påträffas utmed gamla Pilgrimsvägen, som leder från 
Norra Yxsjön till Järnskogs kyrka. Då man går förbi detsamma, 
säger man vid ditläggandet av en kvist eller pinne: »Jag offrar 
på dig, Karl-mor». 

Om man uraktlåt att offra på dylika vål, kunde hemska hän-
delser inträffa. »Sven å Lelle-Nepp hade gjort sä en varme ve 
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Slarsättra (Slärtegssätern, Järnskog). Då kom dä e, söm såg ut 
söm e mänske å sa, att di skulle flötte varmen, för di skulle kom-
me må ett lik där. Å jaggu kom di inte mä ett lik öm e litta stönn 
å skulle te Jarnske körke må. Men då va en tå di döe, söm kom 
å varne döm». 

De båda karlarna hade nämligen råkat göra upp elden invid 
ett off ervål. 

Om offervålet i Röbacke väster om Sulvik berättas följande. 
»Raske-Britta var dotter till smeden Rask vid Gladåkers bruk (på 
gränsen mellan Älgå och Karlanda). Hon tog död på tre barn. Hon 
vistades i Norge på arbet, där blev hon med barn. För att ingen 
skulle se det, klädde hon sig alltid så, att hon såg tjock ut. Sist 
bodde hon i Konjakskroken nära Karlanda kyrka, men hon var 
född på Gladåker. 

Första ungen fick hon hos Slugga i Sulvik. Redan dagen därpå 
gick hon på hemväg och bar ungen i förklässköppa. Mellan Base-
rud och Röbacke, i berget där, tog hon livet av ungen. Liket bar 
hon hem till Gladåker och gömde det i ett stenrös på västra sidan 
om Gladåkersjön. Andra ungen fick hon troligen i Mörtnäs, hon 
tog livet av den också och gömde den i samma stenrös». 

En annan sagesman berättar: »Jag kommer inte ihåg, vem det 
var, som hade dräpt barn vid Röbacke, men de sa, att det var 
flera stycken (som blivit dräpta där) och att småbarn grät och 
skrek, när det var sent och efter högsta natten. Jag kommer ihåg, 
att jag var så rädd, att jag skulle få höra något, när det var sent, 
men jag hörde aldrig något. 

Jag hörde talas om Slugge-Kajsa, hon hade dräpt en pojke, 
men det var i Kolsjöbäcken i närheten av Kolsjönäset. Folk fann 
den (pojken), då de kom dit och skulle tvätta kläder». 

Den nämnda Slugga eller Slugge-Kajsa måste ha varit ett rysligt 
fruntimmer. I ett brev från en annan sagesman heter det: »Jag har 
hört mycket talas om Slugga, det var inte alltid goda tidender de 
talade om. Då jag var liten, var jag rädd för henne, på grund av 
vad jag hörde dem berätta. Jag vet inte om jag törs säga allt, jag 
har hört om rotehjonen och Slugga. Du får säga ifrån, vad du 
tycker. Men Raske-Britta kommer jag inte ihåg något om, bara 
namnet. De sa, att hon hade dräpt några barn, minns jag». 

»Det är ett fjäll mellan Röbacke och Holtebråten, där sa de, 
att det skulle vara dräpt många småbarn i gammal tid. De hörde 
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barngråt vid högste nattetid. Jag kommer ihåg, att jag var så 
rädd, då jag var barn och hade varit framme (till grannarna) 
och det blev sent, att jag skulle få höra något, men jag hörde 
aldrig något». 

Slugge-Kajsa fick sitt namn därav, att hon bodde i Slugge-
hagen i Sulvik. Förmodligen hade där före henne bott en person, 
som kallats »en slugger», d.v.s. en som är »eländi i truten», »en 
tocken slugger, söm svor å regjorde». 

Raske-Britta dömdes för barnamord till sju års fängelse. »Av de 
tre, hon tagit livet av, erkände hon bara två. Hon trodde, att det 
skulle bli livstids fängelse, om hon hade erkänt alla tre». 

Rösekullebacken i Älgå var fruktad av alla, som hade vägen 
fram. Där fick man se rysliga saker. Agnar i Rudsås kom en gång 
från Tomta och skulle gå den vägen hem. Det var efter att en 
bekant hade drunknat i Norra (»sjön. I Rösekullebacken mötte 
han en sparkstötting, på den satt den drunknade Efraim och bak-
på stod »själve Horn-Hans, Styggen ». 

I samma backe inträffade följande för en annan sagesman: 
»L., E., N. och jag va te Arvika en gang å köpte brännvin å möe 
anne ågg, förstår sä. Men dä vart e krångli rese, vell jä löve. När 
vi kom te Sulviksgata å va på hemväg, så ble hästen stånas bak-
fram i gaffel för den ene. I Rudsåsgata geck en tå vangene isär. 
När vi kom te Hölmere (Rösekullebacken), så örke di annre 
häst'ene inte på villkör opp för backen, dä hang sä n'öe på lassa. 
Då plocke di tur brännvinskagger å anne, så vangene stog tomme, 
men fastän häst'ene drog, så di låg ätter backen, så örke di inte 
dra opp döm. 

Men jä hadde försäkre min häst, irma jä for hemifrå, dä gjorde 
jä allti. Jä hadde läst gömmen besjle, å då krångle dä allri. Jä 
tuk deres tömmer å roppe: 'öm nu alle döinger ä i vägen, så ska 
jä fram!' Å då vell jä löve, att dä geck mä fart! Dä geck, så dä 
lyste ell unner skoning'ene, å opp tuk vi öss allihop. 

Nä, en ska allri tänke sä ut på e rese mä hästen utta te för-
säkre hömmen mä läsing gömmen besjle. Dä bruker jä gäre än 
i da». 

Hur det kunde gå, om man visade de döda vanvördnad, fram-
går av denna berättelse: 

»Lars i Björbol och Anders Persson i Hittaso, nära Björbol, di 
kalle hömmen Hittaso'n, hadde vure te Arvika för å köpe jul- 
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brännvin. När di for förbi kvarna ve aktge körke, så säjer Hitta-
so'n: 'Dä unlitt, att di har kvarna så näre körgårn. Här äter 
döing'ene opp mall'ane' (=kärnorna i havren). 

I samme stönn stöppe hästen, di feck'en inte tur fläcken. Å 
Hittaso'n blev väldi bekömra han. Men Lars klev uttå kärra, tuk 
besjle tå hästen å tette gömmen. Då talte han öm för Anners, att 
dä va vägen full tå döinger. Anners han börje gråte han, men te 
sjlut roppe han: 'Öppne vägen i Herrans Jesu namn, så vi sjlep-
per fram!' 

Mä däsamme så lössne dä för hästen, å han börje trave. Men då 
feck di skjuss, så di ha allri åkt så fort. Dette va på hemvägen, 
å hästen va vit tå skom (=fradga), när di kom fram te Björbol». 

Om en döing, som ideligen gick igen, föreligger ett par sägner: 
»Valle-Mates käring på törpe Vallen i Glava dog, men ho geck 

igen så rysjlit. Bodina, gift med smeden Bodin vid Lenungsham-
mars bruk, vise ho så för gång på gång öm nätt'ene å övverallt. 
Falk gjorde spektakel tå henne å trodde, att ho lög. 

En kväll hadde ho å flere annre vure te Tuppetörp på en stug-
predikan. På hemvägen tog ho tag i nöggre tå döm å sa: 'Ser i'a 
(ni henne) nu?' Men ingen tå döm såg'a, men sjal vart ho så 
oppella, sa di. 

Men en gång, när den döe geck igen hemme hos Bodina, tale ho 
te'a, å då svare ho: 'Öm Pelles myr könne tale, så skulle ho könne 
tale öm möe.' Dä va så, att den döe i live hadde tuke live tå nö'a 
barn å dränkt eller sänkt döm i Pelles myr. Sen ho feck bekänne 
dette, feck ho ro i grava å vise sä allri mer. Den döe feck inte 
makt te tale, förr'n nö'en tale te'en». 

Den andra versionen är utförligare: 
»I hemmanet Lenungen i Glava bodde på den tiden (omkr. 

1850) en bonde, som gick under namnet Valle-Mates, hans hustru 
kallades i dagligt tal Valle-Lisa. Denna Valle-Lisa dog, men hon 
fick ingen ro i graven. I livstiden hade han en grannkvinna, som 
gick under namnet Bodina. Hon var en from kvinna. 

En tid efter det Valle-Lisa lagts i graven, måste Bodina gå upp 
mitt i natten, det var en torsdagsnatt. Hennes man frågade då, 
vart hon skulle taga vägen mitt i den mörka höstnatten, Då fick 
han till svar: 'Jag får ingen ro för Lisa, jag måste gå och möta 
henne, hon vill tala med mig'. 

Mannen blev både arg och rädd, men hustrun gick. När hon 
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hade gått ned för de långa och branta Lenungsbackarna, mötte 
hon Valle-Lisa. Hon var klädd som hon brukade vara i livstiden, 
svart kjol samt en grön sjal över axlarna. Det första hon då skall 
ha sagt till Bodina var: 'Jag får ingen ro i graven, förrän jag får 
tala om allt ont, jag gjort. Fyra torsdagsnätter i rad ska du möta 
mig klockan 12 på denna plats, så ska du få veta allt, vad jag 
gjort'. När Valle-Lisa hade sagt detta, försvann hon. 

När Bodina kom hem, var hon medtagen, men hon sade ej 
något om det hemska mötet. Under de fyra följande torsdagsnät-
tema och vid samma tid måste Bodina gå och möta Valle-Lisa 
på samma plats. Då bekände hon för Bodina, att hon varit sin 
man otrogen, samt att hon stulit pengar från en granne. Hon 
talade också om var hon gömt pengarna och att det var silver-
slantar. Slutligen bekände hon sista natten, att hon hade mördat 
två småbarn, vilka hon hade stenat ner i ett stenrös i närheten. 

