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FÖRORD. 

Erik Bore föddes den 30 jan. 1863 på Skälby gård i Svedvi 
socken, Västmanlands län. Fadern, Lars Erik Svensson, var 
född i Ringshyttan, Nora sn, örebro län, där hans förfäder 
varit bärgsmän i 300 år, ock hade flyttat till Skälby år 1858. 
Är 1881 återflyttade han till Bärgslagen ock bosatte sig vid 
Mårdshyttan i Lindes socken. På mödernet härstammade 
Bore från en gammal bärgsmanssläkt i Siggebohyttan, Lindes 
socken. Erik Bore gick i skola i Skara, där han tog mogen-
hetsexamen 1884. Student blev han i Lund 1885, fil. kand. 
1888. Han inskrevs vid Uppsala universitet 1889, avlade teo-
logisk examen 1892-93 ock prästvigdes i Härnösand 1894. 
Han tjänstgjorde som extralärare vid Skara folkskollärarinne-
seminarium sista delen av vårterminen 1888, genomgick prov-
årskurs i Stockholm 1893-94 ock blev vice adjunkt i kristen-
dom vid Stockholms reallärovärk vårterminen 1894. Bore 
innehade förordnande som gruvpredikant vid Malmbärget 1894 
—1900, blev komminister i Gellivare församling 1899 ock kyr-
koherde där 1904, kontraktsprost 1909. Han avled i Malm-
bärget 1921. 

Bore har av trycket utgivit: 
Bergslagshistorier. Lindesberg 1889. 
Bärgsmanslif i början af 1800-talet. I Sv. landsmål V. 7. Sthm 

1891. 
Hos bergsmän och grufkarlar. Lindesberg 1892. 
Gammaldags bergsmän (artikelserie i Nora tidning 1893-97). 
Vildmarkens barn. Skisser. Luleå 1900. 
Lappfolk. Skisser. Sthm 1902. 
Tidsbilder från det forna Gellivare. I Sv. landsm. 1904, s. 27 ff. 

Se för övrigt J. Johansson, Noraskogs arkiv VI, s. 313 ff., 
ock Bygn, Hernösands stifts herdaminne I, s. 251. 



4 BORE, SÄGNER OCK HÄNDELSER 

Den för publikation i Sv. Landsmål lemnade samlingen 
sägner m. m. innehöll även åtskilliga uppteckningar från an-
dra landskap än hembygden: Västergötland, Dalarna, Upp-
land m. m. Red. har funnit det naturligast att nu publicera 
blott uppteckningarna från Västmanland ock har till Lands-
målsarkR7et i Uppsala överlemnat uppteckningarna från andra 
landskap, där de stå till forskares tjänst. Kanske kunna de 
framdeles publiceras i annat sammanhang. Detsamma gäller 
en mindre samling visor. 

Av hela samlingen -yoro blott två stycken utskrivna med 
Bores egen hand. De övriga förete två olika handstilar (fler-
talet den ena, några få den andra), Alla överskrifterna äro 
mellertid skrivna med Bores egen prydliga handstil. Vid pub-
likationen ha särskilda pluralformer av värbet avlägsnats så-
som främmande för folklig berättarstil (i Västmanlands folk-
mål förekomma inga särskilda pluralformer). I övrigt har 
endast.mycket sällan ett uttryck av alltför styvt bokspråk ut-
bytts mot något uttryck, som bättre harmonierar med inne-
hållet. 

En del av samlingen har förut varit tryckt i ortspressen i 
Bores hembygd. Redogörelse härför jämte några ord om Bore 
som folkminnesupptecknare återfinnes i en särskild efter-
skrift • 

Det är märkligt, att folktrons handgripliga samliv med 
"malmens" ock skogens mytiska väsen, sådant det röjer sig 
i Bores berättelser, kunnat leva 'kvar långt in på 1800-talet. 
Vad i det följande förtäljes, stämmer mellertid väl överens 
med vad Kallstenius (Sv. Lm. XXI: 3) från ungefär samma 
tid omtalar från ett annat område av det malm- ock skogs-
bälte, som omfattar Sveas midja, Värmlands bärgslag. 

Red. 



SÄGNER 

Björntallen. 
Lindes bärgsförsamling. 

Vi slår oss ned på en öppen plats, jag ock Nils Ersson i 
Kärret, som gjort följe med mig genom skogen. 

"Denna vägen har jag gått många gånger i min ungdom: 
den är likasom en gammal bekant till mig. Ock på den här 
platsen har björntallen stått." 

"Björntallen?" 
"Ja", fortsatte han, "det är många historier om det trädet. 

Medan vi sitter här, kan jag berätta för honom, vad jag kän-
ner om dem; d. v. s. om han är lysten att höra på?" 

"Det var bra, Nils Ersson, jag hör gärna de gamla histo-
rierna." 

Nils Ersson hade under tiden tagit fram pipan ock tobaks-
pungen. Nu var pipan tänd, ock sedan han dragit ett par 
väldiga bloss, började han berätta. 

På 1750-talet hade en gång byalagets kreatur här vid 
Garphyttan blivit släppta valle i skogen tidigt på våren. Helt 
plötsligt försvann en av tjurarne, den största ock präktigaste 
av dem. Länge letade man efter honom ock sökte överallt, 
men man kunde ej upptäcka det minsta tecken till vart han 
hade tagit vägen. 

Så lät slutligen folket, som var hans ägare, lysa efter ho-
nom i kyrkorna, ty det fanns inga tidningar på den tiden, 
ock då visste man ej, vad annonser vill säga. Men någon un-
derrättelse hördes icke av. 
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Först efter ett halvt års förlopp fick man veta, våd det 
blivit av med tjuren. En piga hittade honom i skogen, men 
då var han död. Han låg invid en tall, som stod på den här 
fläcken, där vi nu ligger. Men bredvid sig hade tjuren till 
kamrat en stor luden best, som också var död. Vad det var 
för ett djur, förstod sig pigan ej riktigt på. 

Hon sprang hem ock talade om för husbondfolket sitt fynd 
i skogen. Gårdens karlar vandrade av hit bort ock fick se 
både tjuren ock det andra djuret. 

"Kors det är ju en björn !" sade husbonden. "Här har va-
rit eti riktig kamp, ty de här bägge bestarne har slagits med 
varandra. Säkert har björnen velat riva något av kreaturen, 
ock då har tjuren sökt att freda dem ock så vräkt ijäl björ-
nen mot tallen. Men härvid har han själv blivit illa skadad 
ock till slut dukat under! 

Detta var husbondens mening. Ock de andra höll före, 
att det var rätt sagt, eftersom far själv sade det. Ty han var 
gammal ock förståndig ock hade sett björn förr ock även del-
tagit uti björnskytte uppe i finnskogarna. 

Efter den dagen fick emellertid tallen heta björntallen, ty 
nu kände alla till, vad här tilldragit sig. 

2 I en av de norra gårdarne vid Garphyttan bodde vid slutet 
av 1700-talet en bärgsman, som hette Anders Olsson. Om 
honom vart ganska mycket talat i byarne, ock det var un-
derliga saker som man hade att förtälja om honom. De flästa 
menade tro på, att han var en trollkarl ock förmådde mera 
än andra. Ock än i dag får man höra tal om huru duktig han 
var att trolla. Ock på den tiden var därför alla rädda för 
att hava honom till sin ovän. 

Men i Lindes stad bodde det en bitter fiende till honom. 
Denne var handelsman ock rådman där, hette Ramsten, ock 
om honom berättades det också, att han • kunde förmer än 
andra. Ty ock han var en trollkarl. 

Här stod således två trollgubbar emot varandra; de var 
bittra fiender, ock då detta var en känd sak, undrades allmänt, 
vilken ände det skulle taga. 
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En gång befann sig Anders Olsson här i skogen tillsam-
mans med sin dräng. De var sysselsatta med att fälla till 
milor. Husbonden gick omkring ock märkte träden, medan 
drängen högg. 

När det lidit ett stycke fram på dagen, så att middagsti-
den stundade, ropade Anders Olsson på drängen: 

"Lasse! Lasse! Var är du?" 
Drängen kom långsamt gående. Han hade kastat mat-

säcken på ryggen, ty han tänkte aldrig annat, än att husbon-
den menade, att de skulle spisa middag. 

"Skynda dig, Lasse! Låt det där vara ock kom hit på 
ögonblicket !" ropade husbonden. 

"Gå", tillade han, när drängen kastat ifrån sig matsäcken 
ock kom springande; "gå ock sätt dig därborta!" 

Med dessa ord pekade han på en avskild plats i skogen. 
"Men du får inte flytta dig därifrån, förrän jag säger dig 

till. Lova mig nu, att du gör, som jag sagt dig!" 
Drängen lovade, gick ock satte sig. 
Där Anders Olsson gått ock märkt träden, hade han fått 

underliga känningar i kroppen. Han hade känt igän de där 
tecknen. De utvisade, att någon ovän ville skada honom. 

"Snart kommer ett trollskott", sade han för sig själv. "Det 
är Ramsten i Linde som vill träffa mig. Bra emellertid, att 
jag vet, i vilken riktning skottet skall gå!" 

Därför hade han ock givit drängen befallning att sitta 
stilla på en fläck, som han visste vara fredad. 

Det hade varit lugnt ock stilla i skogen, men strax där-
efter hördes en susning i träden, ock den ena väderilningen 
kom efter den andra. Slutligen uppstod blåst ock dunder, 
ock detta efterföljdes av en eldstråle, som upplyste hela trak-
ten omkring, där Anders Olsson ock hans dräng befann sig. 
Eldstrålen slog ned i skaten av björntallen under ett väldigt 
dån. 

Denna stråle — det var intet annat än ett trollskott. ,Detta 
kom ifrån öster-sör, d. v. s. ifrån Lindeshållet. Ock ovännen, 
som sände det, var rådman Ramsten i Linde. Han ville träffa 
bärgskarlen i Garphytteskogen, men denne kunde fria sig med 
egna konster. 
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Nu ropade Anders Olsson på drängen: 
"Lasse! Lasse! Hur är det med dig? Kom hit!" 
Lasse kom. Han darrade visserligen ännu av förskräck-

else efter händelsen, men var alldeles oskadd för övrigt. 
"Det var lyckligt för dig", sade husbonden, "att du lydde 

mig nyss. Annars hade jag nu icke haft någon dräng. Men 
jag skall säga dig en sak, som du skall lägga på minnet: det 
är en märkelig dag i dag, ty just nu är det jämt 50 år, sedan 
tjuren vräkte omkull björnen mot tallen. Ock om trädet må 
du veta, att det kommer att med tiden bliva mycket stort; 
ock några kreatur skall icke mäkta draga bort det, när det 
en gång blir fällt. Ock den man, som fäller trädet, han skall 
aldrig få se sin hälsodag mer." 

"Hur kan far säga det?" frågade Lasse. 
"Jo, det är troll i trädet!" 

3 Tiden gick emellertid, som den alltid gör. 
På vintern anno 1835 var man sysselsatt med att bygga 

om den gamla masugnen vid Garphyttan. 
Kom så en dag byggmästaren vandrande fram till hyttfog-

den Israel Svenssons gård ock trädde in i stugan. 
"Guds fred härinne!" 
"Guds fred! Vad har byggil nu att förkunna?" frågade 

fogden. 
Den förre hörde ogärna vedernamnet, men låtsade ej nå-

got därom. 
"Jo, nu är vi illa däran; vi behöver en ny julstock till hyt-

tan, ock den måste vi ha snart. Nu får Israel Svensson vara 
beskedlig ock skaffa oss en sådan med snaraste!" 

Detta var en sak som ej var så lätt uträttad: den skaffade 
hyttfogden många myror i huvudet. 

Till slut hördes åtskilliga av hyttlagets män föreslå, att 
björntallen skulle passa för ändamålet. På hyttstämman, som 
hölls kort därefter ock som var allmänt besökt, vann detta 
förslag gehör, ock överenskommelse träffades, att trädet skulle 
fällas. 
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Men ingen tänkte på huru svårt det skulle bliva att finna 
någon, som dristade sig till att fälla trädet. Alla visste 
ju, att det var farligt att röra just det trädet, ty då skulle det 
gälla livet. Minsta pojke i byn kände till, vad Anders Olsson, 
som nu för länge sedan var död ock vilade under jorden, en 
gång i tiden hade sagt om tallen. 

Man sökte efter en karl, som ville åtaga sig huggningen, 
men det var förgäves. Hyttfogden var förbryllad ock rådvill,-
ty byggmästaren blev alltmer otålig. 

Men en dag säger hyttfogdens hustru till honom: 
"Far, jag skall giva dig råd, huru du skall få en karl, som 

hugger björntallen. Tag fram brännvinskaggen ock visa den! 
Med den kan du muta vem som hälst, om det kniper." 

Hyttfogden lydde rådet. Samma dag lockade han in till 
sig en ung, käck dräng från bygden ock trakterade honom 
med brännvin. Han åtog sig också uppdraget, när det fram-
ställdes. 

På den tiden var vanligt, att man arbetade på beting. Ock 
nu bestämdes, att drängen skulle hugga omkull björntallen 
på två dagar; i arbetslön skulle han få en kanna brännvin. 

Följande dag gick drängen till skogs ock började sitt be-
ting. Redan när mörkret föll på, låg det väldiga trädet fällt 
på marken. När det förspordes i byn, gick många dit att se 
på detta märkvärdiga. Ock man undersökte det ock mätte 
upp det, men ingen har bevarat i minnet något av dess mått. 
Ett jätteträd var det dock. 

Emellertid hade drängen på detta vis fått sig en fridag. 
Denna begagnade han så, att han söp upp brännvinet, som han 
hade förtjänat. På kvällen hittade en av byamännen honom 
liggande i en snödriva, ock det befanns snart, att han förkylt 
sig. Ock trollkarlens ord besannades på honom: han såg 
aldrig sin hälsodag mer. 

Björntallen var visserligen fälld, men det återstod ännu 4 
att forsla fram den till Garphytte hyttebacke. Det var ingen 
lätt sak, ty förutom att stocken var av väldig storlek, fruktade 
många att syssla med det hemlighetsfulla trädet. 

• 
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Emellertid försökte folket att göra sitt bästa. De spände 
för fyra hästar, men stocken kunde icke rubbas från stället. 
De spände för säx hästar, men med samma resultat. Så är 
det sagt, att alla insåg, att trädet var förtrollat. 

Hyttfogden rev sig i huvudet, ock så gjorde även byamän-
nen. Fanns det då ingen utväg? 

På den tiden bodde vid Uskaboda en arbetare, som hette 
Jan Järn, men också kallades för Landfatt. Denne var en 
vida känd ock mycket anlitad spelman; ock det sades om ho-
nom, att han även kunde spela trollen på flykten, om det 
gällde. 

En av bärgskarlarne erinrade sig vid detta tillfälle Jan 
Järns stora skicklighet ock föreslog, att man skulle skicka 
bud efter honom: 

"Han skall jälpa oss att spela trollen på flykten; sådant 
har han gjort förr", sade han. 

"Ja", inföll en annan av gubbarne, "han är orädd ock 
morsk ock törs vedervåga vad som hälst, ifall det gäller!" 

Så skickades bud efter Jan Järn. Han dröjde icke, ock 
eftersom han visste, vad som var på färde, hade han tagit 
med sig sin stora fiol, som alla så väl kände igän ock efter 
vilken de så många gånger hade dansat i gårdarne vid bröl-
lop eller eljest, när det skulle vara något fästligt. 

Hyttfogden gick fram till Jan Järn ock talade vid honom 
om saken. 

"Du får hederlig vedergällning, Jan, om du lyckas spela 
bort trolltyg — härvid rättade han sig — om det lyckas bra 
för dig. Två kannor brännvin får du." 

"Ja, jag skall jälpa er", svarade Jan ock såg så tvärsäker 
ut, där han stod mitt ibland folket ock valkade bussen i mun-
nen. 

"Men i sådant fall måste ni gå hem först", tillade han, ','ock 
båda upp flera karlar. Minst fämti man måste vi vara, om 
det skall gå. Några dragare behöver ni inte taga med er, men 
däremot linor, ty ni skall själva draga stocken." 

Så som Jan ville, så skedde, fastän många av de gamle 
skakade på sina huvuden ock menade detta vara stolleri ock 
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galenskap. Men de unga tyckte, att detta skulle bliva något 
övermåttan fägnesamt: det var något så ovanligt att arbeta 
vid fiolmusik. 

Senare kom bärgskarlarne tillbaka ock medhade linor ock 
andra don, med vilka de skulle draga stocken. Då mer än 
50 karlar var samlade, så gav Jan Järn tecken till att arbetet 
skulle börja, därmed att han tog upp fiolen ock började spela. 

Karlarne drog stocken med linorna. Ock det förunder-
liga var, att stocken, som förut icke kunnat rubbas ifrån plat-
sen, nu följde med, först mera långsamt ock likasom motvil-
ligt, men sedan allt lättare, ock till slut gick det som en dans. 
Men så var där också en dansmästare ock speleman, som an-
förde. 

Senare kom ett långt tåg dragande in genom Garphyttebyn. 
Främst gick Jan Järn med sin fiol ock sjöng av alla krafter. 
Efter honom kom alla bärgskarlarne dragande på stocken; 
ock så många som hade röst till att sjunga gjorde det. Ock 
när man kom till refrängen i visan, tog alla i, så att det då-
nade i byn, ock ljudet, som återstudsade mot de höga sten-
ock slagghögarne, mångdubblades i skogshagarne. De hemma-
varande hustrurna ock barnen hade gått ut ur stugorna för 
att betrakta det ovanliga skådespelet. Maken till liv ock rö-
relse hade man förut icke sett i den byn. 

Men eftersom värket nu var fullbordat ock stocken fram-
forslad till hyttbacken, ansåg man, att denna tilldragelse 
borde på något sätt firas. På kvällen tillställdes därför ett 
stort gille i byn på hyttelagets bekostnad. Ock där brast var-
ken vått eller torrt, varken spel eller dans. Ty den som satte 
liv i det hela, var spelmannen, Jan. 

Detta hände, som sagt, på vintern anno 1835. 
Några dagar därefter satt hyttfogden Israel Svensson vid 

en stor bok ock summerade ihop siffror. Det var Garphytte 
hyttebok, som han hade framför sig; ock när han fått sum-
man klar, skrev han längst ned på sidan med tämligen stora 
bokstäver: 

"Traktamente vid julstockens hemdragning: 20 rdr 36 

1) Uppgiften är meddelad av hyttebokens nuvarande innehavare. 
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Jan Järn ock hans frierier. 
Lindes bärgsförsamling. 

5 rast Jan Järn gick illa klädd — kläderna hängde trasiga 
omkring honom, ock skjorta bar han oftast icke — så hade 
han dock ett fint boställe. Det var ingen vanlig simpel stuga 
det. Själva Pär Adamsson i Garphyttan, som var den rikaste 
kaxen i byn på den tiden, bodde inte så sjangtilt han som Jan 
Järn. 

Se Jan hade boställe, som stod på säkra fötter: en ordent-
lig stenfot ock en rejäl mur ock stort utrymme fanns där. 
Men det bästa var kakelugnen, för brasa brann i den både 
natt ock dag, så att Jan behövde inte frysa. Se han bodde på 
masugnen. Det var hans boställe. Ock något arrende slapp 
han betala för det, så att det var billigt att bo. 

Därför när någon frågte honom: "Nå, Jan, skall du inte 
sätta bo snart?" så svarte han alltid: 

"Sätta bo! Inte behöver jag sätta bo. Jag har ju bo, vet 
jag. Om alla bodde så bra som jag, så kunde de vara nöjda!" 

"Men du får ingen fästemö, om du inte skaffar en stuga 
åt hänne att bo i. För ingen vill ha en sådan fästeman, som 
delar boställe med en hop masugnsborkar." 

"Å skräp, jag kan få en fästemö på vart finger", sa Jan. 
"Alla flickor ock enkor är så galna i mig. Men felet är, att 
jag inte vill ha dem, ock det är ett stort förhinder. Men vänta 
bara, tils jag börjar fria en gång! En på vart finger, ser du!" 
Ock så knäppte Jan med klometrarne sina. 

Sen kom det en tid, då Jan värkligen började fria. Ock det 
är om de där frierierna jag nu skulle berätta, bara jag kom-
mer på traven. 

Om jag skall säga sanningen, så var Jan Järn ingen duktig 
arbetskarl. Han hade den där lättjesjukan, ock den som har 
den, brukar vara dålig i sysslan. Visst var han hyttarbetare, 
men arbetet skötte han slumti, det var bara glaset han kunde 
sköta. Varannan dag arbetade han, ock varannan dag söp han. 

1) dåligt. 
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En morgon när Jan vaknade, kände han sig-både hungrig 
ock törstig, men hade intet att dricka ock inte, ett gusslån att 

Så stötte han På en kamrat, där låg På masugnskrånSen. 
Det var Sjungar-011e. 

"Vad står på? Vad vill du?" frågte 011e.' 
"Har du en sup eller ett gusslån, 011e?" 
'Nej!" - - - 
"Jag är hungrig, så magskinnet svider", sade Jan. 
"Ja; i dag får du skaffa mat; Jim", SjungarL011e. "Du 

brukar vara påhittig, när andra är lika sluga!" ' 
"Nu ska vi vara uträknade, du '011e! Vi får lov att vända 

oss till något kvinnfolk. Där nere i Ermunboda bor en väl- 
bärgad änka, Lars-Lars-mora. Ser du, jag tänker fria till 
hänne, men du får lov bli min bönenian, för att det skall gå 
riktigt till. Du får bära fram frieriet, 011e, men så skall du 
också veta att tala om mina meriter. Du får hederlig valuta 
för bönemanskapet: det du hälst vill ha i drickeväg." 

"Jag böneman!" sa Sjungar-011e. "Nej, du Jan! Sjunga 
skall jag ock spela - för folket, men att vara böneman, det är 
jag inte utlärd till. Då skall man kunna tala som ur en bok. 
Nej, du Jan!" 

"Du är då också en mosshumla, 011e. Inte kunna göra 
mig den tjänsten! Då vet jag ingen annan råd, än jag blir 
böneman ock friare för dig till änkan i Ermunboda." 

"Hahaha!" skrattade Sjungae-011e. "Jag har ju knappast 
sett käringen!" 
, Jan fortsatte: "Men då tör du få korgen, 011e, för den 
änkan tar inte vem som hälst. Men nog skall jag rimtera ut, 
vad du.  är för en karl, så att hon får höra alla dina meriter." 

Ja, detta sättet att få sig ett gusslån ock en sup tyckte 
Sj ungar-011e om. 

Om en stund var de på väg fram till Ermunboda, dessa 
bägge två. Det gick lätt att gå, för magen var inte tung, ock 
när de kom fram till Ermunboda, såg de genom fönstret, hur 
änkan satt ock stoppade korv. 

Jan Järn stiger genast på in i stugan, ock Sj ungar-011e 
kommer efter så saktfärdigt. Han var mera skamfull han, än 
Jan var. 
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"Goddag, Lars-Lars-mora!" 
"Se goddag!" sa änkan. 
"Hur står det till med hälsan ock — ja, det andra frågar 

jag inte efter!" 
"Jaså, du Jan är ute ock går. Vem är den andre?" frågte 

hon. 
"Jo, här kommer jag med en friare till mor, ock jag är 

hans talman." 
"Jaså, är det på det viset. Då lär ni sitta ner, så får vi 

språkas vid." 
Nu var Jans språklåda i ordning: 
"Jo mor, den här — därmed pekade han på Sjungar-011e, 

som stod nere vid dörren i sina slitna ock lortiga kläder — 
den här är allt en riktig friare det, ock en som duger, fast 
han inte är så rik. Ock det är bäst, att mor passar på ock 
tar honom, när det är tillbud, för likare karl kan hon fälle 
få, men nån sämre kan hon aldrig få att gifta sig med, om 
hon väntar aldrig så länge." 

Så talade Jan ock fortsatte på samma vis; ock orden rann 
ur honom, som när man tar tappen ur en tunna. 

Så säger änkan: "Efter som jag har fått både friare ock 
talman, så skall jag fälle ta fram en sup ock lite att tugga på." 

Ock det gör hon. 
"Ja, så ska vi fälle smaka på ock göra heder åt anrätt-

ningen", säger Jan. Sj ungar-011e säger intet han, för han var 
skamfull; men heder åt maten — det gjorde han förstås. 

Men jag vill säga, att dessa två, friaren ock hans talman, 
gjorde en vacker min, när änkan tog fast sopkvasten ock mo-
tade ut katten, som låg på golvet ock solade sig: 

"Ut med dig, du har intet här att göra!" 
En liten stund därefter var de utom dörren, ock Sjungar-

011e sa, att han aldrig skulle gå i något änkehus mer. Men 
Jan Järn var inte missbelåten, för nu hade han fått både vått 
ock torrt, så mycket han trådde efter. 

En tid efteråt sjöngs det i var,  gård i Garphyttan ock Uska-
boda en visa, som var diktad av skolläraren Lundell ock bör-
jade så: 
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Ock Jan han går på friarfärd — 
dirum darum dundrium. 

Men så minns jag inte mer av hänne, blott att hon hand-
lade om en friare, en talman ock en änka, som stoppar korv. 

Men efter den dagen sprang alla flickor ock änkor undan 
för Jan Järn som för elden. De var kantänka rädda för att 
få en klick på sig eller bli till en visa för socknen. 

Så en dag blev där sagt till Jan av hyttekarlarne: 
"Hur skall det gå för dig, Jan, att bli gift, eftersom alla 

kvinnfolkatyg springer för dig som för pästen? Du kan aldrig 
få en fästemö på detta viset, om du så letar igenom varenda 
jungfrubur i hela våran kyrksocken. Nej aldrig, om du än 
blir så gammal som Metusala." 

"Nog kan jag få mig ett gifte från våran socken, utan att 
leta bland Norakorvarne!" svarade Jan. Ock i sitt sinne 
tänkte han, att han skulle vara gift före årets slut. 

Vid samma tid hade en flicka österifrån i socknen tagit 
tjänst hos ett folk borta i Garboda. Hon var finhyllt i ansik-
tet ock nätt ock trevlig; därtill var hon ovanligt skicklig i att 
dansa, så att hännes like i det stycket fanns icke i bygden. 

Jan hade sina tankar på hänne. En afton hölls dans vid 
Garphyttan i Mattsabygård, ock då var även flickan i Garboda 
där ock visade sin skicklighet. Den aftonen spelade Jan så 
fint, att ingen hört hans like på den platsen. 

På kvällen slog han följe med flickan genom skogen ock 
gav hänne en vink, att han ville gifta sig med hänne. 

Men sådant var hon ej med om. Hon sade rent ifrån, att 
hon inte ville dansa efter hans pipa hela livet igenom. Ock 
för rästen kunde hon på det sättet bli till en visa för hela 
socknen. 

Så sades det, att Jan gick till en klok gubbe i Fanthyttan 
för att få en kärleksdryck åt flickan, att hon skulle fästa sig 
vid honom. Men hur det gick till, vet ingen ordning på. 

På hösten samma år var det återigän ett dansgille vid Garp-
hyttan. När det lidit ett stycke på kvällen, kom också flickan 
dit ock dansade som vanligt fint som en stadsmamsell. Då 
ville också Jan Järn bli med. Han slutade spela, ock en an- 
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nan spelman tog vid fiolen. Men när alla de andra var .trötta, 
så dansade dessa två ensamma, flickan ock Jan, ock det syn-
tes, att de bägge två var mycket skickliga. 

Så säger Jan till hänne: 
"Du skall slippa dansa efter min pipa, om du vill dansa 

vid min sida hela livet igenom." 
Vad flickan svarade, är ej känt, men någon tid därefter 

sades det, att dessa bägge skulle gifta sig. Men ingen kunde 
förstå, att flickan ville ha en tocken karl som Jan; ock det 
spåddes, att hon icke skulle få dansa på rosor i det giftet. 
Också troddes det allmänt, att Jan Järn fått jälp av en troll-
karl, som givit flickan kärleksdryck. Ock nu sjöngs det i var 
gård i Garphyttan ock Garboda en visa, som började så: 

Ock Jan han skaffar kärleksdryck — 
dirum darum dundrium. 

Men så minnes jag ingenting mer av den visan, blott att 
den handlar om en friare, en trollgubbe ock en flicka, som 
gärna dansade. 

Så en dag blev där sagt till Jan av hyttekarlarne vid Garp-
hytte masugn: 

"Ja, nu har du fått en fästemö, Jan, ock väl är det. Men 
hur skall du få stuga åt hänne att bo i? För inte vill liOn 
väl dela boställe med en hop masugnsborkar?" 