Till sist bad hon Bodina tala om för maken Valle-Mates och även 
för grannarna, vilka brott hon begått. »Jag får ingen ro i graven 
förr», sade hon. Bodina talade om allt. Hur det nu var, fann de 
benranglen efter tvenne barn i det utpekade stenröset samt silver-
pengarna i en utpekad mur. 

Sedan allt detta hade kommit i dagen, besvärades inte Bodina 
mera av den döda. 

Även andra bekymmer kunde oroa en avliden, så att han inte 
fick ro i sin grav. 

»En gubbe hadde dött å geck igen så rysjlit. Di feck inte fre, 
för då dunnre å packe å regjorde på vi'en. Di geck opp å tette, 
då fant di e dragkiste där. Di tänkte, att då va kanske nöge skär-
selt i kista, så di öppne å tette. Men di såg bare filler (trasor) å 
skräp, så di geck därifrå. 

Men öm natta dunnre då å packe varre än nånsin. Då geck di å 
tette i kista en gång te. Då fant di på bötten i kista en hopper mä 
penninger. Senna feck di fre för den döe. Han velle, att di skulle 
hette penning'ane, söm han hadde gömt unna åt döm». 

Innan han dog, fick han inte tillfälle att meddela gömstället 
för de anhöriga. 

Ouppgjorda mellanhavanden blev anledning till spökeri: 
»Tita-Maja va osams må en person. Denne drucknes ute på 

fjorn (Glavsfjorden) men geck igen för Maja så rysjlit. Var natt en 
vess ti på åre måtte di elle hos henne, å när den döe vise sä, så 
12 Ernvik 
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befallde ho fölke i huse te öke ellen riktit. Te sjlut kom han in, 
å då måtte Tita-Maja knyte ihop tömmerstäna (stortårna) på den 
döde. 

Men senna opphörde han allt te gå igen». 
Tita-Maja var känd såsom trollkäring och bodde i torpet Beck-

hålan. Därför kallades hon även Beckhölskärnga (se s. II 53). 
Skrek gasten efter någons död, betydde det, att den onde hade 

tagit hand om hans själ, alltså ett dåligt tecken. Man hyste också 
stor motvilja för gastens läte. 

Hur såg gasten ut? En sagesman beskriver den så: »Gasten, 
sellö (=ser du), dä va nö'e söm flög oppe i lufta öm natta å 
skrek, ett nattfenömen, sellö. Dä gnestrer mä ell (eld) i gape å 
håller väsen. Di gamle såg gasten, jä ha allri sett nö'en gast. 

ömkreng 1924 hörde jä nö'e skrike jamt söm höge, lange ram-
ser tå nörop här strax väst öm staga. Dä va före jul å möen snö. 
Jä tänkte, dä va nö'en person i nö, så jä tuk ski'ene (skidorna) 
å sätte iväg, sellö. 

Jä åkte mot Sanntången, men jä töckte dä va könstit, för jä 
såg inga spår. Jä velle vete, hö dä va, sellö, så jä for ikring å lette 
ätter spår. Men allri ett dugg jä såg. Dä könne inte vare tå nö'e 
djur, för skrike va alldeles för högt (starkt), sellö ». 

Allmänt anser man, att det väsen, som brukade hänga sig på 
vagnen eller kärran, då hästen plötsligt stannade och inte för-
mådde draga lasset ur fläcken, var identiskt med gasten. Vid 
andra tillfällen tog den gestalt av vissa fåglar, t.ex. korp, uggla 
och lom. En sagesman säger, att i hans ungdom kallades berg-
uven vanligen gasten. »De gamle visste mycket väl, att det var 
berguven», yttrar han. 

Men eftersom det i undersökningsområdet är en vanlig föreställ-
ning, att den som råkar ut för en döing kan bli gastkramad, är i 
många fall döing och gast samma företeelse. Man var mycket 
rädd för att bli gastkramad. Man fick tydliga blåmärken på 
kroppen, om man råkat ut för gasten. Barn som skrek utan syn-
bar orsak troddes ha blivit gastkramade. Den som blivit det, 
skulle inte leva länge och sjukdom blev alltid följd av gastkram-
ningen. 

»Mor te Olov Hammar i Djufsheden, Silbodal, hadde dött. Ho 
geck igen, ho kom in gömmen döra å krame dotera, så ho skrek, 
så dä va rysjlit. Ja fråge Olov, om dette va sant, å han hadde 
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sett döra gå opp å hört flecka skrike, men han hadde inte sett 
den döe. Men flere annre personer hadde sett den döe», dvs. 
gasten. 

Gastar och dödingar benämnas även skrömt, och en plats där 
sådana visat sig, kallas skrömtställe. Samtliga platser, omnämnda 
i det föregående som tillhåll för gastar, benämnas också skrömt-
ställen (se s. 11 169). 

För att skrämma bort gasten, spöket eller dödingen skulle man 
nämna Jesu namn, man borde också spotta tre gånger, tala till 
dem, kasta eldbränder efter dem, knyta ihop stortårna på dem, 
om man kunde komma åt, samt slutligen kalla dem vid deras rätta 
namn, så vaknade de upp och försvann. 

Ett annat sätt att hindra de döda att gå igen var att på gården 
strö ut hackat granris från trappan ända ut till vägen. Om en död 
försökte återvända till sin hemgård, skulle han sticka sig i föt-
terna av granriset och så vakna och återvända till graven. 

Trollkunnigas andar eller andar efter brottsliga personer kunde 
också uppträda efter döden såsom ljus- och eldslågor, i synnerhet 
blå eldslågor. 

»Marta på Brobacken hon såg Johan på Brobacken, då han 
stod lik . . . Hon hade sett, att det brann en blå låga i en buske 
alldeles vid vägen, och det var Johan, så hon sa: 'Jaså, är du 
där, Johan', sa hon». Därmed försvann den blå lågan och visade 
sig inte mer. 

»Axel, Agnar å Gustav cyckle en möra mä gevär å jaktgrejer 
neråt Tjarntörp. Dä va inte langt ätter dä, att Ejnar i G. blev 
ihjalkörd tå en bil. 

När di kom te den kurva, där Ejnar ble övverkörd, så ble dä 
ljust söm på dagen, en könne ha sett å lässt tininga». 

Man kunde också taga löfte av en döende, att denne skulle visa 
sig efter döden. Eller den döende kunde lova en levande att visa 
sig som död. Så gjorde en gång en liten flicka, som var mycket 
fästad vid sin gamla farmor. 

»Mi mor va söm litta flecke kolossalt kär i si famme. Vart ho 
geck, så fördes (följdes) di öl. Inna den gamle dog, så gjorde ho 
opp mä flecka, att ho skulle återvänne ätter dö'en å tale öm, hur 
dä va te väre dö. När kista stog klar å löke skulle fastsättes, så 
stog flecka breve å sa: 'Du löve mäg te komme igen å tale öm, 
hur du har'et.' 
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Men på kvä'el, då flecka satt ve spisen å sörjde, geck döra opp, 
å där stog famma. 'Här ä'ddu (är du) ju, famma! Säj, ä du i him-
mel eller i helvete, eller var ä'ddu?' — 'Ja ä på ingendera ställe 
än, ja hare söver', svarte famma. 

Fleckas mor, söm låg på högsänga å just skulle te å sömne, sa: 
'Ocken ä'ddä du taler ve?' — 'Ja taler ve famma mi. Ser du'a 
(du henne) inte? Ho står där i döra'. 

Mora for fort tur sänga å kröp ner i unnersänga te maken sin, 
änne inté vägga, å gömde så, så rädd ble ho. Men ho såg inte den 
döe. Dämmä (därmed) försvann den döe ur fleckas åsyn åg». 

Ville man försäkra sig om att en död inte skulle spöka för en, 
skulle man vidröra den döde, innan locket spikades på kistan. 

»Di gamle bruckte allti gå fram å ta i den dö'es tår, eller också 
la di hanna på ska'el (pannan eller huvudet), för senna behövde 
di allri väre rädde, att di skulle gå igen». 

Den som skriver detta har vid flera begravningar iakttagit föl-
jande. Kistan bäres ut på gården, om vädret tillåter, locket skru-
vas av och samtliga närvarande går fram till den döde, tar i 
hans hand, stryker över panna eller kind eller vidrör fötterna. En 
del mumlar otydliga ord, andra önskar den döde vila i ro el.dyl. 

27 sagesmän i Älgå, Järnskog, 
Karlanda och Glava (förtecknade 
i ULMA). Uppt. 1942-1946. 

Getekleven heter en backe i hemmanet Gränsjö på vägen till 
Ulverud, där det brukat spöka. Några f.d. elever berätta: 

»En gång kom morfar från stan. Han hade hästen med sig. 
Och när hästen kom till Getekleven, stannade hästen. Då såg han 
genom grimman, och då fick han se ett liktåg, som gick mitt 
framför hästen. Därför tordes inte hästen gå». 

»Pappa och mamma hade köpt en ko. De gick till Tomta, för 
där var bilen. Jag stannade hos mormor. Det blev mörkt. När de 
kom till Getekleven, fick kossan stora ögon, för där var busen. 
Och kon ville inte ur fläcken». 

»Det var en gång, när Natalia och Karl skulle bort med en ko. 
Då stannade kon och ville inte gå. Linnéa talade om att Natalia 
sade, att de skulle titta genom grimman, så skulle de se, vad det 
var, som kon stannade för». 

En gumma vid namn Mina hade just dött. Om henne berättas: 
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»En gång skulle jag och Sally gå ut efter ved. När vi kom ut, 
skrek Sally: »Nu kan du komma, Mina, för nu är vi inte rädda!» 
Och när vi skulle gå in med veden, fick vi se en svart käring, som 
skulle försöka att ta mig. Men Sally höll i mig. Sedan försvann 
hon nere vid uthusen». 

»En gång, när Kalle låg och sov, så fick han se, att en karl kom 
in. Han hälsade på honom. De pratade med varandra en lång 
stund. Men när Kalle såg efter bättre, fick han se, att han var 
borta. Då var det den döde Olov på Ramla». 