"Ä skräp", sa Jan, "nog blir det råd med stugan, bara vi 
blir gifta! Det är jag karl att styra ock ställa med!" 

Senare på året reser Jan till Linde med fästmöns husbonde 
ock begär så lysning för sig ock flickan. Prosten lovar att 
lysa för dem. Men då lysningspängarne skulle fram, fattades 
det arton skilling för Jan. Då vart det häller ingen lysning 
den gången. 

Men Jan ock reskamraten går direkt från prostgården till 
krogen, Fia Bergströms vid Prästagatan, ock super upp var 
styver de har med sig till lysningspängar. 

Sen for de hemåt. Där väntade flickan på dem. Hur det 
gått, därom talades intet, .så att flickan trodde, att allt var 
ställt på bästa sätt. Nu gjordes ock lysningskalas.  för dem 
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ock grannarne. Ock på natten spelade Jan på sin fiol, medan 
de andra dansade. 

Det spordes emellertid snart i byn, att ingen lysning i kyr-
kan hade skett. Flickan fick veta det av kyrkfolket. Men då 
blev hon röd som blod ock ville säga upp med Jan. 

Men Jan visste nu som alltid att lägga sina ord fint ock 
väl, så att hon till slut åtrade sig, hälst som Jan lovade bot ock 
bättring. 

Efter den betan sjöngs det i var gård i Garphyttan ock 
Uskaboda en visa, som började så: 

Ock Jan blir aldrig gift i år — 
dirum darum dundrium. 

Men så minns jag ingenting mer av den, blott att den slu-
tade på samma sätt den började.. 

Men när Jan fick höra den visan, vart han harmsen ock 
talade vid flickan att få lysningspängar av hänne. 

Det får han, ock nästa lördagsmorgon reser han ock flic-
kans husbonde in till Linde i samma ärende som förra gången. 
Ock när de kom till Bergströmskans krog, så vill Jan bjuda 
på starkt. 

"Men du skulle ju uträtta det där med lysningen?" sade 
flickans husbonde. 

"Det hinner jag med tids nog ändå", sade Jan. 
Så blev där ett supande inne hos Bergströmskan, så att 

snart hade Jan Järn inte en skilling kvar av alla lysnings-
pängarne. 

När de kom hem om kvällen till Garboda, hade fästmön 
ställt till lysningskalas nu såsom förra gången. Ock slutet 
blev också detsamma som då. 

Men dagen därefter spordes det snart i byn, att någon lys-
ning ej häller den gången hade skett i kyrkan, åtminstone 
ej för detta paret. Då kyrkfolket berättade detta för flickan, 
vart hon först röd som blod, sedan blek i ansiktet som ett 
lakan. 

Ock Jan Järn ville hon inte se mera; mycket mindre fick 
han tala med hänne. Ej häller kunde hon någonsin förlåta 
honom mera. 
2 — Sv. landsm. Bore. 
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Sedan spordes det, att flickan gått till en klok käring, som 
bodde i Fanthyttan, ock bett hänne på sina bara knän att 
ställa så till, att Jan aldrig skulle bli gift, ej häller få någon 
hälsodag mera. 

Det tycktes även, som om häxeriet hade lyckats. Ty när 
Jan sedan försökte få sig ett gifte i Danshyttan, drog man sig 
undan för honom, antingen det nu var för denna historiens 
skull eller för häxeriets skull eller för visornas skull. 

Sen friade Jan aldrig annat än till buteljen, men det skedde 
så mycket oftare, efter vad de berättar. 

Ock aldrig såg han sin hälsodag mera. 

Finska' gumman. 
Lindes bärgsförsamling. 

6 På gränsen mellan Siggeboda ock Mårdshytte byar i Lin-
des bärgslag ligger en dalgång, som sträcker sig ned mot sjön 
Usken ock den vik av denna, som sedan gammalt på grund 
av sin djuphet varit kallad Brunnviken. 

På ena sluttningen av denna dalgång finnes en plats, där 
marken är bördigare än på andra ställen. På denna plats 
bodde i början av 1800-talet en kvinna av finsk hörd. Hon 
bar namnet Stina Johansdotter, men i bygden gick hon un-
der benämningen "finska gumman" eller kort ock gott "fin-
ska". Hit till orten hade hon inflyttat från trakten av Filip-
stad, där hännes far varit fiskare. Ock genom honom hade 
hon fått smak för detta yrke samt tillika blivit invigd i alla 
dess hemligheter. 

Under en kortare tid hade hon varit gift med en mindre 
egendomsegare i Siggeboda ock levde nu såsom änka i en liten 
stuga, med en utmärkt utsikt över den närbelägna sjön. 

Finska kvinnan skilde sig genom sitt levnadssätt på många 
vis från bygdens befolkning. Några vanliga kvinnosysslor för-
rättade hon icke, utan förvärvade sitt uppehälle genom att 
tillvärka allehanda fiskredskap, som hon sålde, ock genom 
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att själv driva fiske. Hon var synnerligen erfaren ock skick-
lig i att göra fiskdon ock andra redskap; ock talrika var de 
lindbast-karsar, mjärdar, såll, resslor m. m., som hännes fli-
tiga händer förfärdigade. 

Vid vintertid var det hännes högsta glädje att gå på ski-
dor, ock sådana begagnade hon alltid så vitt möjligt, då hon 
hade ärenden eller små affärer att uppgöra i de kringliggande 
gårdarna. 

Hännes lilla koja var av den enklaste beskaffenhet. Den 
innehöll endast kök ock ett litet "rum", såsom vardagsrum-
met benämnes i dessa trakter. Någon spis eller kakelugn såg 
man förgäves efter; någon sådan ägde hon icke. I stället 
nyttjades en "spiskur". 

Jordgolvet i stugan var täckt med ris. Aldrig använde 
gumman nycklar i dörrarna; hon betjänade sig av simplare 
medel. En krokig järnten fick nämligen göra tjänst som nyc-
kel, ock med denna dyrkade hon upp låset. Detta senare 
hade en enkelhet, som stod i harmoni med stugans övriga ut-
rustning, den utgjordes av en träkolv försedd med ett hål i 
mitten. Denna kolv sköts fram eller tillbaka, när dörren 
skulle slutas eller öppnas. En högst primitiv skorsten fanns 
på den lilla hyddan, den utgjordes av några hopplockade 
stenar. 

Bland möblerna, vilka snart var räknade, intog sängen 
hedersplatsen. Denna bestod av två bockar, s. k. bökstolar, 
samt av bräder, vilka var fastspikade vid "bökstolarne", så 
att de bildade en slags låda, ock denna var i sin ordning fast-
slagen vid väggen. 

Av köksredskap förekom blott vad hyddans egarinna ound-
gängligen behövde. Till stugans inventarier skulle man ock 
kunna räkna en get, som gemenligen var inlogerad i vardags-
rummet, där hon stod bunden vid sängfoten. 

Var finska gummans bostad egendomlig, så gäller detta i 
nästan högre grad om hännes dräkt. Denna bestod av en 
vanlig kjol samt en lång "kolt", som hängde ända ned till 
fotlederna. På huvudet bar hon såväl vinter som sommar 
en halmhatt, Under den kallare årstiden nyttjade hon dess- 
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utom ett huvudkläde ("tjåkaklär") ock ett annat kläde ("une-
skoln"), ett om munnen ock utanpå detta ännu ett kläde. 
Ovan allt detta satt omsider den nämnda halmhatten. 

Den gamla hade ett främmande uttal, ock hännes ordför-
råd inrymde även uttryck, som möjligen hade finsk härstam-
ning. "Barn, var har du moker (mor) ?" brukade hon säga, 
när hon kom ock sökte modern till den person, som lämnat 
upptecknaren dessa uppgifter. 

Väl såg gumman litet besynnerlig ock märkvärdig ut, var-
till även den egendomliga dräkten bidrog. Men man får, så-
som ett ordspråk säger, icke skåda hunden efter håret. Hon 
mäktade nämligen uträtta mycket, som för andra var omöj-
ligt, ock bland bärgsfolket i bygden rådde en allmän tro på 
hännes förmåga ej blott att bota sjukdomar bland människor 
ock djur, utan även att för den, som så önskade, lyfta en flik 
av den förlåt, som döljer framtiden för den oinvigdes blickar. 
Hon kunde förutsäga en mängd ting ock såg, såsom det heter, 
"ting, som inte andra såg". 

Den gamla blev isynnerhet meddelsam ock öppenjärtlig, 
om man fägnade hänne med tobak, som hon älskade ock be-
gagnade under alla former. Snus brukade hon flitigt, varom 
för övrigt hännes utseende bar vittnesbörd. 

Om hännes siarkonst berättas märkliga ting. Varje år 
mellan Larsmäss ock Bärsmäss (10-24 augusti) plägade hon 
nogsamt studera stjärnhimmeln. Därvid riktade sig hännes 
intresse företrädesvis på vintergatan ock dennas förgrening, 
ty där ansåg hon sig kunna hämta kunskap om hurudan den 
stundande vintern skulle bliva beskaffad. Det förtäljes, att 
hon på detta sätt alltid var i stånd att förutsäga väderleken 
för de olika vintermånaderna. 

Hade gumman yttrat till någon: "I vinter får du åka på 
kärra", eller: "1 jul kommer det stora snögar", så trodde lite 
var på hännes ord ock sökte inrätta sig därefter. Märkvärdigt 
nog fick man, efter vad det påstås, i sådant fall sällan skäl 
att ångra sig. 

Ett par exempel på hännes spådomsförmåga må anföras. 



SÄGNER '21 

En vår, medan hon ännu bodde vid Filipstad ock var sys-
selsatt med fiske på sjön, varseblev hon fäm personer gå på 
vattnet ock fiska. Hon hörde dem tala ock ropa till varandra: 
"Här! Inte där! Gå hit! Gå hit! Här bär det, men inte där 
borta, för där är det farligt!" 

På hösten samma år inträffade det, att fäm personer 
drunknade just på den plats, där hon sett vålnaderna uppstiga. 

Stina Johansdotter avled i mitten av 1840-talet ock var 
då omkring 60 år gammal. På sin dödsbädd lär hon ha var-
nat sina arvingar, som då infunnit sig hos hänne, för att upp-
bränna alla kilar, som fanns i hännes koja. Det skulle, me-
nade hon, i sådant fall medföra menliga följder ock förorsaka 
utslag ock bölder på kroppen hos den, som företog sig att 
göra det. 

Finnen, som hade sa god lycka. 
Lindes bärgsförsamling. 

I slutet av 1700-talet vid pass kom en karl inflyttandes till 7 
Skansen vid Guldsmedshyttan. Han hette Erik Olsson, men 
kallades allmänt för "Finnen", eftersom han var barnfödd ock 
kommen ifrån Nya Kopparbärget, där det förr i världen bodde 
mycket finnfolk. 

Grannarne brukade till en början smått retas med honom, 
därför att han var av det där folkaslaget. Ibland ryckte de 
av ett gräs, som vi kallar finnskägg,1  det är ett mycket 
strävt ock dåligt foder, som växer på tarv2  ock mager jord, 
det räckte de fram till honom ock frågade, vad det hette. Om 
han gitte svara, så sade han endast: "stelgräs". Det andra 
namnet ville han inte höra talas om. 

Men med tiden fick folk mer respekt för honom. Han bru-
kade med vid Danshytte masugn, ock om honom blev det 
sagt, att i mannaminne hade ingen haft sådan ovanlig lycka 
att träffa på goda ock stora malmer. Men var han hade sin 

1) Nardus stricta L. 2) kärv 
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gruva — det kunde ingen bli riktigt klok på. Ingen var häl-
ler god till att se någon väg efter honom, där han körde sin 
malm. 

De andra brukarne vid Danshyttan erbjöd sig en dag att 
jälpa honom forsla malmen till masugnen. 

"Ja, det kan ni visst få." 
En morgon gav de sig åstad, ett långt följe, med Erik Ols-

son i spetsen. Men när de var komna ut på malmvägen, så 
försvann häst ock karl plötsligt ifrån dem, innan de visste 
ordet av. Ock något spår fanns inte att se, så att de andra 
bärgskarlarne måste vända om igän med oförrättat ärende. 

Så blev där också sagt, att Finnen hade jälp av trollen, 
som arbetade åt honom. De borrade ock sprängde i bärget 
ock lassade malmen åt honom. Likaså sades det, att de jälpte 
honom med sågarbete. De sågade stora bräder ock plank åt 
honom *vid Danshyttan, när han sådant behövde. 

Men var han hade sin gruva, fick ingen reda på förrän ett 
fämtiotal år senare. Då vistades en dräng från Guldsmeds-
hyttan i skogen ock var sysselsatt med att köra in milved. 
Därvid kom en gång oxen att kliva ner sig mellan ett par ter-
derl, så att han körde ner skånken i ett hål. Han fick snart 
upp den igän ock körde vidare. 

En stund därefter kom han fram till milan ock berättade 
alltsammans för karlen, som reste milan. 

"Det var säkert Finnens gruva, som oxen klev ner sig uti", 
sade milresaren. "Det var just lyckosamt att få veta, var den 
är. Då skall vi genast gå dit tillbaka. Gå du förut ock visa 
vägen, som vet!" 

De följdes åt tillbaka. Drängen gick före, ock när han 
kom till platsen, som han tyckte, så letade han efter hålet, 
men det var borta. Inte ett märke fanns där, huru länge ock 
noga de än sökte. 

"Om du haft en smula förstånd", sade milresaren till 
drängen, "så skulle du huggit fast en kniv eller en yxa i ett träd 
invid hålet, så hade du hittat dit tillbaka, för då hade trollen 
förlorat sin makt där." 

1) Plankor. 
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Men det hade drängen inte haft förstånd om. 
Flera år senare, när Finnen låg på sjuksängen ock kände, 

att det snart skulle bli slut med honom, lät han kalla sin son 
till sig. 

"Kom ihåg", sade han till denne, "att östan med Valsjö-
tjärne där sitter min bindsyxa i en krokig tall! Den skall du 
ta reda på, så får du nytta därav." 

När fadern var död, så gick sonen till Valsjö-tjärne ock 
letade efter yxan. Länge gick han där ock forskade, men nå-
gon yxa kunde han aldrig upptäcka på den platsen. 

Sedan dess vet ingen människa, var Finnens gruva var be-
lägen. 