Anna-Maja vid Norra Örsjön var synsk och såg många döda: 
»Anna-Maja vid örsjön hon var synsk. Hon var född på en 

söndag, och den som är född på söndag skall ju se allt möjligt. 
Hon tordes inte gå ensam hem vissa tider, då hon hade varit 
borta (till någon grannstuga), utan någon måste följa henne. Hon 
såg (den döda) Kajsa i Gäddemyren sitta på en sten vid Holme-
rud och sticka på en strumpa, efter att hon var död. Och Lisa i 
Holtebråten hade hon sett (efter hennes död) och det var flera 
stycken, hon hade sett, förtalte hon». 

Om dödingefärden vid Lusse-tiden berättar en sagesman egen-
domliga ting: 

»De döde kom också ned till människorna (före jul), trodde 
de på den tiden, och dödningefärden som också blev kallad Lusse-
färden startade om natten. Det var inte bäst att komma ivägen 
för detta opptåget, som for genom luften i susande fart, för på-
träffade ryttarna människor, så drog de dem med sig i håret, 
blev det sagt. Och om dödingarna likte å ri på rödglödande häs-
tar, stänger och vikter, så likte nog inte vanligt folk detta. Dessa 
for fram som oväder, red lika gott över vatten som över land, och 
fann de inte människor och ta med sig, så kunde de gott nöja sig 
med djur och träd och stora stenar. Någon gång släppte de ned en 
sadel på taket av ett hus, och då dog det snart någon av dem, 
som bodde där». 

För att än en gång återkomma till Getekleven och spökerierna 
där, bör jag kanske tala om att i den backen blev en gång för 
längesen en besökare mördad. Med besökare skall förstås en 
gränsridare eller tulltjänsteman. En sådan hade satt efter smugg-
lare; det sägs, att smugglarnas ledare den gången var trollkarlen 
Mates i Glasnäs. Just i nämnda backe eller den del av den, som 
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kallas Gubbacken, skall Mates ha mördat tullaren. Man lär ha 
hittat blanka uniformsknappar vid en utpekad sten i backen. 

Ytterligare ett par spökerier skall här omtalas. 
»När pappa körde bil, kom han en natt i Getekleven, han och 

Ellen satt framtill. Då fick de se en vitklädd människa, som kas-
tade sig framför bilen. Då stannade de och gick ur, men de såg 
inte något. Men strax efter sjuknade Ellen och dog». 

»När Lovisa och Ejnar kom från Hillringsberg, hörde de (i 
nämnda backe), att något skrek, och de skrek efter. Då fick de se 
en svart hund, som »gick fram och åter». 

På Kolbotten vid N. Örsjön bodde 011e och Maja. »På Kolbotten 
var det så mycket rart (att få höra talas om). Ja, det var en fru 
väst ifrån Sättra, som dog, och när de körde henne fram till kyr-
kan, så stannade hästen (vid Kolbotten) där och orkade inte gå 
längre på länge, sa de. Och sedan gick den frun igen i 8 dagar 
efter, sa de. - - - De såg så mycket (011e och Maja), folk som var 
döda som gick igen, och det var så mycket. Och i Tomtabackarna 
(=Rösekullebacken) såg de själva styggen, han hade stora rid-
stövlar på, sa de, och ibland, sa de, visade han sig som en svart 
hund. Jag kommer ihåg, att jag var så rädd för svarta hundar, då 
jag var liten, för att de talade om så mycket rart». 

»Ve Hophage (torpställe vid hophag, beteshag, som ägdes av 
flera) öster om Sulvikstjarne hände nö licknande. Dä va två pöj-
ker å ja, som åkte schläe. Rätt söm vi åkte där bål ve Hophage, 
så börje schlä'en blixtkvekt å gå baklänges. Dä geck så fort, så 
ja tänkte, nu lägger vi öss fäll i backen, så dä kröser (krossar) 
alltihoppa. Men när dä så valt (välte), så va vi i alle fall komne 
öpp i jale (gärdet)! Hölls dä hade gått te, dä begriper då inte jä». 

»Anners (Jonasson, ber:s bror) å Kalle va te Arvika å handle 
för e begravning. När di for hem, så hade di full en stor arbes-
vang må varer. övverst låg dä flere ölflasker. När di kom te 
Hövesåsen eller Hövesbacken, di kaller, så hörde di att dä domp 
te så skräckeli, å dä skrall te må ett, å dä kaste döm tå vägen, så 
di kom kav öpp i skogen å langt in i kjarra (bet. här småskog). 
Dä tog bå häst å vang å all packninga å kastet en tie meter in i 
skogen. Vangens skoninger sack ner en tri, fire tom (tum) i bac-
ken å hästen sto vänd öt motsatt höll. Di feck ett vådle (vådligt) 
arbet te få reda på allt, sesåness, men tänk, bare ett par ölflasker 
hade ströke sä i å gått isönner, hålles va dä helt alltihop. Vangen 
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hade gått övver höge stubber, söm han allri hade tage så övver 
annars». 

»Isak i Våldalen hade lagt om muren i stugan (ligger i Älgå). 
När det led ut på natten, fick han se ett huvud sticka upp bred-
vid sängen, så kom det en kall hand och lade sig på skallen på 
honom, så tog det och reste upp honom i sängen och stötte ihop 
honom. Den natten sov han inte en blund. På morgonen gjorde 
han om muren ackurat som den varit förut. Sen fick han ro om 
natten» (sagesmannen f. i Mörtnäs, Karlanda, 1854). 

»På Karlandamon, där dä ha vare avrättningsplass, där ha dä 
hänt möe könstit, där geck dä gale för många. Far min for te 
kvarna i Liane nära Hölmedals-gränsen. När han kom öpp på 
Karlandamon, så datt (föllo) båe selpinnane tur för'n, å hästen 
tvarstöppe å båe skacklera datt tvart i backen. Men han vasken 
(varken) hörde eller såg nöge schlagen». 

Jag höll på att glömma den blå lågan, som visade sig efter 
vissa döda. Det är en av de trollkunniga käringarna vid den be-
ryktade Norra örsjön, som följande uppteckning handlar om: 

»Marta på Brobacken hon såg Johan på Brobacken, då han stod 
lik, alldeles bredvid, där hon stod. Han stod lik i sommarfjuset 
och sedan ville inte kreaturen vara där, utan de rev ned det. Hon 
hade sett, att det brann en blå låga i en buske alldeles vid vägen, 
och det var Johan, så hon sa: »Jaså, är du där, Johan, sa jag», 
sa hon». 

Denne Johan var en värdig medlem av den i annat samman-
hang skildrade skojarkolonien vid nämnda sjö. 

»Nu ska han skrive opp att ingen behövver vare rädd för gasten 
länger, för jä ha sköte h'ömmen jä. 

Dä va så, att Kajsa på Ängefalla hängde säg i e utängsla'e öm-
kreng år 1900. Sen va dä spökeri å skrömt där. Jä feck höre talas 
öm dette, så jä geck dit å sa'e te döm, att nu ska jä skjute fa'en 
öt er, sa jä. Jä tuk bössa å geck dit en kväll. Jä ladde mä ett 
vannlit haggelsköt å stog där å lyssne. 

Söm jä hade stått där e stönn, börje desse läta, söm di hade 
hört flere kväller i ra. Jä smög mäg nämmer å tette, för dä kom 
söm frå e gran nära stuga. Men hur jä tette, så såg jä ittn.ö. Så 
tystne skrike. Öm e stönn börje dä igen, å jä smög dit, men inte 
könne jä se nöge. Men så råke jä tette på en grantöpp, söm låg 
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bål mä backen, å då töckte jä dä vecke nö litt där, så jä la an å 
sköt. 

Å när jä geck fram å tette, så låg fa'en där dö. Dä va e litta, 
fitta uggle Di kaller henne för gasten. 

Men allri ha jä hört gasten där senna». 
Som varje fågelkännare genast förstår, var det fråga om den 

lilla vackra sparvugglan. 
S. J., Karlanda, f. 1866. Uppt. 1943. 

Varsel och tydor 

»Bar en in ve öm kvä'el å råke te släppe ett trä eller flere i 
gölve, så könne en väre sikker på te få nattfrämmat». 

M. A., Älgå, f. 1878. Uppt. 1943. 

»Man feck inte vänne baken öt stekommen eller kakbake, när 
en grädde brö. Dä skulle inte väre bra». 

»När en satt å kärne smör, feck en inte flötte säg sjal å inte 
kärna heller, för då skulle dä bli minner må smör». 

M. K., Älgå, f. 1872. Uppt. 1943. 

Ont möte 

I annat sammanhang har jag skildrat, hur rädda jägare och 
fiskare var för att möta ett fruntimmer som det första väsen, de 
mötte på jaktstigen eller på väg till sjön. Men även klodjur för-
orsakade ont möte, t.ex. ekorren (jfr s. II 184). 

En fryksdaling, som vistades i Älgå för att köra timmer, råkade 
en dag ut för ont möte. Följden blev, att allting geck agit (på tok) 
för honom under dagen, släden körde fast med timmerstockarna 
på, redskapen gick sönder osv. 

— »Dä var då inte unnlit, sa han, för dä kutte en ekörre över 
vägen för mäg i mö'ers». 

Detta hände år 1890, då sagesmannen var 17 år. Själv trodde 
han inte på sådana förebud, försäkrar han, utan han bara skrat-
tade åt fryksdalingen. 

A. K. N., Älgå, f. 1873. Uppt. 1944. 
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Var man på väg t.ex. till sjön för att fiska eller till skogen för 
att jaga och mötte ett fruntimmer, det första en mötte, eller en 
ekorre eller en svart katt, som sprang över vägen, så var det bäst 
att vända om hem genast. Det skulle i alla fall inte lyckas med 
det man ämnade företaga sig. 

Sprang en ekorre till vänster, betydde det tur och lycka, men 
sprang han över vägen åt höger, betydde det olycka och otur. 

K. A., Älgå, f. 1869. Uppt. 1942. 

Gott möte 

»Rammel-Per i Kärra, Mörtnäs, tale öm för mäg, hur han feck 
säg hustru. Han geck ut å hörde på trosten (taltrasten) på tram-
pen. Då sang trosten: 

Te Stor-Erik, te Stor-Erik, 
dit ska du gå, 
dit ska du gå, 
han har e doter, 
han har e doter, 
den får du, 
den får du. 

Ä Rammel-Per han geck dit å fridde, å han feck allt Stor-Eriks 
doter te hustru åg». 

E. S., Karlanda, f. 1869. Uppt. 1943. 

Syner 

En stor del av sagesmännen på Glaskogen kan betecknas såsom 
synska. De har haft syner av skilda slag, och den som såg dylikt, 
sades vara synsk. Ibland visade sig ett eldsken eller en blå rök, 
innan någon dog, ibland såg man liktåg före någons död. Även 
sedan någon hade avlidit, såg man den döde i olika skepnader. 
De som var särskilt starkt synska, kunde aldrig gå mitt i lands-
vägen utan måste hålla sig på ena vägkanten, eljest skulle de 
stöta ihop med liktågen, som de ständigt såg. 

I enstaka fall har man också berättat, att någon har sett den 
avlidne efter döden, iklädd sin himmelska skrud. Att onda män-
niskor, som sysslat med svartkonst eller begått brottsliga hand- 
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Ungar och inte fått förlåtelse och nattvarden före sin död, upp-
trädde som gastar och gengångare, är en välkänd och ofta om-
vittnad företeelse, som här ägnats ett speciellt avsnitt. 

Axel i Sättra såg en gång berget Galtryggen öppna sig. Därinne 
såg han ett lysande, grant slott. »I taket hang en stor ljuskrona, 
mycket grann, som lyste så grant». 

Alma i Ulverud såg på samma plats i samma berg ett ljus, som 
lyste så fint under den överhängande stenen på berget. »Det brann 
och rörde sig för vinden». 

I ladugården i Ulverud såg Alma en gång ett ljus. Alla hade 
lagt sig på kvällen, bara hon satt uppe med något arbete. Utkom-
men på trappan såg hon ett ljus lysa mitt för den enda kons bås. 
»Det lyser i ladugården», sa jag till Emil. »Jag gick däråt, men 
när jag kom i backen halvvägs till ladugården, så flyttade sig 
ljuset till fönstrets mitt. När jag kom in där, såg jag inget ljus, så 
jag tände lyktan därinne. Då stod kon mitt på golvet och hade 
ryckt sönder bindslet. 

Två evangelister, Linda och Maja, låg just då i vår kammare. 
Även de såg ljuset, där de stod i fönstret och tittade, sen jag varit 
inne och talat om att jag såg ett ljus». 	A. 0., Älgå, f. 1882. 

»Axel på Sättra (d. o. 1938) geck en gang förbi Galtryggsberget 
strax nörr öm Ramla. Rätt söm dä va, så liksöm öppne säg bele 
berge, å därinne såg han ett stort grant slött mä store fine dörer 
å granne ljuskroner i take, söm lyste söm gull, å fine ljusstaker å 
allt slags granne saker å möe ljus». 

»Valborg å Dagmar, två uttå barna minne, såg också ljus i dä 
berge en gang. Ljusa löge å fläkte å brann å bles (blåste) jamt 
söm rekti'e ljus. 

Ä se, där ä ett ljus, sa Valborg. 
Ä där ä dä ett te, sa Dagmar. 

Ljusa jamt fladdre å lyste så vackert». 

K. E., Järnskog, f. 1860. Uppt. 1943. 

»Jä va ute ätter Mård, söllö. När jä kom tä örtjärn, ja, syd-
väst öm tjarne i e sluttning där, så tvarstanne jä. Framför mäg såg 
jä en stor bre blå rök, söllö. 
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Först tänkte jä, må dä ä mårdjägere ute å röker ut en mård? 
Jä va inte sen te kutte fram, söllö, för dä va i uttförsbacke. Då 
klarne dä te må en enda gang, söllö, å så vart dä borte. 

Jä vart het å kall, förstås. Jä vet pricis fläcken, där jä såg 
ellen. Då va ett blått sken så brett söm närapå hele köke, söllö». 

K. A., Älgå, f. 1869. Uppt. 1943. 



Kap. XVIII 

Folkdiktning 

Visor 
Visa om en drunkningsolycka 

Den 14 september 1817 inträffade på Glavsfjorden utanför 
Koppsäng i Arvika socken en drunkningsolycka, som krävde elva 
människoliv. Förutom båtens ägare var det tolv ungdomar från 
trakterna kring övre Gla, som efter att ha bevistat marknaden i 
Arvika ville bli rodda över fjorden till Fröbol i Älgå. När de steg 
i båten vid Koppsäng, yttrade båtägaren skämtsamt: 

»Ju flera man på båten går, 
ju flera skillingar jag får, 
och båten rinner ej en tår». 

Efter olyckshändelsen talades det mycket i bygderna om att an-
talet passagerare i båten var 13. Färden artade sig bra, vädret var 
det bästa, men när båten hunnit cirka tjugofem meter från Frö-
bolsstranden mittför Älgå kyrka, kantrade båten, alla föll i vatt-
net och 11 drunknade, medan två blev räddade. 

Om denna sorgliga händelse diktade den som trollkarl kände 
Trompien, Anders Olsson i Trumpinntorpet eller Gräsmyren i 
Älgå, tre visor, vilka han hade skrivit ned på björknäver. Han 
var en av de få i trakten, som kunde skriva och hans poetiska 
läggning var också känd. Av visorna ha endast brottstycken be-
varats till våra dar, men en sagesman i Västra Skyberg erinrade 
sig följande: 

»Tretton var i följe 
och tvänne kom med liv i land. 
De elva blev på djupet 
helt nära hemmets strand. 
En ung och späder flicka, 
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som vid en flake hang, 
hon tänkte ej på landet (stranden), 
men si, det var Guds hand». 

En strof ur en av de andra visorna lydde så: 
»Tänk, vilken syskonring det var, 
när elva låg i djupet kvar. 
Vad tänkte mor och far?» 

En strof ur den tredje visan hade detta innehåll: 
»Du som tog dig före 
att frakta dessa över sjön, 
när du sen kom tillbaka 
har du bort slita spö. 
Du sade ju med friskt mod: 
Ju flera man på båten går, 
ju flera skillingar jag får, 
och båten rinner ej en tår». 

A. 0., Älgå, f. 1878. Uppt. 1944. 

Visan om konungasonen 

Under vägbygget från Sulvik över finnskogen till Karlanda 
sockengräns, som-  påbörjades år 1911, sjöngs en visa om en 
konungason av Petter i Sulvik, död sedan flera år tillbaka. Min 
sagesmans mor brukade sjunga visan, då han var pojke, den hade 
många verser, men han kan inte längre erinra sig mera än följande 
innehåll. 

På en sjöfärd skulle man kasta lott om vem som skulle offras 
för att näpsa den utbrutna stormen. En guldtärning kastades tre 
gånger, och varje gång föll lotten på »vår älskelige konungason». 
Då kvad denne: 

»Och eftersom jag största synden gjort, 
så får jag för eder bekänna, 
att kyrkor har jag bränt 
och kloster har jag rövat 
och flickor har jag narrat och skämt.» 

Så kastades konungasonen överbord. 
A. K. N., Älgå, f. 1873. Uppt. 1944. 



190 

Vaggvisor 

»Skatan satt på ladugårdstak 
och talade med sina döttrar: 
— Käre barn, var ska ni bo i vinter? 
Vi fryser av oss våra fötter. 
— Jo, vi ska resa till Danemark 
och köpa oss skor för en halv mark. 
Ett, två, tre pepparkorn, 
katta spelar i ett silverhorn. 

Ro, ro till Långebro, 
köpa lillen gullsko 
och köpa lillen spänne, 
då sover lillen länge.» 

A. E., Älgå, f. 1879. Uppt. 1943. 

Gammal räggla, sjungen i Käla som vaggvisa 

»Kråka satt på laggålstake, 
roppe ätter navar'n (handborr). 

Va ska du mä navarn? 
Börre mä en slä'e. 
Va ska du mä släen? 
Köre hem vö'n (veden). 
Va ska du mä vön? 
Lägge'n på varmen. 
Va ska du mä varmen? 
Varme mi tå. 
Va ska du mä tåa? 
Hoppe te koa. 
Va ska du mä koa? 
Mjölke mi mjölk. 
Va ska du mä mjölka? 
Yste mä en ost. 
Va ska du mä osten? 
Gi klockarn å prästen, som sjonger så vackert 
i körka om julda'n». 

Chr. B., Köla, f. 1854. Uppt. 1910. 



Ur en beväringsvisa av skräddaren Carl Skog 
Sättra, Älgd, 1864 

»Nu har den dagen randats, 
som vi ha väntat på, 
då vi få ut marschera, 
till Trossnäs hed vi gå. 
Nu äro vi inskrivna 
i krigsmans rullor här, 
vi därför glättigt sjunga 
och skyldra blankt gevär. 

Nu bondedräkten lämnas 
och uniform dras på, 
ett annat liv nu börjas, 
det kan ni väl förstå, 
och hjärtat blir omskapat 
och modet livas här. 
Geväret vid min sida 
till eld nu färdigt är. 

År artonhundrafyrtiotvå 
begynte vi vårt liv, 
nu skrivs det 63 
och vi ha kommit hit 
att oss i krigstjänst öva 
och våra vapen pröva. 
Må vi blott lära känna, 
vad makt det ligger på, 
då många som nu bäva 
och ej ha mod och makt, 
vars tankar hemma sväva, 
de må kasseras strax. 

Blott minns de gamla hävder, 
hur våra fäder var, 
de kämpade med allvar 
och segerns fana bar. 
De arma fega kräken, 
som rygga åt besvär, 
bör skiljas från vårt läger, 
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de göra intet här. 
Ty ingen finnes sämre 
och visar större skam 
än den som ej vill våga 
sitt liv för hem och land. 
Och just i år skall firas 
ett snille utav kraft 
och gjuta mod i bröstet, 
som fordom fädren haft. 