Samme Erik Olsson hade också en ovanlig lycka med kol-
ning. Han var bekant i orten för att kola särskilt bra, ock 
därför ville alla bärgskarlar, som bodde i trakten, att han 
skulle kola åt dem. På det sättet blev han mycket anlitad 
ock hade alltjämt fullt upp med arbete. 

Måst kolade han dock i närheten av Hartsbärget, där stora 
skogar finns. Vid detta bärg bor sedan urminnes tider många 
troll, men om de ännu finns kvar, det vet ingen. 

En gång, när han låg i sin kolkoja i skogen, kom en troll-
kvinna dit in till honom. Hon hade klätt sig i hustruns utse-
ende, så att han trodde, att det var denna. 

"Är du här?" frågade han förundrad. 
"Ja visst!" 
"Det var bra. Då kan jag få jälp av dig." 
Jälp fick han också, ock hon kom till honom år efter år, 

jälpte honom med arbetet vid milorna, ock rev ut åt honom. 
Kolningen gick därför alltjämt mycket bra, ock det spordes 
i alla byar, att någon bättre kolare än Erik Olsson fanns ej 
i sju kyrkesocknar. 

Trollkvinnan ock Erik Olsson levde tillsammans ock fick 
med tiden fyra barn tillhopa. Snart nog började han emeller-
tid ana oråd, ock till slut bekräftade det sig, att det inte var 
hans hustru som besökte honom. 
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Varje gång han gick fram till milan skulle han bulta tre 
gånger i en stor tall  det hade han måst lova trollhustrun. 

En gång glömde han detta löfte ock gick fram, utan att 
bulta i trädet. När han då kom fram till milan, var kvinnan 
borta, ock han fick i stället skåda en ful varelse, som mäst 
liknade en hackspik, utom däri att hon hade en stor lurvig 
svans. Med denna gick hon av ock an ock släckte kolen. 
Hon slog ock piskade med svansen, så att det rök ock susade 
omkring hänne. 

Erik Olsson vände nu om ock slog tre slag i tallen, såsom 
överenskommet var. Då han därefter kom till milan,. var 
trollhustrun där som förut. 

Icke lång tid efteråt bad hon honom, att hon skulle få följa 
med honom till hans hem i Guldsmedshyttan, ock barnen 
ville hon även taga med sig dit. Mannen visste nu, att frun-
timret var en trollkvinna, ock därför vart han bekymrad ock 
började eftersinna, huru han borde bära sig åt för att varda 
befriad från hänne. 

I sina stora bekymmer hade han ingen annan utväg än 
att vända sig till en klok gubbe, som bodde i trakten av bär-
get. Denne rådde honom att fara till Hartsbärget nästa julaf-
ton ock hämta trollhustrun med häst ock en kolryss. För räs-
ten talade gubben om, hur han skulle gå till väga. "Framför 
allt måste du komma ihåg, att det ej får finnas några lyckor 
på dina kläder ock inte häller i hästbetslet. Ett par särskilt 
långa selpinnar måste du också skaffa dig." Därefter fick 
Erik Olsson en utförlig beskrivning på hur han borde bete sig. 

Han beredde sig nu på att följa rådet, ock när så julafto-
nen var inne, kom han farande till Hartsbärget med en ryss-
släde ock hämtade trollhustrun ock barnen. Dessa fick sätta 
sig i ryssen, men själv satte han sig på hästen, som drog. 
Han föregav, att han hälst ville rida. 

De tog vägen ut på isen av sjön Rossvalen. Snart syntes 
här en stor flock vita vargar komma springande mot dem. 
De hade fått väder på trollkött, ock nu ville de komma åt 
trollkvinnan ock hännes barn. 
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Då skyndade sig Erik Olsson att rycka ur de långa sel-
pinnarne ock red sedan sin väg. Trollhustrun ock barnen 
lämnade han kvar i ryssen, så att de skulle bli vargarnes rov. 

Då förstod hustrun hans avsikt ock började ropa efter ho-
nom, bad honom innerligt, att han skulle vänta. 

"Om du inte vill stanna för min skull, så tänk åtminstone 
på dina barn !" 

Därmed började hon räkna upp namnen på barnen, för 
att på detta sätt söka beveka hans järta. 

Men han hörde ej därpå, utan fortfor att rida, ock manade 
på hästen det fortaste han kunde, så att det bar av i skarpt 
trav. 

När trollkvinnan såg, att ingenting jälpte, så började hon 
ropa: 

Syster i Stråssa 
ock bror i Ås, 
kom ock jälp mig! 

Hon ropade även, att dessa skulle möta mannen vid Härra-
källaren, som ligger mellan Skansen ock Rossvalen, eller också 
hindra honom i porten till hans gård. 

Erik Olsson red kortaste vägen hem ock passerade därvid 
inte Härrakällaren, ty det hade genast varit hans ofärd. När 
han så kom in i sin kringbyggda gård vid Skansen, smällde 
det strax ett skott. "Pang!" sade det; det var själva troll-
skottet som trollkvinnans släktingar hade skickat efter honom, 
men det råkade endast porten. 

På det sättet blev trollen lurade, ock kolaren lyckades fri 
sig. 

Systern i Stråssa ock brodern i Ås, som trollkvinnan ro- 10 
pade, känner man också litet till. Brodern bor invid en stor 
järnmalm i Ås, ock systern i Stråssa har till ock med uppen- 
barat sig för människor. Det var en gruvfogde, som arbetade 
ock sköt i gruvan vid Stråssa. Hon kom fram ur bärget ock 
sade till honom att. inte skjuta, där. 

"Sluta där, för du skadar min sängfot !" 
Fogden brydde sig inte om hännes uppmaning. Han fort- 

for att arbeta, men några dagar därefter ramlade gruvan igän. 
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Trollkarlen i Tolvsbörd. 
Lindes bärgsförsamling. 

11 Det är om honom, Olof Pärsson i Tolvsbörd, som den här 
historien handlar. Han ligger för länge sedan i Järnboås kyr-
kogård, men historierna om honom lever än i bygden. Det 
är nu vid pass fämtio år sedan det tilldrog sig, varom här 
skall talas. Så säger de gamla, som känner till det. 

De säger, att Olof Pärsson var en mångkunnig man — 
trollkunnig också. Han kunde mycket, som ingen annan mäk-
tar med. 

Han var en gång ute ock körde till hyttan. Det var mycket 
folk i sällskap, en stor fora, som drog fram på vintervägen 
över Fåsjön. 

Olof Pärsson gick ock samspråkade med en annan bärgs-
karl på vägen, under det han rökte sin pipa. Han rökte gärna, 
pipan var aldrig ur mun på honom. 

"Se så där ja", sade han till slut. "Nu har pipan slocknat 
för mig, medan jag gått ock pratat." 

"Snart är vi hemma", sade den andre, "då får du eld." 
"Jag får nog eld ändå, om jag vill", blev svaret. 
Strax därefter märkte kamraten, att den andre rökte lika 

friskt som någonåin förut. 
"Var fick du elden?" 
"Därbortaifrån." 
Därmed pekade Olof Pärsson åt Vasslandshållet till. Den 

andre förstod, att han menade masugnen. Mera tordes han 
inte fråga. 

Men när han kom hem, spordes det, att det blivit slut i 
Vasslands hytta — alldeles kolande svart ackurat på en gång 
— ock det vid samma tid då han var ute på forresan över 
Fåsjön. 

"Trolltyg är med i spelet", sade man. En ock annan på-
stod till ock med, att trollkarlen var hemma i Tolvsbörd, 
ingen annan än Olof Pärsson! 

Själv sade han intet. 
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Men förstod sig Olof Pärsson på konster, så hade han dock 12 
en som var mästare över honom ock .mäktade mera ändå. Det 
var masmästaren i Smedstorp, Jan Olsson var eljest krist-
ningsnamnet. 

Dessa bägge trivdes ej häller tillhopa. Olof Pärsson gick 
alltid ur vägen för den andre. Ty han visste, att denne var 
mäktigare ock kunde skada honom. 

En vinterdag reste Olof Pärsson till Nora. När han gav 
sig i väg, ropade hustrun till honom: 

"Skynda dig nu tillbaka från stan, så fort du kan! Jag 
behöver få jälp av dig i kväll." 

Hastigt uträttade han småärenden i Nora den gången, 
dröjde inte ens vid krogen. Mor väntade ju därhemma. 

Hemåt gick det sedan i trav. Men plötsligt blev hästen som 
galen, körde rakt in i skogen, förbi en stor enbuske. 

"Lugna dig, Svarten min! Stilla nu! Se så där!" — här 
svor han — "e'nbusken". 

Svarten vände, men nu bar det av på andra sidan om bus-
ken, ock sen tillbaka igän. Det gick i en stor cirkel, alltid 
omkring den där — välsignade — enbusken. 

Olof Pärsson körde därute i skogen hela natten i en stor, 
stor cirkel. Först på morgonen hittade han vägen. 

Men när han sedan fick syn på stugan vid Smedstorp, där 
masmästaren bodde, knöt han näven: 

"Du — du — du skall låta folk fara i fred en annan 
gång, i fred för dina "enbuskar". 

När Olof Pärsson dött, var det slut med trollandet .i Tolvs- 13 
börd. Men visste inte folk förut, att han varit i förbund med 
den onde, så märkte de det dock tydligt, när liket skulle i jor- 
den. 

När liktåget, som bar kistan, nalkades kyrkogården, hör- 
des ingen klockringning i tornet. Ringaren gjorde tjänst som 
vanligt. Ock klockorna svängde däruppe i luften, så var ock 
en kunde se det. Men — ljudet hördes icke, blott ett svagt 
flämtande, susande. 
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Ock efteråt spordes det, att kyrkklockorna varit fuktiga 
av svett. Ock svettig vår även ringaren, då han kom ned ur 
tornet, men också blek av förskräckelse. 

Kolardrängens äventyr. 
Lindes bärgsförsannling. 

14 I öskebohyttan bodde för omkring fämtio år sedan en 
bärgsman, Erik Olsson, som flitigt sysselsatte sig med kol-
ning både för egen del ock åt andra. 

Det var många underliga saker, man förtäljde om honom, 
men många skakade på huvudet vid de historierna. En sak 
var då viss ock säker: alla de milkol, som han rev ut, var av 
utmärkt sort, ock därför var det icke underligt, att han som 
kolare var mycket eftersökt ock att hans kol stod högt i kurs. 

Emellertid viskade man emellan sig, att han hade jälp vid 
timmerfällningen ock vid utrivningen av milor.na, ock att det 
var därför de lyckades så förträffligt. Ock denna jälp påstod 
man att han fick av själva råanden. 

"Det är ett rå i sjön Asken", sade en bärgsgubbe på tal 
härom till en av sina grannar, "som jälper honom, var gång 
han kolar i Garphytteskogen. Jag har sett det med egna 
ögon", tillade gubben. "Råanden trivs bra på milbottnarne, 
ock där jälper det kolaren att vakta milan. Sannerligen det 
är att undra på att han får bra kol!" 

Ett år befann sig Erik Olsson i en skog väster om sjön 
Aspen ock hade då med sig sin dräng, Daniel Ersson. De var 
sysselsatta vid Kuraviken, där ett bärg finnes, om vilket många 
hemlighetsfulla sägner rör sig. . 

Det var vid kvällningen, ock den nedgående solen kastade 
sina sista strålar över land ock sjö. Allt var nu tyst ock stilla, 
ty de bägge timmerfällarne, kolaren ock hans dräng, hade upp-
hört med sitt arbete. 

Nu kallade kolaren på drängen: 
"Danil !" 
"Vad vill far?" 
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"Nu går jag bort ock ser till mina milor här väster-sör-ut. 
Du får laga i ordning gröten till kvällen, medan jag är borta. 
Men du skall akta dig att ställa till något buller i skogen nu, 
sedan solen gått ned!" 

"Jag ville fälla ett par granar i skogen därborta, innan jag 
slutar", sade drängen. 

"Nej, akta dig för det!" varnade husbonden, ock tillade 
strax därefter: "Ser du, Danil, detta är ett sådant ställe, att 
det är farligt att här arbeta för länge. Ock gör man det, så 
blir det ett stort buller i skogen, ock lätt kan då en olycka 
inträffa!" Med dessa ord gick Erik Olsson sin väg. 

Drängen hade emellertid i sitt sinne lett åt alltsammans, 
men beslöt att icke fälla granarna. 

"Om jag hugger en fyllstång, så att jag kan undersöka, 
hur kolningen går, så måtte det väl ingenting betyda", sade 
han för sig själv. 

Därmed gick han ock högg sig en fyllstång. Därpå bör-
jade han tänka på kvällsvarden. Han gick till källan ock 
hämtade vatten ock började därefter koka gröten. Trött efter 
dagsarbetet, lade han sig slutligen framför den upptända bra-
san för att vänta på den bortgångne husbonden. 

Det rasslade mellan träden. Nu blev Daniel uppmärksam 
ock lyssnade ivrigt. Det hördes ljud av steg i skogen. Därpå 
hördes tydliga yxhugg i närheten: minsann det var någon som 
högg i fyllveden. 

"Kan det vara husbond som så snart kommer tillbaka?" 
Daniel gick att se efter. Nej, ingen syntes till. Nu äntli-

gen mindes han husbondens varning för råanden. Han skrat-
tade ej mer, ty nu hörde han tydligt, huru någon vandrade 
vägen fram ned till källan. Det plaskade i vattnet, såsom när 
någon hämtar vatten. 

Nu blev drängen orolig, ock hans bävan ökades än mer, 
då han ej kunde upptäcka ett levande liv framför sig, huru 
mycket han än späjade åt alla kanter. Nu åter hör han nå-
gon kasta ved på kojhärden ock sedan röra om kolen. 

Daniel hade under tiden blivit allt blekare ock vågade ej 
mer röra sig ur stället av fruktan, att något ont skulle drabba 
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honom själv. Det hördes alltjämt, som om någon gick i när-
heten ock sysslade med sådant, som han själv skött om, ock 
sålunda ville härma honom. Drängen satt fortfarande stilla 
ock orörlig ock vågade knappast andas — han, som annars 
var känd för sin oförskräckthet. 

Efter en, som det syntes drängen, timslång väntan återkom 
husbonden. Han såg genast, att någonting hade inträffat. 