Vår konung vi bör ära, 
befälet likaså 
och nogsamt ock dem höra, 
evad de äska må, 
samt lägga uppå minne, 
vad de oss hava lärt, 
envar med håg och sinne 
bör detta vara kärt. 

Ej grymhet här utövas 
uti kamraters lag. 
»God morgon, raska gossar!», 
så hälsas vi var dag. 
Nog är det därför roligt 
att leva varje dag. 
Därföre nu, kamrater, 
så dricka vi ett glas, 
en skål för vårt befäl. 

Beväringar har varit 
vid pass i femti år 
och alla hem marscherat, 
dess namn i rullan står. 
Det ingen var kom'derad, 
ej ens på vakt en gång 
på dessa år så många 
och denna tid så lång. 

192 
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Av kungar som regerat 
på ovannämnda tid 
så äro 3 bortgångna, 
den 4:de är vårt liv, 
för honom vill vi våga 
vårt hjärteblod så varmt, 
för honom vill vi strida 
intill vår bleka död. 

Carl Skog i Gränsjö 1864». 
Funnen i hans efterlämnade papper. 

Ordspråk och stäv 

De flesta av de här nedan anförda ordspråken och talesätten, 
kanske alla, torde vara kända över större delen av Värmland. 
Det bör dock ha sitt intresse att erfara, att de också ha förekom-
mit i den del av landskapet, som bokens övriga innehåll har 
hämtats ifrån och därför tagas de med här. 

Det smakar ändå karl, sa pigan, kysste tuppen på näbben. 
Det spörs i ändan, sa repslagarn. 
Alltid något sa Skam, fick se Åmål. 
Ungdomen rasar, sa käringen, hasade utför trappan. 
Släkten är värst, sa räven, när han jagades av röda hundar. 
Akta ditt huvud, sa skarprättarn. 
De är sura, sa räven, nådde inte rönnbären. 
Vår Herre skapade ingen brådska. 
Välkommen i det gröna, sa käringen, när gubben fann henne 

bland nässlorna. 
Den som väl låge i sänga, sa latstocken, satt på sängkanten. 
Dä går bätter, när du blitt van, sa käringen, sopade bak-

ugnen med kattan. 
Inget å fästa sej ve, sa käringen, kanade utför taket. 
Jä lutter värme kvällsmaten åt gubben min, sa käringen, 

stod med barmagen vänd mot spisen. 
Ingen ordning i detta hus, sa katten, blev utsparkad på jul-

kvällen. 
Nu börjar det, sa han som visade björnen. 

13 Ernvik 
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Dä lite söm granner öge, sa Skam, när han fick lien i ögat. 
Dä tar sej, sa pojken om skrikinga. 
Skönt te få nö rent påssä, sa pigan, vände särken på jul-

afton. 
Dä ä rörande, sa käringen, rörde om med sleven i grötgrytan. 
Får se, hur dä faller säg, sa drängen, väntade på kvälls-

gröten, då gumman rörde om i grytan, medan näsan droppade av 
snuva. 

Alle möner hjälper, sa käringen, pinkade i sjön. 
Dä va nummer ett dä, sa Skam, kastade länsman över gär-

desgården. 
Du begriper dej väl på skoj, sa käringen, slog ihjäl grisen 

med sopkvasten. 
I möra varper denne, sa käringen, klämde på tuppen. 
Inte rör dä mäg, sa gubben med träbenet, när hunden bet 

honom. 
Ingen vet, var haren har sin gång, sa gubben, lade snaran 

på stugtaket. 
Det är långt härifrån och dit, sa käringen, pekade på månen. 
Nu begriper jag schäsen, sa gubben, när han åkte på pinn-

harven. 
Som man är klädd, blir man hädd. 
Rött hår och talleskog växer inte i go jord. 

M. L., Älgå, f. 1864. 
K. E., Järnskog, f. 1860. 
E. 5., Älgå, f. 1869. 
A. J., Älgå, f. 1869. 
A. P., Köla, f. o. 1870. 
Uppt. 1942, 1946, 1949. 



Förteckning över i del II nytillkomna sagesmän 
Uppgifter om födelse- och dödsår, som anförts efter sagesmännen eller 

deras anhöriga, har inte kontrollerats i kyrkböckerna. 

AE 	Agnar Eriksson, Gränsjö, Älgå, f. i Järnskog 1898. 
ÅK 	Agnes Kanell, Gränsjö, Älgå, f. 1900. 
AK 	Arvid Kanell, Gränsjö, Älgå, f. 1909. 
AO 	Alma Olsson, Ulverud, Älgå, f. i Järnskog 1882. 
AS 	Anna Smolman, Otterstorp, Älgå, f. i Glava 1899. 
EA 	Emil Andersson, Ränkesed, Älgå, f. i Älgå o. 1865. 
EEF 	Elov E. Form&i, f. i Karlanda 1859. 
Gustaf 
på 	Gustaf Karlsson, Gränsjö, Älgå, f. i Älgå 1877. 
Åsen 
JAE 	Johan Axel Engström, Gränsjö, Älgå, f. i Fryksdalen 1862. 
JGN 	Janne Gustaf Nilsson, f. i Järnskog 1863. 
JO 	Johannes Olsson, Mörtnäs, f. i Karlanda 1854. 
KJ 	Karl Johansson, Nybygärdet, Älgå, f. i Älgå 1900. 
ML 	Marta Lindgren, Ormängen, Älgå, f. i Järnskog 1864. 
NA 	Nils AMn, Korsbyn, Järnskog, f. i Järnskog 1874. 
OA 	Oskar Albinsson, Gränsjö, Älgå, f. i Karlanda 1904. 
RN 	Rikard Nilsson, f. i Älgå 1888. 
SM 	Sabina Magnusson, Ulverud, Älgå, f. i Älgå 1870. 

Övriga anlitade sagesmän i del 1—IL 
(ej särskilt omnämnda) 

Andersson, Anders, Växvik, Köla, f. i Gillberga 1870. 
Anton, Korsbyn, Järnskog, f. i Järnskog 1874. 
Carl, Ottebol, Jösse-Ny, f. i Älgå 1894. 
Herman, Fjällboda, Järnskog, f. i Järnskog 1902. 
Kristina, Sättra, Älgå, f. i Älgå 1869. 
Natalia, Trångstad, Järnskog, f. i Glava o. 1905. 

Augustsson, Delfina, Sättra, Älgå, f. i Jösse-Ny o. 1908. 
Axelsson, Dagmar, Bondestorp, Järnskog, f. i Järnskog 1898. 
Baas, Anders, Sulvik, Älgå, f. i Älgå 1870. 
Bengtes-Nils, Allergot, Järnskog, f. i Järnskog 1859. 
Bengtsson, Olof, Påterud, Järnskog, f. i Järnskog 1864. 



196 

Bokvist, Nils Olsson, Boda, Skillingmark, f. i Skillingmark o. 1870. 
Boman, Emil, Boda, Skillingmark, f. i Skillingmark o. 1870. 
Eriksson, Axel, Gränsjö, Älgå, f. i Glava o. 1895. 

Christina, Korsbyn, Järnskog, f. i Järnskog 1868. 
Emma, Gränsjö, Älgå, f. i Älgå 1899, 
Kristina, Växvik, Köla, f. i Köla 1874. 

Hopman, Gustaf, Sulvik, Älgå, f. i Älgå 1862. 
Karlsson, Anna, Greåna, Älgå, f. i Järnskog 1900. 

Anton, Greåna, Älgå, f. i Östergötland 1893. 
Magnusson, Lennart, Ulverud, Älgå, f. i Älgå o. 1870. 
Nilsson, David, Krokebol, Älgå, f. i Grums 1884. 

Kristina, Sulvik, Älgå, f. i Gunnarskog 1886. 
Kristina, Söpple, Järnskog, f. i Järnskog 1882. 
Nils, Sulvik, Älgå, f. i Karlanda 1877. 
Nils, Fröbol, Älgå, f. i Älgå 1859. 

Olsson, A. G., Sulvik, Älgå, f. i Jösse-Ny 1875. 
Algot, Söpple, Järnskog, f. i Järnskog 1900. 
Fredrik, Växvik, Köla, f. i Köla 1868. 
Nils, Korsbyn, Järnskog, f. i Järnskog 1874. 

Segolsson, Segol, Boda, Skillingmark, f. i Skillingmark o. 1870. 
Strid, Emma, Nybygärdet, Älgå, f. i Karlanda 1869. 
Tomasson, Gunvald, Häggetorp, Älgå, f. i Östmark o. 1908. 
Vestlund, Ingeborg, Skällarbyn, Köla, f. i Köla 1886. 
Vik, Johan, Gladåker, Älgå, f. i Älgå 1901. 



BILDER FRÅN GLASKOGEN 
UTSIKTER, GÄRDAR, TORP, SAGESMÄN OCH 
I FOLKTRADITIONEN RYKTBARA PLATSER 
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Bild 1. Östra Mörtnäs, Karlanda. Utsikt öster ut. Längst bort skymtar Övre 
Gla. Kring denna sjö och i Mörtnäs bodde flera sagesmän. 

Foto R. Broberg 1947. 
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Bild 2. Sjön Ränken, Algd-Köla. I bakgrunden Hugnsåsen, enligt de gamle 
befolkad au jättar och bergfolk. Foto R. Broberg 1945. 
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Bild 3. Torpet Lindhöjden, Algd. Här bodde Nils Olsson, kallad Lacken. 
Foto 1925. Jfr bild 23. 
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Bild 4. Torpet Vikerud, kallat Veckere, Järnskog, bostad för den trollkunnige 
Veckern. Foto 1945. 



203 

Bild 5. Torpet Bastubacken, Älgd. Vid sekelskiftet bodde här Pliten, beryktad 
för sina fantastiska historier. Foto 1948. 
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Bild 6. Övre Glasnäs, Åtgå. På den stora manbyggnadens plats stod den bygg-
nad, som trollkarlen och finnättlingen Mattias Olsson, alias Mates i Glasnäs, 
hade uppfört och som han bebodde till sin död 1836. Foto A. Ernvik 1943. 
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Bild 7. Lämningar efter torpet Gräsmyren el. Myren, Åtgå, där trollkarlen 
Trompien var bosatt. En sagesman, Axel Johannesson, Gredna, står vid den 

gamla ugnsmuren. Foto A. Ernvik 1943. 