"Vad är det åt dig, Danil? Du ser så blek ock eländig ut?" 
Daniel svarade icke; han ville icke omtala, vad som hänt. 
Först efter flera dagars förlopp berättade han hela även- 

tyret för Erik Olsson. 
"Ja, där ser du sanningen av mina ord", sade denne; "det 

är ett rå i Aspen, som aldrig tål buller i skogen efter solned-
gången. Du kan vara glad, att det endast härmade dig ock 
ej gjorde dig något illa!" 

Men efter den betan arbetade drängen aldrig efter solned-
gången. 

Så är det ock sagt, att kolarens milor även det året gick 
bra ock lämnade utmärkta kol. Men sållade han ju ock en 
sådan jälp, som mången väl kan önska sig, men få kan erhålla. 

Skogsråts belöning. 
Östra Västmanland. 

15 En karl, som var hemma i Tärna, hade tjäderskytte en vår. 
En gång stod han på vakt vid en kolbotten. 

I detsamma kommer en älgko springande mot kolbottnen. 
Karlen gjorde sig redo att skjuta hänne. Men så får han 
höra, att hon hade skälla. Då tordes han ej skjuta för skäl-
lans skull. 

Algkon fortsatte sin väg över kolbottnen ned i skogen. 
Strax därefter kom ett vackert fruntimmer fint klätt, ock 
letade efter älgkon. Hon fick se karlen: 

"Har du sett min ko?" 
"Ja", blev svaret. 
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"Vart gick hon?" 
"Dit ner sprang hon." 
"Sköt du på hänne?" tillade fruntimret ock pekade på man- 

nens bössa. 
"Nej !" 
"Det var lycka för dig det! 1 morgon bitti skall du få 

tupp." 
Därmed försvann hon ur mannens åsyn. 
Följande morgon gick han ånyo ut i skogen för att jaga 

tjäder. Var i skogen han då gick, vimlade det av tjädertup- 
par, ock han kunde ej hinna skjuta ner så många, som där 
fanns. 

Skogsråts jakt. 
Tärna socken, Östra Västmanland. 

Tre Gransbokarlar var ute ock körde fora. De hade kom « 16 
mit in i en skogsdunge, så fick de höra skyndsamma steg av 
någon, som närmade sig dem. 

De stannade sin fora för att se, vad som var å färde. Då 
kommer plötsligt ett vackert fruntimmer springande över vä-
gen i skogssluttningen. Karlarne gav akt på att hon var 
mycket fint klädd, var smal om livet ock hade mycket stora 
bröst. 

Forkarlarne hade ej kunnat hämta sig från sin förvåning, 
förrän en ryttare med en vacker häst sprängde fram över vä-
gen efter fruntimret. Strax därefter var bägge försvunna i 
skogssluttningen. 

"Råt !" viskade en av karlarne till de andra. 
I detsamma smällde ett skott inne i skogen. Ock om några 

minuter kom ryttaren ock red i sporrsträck samma väg till-
baka, men då var han ej ensam: då hade han det vackra frun-
timret hos sig i sadeln. 
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Skogsfrun ock barnen. 
Lindes bärgsförsamling. 

17 Jaså, han har inte hört tal om de där barnen, här borta i 
Lindsocken, som var ute för så många vidlyftigheter? 

Det var tre flickor, som var hemma i Fornbohyttan. En 
gång var de ute ock lekte vid en källa. Där tog de sig för att 
piska klossorl med spön. De visste kan tänka inte, att det 
är en sak som man bör taga sig till vara för, ty det är farligt 
att röra mycket vid sådana djur. 

Medan de höll på med det, kom råanden eller skogsfrun 
fram till dem, ock huru hon nu bar sig åt, fick hon makt 
med dem. 

Någon tid därefter, när föräldrarne var borta på arbete 
— det var ett fattigt torparfolk — tog hon barnen med sig ut 
i skogen ock fägnade dem med mat. Minsta flickan såg mer 
än de andra barnen, ty hänne hade skogsfrun inte fått sådan 
makt med som med de andra bägge. Hon såg, att det var 
bara uselhet som de fick att äta, ock det fruntimret, som pas-
sade upp dem, hon hade rompa, kantänka. 

Efter den dagen fick barnen mycket att göra med skogs-
frun. Ock en gång, då hon berättat för dem, att hon hade 
en stor gryta alldeles proppfull med guldmynt stående på 
bottnen av en källa, måste hon lova dem, att de skulle få 
hämta upp grytan. 

Se, skogsfrun är rik, hon, för hon har fått välde över en 
hel hop med silver ock guld, som finnes nedgrävt i jorden. 

Barnen blev tillsagda, att det skulle vara vid midnatts-
tid som de skulle hämta upp grytan, ock därvid skulle de 
vara mol tysta — annars var det inte värt. Ock älsta flickan 
skulle nödvändigt följa med till källan, ty hänne hade skogs-
frun måst makt med. 

Flickan bad att få se, hurudana guldmynt där fanns i gry-
tan. Då gav skogsfrun hänne ett av samma sort, ock det var 
riktigt guld. 

1) Grodor. 
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Så en natt gav de sig i väg till källan ock hade med sig 
långa tänger, varmed de skulle taga upp grytan. 

När de anlänt till källan, satte de sig ner ock började känna 
med tängerna efter grytan. De hörde nu flera gånger, hur 
det riktigt slamrade mot kitteln, ock ibland lät det, som när 
man skramlar med småslantar: det var mynten som låg uti 
grytan. 

Ock hela tiden var de mol tysta. Men bäst det var, kom 
en karl gående dit. Han frågade, vad i all världen barnen hade 
vid källan att uträtta vid denna tid på dygnet. 

Då kunde icke den minsta flickan tiga, utan sade för att 
missleda honom: 

"Jo, vi sitter ock letar efter en tobaksask, som far tappat." 
Men, kan veta, i detsamma hon sade de orden, hörde alle-

samman, hur grytan, som de redan fått opp ett långt stycke, 
på en gång sjönk ner, så att det riktigt puttrade i vattnet. 
Ock sedan var det naturligtvis inte värt att bjuda till att 
komma åt hänne mera. 

Så gick då barnen ledsna hem till stugan, där de bodde. 
Min morfar kom en dag hem till dem, ock för honom vi-

sade de guldslanten, som flickan hade fått av skogsfrun. 
"Låt mig se riktigt, hur den ser ut!" sade han, tog slan-

ten ock gick fram till elden, som brann i den öppna spisen, 
för att titta på slanten. 

Men det tåltes inte, att han kom nära elden med guld-
slanten, för då började den älsta flickan jämra sig. 

"Oj! oj!" ropade hon, alldeles som om någon hade gjort 
hänne illa. Ock så ropade hon högt: 

"Frua vill ha slanten! Frua vill ha slanten! Ge hänne 
slanten !" 

Gubben morfar tänkte sig ej för, utan räckte fram slan-
ten, alldeles som han skulle ge den åt någon. Då försvann den 
med detsamma. Men det ångrade han efteråt många gånger. 

"Hade jag bara varit så klok", brukade han säga, "att jag 
kastat in den i elden genast, så hade nog skam måst lämna 
ifrån sig grytan med guldslantarne. Den gången var jagdum, 
som inte tänkte mig bättre för!" 
3 — Sv. landsm. Bore. 
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Morfar var många gånger dit bort till Fornbohyttan ock 
gjorde skor, för han var skomakare. När han var inne i stu-
gan, hörde han ofta, hur det knaprade ock skrapade invid 
fönsterna, blott barnen var inne. 

Vem det var som skrapade? Jo, det skall jag säga ho-
nom: det var skogsfrun, det! Ock det var flera än han, som 
hörde de där skrapningarna, så något besynnerligt var det i 
alla fall! 

Men nog är det underligt, att sådant där hör man sällan 
tal om nu för tiden. Det går bort allt sådant där gammalt. 

Vet-ja, vart det tar vägen? 

Kolarhustruns äventyr. 
Möklinta; östra Västmanland. 

18 En Möklintabo var i skogen ock skötte sina kolmilor. 
Långt hade han till hemmet, det var därför avtalat, att hust-
run skulle bära mat till honom på bestämda tider. 

När hon en dag går till skogs med mat, mötte hon sin 
man, långt innan hon kom fram till stället,- där hon skulle 
träffa honom. 

Nästa gång hon gick till skogs ock kom fram till stället, 
träffade hon mannen, som då var mycket förargad. 

"Varför har du ej kommit förr? Jag har nu varit alldeles 
utan mat, alltsedan jag kom hemifrån, ock du hade lovat 
komma tidigare." 

Jag har ju nyligen varit hos dig med mat, fast du då var 
på annat ställe, än du hade sagt." 

Mannen blev förvånad vid dessa ord. Men snart förstod 
båda, att det var råt som hustrun första gången träffat i sko-
gen. 

Kolarhustrun blev emellertid havande med råt. 
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Barnen i trolltorpet. 
Lindes bärgsförsamling. 

Detta här hände sig på 1830-talet ungefär. Det fanns då en 19 
gammal torpstuga på Torphytte mark i Lindestrakten, där det 
bodde en fattig änka med sina två barn. Barnen blev ofta 
sjuka, ock det kom sig därav, att troll brukade visa sig för 
dem. Var gång det skedde — ock det var inte sällan — så 
fick barnen spasmer. 

De berättade, hur det hade gått till, när de första gången 
fick syn på trollen. De hade, sade de, en gång varit ute i 
skogen för att plocka bär. Därvid råkade de en mycket gam-
mal gubbe, som bjöd dem till sig. Han bodde i ett stort grant 
hus, grannare än barnen någonsin kunnat tänka sig. Det 
var ett riktigt, riktigt slott. 

Gubben berättade för barnen, att han hade varit med ock 
levat före syndafloden, ock när den korn över jorden, så hade 
han krupit upp på ett mycket högt bärg, för han hoppades, 
att han skulle kunna rädda sig från översvämningen. Men 
till slut, då han märkte, att vattnet oupphörligt steg ock att 
det var omöjligt för honom att rädda sig, då hade han börjat 
bedja Gud om sina.  synders förlåtelse. Gud hade bönhört ho-
nom ock sagt till honom: 

"Eftersom du ångrar dina synder, skall du få leva, men 
du skall komma att sväva mellan himmel ock jord allt intill 
dommedag." 

Sedan hade gubben bjudit barnen på mat. När de ätit, 
tackade de Gud för maten, alldeles som de var vana i hem-
met, från det de var små. Men har man sett på: då vart ma-
ten straxt förvandlad till ormar ock klossor. 

Två grant klädda fruntimmer såg de där också, som var 
mycket vänliga mot dem. Men så ofta barnen fick syn på 
dem — ock det inträffade sedan ofta i hemmet — fick de kon-
vulsioner. 

En gång kom en person ifrån Stackerud till trolltorpet. 
Han frågade högt, om det skulle bliva en gruva framdeles där 
på platsen. Då hördes genast skrapningar i väggen, ock en 
sten ramlade ner ifrån taket. 
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Modren ock barnen flyttade sedan till ett annat torp. Även 
här ledo barnen av sitt onda. En som besökte dem där, be-
rättade, att han sett två fruntimmer hos dem; det ena var 
klätt i blått, det andra i rött siden, ock bägge bar de guld-
ringar på alla fingrarne. 

Efter någon tid upphörde sedan alla trollsyner, ock bar-
nen blev friska. 

Jan Järns tjädertuppar. 
Lindes bärgsförsamling. 

20 Det var en sommarafton för ungefär 50 år sedan. Inne i 
Nils Pärssons gård i Uskaboda satt hyttarbetaren Jan Järn 
ock samtalade med husfadern själv. Den förre hade just ta-
lat om en jakthistoria ock därvid icke försummat att fram-
hålla, vilken träffsäker ock dråplig skytt han var. 

Nils Pärsson besvarade alla Jans historier med ett miss-
troget leende, ty han visste, att Jan var en skäligen dålig jä-
gare. Åtminstone hade man aldrig sett honom utföra några 
stordåd i den vägen. 

Slutligen lade sig Nils' väderbitna ansikte i några knip-
slugt grinande veck, som häntydde på att han ruvade på nå-
gon plan, som kunde sätta Jans träffsäkerhet på prov. 

"Hör du, Jan", sade han, "jag har länge gått ock givit akt 
på ett par tjädertuppar här i Garphytteskogen, som är riktiga 
underdjur. Jag kan lätt skilja dem ifrån alla andra, ty de-
ras vingslag är tyngre ock mer susande än andra tjädrars. 
Ock när de slår sig ned i ett träd, så skär de alltid näbb, om 
de ser någon annan tjädertupp i närheten. Ock gärna tufsar 
de till alla andra tuppar, som de varsnar. 

"Det var bra, att du talade om det för mig", sade Jan Järn. 
"Bara jag får syn på de bägge bråkmakarne, så skall jag tufsa 
till dem med bössan, så att de aldrig skall bråka mera. Lita 
på mig!" 

"Det är minsann lättare sagt än gjort !" sade Nils pärsson. 
"Jag har skjutit på dem flera gånger, men likaså gärna kunde 
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jag ha skjutit på en sten. De har gjort sig hårda, därför bi-
ter ingenting på dem. I går sköt jag på den ene av dem, 
men han bara reste på sig ifrån marken, där han satt, ock 
gick till väders, ock den andre kom strax efter. Men om få-
geln var mer än ett halvt skotthåll ifrån mig, då jag sköt, vill 
jag aldrig skjuta en fågel mer i livet." 

Men Jan Järn bara skrattade åt hans ord. 
"Visa mig bara på de bägge krabaterna", sade han, "så 

skall jag ge dem en ordentlig duvning, så att de ligger i bac-
ken. Silver biter alltid på sådana där gynnare, det har jag 
sett prov på förr." 

Nils Pärsson småskrattade. 
"Ja, eftersom du är säker på din sak", sade han, "så skall 

jag visa dig på de bägge tupparna. För rästen är de lätta att 
känna igän, då de skär näbb. I morgon dag kan vi gå ut ett 
slag ock försöka din lycka. Jag skall då i alla fall gå upp till 
Garphyttebyn." 

På det förslaget gick Jan gärna in. 
"Ja, i morgon smäller det således", sade han. 
Följande dag var Jan Järn ock Nils Pärsson ute på jakt-

stråten. De vandrade fram på en enslig stig i den vidsträckta 
Garphytteskogen. Stundom skrämde de upp en enstöring till 
björktrast eller en skogsduva, som skrämd flög upp ock be-
skrev en stor båge i luften, innan den bestämde riktningen 
för sin flykt. 

"Jag tror, dina tjädertuppar har begivit sig till andra jakt-
marker", sade slutligen Jan Järn för att avbryta tystnaden. 

"Vi är strax framme, där de plägar vara vid den här tiden 
eller lite senare på dagen", svarade Nils Pärsson. "Men vänta 
lite! Hör du inte, hur en tupp sissar därborta?" frågade Nils 
ock pekade med handen åt öster-sör. 

"Jo, nog hör jag, men är det dina tuppar?' sade Jan. 
"Ja, jag känner bra igän slaget. Kom bara, så går vi ditåt, 

Men gå tyst !" 
Därmed började de smyga sig framåt, varje gång fågeln 

sissade. Däremellan stod de orörligt stilla. Plötsligt fick de 
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syn på tuppen han satt i en avbruten fura, vilken lutade ut 
över en kärrkant. 

"Skjut den där, om du kan!" sade Nils. 
"Ja, jag har laddat med silverkula", viskade Jan Järn. 

"Stupar han inte nu, så stupar han aldrig!" Därmed lyfte 
han bössan. 

Redan började tjädertuppen visa tecken till oro, då Nils 
Pärsson knäckte en gren under sin fot. Varnad av detta ljud, 
höjde sig fågeln till flykt. Men Jans bössa var klar, ock i 
ett nu störtar fågeln till marken. Efter ett par flaxningar 
var han död. Nils Pärsson såg häpen ut. 

"Det kunde jag sannerligen inte tro dig om, Jan, att du 
skulle kunna skjuta den här besten. Det är den rätte, för 
så stor näbb har ingen annan tjäder i hela trakten utom hans 
kamrat", sade han. 

"Ja, sa jag inte, att jag kunde?" sade Jan. "Men nu ska 
jag skjuta kamraten också, medan jag är i tagen. Undrar 
just, var han kan hålla hus." 

"Han är nog i närheten; han kan inte vara långt borta", 
svarade Nils. "Ladda du bara bössan ock håll dig färdig, 
om han skulle komma! Här har vi skydd bakom enbuskarna." 

Efter en stunds väntan kom den omtalade tuppen flygande 
ock slog sig ned i en mindre tall, som stod alldeles intill de 
bägge skyttarne. Nu lyfte Jan geväret, det smäller, ock få-
geln, vars ljusgröna bröst hade glänst i solskenet, ligger lind-
rigt blodbestänkt ock död på tuvorna i kärrkanten. 

"Nu har jag ändå knäppt de båda underdjuren !" utbrast 
Jan Järn triumferande. 

Därmed skakade han på de bägge tjädertupparna ock lade 
dem sedan i sin jaktväska. 

"Ock aldrig mer kommer de att skära näbb i den här sko-
gen, ock du, Nils, behöver icke mer gå ock spilla krut på dem 
i onödan! 

21 Någon tid därefter låg Jan Järn sjuk i en stuga vid Uska- 
boda, där han mästadels uppehöll sig. Han hade bett Nils 
Pärsson gå till en klok gumma, som bodde i Fanthyttan, för 
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att söka bot för sin sjukdom, som han icke visste varifrån 
den härledde sig. 

Sent på aftonen omsider kom Nils tillbaka. 
"Nå, vad fick du för besked av hänne?" frågade Jan. 

"Visste hon någon bot för det onda? Eller kunde hon säga, 
varifrån jag fått det?" 

"Jag träffade hänne inte hemma", svarade Nils. "Men när 
jag gick hem, råkade jag Lars i övra gården, som de påstår 
kan mer än andra. Hur mår Jan Järn nu för tiden? frågade 
han." 

"Å, han är sjuk ock usel, ock inte vet han, hur han blivit 
det." 

"Ja", sade han ock tittade skarpt framför sig, "han skulle 
ha låtit bli mina tjädertuppar, så hade han nu inte legat sjuk." 

Hällegubben, scan stämde björn. 
Lindes bärgsförsamling. 

Vid Salbofallet i Kopparbärg bodde förr en gubbe, som 22 
kallades Hällegubben. Han kunde vad ingen annan förstod 
sig på. 

En gång skulle han stämma björn på grannens kritter. 
Men hur han gjorde, så gick det på tok, ock han stämde ho- 
nom på sina egna i stället. Björnen kom in i hans hage ock 
härjade vilt bland hans kritter. 

Om en stund får Hällegubben höra, där han sitter hemma 
i stugan ock äter, att koskällan ramlade i backen ock att det 
sedan vart tyst i hagen. 

Då bleknade han till: han förstod, hur det var fatt. Han 
reste sig från bordet ock ropade åt drängen: 

"Sätt genast för hästen ock kör till skogen? Där skall 
du hämta kokropparne, för nu är det slut med mina kritter. 
Björnen har varit där ock härjat bland dem." 

Drängen lydde ock körde till skogs. När han kom fram, 
fick han se, att Hällegubben hade rätt: björnen hade rivit 
hela hopen. 
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Bärgagubben i Risbärgsåsen. 
Lindes bärgsförsamling. 

23 I trakten av Danshyttan i Lindes bärgslag finns det en 
skogsmark, som ligger en kvartsmil väst-sör ifrån byn. I den 
skogsmarken är det ett ställe, som från gammalt heter Ris-
bärgsåsen. 

Vid denna ås skall det finnas en mycket stor järnmalm. 
Där har en gubbe bott i bärget i många år, ock förr i tiden 
hörde folk, som bodde i trakten, huru det alltsom oftast bul-
tade ock hamrade ock släggade därinvid. Det var ingen an-
nan än gubben som regerade i bärget. 

Bärget, där han bodde, ock skogsmarken däromkring till-
hörde i början av 1800-talet en bärgsman Hans Axelsson i 
Danshyttan. 

En gång under hans tid vistades en av husets drängar i 
skogen vid åsen ock högg sågstockar. När han hugger, ryc-
ker han helt plötsligt upp en enbuske, som var i vägen för 
honom, ock får så genast syn på släta malmhällen. liggande 
blottad i dagen. 

Karlen blev glad för sitt fynd, ock däröver kan ingen 
undra. Men för att kunna hitta dit en annan gång skulle 
han taga märke på platsen. Vid förskinnet hade han en hatt-
slidal hängande. Den tog han ock fäste upp på ett träd, som 
växte invid malmhällen. 

Men han hade inte mycket för sitt besvär, ty när han kom 
till gården i Danshyttan om kvällen, så — vad får han se, 
om inte sin egen hattslida, som hängde på spiskroken inne 
i köket! 

Ett par år senare träffade en bärgsman på samma malm-
häll. Han skulle också taga märke på platsen ock högg fast 
en yxa i ett granträd, som växte därinvid. Men när han högg 
till, märkte han genast på ögonblicket, att han ej mådde bra 
därav. 

1) Knivslida. 



SÄGNER 41 

Bärgsmannen gick sedan flera gånger bort till hällen för 
att beskåda malmen. Ock varje gång han kom dit, såg han 
en liten gubbe, som hade borrar ock navrar ock annan gruv-
redskap bredvid sig. Han satt ock borrade i bärget. Det var 
bärgagubben. 

En gång, när bärgsmannen kom dit igän som vanligt ock 
skulle undersöka sin kära malm, så gav bärgagubben sig i 
tal med honom: 

"Det är du som slagit yxan i trädet", sade han. "Men det 
rådet vill jag giva dig, att du tager bort hänne! Ty så länge 
yxan sitter där, skall du aldrig få se en endaste hälsodag. 
Ock denna malmen skall inte vara öppen i din tid ock inte 
i dina barns tid, men i dina barnbarns skall den bliva öppen!" 
Därmed försvann han. 

Bärgsmannen fann för rådligast att följa gubbens upp-
maning, ock han fick så ingenting för sin malm. 

Men det är länge sedan dess nu, ock han är död för många 
år sedan ock alla hans barn. Men barnbarnen lever.. Därför 
är det nu tid att fresta på, om någon malm finns där borta 
vid Risbärgsåsen. 

Killingarna vid Svartbilrget. 
Lindes bärgsförsamling. 

Svartbärget ligger på en skogsmark väster-norr om Garp- 24 
hyttan i Lindes socken. Där finnes det en stor, helren svart- 
malm, som är 9 alnar bred. 

På bärget där har ett par vita killingar hållit till i lång- 
liga tider; men det är inte vem som hälst som får se dem. 

En gång gick gruvfogden ned i gruvan för att se efter 
pumparne. Det var redan mörkt, ock därför följde en gruv- 
karl med honom för att lysa. 

Plötsligt fick gruvkarlen syn på en vit killing, som stod 
på ett band i gruvan. 

"Se där står en killing!" sade han till fogden ock pekade 
på djuret. 
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"Sch! Tyst bara! Bry dig inte om killingen, du, utan 
gör vad du skall göra. Lys mig bara!" 

Men strax därefter försvann killingen. 

Bärgafrun i Svartbärget. 
Lindes bärgsförsarnling: 

25 Förr i tiden eller sist på 1700-talet fanns det ett fruntim- 
mer vid Svartbärget invid Gruvhyttan — det var själva bärga-
frun, ock gruvfogden vid Svartbärget 'hade barn tillsammans 
med hänne, fast han annars var gift ock hade hustru ock barn 
i Fanthyttan. 

Bärgafrun bad honom flera gånger att få komma till hans 
gård ock hälsa på honom, men gruvfogden var naturligtvis 
inte sinnad; hon fick inte sin vilja fram på något villkor. 

Emellertid vart gruvfogden ledsen ock trött vid att alltid 
höra samma begäran ock visste sig ingen råd, hur han skulle 
bli fri från hänne. Till slut vände han sig till en trollkäring, 
som hette Trollotta ock var hemma vid Fanthyttan. Ja, hon 
skulle nog jälpa honom från otyget, det fick han löfte på. 

Otta gick till Svartbärget en kväll före solnedgången. När 
hon kom upp på gruvtorget, fick hon se en hare, som var all-
deles vit, fast. det var vid midsommartiden. Han sprang över 
gruvtorget ner i gruvan. 

"Nånå, är du inte längre borta, så träffar jag dig nog!" 
Hon gick upp på lagenl ock ställde sig att titta ner i gru-

van. Där nere är ett fruntimmer, själva bärgafrun. Men vil-
ken ställning! Hon står på huvudet på ett band ock har be-
nen ock bakstussen i vädret. 

Då fick Otta brått att ta fram ett paket, som hon hade 
i fickan. Det kastade hon ner på bärgafrun. 

Men sedan fick Otta fart i benen: hon skyndade genast i 
väg till sitt hem. Men hela vägen kände hon, att trollpacket 
var hack i häl efter hänne. Något ont kunde de dock inte 

1) Byggnadsställningen vid bärguppfordringen. 
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göra hänne, förrän vid Krok-Jans i Torpet --- där fick de 
hänne på knä. 

Innan Otta gick till Svartbärget, hade hon sagt åt gruv-
fogden att vara försiktig den kvällen. "Ingen i huset får vara 
uppe efter solnedgången. Ock alla fönster, alla dörrar ock 
spjäll måste knytas igän med tåg, men icke med lyckor, utan 
med knutar! Ock skorsten får lov att vara stoppad igän med 
trasor. Annars kan här bli farligt!" 

Så hade hon sagt, ock gruvfogden fick skäl att vara glad 
över att han lytt hännes råd. Ty trollpacket lämnade Otta 
vid Krok-Jans ock gav sig i väg till gården, där gruvfogden var: 

Här kunde de ej komma in: Men inne i stugan låg gruv-
fogden, hans hustru ock barn moltysta ock lyssnade på hur 
packet rakade ock bullrade på väggarne, på fönstren ock på 
taket ock hur de väsnades i skorsten. Allt detta gjorde de i 
ilska ock harmen över att inte kunna komma in i stugan. 

När de såg, att de ej lyckades, styrde de vägen upp till 
Otta, som hade gått hem ock lagt sig under tiden. 

Till hänne kom de in, ty här fanns inget hinder för dem. 
Hon märkte genast, Otta, att packet kommit in till hänne; 
där fanns så mycket trolltyg ock onda andar, att stugan var 
mäst full. Men Otta hade de ingen makt med. 

Därifrån tog de vägen till Ottas lagård. Otta rådde om 
en vacker, vit ko, hänne släppte trollpacket ut i det fria. Mor-
gonen därpå träffade folk på kon i närheten av gruvfogdens 
gård; men då hade packet plockat av hänne allt håret, så hon 
var alldeles skallig. • 

Allt eftersom tiden led, växte håret till på kon, men i stäl-
let för att det förut haft en vacker vit färg, blev det nu all-
deles ramsvart. Ock all mjölken, som hon mjölkade, var 
också svart. 

Från den dagen var emellertid gruvfogden fredad för frun-
timret, ock sedan dess har hon aldrig mer visat sig vid Svart-
bärget. 
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Bälsargruvan. 
Nora bärgsförsamling. 

26 I Järnboås socken bodde förr i världen en bärgsman, som 
från början varit mycket fattig, men så småningom tjänt sig 
upp till stor rikedom. 

Vart år sålde han en stor hop tackjärn till handlarna i 
staden, för det var inte småsmulor han kom åstad. 

Men ändå hade han järnbodarna fulla mäst för jämnan. 
Se, den tiden hade de riktiga bodar ock lät inte järnet ligga 
"framme på hyttebacken, så som nu sker mäst överallt. De var 
just rädda om järntackorna då 'för tiden. 

Var bärgsmannen fått rikedomen ifrån, det visste ingen 
människa. Ock länge dröjde det, innan man fick ordning på 
det. 

Men grannarne undrade ock undrade, ock till slut tog de 
äntligen reda på det. För hur det är, så kommer allt sådant 
fram med tiden, hur man än må bära sig åt för att hålla 
tyst därmed. 

Bärgsmannep visste, att bärgsråt eller bärgafrun, som hon 
ock kallas, har stora rikedomar på malm, ock därför sökte 
han efter tillfälle att få träffa hänne någon gång. Han ville 
bli bekant med hänne för att kunna få någon vink om var 
hon hade sin malm. 

En gång hade han farit till Örebro. Det var på hinders-
mässomarknaden ändå. Som han var där, fick han ögonen 
på ett fruntimmer, som gick på gatan mitt ibland det myckna 
marknadsfolket. Hon var mycket fint klädd, ja alldeles 
ovanligt, tyckte han. En klädning hade hon, som riktigt fra-
sade, när hon gick på gatan. Så nog var det fina don — det 
var en sak det! 