Bild 8. På denna kulle vid ån mellan Norra och Södra Y xs lön i Järnskog 
stod enligt ortstraditionen pd 1200-talet ett pilgrimskapell, kallat Uligama, 
en dialektal förvrängning av ett urspr. Heliga lekamens kapell. Baracken på 
bilden är numera borttagen och ett minneskors har rests pd kullen. Gång-
och ridstigen där förbi heter än i dag liksom på 1200-talet Edskogsleden. 

Foto R. Broberg 1947. 
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Bild 9. Trollbjörken vid Övre Glasnäs. På bilden syns en mängd hål; i dem 
slog man in stickor på vilka man samlat upp blod ur värkande tänder eller 

var ur bölder etc. Foto R. Broberg 1947. 
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Bild 10. Offerkälla pd edet mellan Sulviken och sjön Bänken i Älgd, kallad 
bl.a. Torgers källa efter en norsk munk, som skall ha verkat i orten under 
1100-talet. Möjligen betyder namnet helt enkelt Torgkällan, eftersom den 

är belägen vid det »torg», som i äldre tid utgjorde marknadsplats. 
Foto I. Atterman 1934. 
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Bild 11. Förf. på besök hos sagesmän i Nybygärdet, Älgå. Fr. v. Gustaf Karls-
son, Karl Johansson, förf. och Anders Karlsson Nygren. Foto R. Broberg 1947. 

Bild 12. Johan Karlsson, Bråten, 
Gränsjö hmn, Algd, en av sock-
nens bästa sagesmän (jfr bild 
21). Foto F. Hedblom 1947. 
14 Ernvik 



Bild 13. Johan Emil Rgman, 
förf:s flitigaste och mest intres-
serade meddelare. Bodde på 
gården Tomta, Gränsjö hmn, 
Åtgå. Ingående kunskaper om 
jakt och andra näringar. Foto 
R. Broberg 1947. 

Bild 14. Edvin Smolman från 
Karlanda, på gamla dar bosatt 
i Otterstorp, IM. Flitig med-
delare och stark i tron på 
övernaturliga ting. Foto R. 
Broberg 1947. 
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Bild 15. Ivar Aronsson, Östra 
Mörtnäs, Karlanda, hemmans-
ägare och finnättling. Fram-
stående kännare av bygdens 
natur och näringsliv, speciellt 
jakt och fiske. Foto F. Hed-
blom 1947. 

Bild 16. Kristina Eriksson, 
Ramla, Järnskog, änka efter 
Anners på Ramla, känd som 
trollkunnig jägare. Kristina var 
en mycket god sagesman. Foto 
V. Nilson, Arvika omkr. 1946. 

14* Ernvik 
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Bild 18. Ernst Lindgren, skogsarbetare 
och kommunalman, Ormängen, Algd. 
Känd för sitt ovanligt säkra minne. 
Foto 1960. 

Bild 17. Nils Andersson, Fjällboda, 
Järnskog. En stillsam och försynt man 
med osedvanligt gott minne. Sysslade 
åtskilligt med trolldom men gjorde 
aldrig väsen av sig. Som traditions-
bärare en av de yppersta. Foto R. Bro-
berg 1947. 
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Bild 20. Gustaf Karlsson, Åsen, 
Gränsjö hmn, Älgå, tidigare bosatt 
på Nybygärdet, bror till Anders 
Karlsson Nygren(jfr bild 11), bror 
också till Johan Karlsson på Brå-
ten (bild 12). Foto 1954. 

Bild 19. Karl Andersson, Norra 
Sättra, MO, Kalle i Sättra. En 
utomordentligt värdefull och med-
delsam sagesman, varom de efter 
honom återgivna uppteckningarna 
vittnar. Foto 1954. 



214 

Bild 21. Matilda och 
Johan Karlsson, Bråten, 
Grånsjö hmn, Älgd. 
Matilda var född vid 
Gladdkers 	stdngjärns- 
bruk, Karlanda, Johan 
på Nybygårdet. Hon var 
syster till Emma Strid, 
Axel Johannesson i Gre-
dna och Anders Johan-
nesson Kanell, alla i 
Älgd och goda sages-
män. Foto 1945. 

Bild 22. Ole och Olivia 
Martinsen, Tysksättra, 
MO. Ej förf:s sages-
män men omnämnda 
i texten. Foto omkr. 
1927. 
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Bild 23. Nils Olsson, Lindhöj-
den, ifIgd, kallad Lacken. Trak-
tens sista bygdeoriginal. Tro-
ligtvis av finnsläkt. Levde av 
jakt och fiske, kunde ej skriva 
eller läsa. Stark i tron pd 
övernaturliga ting. Foto 1938. 

Bild 24. Karl Olsson, Gränsjö, 
Algd, kallad Dal-Kalle, om- 
talad i texten. Foto före 1930. 



Sakregister till del 1—II 

Amulett som skyddsmedel II 87 
ank (ånger) som hämnd II 59 
angerödder 92, II 6, 35 
avrättningsplats, spöketillhåll 42, 

II 124 

Badstuga 18, jfr pörte 
badvatten eft. nyfödd II 56 
barnamord II 174, 175 
barnmorska 176 

manlig II 50 
barselgröt 177 
bergdös II 132 
bergfolk 11 130-132 
berghund II 170 

-jättehund II 170 
bergjättar 54-55, II 130 
bergtagen II 133 
beröm skämmer bössa 93 
beskkokare 224 
bibeln som läkarbok II 24 

skydd II 17 
trampade trollkarl på II 6 

bild av ovän på läder- el. näverbit 
fäst mell. gnarketrä II 29 

binda kalvespur'n 11 103 
näcken II 145 
gen. läsning II 146 
stenkast II 146 
stål i strand 11 146 

björkkvistar i ost 15 
björn- o. vargben under stugan 16 
björnhud som altartavla 53 

-hundar 31 
-jakter 31, 87, 100-106, II 36 
-kalas 104 
-ram skydd i matbod II 90 
-visa 105  

blemma, se stolsteg 
blod av villebråd botar skämd 

bössa 94 
sögs upp av trollkniv II 6 

blodiglar mot tandvärk II 111, 112 
blomnamn, folkliga 172 
blystöpning mot sjukdom II 67 
blödning stoppas II 21 
blå eldslåga =gasten, trollkarls för- 

lorade själ II 179, 183 
Blåkullafärd 212 
bogskövla 133 
bortbyting 178, 179 
bota på avstånd 11 10, 11 
brytsilver II 61 
bränna nio slags ved i korsväg II 45 

tre kvistar i bössmynning 95 
byfogde 161 

-tinan 161 
-äldste 161 

byxor över kons bakdel II 44, 102 
bässeköddane 134 
bölder, bot mot II 78-79 

läsning mot II 78-79 
bössor skämdes på ol. sätt 92, 96 

sade till, var viltet fanns 91 
under tröskel, då lik bars ut 84 

bösskott över sängen mot skrikande 
barn II 87 
över sängen underlättar svår 
död 189 

Dagståndare II 172, jfr solståndare 
deg på stenröse II 152 
den onde 83, se Skam 
diarré trollas på ovän II 19, 53 
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di svarte II 35 
djur som man tog dödstydor av 184 
dra dagg 215 

groda ur ormgap II 55, 63, 65 
dragdocka II 165-166, jfr spiritus 
dricka märg i benen 213 
drank 130 
drunknad återfinns med hjälp av 

trollkarl II 5, 7 
drömpannkaka, hur den bakades 

II 117 
hur den begagnades II 118 

drömsk, hur man blev II 118-119 
dymmelveckan 209 
död fisk får ej kastas tillbaka i 

sjön 112 
döda går igen II 55, 180-183, 186 

varnar II 174 
visar sig II 126, 186 

dödben ger fiskelycka 111 
jaktlycka 84 
skav därav i bösskolven 92 

döding=avlidens själ II 172, 173, 
175, 176 
får ro i graven eft. bekända 
brott 11 176, 177 
får talförmåga vid tilltal II 176 
färdas hela julhelgen fr.o.m. 
Luciadagen 227 
kramar livet ur folk 247 
rider på glödröda hästar om 
julen II 181 

dödsstrumpor som botemedel II 70 
dödsvantar som botemedel II 70 
dödstydor 182-184 
dömull i bösskolven 92 

Eld får fiskare ej hantera under 
fiske 112 
skydd mot onda ögat 11 105 
trollpack II 45 

eldens kraft II 45 
störst under julen 227 

eldsvåda anade trollkarl i förväg 
II 38 

ekorre=ont möte 11 184, 185 
eksem botas II 30 

engelska sjukan botas 234, II 46, 
54, 68, 114, jfr jordsmygning, 
riset, svekk 

enögt får botas II 21 
ettertänning II 20 

Fallandesot botas II 67 
fallgrop för björn 24 
fanter 235, II 107, jfr skojare 
feg 184 
femudd som skyddsmedel 120 
fillebusen skyddsmedel 119 
filspån av likkistgrepe 91, II 33 
finnskott II 62, 63 
fiskarter 108 
fiskbön 111 
fiskehistorier 114 
fisken försvinner ur sjön vid träta 

113 
fiskredskap 109 
fladdermus i bösskolv 91 

-blod i bösspipa 91 
flög botas II 70, 168 
flygrönn som skyddsmedel 11 110 

vid jordsmygning 11 103 
flytthelgen (24 okt.) 133 
forsgubben, ett öga mitt i pannan 

II 147 
tyckte om tobak II 148 

framkalla onda andar II 6 
Satan II 8 

framringning 191 
främling i båten=otur i fiske 109 

släpps ej in i ladugård II 99 
fågelnek 224 
fältjägare-trollkarl II 4, 19 
fö ihjal 27 
födslosmärtor trollas i laduvägg 176 
förebud 182, 184, 185 
förkastade dagar 99, 126 
förlorade pengar återfås II 5 
första kornen sås i kors 117 
första maj=en förkastad dag 100 

metardag=Kristi himmelsfärds- 
dag 213 

försvära sig åt djävulen 81, 83, II 5, 
33, 66 
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försäkra sig mot onda makter 
II 143 

förvara sig mot kulskott 87, 88, 
II 28 
björn, så ingen tar den 87 
fisk d:o 11 18 
giller o. snaror d:o 97 
orrlek 94 
tjäderlek 94 

förvaring=förvara sig, bära på sig 
skyddande föremål 35 

förvända synen II 39 

Galle hos kor botas II 93 
ganekvest 149 
gasten 13, 247 

beskrives II 172, 178 
en uggla 11 183, 184 
skrämdes av eld II 179 
skrämdes av Jesu namn II 179 

gasten skrämdes av att man knöt 
ihop stortårna på döda II 179 
att man spottade tre gånger 
II 179 

gastens skrik=dåligt tecken II 178 
gastkramning farlig 247, II 172 

hur gastkramad botades II 173, 
178 

Glommfloa 43 
gnarketrä II 29 
gnida hundnos med mossa 5 

med osaltat smör 96 
go dö i bössa 85 
gott möte 11 185 
gravöl 191 
griniga barn botas II 54 
gris i stia utan grannars vetskap 

II 101 
groblad på sår 11 117 
gruva, eldstad 249 
gråtarskåra 124 
gulbena=nybörjare i notlag 113 
gå baklänges vid sådd av sista 

kornen 117 
gå igen = spöka 50 
gårdsrå II 126, 183 
göra ngn förälskad i sig II 47-48 

göra åt 4, II 11, 31, 56, 67, 69 

Hackat granris skyddsmedel mot 
gengångare 194 

hammare över dörren II 46 
hartalg som botemedel II 116, 117 
havande kvinna får ej åse slakt 132 
hjulorm farlig II 164 
hjässen 133 
Hobergsgubben II 128-130 
horunge=sista neken 125 
humledricka 129 
hussyrsor trollas bort II 53 
huvudlöss behandlas med kvick-

silver II 88 
Hylstergumman II 163 
hår o. naglar offras II 15 
håravfall botas II 83 
hårfri gen. trolldom II 30, 52 
Hälle (Hels) jägare II 120 
häst o. redskap skulle stå på åkern, 

då man under våranden spände 
ifrån för dagen 119 

hästsko använd vid begränsning av 
skogseld 115, 116 
-söm i nyfött barns kläder 178 

härfågelshjärta bot mot sjukdom 
II 67 

högsäng II 5 

Ihålig= sakna skugga, vara utan 
själ II 66 

inringning av betesmark med flä-
tade ringar av björk Peregrinus-
natten 232 

Jakthistorier 100-107 
jord under vänster fot 93 

ur första kofjätet 11 108 
jordemor 176, II 51 
jordfast sten, längtande ko ledes 

omkr. II 98 
nyköpt ko d:o II 99 
nyfödds badvatten töms där 178 

jordfolk II 159, jfr underjordiska 
jordsmygning mot eng. sjuk. 234, 

II 54, 68, 103 
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jordtusser 223, jfr jordfolk o. 
tusser 

julbadet 224-225 
julbloss 225 
julhalm på golvet 225 
julkaka 118 
julkalas 226 
julmaten 223 
julnatten o. de döda 227 
julseder 223-227 
julslakt 223 
Jungfru Marias såpa 231 
jättar 126-133 
järnspett bakom ko i båset II 49 
järntjuv fastnar II 40 
jästkaka i armhålan 11 118 
jöniny 231 

Kalla på Satan II 33 
kalvkons mjölk skyddas nio dygn 

11 104 
kappåkning från julottan 225-226 
Karl XI:s björnjägare 31 
Karl XII:s kanoner 39 

källa 38 
osårbarhet 32 
silverkrok o. säng 37 
väg 37 

kastad från vägen av skogsrå 
II 162 
från vägen av tomte II 162, 182 
jfr nissekastad 

kattuggla som skydd II 90 
kista bäres ut motsols II 24 
klengås 177 
klodjur betyder ont möte II 184 
knarren botas II 71 
knektetinan 161 
Knutöl 129 
knölar avlägsnas II 72 
ko mjölkar blod, om onda ögat ser 

Pä den II 100 
ko som ej vill gå hem om kvällen 

botas II 14, 108 
kohår blir sytråd 132 
kolik botas II 73 
kontrakt med Satan II 14, 17, 63 

koppning 112-113 
kors, föremål liggande i kors före- 

bådar dödsfall 184 
som skydd mot onda makter 
11 106 

Korsmässa, förkastad dag 99 
korstecken vid köpet av vind II 58, 

jfr köpa vind 
korstecken över dörr II 46 
kortspel förbjudet Lucianatten 221 

-ande tomtar II 155 
-are svårt för att dö 189 

kringgärning förbjuden 220, 228, 
234 

kräftstenar II 116 
kummin 122, 134 
kvekt (om foster) 175 
kvicksilver mot ohyra hos kreatur 

11 119 
mot ohyra hos människor II 88 

kyrkogårdsmull II 18, jfr dömull 
kåve 130 
källkult 214 
känslighet för metaller II 21 
käringmöte 5, 9, II 184, 185 
köpa vind II 58 
körfågeln 120 
köröl 118 

Laddning förstärkes 91, II 33 
lekattkött mot matleda 11 116 

som motgift II 114-116 
levande varme II 56 
ljuslågor ur jorden=avlidnas själar 

II 172, jfr blå eldslåga 
likstrå brändes, av röken togs ty- 

dor 189 
likvål 49, II 173-174, jfr offervål 
lie under tröskel II 49 

över dörr II 49 
Ljusa stjärnan (Trettondagsspel) 

226, 228 
lodjur diar trollknivsskaft 91 

jakt på 106 
lom=dödsrikets fågel 186 
Lucifers släkte 222, 223 
Lussebeten 220 
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Lussenekrer 221 
lusa, den som kom sist ur säng 

Luciamorgonen 221 
Lussesoa 221 
Lussefala 222, II 181 
Lucianattens farligheter 227 
lyktgubbe 183 
långfredagsris 210 
långgruva II 8 
lägga ner t.ex. häst II 29 
längtande ko botas II 94-97 
läsning: förbannelse över ko II 60 

mot brännsår II 83 
galle hos kor II 93 
längtande ko II 97-98 
ormbett II 75-77 
rask i öge II 84 
röta II 69 
vre II 48, 70 
värk II 72 

lödare 124 
lökteskåra 124 
löktekalas 124 
löktenek 124 
löper'n 133 

Magnetism=trolldom II 5 
malmverke 43 
maltdricka 129 
marknadsresor 218 
markulje II 26 
mese, sandost 135 
midsommardagg 215 

-dans på sätervallen 217 
miltra 133 
mjöldrygor, gavs barnaföderskor 

177 
hur man skyddar säden mot 
dem 119 

mjölken skyddas II 104, 105 
mjölöker, se mjöldrygor 
modstulna kor botas II 9, 16, 54, 94 

mjölkar blod II 100 
slutar äta II 100 

mostäling som hämnd II 59 
morgondagg som medicin II 45 
mullersjukan II 26 

mullringning 191 
muta skogsrå 82 
myror läses bort II 110 
månen i nedan o. ny 136 
mårdkött som motgift 11 116 
människobenbitar i bösskolv 92 

skydd mot kulor 35, II 28 
märkesdagar 230 
mäte tebaka dä vasse 11 12 
möresprit 72, 73 
mörkrädsla botas II 80 
möten på jaktstigen undvikes 98 

Namnlösen (ringfingret) i bösspipan 
eft. skottlossning 95 

naturläkare II 21 
nedsättning II 59 
niga för nyårsny 229 
nio slags blommor i midsommar- 

buketten 217 
ved brännes i korsväg II 45 

nissekastad II 162, 182 
noanamn 85 
notbröllop 113 
nyfött barn får ej bäras över vat- 

tendrag 178 
skyddas mot onda makter 177 
skyddas mot onda ögat 178 
barns badvatten får ej slås ut, 
där grodor håller till 175, skall 
slås ut över jordfast sten 178, 
tre ggr eld i vattnet 178, tre 
slags blommor i vattnet 178 

nykärnat smör får ej bäras över 
vattendrag utan skydd II 143, 
150 

nyköpt ko skyddas av naken bak- 
del II 99 

näcken 143-147 
halv hatt på huvudet, färdas i 
halv båt 11 145, 146 
osynligt väsen 11 144 
spelman II 147 
tål ej oväsen II 145 
vit hästgestalt 11 144 

näckbett 11 146, 150 
näckrosor får ej plockas 11146 
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näcksjukan II 144 
nödrev 92, II 35 

Oblat, skjuta på 81 
Odens jakt II 120 jfr Hälle jägare 
odöpt barn får ej vistas ute eft. 

solnedgång 179 
offerkällor 38, 214 
offervål II 173, 174, jfr likvål 
offra en fisk för att få sova II 25 
oksjler, bot mot II 78 
omvridet huvud II 17 
onda ögat 4, 96, II 99-101 
onda bettet II 168 
ont fr. vattnet II 143, 150 
ont möte 11 184 
orm tvingas in i bösspipa 94, 95 
ormbett botas II 77, 78, 115 
ormbrännvin mot skabb m.m. 11 119 
ormfett smörjes bösslås med 91 
ormgranslag mot reumatism II 113 
ormkäppen o. dess användning 