Men något märkvärdigt var det: efter hänne släpade en 
lång svans, som just inte var så olika en rävrompa. 

Fast det var så mycket folk på gatan, så fanns där ingen 
mer än bärgsmannen, som såg hänne. För sådant där skams-
tyg kan inte var ock en se, utan det är bara någon enda, som 
är god till att få ögonen på det. • 
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Mannen hade hört, att bärgafrun bär en lång svans, ock 
att ifall någon talar om det för hänne, så plägar hon skänka 
bort guld ock silver åt en. Eller också kan det hända, att 
hon visar på någon stor malm eller gruva. Ock det är inte 
sämre det, som en väl vet. 

Han skyndade sig därför att gå fatt hänne ock ropade: 
"Mamsell !" — det var på den tiden man sade mamsell. 
Fruntimret vände sig om ock såg efter, vem det var som 

ropade på hänne. 
"Mamsell skall vara bra ock knyta upp det fina strumpe-

bandet för sig, för det släpar på backen, ock det är synd, om 
det skulle bli lortigt !" 

"Tack skall du ha för upplysningen!" svarade fruntim-
ret — det var ingen annan än själva bärgafrun, kan veta. 
"Det var en stor tjänst du gjorde mig", tillade hon. "För det 
du var så beskedlig, skall du få en återtjänst: du skall få ett 
brödstycke, som skall räcka i all din tid, så länge du lever; 
men sen är det slut. Så mycket du vet det!" 

Så sade hon ock försvann ibland allt marknadsfolket. 
Bärgsmannen blev stående där ensam för sig ock bara ga-

pade i vädret. 

Vad bärgafrun lovat, det gick i fullbordan. 27 
En tid efteråt, när bärgsmannen vistades i en stor skogs-

mark vid Vassland ock sysselsatte sig med kolning, visade sig 
fruntimret åter för honom, där han gick vid milan. Men den 
gången bar hon inte så mycken grannlåt ock var inte så fint 
klädd, som då han första varvet såg hänne på gatan. 

Hon visade honom på en malm, som ligger efter vägen 
mellan öskebohyttebyn. i Lindes socken ock Vassland. 

"Nu är vi kvitt !" sa hon sedan ock försvann i skogen. 
Bärgsmannen började arbeta ock spränga där på platsen. 

Ock inom kort träffade han på goda tillgångar av malm. Den 
var av god sort, så han tjänade stora pängar på den gruvan. 

Den fick heta Bälsargruvan, ock det namnet bär hon än 
i dag. 
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28 Sedan några år gått, dog bärgsmannen, som rått om Bäl-
sargruvan. 

Det märkvärdiga var det som då skedde. Samma dag ock 
samma timme som han dog, så vart ett ras, som fyllde igän 
hela gruvan. Lyckligtvis arbetade ingen i hänne för tillfället, 
eljes hade en stor olycka inträffat. 

Emellertid vart det ett gruvligt brakande ock dånande, då 
raset skedde. Ock jorden skalv, så att kärlhyllorna, som bru-
kades på den tiden, föll ned från stugväggarne i Vasslandsbyn. 
Att det kunde, bli ett sådant dunder, var rent märkvärdigt — 
så tycker alla, som har sett gruvan. 

Ty det var så, att när takslantan — malmen gick på don — 
hade fallit ner, så fanns det ock finns än i dag blott en så 
trång öppning kvar, att endast en liten pojke kan kila sig in 
i hålet. 

Under de sista åren har det funnits många bärgskarlar, 
som försökt hämta upp malmen ur Bälsargruvan ock göra 
hänne ren igän. Men det har aldrig lyckats för någon; hon 
har alltid strax rasat igän. 

Numera vågar ingen arbeta där längre, ock gruvan får 
därför alltjämt ligga öde. 

Olof Tupps skatt. 
Hällefors socken. 

29 Sävsjögårdarne ligger i Hällefors. Den som först bröt upp 
åker där, var en bärgsman, som hette Olof Tupp. Det var en 
driftig ock förståndig man, som med tiden blev mycket rik. 
Folk brukar säga, att han var rik som ett troll. 

Var Olof Tupp förvarade sina skatter, visste ingen, icke 
ens hans närmaste släktingar. Först när han låg för döden, 
kallade han sin son till sig för att omtala för denne, var skat-
ten fanns. 

Den gamle bärgsmannen hann dock inte utföra sin avsikt 
till fyllest. "I brännvinspannan borta i sjökroken", hördes 
han mumla — ock därmed var det slut med honom. 
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När fadern kommit i jorden, började sonen sitt sökande 
efter skatten. Sävsjön har många krokar ock bukter, varför 
det blev ett drygt arbete. Till slut påträffade han dock bränn-
vinspannan, den var nedsänkt i en djup vik av sjön. 

Han hade tagit ett par karlar med sig till jälp. De stod 
just i beredskap att draga upp skatten, då kom en ryttare 
jagande fram på en häst förbi den plats, där de stod. Det 
var en ståtlig syn, ty ryttaren var hög ock reslig, hästen 
grann, ock sadeln ock betslet strålade av guld. Denna syn 
försvann dock strax. 

Kort efter ryttaren kom emellertid en gammal ful käring 
ridande på en bock, som hoppade på tre ben. Käringen skrek 
ock hojtade ock piskade bocken med en käpp. Hon red sam-
ma väg som den granne ryttaren. 

När karlarne fick syn på den fula käringen, som piskade 
bocken, kunde de ej längre hålla sig allvarsamma. De brast 
ut i gapskratt. I samma ögonblick försvann synen, ock bränn-
vinspannan sjönk tillbaka ner till sjöbotten. 

Sedan den dagen har det varit omöjligt att återfinna Olof 
Tupps brännvinspanna med den skatt, som finnes däri. 

Lang-Mats' skatt. 
Kopparbärgs härad. 

I nordliga delen av Ljusnarsbärgs församling finnes en 30 
by med namnet Simmelsjön, belägen en halv mil nordost om 
Högfors. Byn är liten: den utgöres blott av fyra gårdar; men 
dess läge är fagert. Den är belägen på en höjd ock har ut- 
sikt vida omkring. I norr ser man en stor del av Ludvika 
socken, i öster blickar man ut över Ramsbärg ock Malingsbo, 
i väster över Grängesbärgs stora gruvfält. 

Den förste bonden i Simmelsjön hette Lång-Mats, ock han 
levde på tolfte Karls tid. Han var en rik man ock ägde där- 
för ett stort anseende ock hade mycket att säga i sin bygd. 

Så kom en dag underrättelse till Simmelsjön, att tolfte 
Karl fått krig på halsen. Då skyndade Lång-Mats att gömma 
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alla sina pängar ock skatter ute i skogen ett stycke från går-
den. 

Lång-Mats hade i sin tjänst en piga, som vallade hans get-
ter i skogen. En dag hade hon under sina vandringar i sko-
gen händelsevis satt sig att vila på det ställe, där skatten var 
gömd. 

Detta får Lång-Mats se. Genast misstänker han, att pi-
gan vet hans hemlighet. Följande natt flyttar han sin skatt 
till ett stenröse på en åker strax norr om gården, utan att för 
någon berätta sin hemlighet. 

Några år därefter låg Lång-Mats på sitt yttersta. Hustrun 
ville ha besked om var han hade sina pängar gömda. Då grep 
Lång-Mats till sina sista krafter, reste sig i bädden ock sade: 

"Kvinna, var gång du går ut, ser du vår skatt!" 
En stund därefter var Lång-Mats död. Men för ingen 

hade han talat om, var hans rikedomar fanns. 
Ändock tror sig folk med säkerhet veta, att skatten finnes 

i stenröset på åkern strax norr om Lång-Mats' gård. Många 
försök ha därför gjorts att taga den därifrån, men alla har 
misslyckats. Ty ingen har kunnat fylla de villkor, som ford-
ras för att komma åt rikedomarne. 

Villkoren är dessa: tre man skall fasta i tre dygn, ock 
varje natt arbeta med att plocka om stenröset ock gräva un-
der detta. Under tiden får ingen yttra ett ord, ty då är det 
förbi med lyckan. 

På tredje natten skall skatten påträffas. 

Skottbackarnes uppkomst. 
Lindes bärgsförsamling. 

31 För långliga tider tillbaka fanns det en jätte, som bodde 
i Vargklövsbärget eller Vargklobärget, som det också kallas, 
i trakten av Linde stad. 

När han en gång fick höra kyrkklockorna ringa, just se-
dan kyrkan blivit nybyggd, så vart han orolig ock vred tillika 
samt beslöt att förstöra kyrkan. Han skaffade sig en säck 
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full med sand, ock med den på ryggen stretade han i väg mot 
staden. Han var betänkt på att rent av begrava kyrkan i 
sand. Men under vägen måste han ge sig ner till Lindesjön 
ock vada över denna, som låg i vägen för honom. Under ti-
den gick det hål på säcken, som jätten hade med sig, ock all 
sanden rann bort, medan han gick. Det var då Skottbackarne 
bildade sig — en smal landremsa ut i sjön. 

Jätten märkte inte han, att säcken var tom, förrän han 
var nära framme vid målet. Men vid den upptäckten blev 
han mäkta förtörnad ock fick fatt på en sten för att kasta 
på kyrkan. 

När han skulle slunga bort den, så stack solen i samma 
ögonblick fram ur molnen, ock då sprack jättefulingen, för 
det finns inga jättar som tål solen. 

Hackhem. 
Nora bärgsförsamling. 

I skogar ock sloghagar omkring Älvhyttan träffar man 32 
ofta på små runda stenrösen, som är ungefär så stora som 
ett mindre bord. Sådana rösen kallas där för "hackhem". 
De plägar vara omgivna av tämligen små, släta åkerlappar, 
som tycks bära spår av odling. 

På alla sådana platser har det förr i världen funnits ett 
slags småfolk, snarlikt dvärgar. De har bott i små kulor eller 
kojor. Detta här dvärgfolket har röjt de små åkerlapparna 
ock därvid samlat ihop alla stenarne i en hög. 

Jfr D jur klo u, Nerikes folkspråk och folklif, s. 70: Hackhe- 
marne, ock J. Johansson, Noraskogs arkiv II, s.-144 ff. 

Den bärgtagne tjuren. 
Lindes bärgslag. 

Vid Reboda i Lindes socken bodde för flera år sedan en 33 
bärgsman, som ägde en tjur, som var mycket folkond, men 
4 — Sv. tandem. Bore. 
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ändock fick vistas ute bland de övriga kreaturen. Han var 
allmänt fruktad, ock alla människor vid Reboda kände igän 
honom på håns hemska bölande i skogen. 

Ett år på försommaren kom lagårdspigan hem ock berät-
tade, att tjuren var bortkommen. Man lät lysa efter honom 
i kyrkorna, men det jälpte inte. Så började man tro, att han 
blivit bärgtagen av skogsrårna, som förr ofta plägade stjäla.  
bort kreatur för folk. Vad som sedan hände, bestyrkte detta. 

På hösten det året vistades bärgsmannens folk i skogen 
ock körde in milor. Härunder kommer, den förlorade tjuren 
fram till milbottnen, där de var, ock ställer sig att se på kar-
larne. 

Alla var rädda för honom, eftersom det troddes, att han 
var bärgtagen. Så var där en karl morskare än de andra. 
Han såg sig om efter något stål att kasta över tjuren. Där 
låg en yxa på milbottnen. Karlen grep yxan .ock kastade den 
över ryggen på tjuren. 

Denne stod nu till folkets förvåning alldeles stilla ock för-
mådde knappast röra sig ur fläcken. Man fångade honom 
med lätthet Ock förde honom till de övriga kreaturen. Det 
befanns då, att han var mycket mager ock ej mer folkond. 
Han hade varit borta i tre månader, ock alla menade, att han 
varit ihop med skogsrårnas kreatur. 

Strömkarlen vid Garphyttan. 
Lindes bärgslag. 

34 Vid pass en fjärdingsväg väster om Garphytte by ligger 
en timmersåg invid ett vattendrag från sjön Aspen. I bör-
jan av 1800-talet var det en strömkarl som här hade sitt till-
håll. 

De var ej få för vilka han visat sig; men för de allra flästa, 
som önskade se honom, tedde han sig aldrig. 

Denne strömkarl var särdeles skicklig att Spela fiol. Det 
sades, att den som fick höra honom, råkade i sådan hänryck- 
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ning vid hans toner, att han glömde allt annat för att lyssna 
på dem. Så ackurat borde himmelens klockor ljuda! 

Till växten var strömkarlen liten ock obetydlig ock uppen-
barade sig alltid iklädd bjärt röda kläder. Mot alla var han 
fredlig ock gjorde ingen människa något för när. Vid sågen 
visade han sig ej på andra tider, än då man sågade timmer, 
d. v. s. vid våren ock försommaren. 

Flera fick av honom lära konsten att väl traktera fiolen. 
Den enda ersättning han ville ha för sitt besvär var, att man 
bjöd honom hästkött — sådant älskade han. 

Vid den tid, varom fråga är, fanns här en sågare, som 
hette Hans Hansson. Han var från Tilkeshage, en gård som 
hör till Uskaboda, men som då bar vedernamnet "Flickornas 
hage". 

När Hans Hansson skötte sågen, gick det alltid särdeles 
bra: någon olycka timade där aldrig, ock ej häller hände det, 
att någonting gick sönder. Folk undrade över detta, men det 
hängde tydligen samman därmed, a.  tt mannen var god vän 
med strömkarlen. 

Hans Hansson hade både hört ock sett honom spela vid 
mångfaldiga tillfällen. Ock aldrig var han rädd för honom 
såsom de flästa andra, ty han var själv kunnig i åtskilliga 
konster ock sades även kunna trolla. 

Bland andra, som fått lära konsten att spela av strömkar-  35 
len, var ock en man från Futtertorpet i Mårdshyttan vid namn 
Pär Lindstedt. Han hade rykte om sig att vara en mycket 
skicklig ock fin spelman, ock skulle alltid vara med vid stora 
ock högtidliga bröllop för att roa folket med sitt spel. Hälst 
när han förtärt några glas ock riktigt kommit i farten, kunde 
han spela, så att karmstolarne började.  dansa efter väggarne. 
Men gammal blev icke den spelmannen: han dog i sin halva 
ålder. Mästa skulden härtill hade hans kärlek för allt som 
starkt var. 