II 101-102 
osttillverkning 134 
osämja an!. till fiskens försvin- 

nande 113 
anl. till spökeri II 177 

Paltsorter 132 
pannost II 98 
pengar lägges i likkistan 190 

trollas fram ur berg II 20 
Peregrinus=djurens skyddspatron 

81 
folkseder 232-233 

pesten 32, 33, 65 
plogbeten 118 
plogöl 118 
psalmodikon II 24 
puken el. mjölkharen II 62, 105 

medel mot II 106 
påskeldar 209, 211-212 

-seder 208-212 
påsksmörja, gjord av männ.-foster 

208 
pörte el. badstuga 18 

Rackare el. hästflåddare 134, 239 

raseri botas II 26 
reumatism botas II 26, 113 
rik blir den som gräver ner en 

tupp II 58 
riset el. eng. sjukan II 54 
risvål 50, jfr likvål, offervål 
rovtjuv fastnar II 37, 38 
rumpedrag 132 
råttor o. möss läses bort II 110, 

jfr myror, vägglöss 
ränne skog 13 
räppräkning 205 
rävungar letas upp Kr. himm.- 

färdsdag 213 
rödsot hos kreatur botas II 92 
rökstuga 19 
röta botas II 26, 69-70 

Saliv, skyddsmedel 178, II 67, 84, 87 
spotta på kroken 5, 111 

salt i skällkons skälla 11 108 
o. malt får ökad kraft under 
julen 227 

segerhuva II 64 
sendrag botas II 70 
sidhårsmatta 133 

-täcke 133 
silver i smörkärnan II 106 

mutmedel åt sjörå 110 
mutmedel åt troll II 36, 37 
skyddsmedel i bössa 91 
mot ont II 88 
i nyfödds badvatten 178 
i nyfödds linda 178 
som dragdocka II 88, 177 

silverkula fäller förtrollat ville- 
bråd 87 

sista sädeskornen sås gående bak- 
länges 117 

sitta på plog el. harv i våranden 
förbjudet 118 

sjongare el. ståndare 125 
sjuk gris botas II 31 
själbrusken 132 
självspilling 194 
sjöormen II 148-150 
sjörån fiskens ägare II 18 
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ger fiskelycka 110, 111 
kan mutas 110 
kan tvingas ge fisk 112, 11 18 
ses ibl. dansa på vattnet II 148 
utseende: fiskstjärt m.m. II 148 

Skam drivs ut gen. litet hål II 35, 
57 
framkallas av trollkarl II 8 
visar sig II 124-127 
-s fåglar 185 

skatan, Skams fågel 185 
Skams häst II 57 

skatter i berget II 134 
skilja orm o. groda II 55, 63 
skjuta på oblat II 33 

skator skämmer bössa 185 
trollkarl i ansiktet el. ryggen 
II 27 

skogens rådare 81 
kunde mutas 82 

skogseld begränsas med hjälp av 
hästsko 115, 116 
åkersork 115 

skogsrån II 135-143 
hade älskare II 45 
höll sig med kreatur II 142 
kastar häst o. släde 11 140 
kastar människa från vägen 
II 162 
kokar välling i skogstjärn 11 140 
lär jägare ladda bössa 83, 11 140 
manliga besöker säter II 45 
mjölkar älgko 11 142 
o. Wetterstrand II 45 
röjer skattgömma II 24, 140 
sjunger vackert II 136 
skyddar viltet II 140, 141 
visar en man dottern, som han 
sägs vara far till II 137 
visar sig ofta 11 138-139 
visar var skogsfågel finns 82, 
11 141-142 
visar älgens tillhåll 11 139 
-s utseende 82, 84, II 135, 136, 
137, 139 

skogstjuren II 142, 143 
skojare 20, 21 

skott i källa dödar kalv II 60, 62 
skrap av ladugårdströskel II 98 
skrea II 171 
skrikande barn botas II 53, 56, 86 
skröve hos kor botas II 93, 94 
skrömt II 169 
skugga, förföljas av trollkarls II 

64, 65 
förlora II 64 
sakna II 65, jfr ihålig 

skåregäll 125, 218 
skårgås 125, 218 

-fest 125 
skämma bössa 92, 96 
skärhake 60 
Skärtorsdag helig 209 
skörd, kvinnornas arbete 123 

männens 123 
skämtsamma upptåg 123 
tydor 121 

slantar i kistan hos död 190 
släde börjar åka baklänges II 182 
släkttavla, finsk 17, 18 
småbarn får ej bäras över vatten- 

drag II 145, 150 
småfolket 11 152, 155 
solståndare II 172, jfr dagståndare 
sova på berg farligt II 15 
spertus=spiritus 
spindelväv på sår 11 117 
spirande löv skydd mot under- 

jordiska bebyggare II 46 
spiritus 29, 100, II 107, 165 
spott, spotta tre ggr, se saliv 
springa trana 207 
spökerier 11 182 
stolsteg II 56, 82, 83, jfr blemma 
stulna saker återfås 110, II 7, 34, 37 
Styggen II 43, 175, 182, jfr Satan 
stål som skyddsmedel 117, 208, II 

44, 54, 99, 104 
stämma blod II 9, 85, 86, 91 

orm II 89, 90 
stöpa bly II 46 
svartkonstbok 29, II 44 
svarta fåglar= Satans sändebud 185, 

II 51 
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hundar= Satan 188, II 37, 44, 182 
svekk= eng. sjukan 
svepeskjorta 184 
svordomar tåldes ej av skogsrå 82 

tåldes ej av tomte 11 151 
svingalla mot frostskada 132 
sy på söndag 189 
syner II 185-187 
synska personer II 54, 181-182 
såas jla 120 
sådd, endast på ny 119 

ej kvinnogöra 119 
metoder 119 
märkesdagar 119, 180 
ol. metoder rör. första o. sista 
kornen 117 
tydor 119 

såkaka 117, 120, 227 
såtid 119 
sängvätare, hur barnet hindrades 

bli 178 
söndagsbarn blir synskt II 47 
Söndagsjägaren 100 
söndagssmorda skor 189 

-sydda kläder 189, II 45 
sönning el. sandost 125 

Tagelormen farlig 11 168 
tandvärk botas II 74-75, 111-112 
tarmvred botas II 113 
tappad klocka återfås II 40 
tattare 4, 41, 48, 49 
tave 129 
tenong 126 
tibast o. liljerot 84, 236, 11 103 

-pinnar i smör 11 107 
tjurmeg anv. som tuktmedel 134 
tjärband mot eng. sjukan 11 114 
tjärkors på ladugårdsdörr 209, II 

49, 90, 91, 99 
torvigg mot blixtnedslag II 88, 89 
tomtar II 150-163 

drog till el. från huset II 150, 
151 
flyttar om han försummas II 
154, 158 
går på takåsen 11 157  

håller till i smedjan 11 155, 158 
håller till i stallet 11 154 
hämnas 228, II 151, 152 
högfärdig II 151, 158 
i kyrkan vänder han ryggen mot 
altaret II 162 
kunde vara elak 11 150 
spelade kort o. svor II 155 
skar råg 11 157 
tålde inte svärjande julkvällen 
11 151 
tålde inte oväsen om kvällen 
11 152, 154-156 
utseende II 	151, 154, 158, 162 
visade sig II 153, 154, 157, 158 
väckte gårdsfolk o. kolare i rätt 
tid 11 154, 157, 158, 161 

tomtebröllop 11 160, 161 
tomtekastad, se nissekastad 
tomtens säng bäddades julafton 224 
tomtormen helig 11 164 
troll II 133-134 
trolla bort håret på kroppen II 52 
trollbjörk farlig att vidröra II 66, 

79, 80, 81 
-gran II 81 
-rönn II 81 

trollens mjölkeko 87, II 36 
vallhund 87, II 36 

trollhare 85, 86, 89 
trollkniv drog till sig blod II 6 

drog till sig ohyra II 4 
hur den smiddes II 6, 35 

trollkunnig hämnas II 36, 40 
löser mordgåta II 41 
-s kista bars ut motsols 195 
-s vrede II 58 

trollorre 86, 89 
trollpåsar II 49, 61, 68, jfr finnskott 
trollsalva II 44 
trollstake slås ned i marken II 59 
trolltjäder 88, 89, 90 
träffsäker bössa, hur den blir 

sådan 91 
trösken 126 
tunna rullas till kärlekskrank 1119 
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tupp nedgrävs på myrstacks nord- 
sida II 58 

tusser, små gubber i backen 234, 
II 15, 35, 56, 122, 123, 124, 162 

tydor 189, II 184 
i dymmelveckan 209 
julkvällen 227 
nyår 229 

tänderna o. trolldomskraften II 64 

Ugglor=avlidnas andar, gastar 186 
ulveskriken 233 
ulvskinnshandskar kastas eft. får o. 

förvandlas till vargar 16 
underjordiska nissar II 49, jfr 

tusser 
utslag botas II 81, 82 
utsot (diarré) hos kor botas II 92 

Valborgsmässoeldar 212 
vara på syten 175 
vandrande stövlar II 55 
varg 106 

-hjärtats blod smörjdes bössläs 
med 91 

varsel II 184 
veckoräkning 205 
vidröra döda II 180 
vilarsten 21, 49, 11 173 
vilstöd 50 
vigselring i smörkärnan 11 107 
villgräs II 84 
vildpors i badvatten 11 114 
villörene 132 
Vinterkonungen 125, 218 

vita dukar på begravningshästar 191 
höns- el. ugglefjädrar i huvud- 
kudde 189 
strumpor på död 190 
vantar på död 190 

vita till sig villebråd 89-91 
vitlök i armhålan 11 118 
vitormen II 47, 67, 167, 168 

-sfett mot tandvärk o. flög 11 168 
voltakors mot värk II 111 
vre hos häst botas II 91 
vrede = grov trästake 101 
vrideld 110 
vränga klädesplagg vid vilsegång 

II 84 
vården mister den som dör 184 
vårtor, metoder att ta bort 190 
vägglöss utrotas II 5, 109 
vältekanna 123 
värk botas II 26, 70, 72, 113, jfr 

tandvärk 
väte apel II 56 

Åderlåtning II 112, 113 
åkersork anv. vid begränsning av 

skogseld 115 
åtgöring, se göra åt 

Älg som riddjur 33 
skogsråns mjölkko II 142 

älmebett=röta II 166, 167 
älmnäver 100 
älveblåst 11 146 
ämte 150 
ämtekake 150 
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