Längre fram — eller på 1840-talet — ville en karl, som 36 
hette Strand ock hade till yrke att flå hästar, lära sig spela 
fiol av strömkarlen vid Garphyttan. 
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En lördagskväll gick han dit för att söka upp honom. Det 
var strax efter sedan solen gått ned. Strand satte sig nere i 
sågen ock väntade på att gubben skulle visa sig. Mycket rik-
tigt! Den lille rödklädde mannen visade sig snart för honom, 
stämde sin fiol ock sedan även hästflåarens. 

Denne tog nu fram ett stycke.  hästkött, som han tänkt 
traktera strömkarlen med, ock gav honom det såsom lön för 
mödan: 

"Här har du, gubbe !" 
Strömkarlen tog girigt emot köttstycket, bugade sig ock 

syntes tacksam. Till Strands stora förvåning försvann han 
dock strax. 

Strand hade dock nu fått lära sig stämma fiolen, ock blev 
däri mycket skicklig, men — spela lärde han sig aldrig. Flera 
gånger kom han till Garphytte timmersåg i samma ärende, 
men strömkarlen visade sig aldrig mer för honom. De som 
förstod saken djupare, menade att det berodde därpå, att han 
varit för snål på hästkött mot sin läromästare. 

37 Några år senare ville en annan "hästflåare", Brylle, också 
lära sig spela. Han berättade detta för en av sina grannar 
ock tillade: 

"Jag skall åtminstone ta med mig så pass mycket kött, 
att jag kan lära både stämma ock spela." 

Han tog med sig ett helt bakstycke av en häst, band det 
på ryggen ock fäste sin fiol på bröstet. Sedan gick han ner 
till sågen efter solnedgången. 

Strax visade sig strömkarlen för honom ock började stäm-
ma sin fiol. Då tänkte Brylle: 

"Det är bäst jag lämnar hästköttet genast!" 
Men han var rädd ock vågade ej närma sig gubben. Där-

för löste han hästskånken ock kastade den åt strömkarlen. 
Denne blev alldeles vettskrämd ock sprang sin väg. 

Men i farten stötte han emot en sten ock slog omkull sig, 
ock därvid vart det en grop i stenen efter vartdera knäet. 
Näsan slog han i en annan sten, så att det blev ett djupt hål 
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efter hänne. Än i dag kan man spåra en blodfläck där, fast 
så många år gått, sedan det hände. 

Men — det är ock sagt — ifrån den stunden försvann 
strömkarlen, ock ingen har sen dess sett honom vid Garp-
hytte såg. Ock aldrig mer tör han häller visa sig, inte ens 
öm han bjudes på — hästkött. 

Stalltomten. 
Lindes bärgsförsamling. 

Jag ock Lars Andersson i skogstorpet hade slagit följe 38 
genom skogen. Vi språkade om varjehanda, ock slutligen föll 
talet på troll ock spöken ock tomtar. 

"Har Lars Andersson hört talas om tomten i Uskaboda?" 
frågade jag. 

"Nej, det har jag inte; men jag har själv sett tomten en 
gång", blev svaret. 

"Det är många år sen dess. Det var den tiden, då jag 
var ung dräng ock tjänte i Järnboåsen. En kväll då jag kom-
mit hem ifrån staden ock uträttat mina sysslor, sade hus-
bonden till mig: 

"Gå ut i stallet, du Lars, ock giv kampen nattfoder; den 
andre drängen är ute nu." 

Jag gick ut till stallet för att se till hästen. När jag så 
kommit upp på höskullen för att hämta hö därifrån, fick jag 
tag i något konstbesynnerligt. Det kändes som två ludna 
öron, ock strax därefter fick jag se ett par ögon, som glodde 
skarpt på mig. 

"Jaså, du har kommit hit upp, din byting", tänkte jag, 
ock trodde, att det var grannens hund som smugit sig dit upp. 
Därmed grep jag honom ock kastade honom utför stalltrap-
pan, så att det sade skvatt i kroppen. 

Därpå lade jag hö i häcken åt kampen ock letade sedan 
rätt på en gammal räfsa att köra ut hundrackan med. Jag 
letade nu, men ingen hund fanns där, hur jag än letade ock 
snokade, så gott jag kunde. 
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Men när jag kom till stalldörren, fick .jag en sittopp, så 
jag såg tusen solar på en gång. Ock då jag sen om en stund 
skulle gå ut ur stallet, kom någon ock slog benen undan mig, 
så att jag damp omkull på eviga fläcken. 

Ock när jag därefter tittade mig om, fick jag se sista skym-
ten av tomten — han smågrinade, i det han stängde stalldör-
ren efter mig. 

Men efter den betan var det jag som var försiktig, varje 
gång jag gick i stallet eller på stallsskullen. 

Tomten ock arbetskarlen. 
Lindes bärgsförsamling. 

39 I en av de övre gårdarna vid Uskaboda i Lindes socken 
bodde det i forna tider en bärgskarl, som hette Anders Pärs-
son. I hans hus hade en tomte sitt tillhåll. Han trivdes där 
mycket gott, ty alla i gården var måna om att göra honom 
till viljes, ock folket hade snyggt ock ordentligt omkring ock 
i husen, ock fint ock rent var det i stallet, alldeles såsom tom-
tar vill ha det. 

Ock lycka för bärgskarlen var det, att tomten trivdes, för 
han stod alltid på husets bästa ock jälpte till, fast ingen såg 
det precis. På det viset vart folket burget ock välbärgat. 

Men det var en arbetskarl som en gång råkade illa ut för 
samma tomte. Det var så, att karlen hade begärt att få ligg-
rum över natten i gården. Han fick lov att ligga ute på lo-
gen. När han kom dit ut, råkade han slå omkull sig på en 
bosskorg, som stod mitt i vägen för honom. Han vart för-
argad ock fick så fatt i bosskorgen ock slungade ut den ur 
logen. Men korgen vart strax inkastad igän till honom. Då 
såg karlen, att där utanför logen stod en liten tomte, som bar 
röd huva ock grå kläder, ock hår hade han i ansiktet ock på 
händerna. 

Det var just tomten Som hörde till gården. Han hade 
kastat in korgen på logen. Karlen slängde strax ut den igän, 
men tomtegubben var envis ock kastade in den tillbaka. Ock 
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på det viset fortsatte de, tomten ock arbetskarlen, att kasta 
bosskorgen emellan sig. Ty ingendera ville ge vika. 

Men hur det var, så blev karlen trött ock matt, när han 
fått hålla på en stund. Han kick då lov att sluta upp att tävla 
med den envise tomtegubben. Ock det såg lite var, att efter 
den dagen förlorade karlen sin forna kraft ock blev till slut 
svag ock klen i alla sina dar, så länge han levde. Se, det kom 
sig av att han hade förargat tomten, ty det är alltid farligt 
att göra en tomtegubbe emot. 

Tomten bodde i alla fall kvar vid Uskaboda, för han triv-
des där gott, ock fortfor att dra till gården. Ock troligt är, 
att han finns där än i dag, för alla som har bott där, har va-
rit välbärgat folk, ock så är det nu med. 

Biörkarne vid Järnbos kyrka. 
Lindes bärgsförsamling. 

Strpx norr om Järnboås kyrka växer två stora björkar. 44 
Om dem finnes en sägen, som jag hört av den klockaren, som 
var där före Redingen. Han talade om det, då jag som barn 
första gången besökte kyrkan. Sägnen lyder så här: 

En bärgsmanshustru i Vasslandsbyn hade i sin tjänst en 
ung vallkulla. Denna hade svårt för att läsa ock kunde omöj- 
ligt lära sig sin katekes. Ock hon var väl inte den första. 
Den boken var det värsta hon visste. Det ginge väl an, om 
hon blott läst sig fram för prästen. 

När den tiden kom, att hon skulle läsa för honom, blev 
det en jämmer! Prästen var inte nöjd med hännes läsning. 
När det vart frågan om att läsbarnen skulle konfirmeras, vart 
inte flickan framsläppt. 

Så måste flickan gå än ett år i nattvardsskolan. Det gick 
på samma sätt: prästen kunde inte släppa fram hänne. När 
hon den gången kom hem ock gav besked för husbondmora, 
hur det hade gått, så blev denna över sig given på flickan 
ock ropade: 
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"Om sådant händer dig en gång till ock du även då blir 
hindrad att gå fram till Härrans bord, så får du aldrig mer 
visa dig för mina ögon, utan leva för dig själv som en hed-
ning! Nu vet du det!" 

Nästa år blev det samma visa. Prästen sa: "Jag kan inte 
med samvete släppa fram dig, flicka! Än ett år måste du 
vänta." 

Detta var tredje gången hon blev förhindrad, ock i sin 
förtvivlan ock av rädsla för husbondmora gick hon ner till 
Rastälven ock dränkte sig. En tid därefter träffade man på 
hännes lik därnere, ej långt ifrån Järnboås kyrka. 

Klockaren, som då var i socknen, höll utav flickan ock 
ville gärna se, hur det hade gått hänne efter döden. Han bröt 
utav två björkkvistar ock planterade dem framför kyrkan. 
Han tänkte för sig själv: 

"Om kvistarna tager rot ock växer, då har flickan fått 
Guds nåd ock är hans barn i paradis. Men är det så, att de 
vissnar bort, så är hon också för alltid förvissnad ock har 
stannat i den eviga fördömmelsen." 

Det sköt emellertid upp ur jorden två vackra björkar efter 
kvistarne, ock de finns kvar där än i dag. 

Varje gång jag sedan varit i Järnboås kyrka, har jag all-
tid kommit ihåg den sägnen. För rästen var den stränga 
bärgsmanshustrun, hos vilken vallkullan var i tjänst, utav 
min mors släkt; men namnet kommer jag ej mer ihåg, fast 
jag nog vetat det. 

Om Tolifsbörd. 
Nora bärgsförsamling. 

41 Tolvsbörd är namnet på en -av de älsta byarna i Järnboås' 
socken. Det är nog den största byn i den församlingen. Hur 
namnet Tolvsbörd uppkommit, därom finnes den sägnen: 

Där byn nu är, bodde förr en hustru, som inte hade några 
barn ock var rädd för att få några. Men så till slut fick hon 
så många fler på en gång, för hon fick tolv stycken. Hon hade 
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dem på ett tennfat, levande. Så fick byn heta Tolvsbörd efter 
de tolv. 

När sämnannen .skulle begravas. 
Nora bärgsförsamling. 

Det var år 1832. I storgården vid Skrekarhyttan var det 42 
sorg. Husbonden själv, gamle säxman Israel Nilsson, hade 
gått all världens väg. 

Begravningsdagen var inne, ock den stora säxmansgården 
var fylld med människor: bägge våningarne var. upplåtna åt 
begravningsfolket. Till sorgehuset hade nämligen inbjudits 
en mängd av bygdens befolkning, ty Israel Nilsson hade haft 
många vänner ock bekanta, vilka nu "med sin närvaro skulle 
hedra begravningsakten", som det stod på bjudningskorten. 

Redan var gästerna redo att bryta upp från gården för att 
följa liket till dess sista viloplats: det skulle jordas i familje- 
graven på Nora kyrkogård. 

"Nu är allting i ordning!" hördes äntligen Lars Olsson i 
Skrekarhyttan säga. Han var måg till den avlidne ock skulle 
bliva husbonde på gården?  

"Nu ger vi oss av." Ock därmed började avfärden. 
"Lars Olsson tror, att allt är bra beställt", sade älste 

gårdsdrängen, som skulle köra liket, till sin kamrat. "Men 
jag undrar just, om det inte blir något elände på den här 
begravningsresan", tillade han ock skakade menande på hu- 
vudet. 

"Vad menar du?" frågade den andre. 
"Jag tror, att Israel Nilsson inte för ros skull blivit så rik 

ock tät, som han är. Jag menar tro på, att han ingått för- 
bund med den lede själv." 

"Tro det?" 
"Jo, åtminstone säger folk det. Ock med sådana brukar 

det alltid hända något spektakel, när de skall i jorden. Vill 
du inte byta med mig ock köra liket?" 

"Nej! Hu då!" sade kamraten ock drog sig bakefter. 
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Emellertid hade man anlänt till Skrekarhyttebacken. Plöts-
ligt stannade hästarne, som drog liket. 

Drängen klatschade ock smällde med piskan åt hästarne; 
men de rörde sig icke. 

"Kör undan kamparne!" ropade Lars Olsson. "Vi har 
ingen tid att förlora." 

Drängen gjorde åter ett våldsamt försök att sätta liv i 
hästarne. Men det var förgäves, de rörde sig icke ur fläcken. 

"Det är något fel med kamparne", ropade drängen. "Hus-
bond kan försöka köra själv." 

Lars Olsson steg fram ock tog tag i tömmarne. Drängen 
passade på tillfället att viska ett par ord till honom: 

"Det är bestämt häxeri med i spelet. De säger, att säxman 
var i förbund med den elake sjpv. Jag skall titta genom 
betselbettet, så har sedan den onde inte mer makt med häs-
tarne." 

Drängen gick fram, tog av betslet ock tittade genom bettet 
bakåt likvagnen för att tillintetgöra den ondes värk. 

"Nå, ser du något, Nils?" sporde Lars Olsson. 
Drängen svarade ingenting, men då han kom tillbaka, var 

han blek i ansiktet som ett lärft. 
Lars Olsson såg förvånad på drängen, men utan att vänta 

på svaret klatschade han med piskan, ock nu bar det av med 
fart. Det var likasom hästarne blivit kvitt en tung börda. 

Men när sedan liktåget nalkades Nora stad, gick Lars Ols-
son fram till drängen på nytt ock frågade, vad det var han sett. 

"Det vill jag inte säga, men häxeri var med i spelet. Ock 
aldrig mer vill jag köra något lik till graven." 

På natten efter begravningsdagen pratades det flitigt i 
drängstugan vid säxmansgården om den avlidne husbonden. 

"Varför vart du så blek, Nils, när du tittade genom betsel-
bettet?" frågade en karl gårdsdrängen. "Du såg riktigt hemsk 
ut. Jag förstod, att du inte ville tala om det för säxmansmå-
gen." 

"Ja", sade Nils gårdsdräng, "den synen var det värsta jag 
sett. Jag såg en svart best, som satt på likkistan. Det var 
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ett odjur, måst likt en stor svart hund. En kan väl förstå, 
hur det då var ställt." 

"Men gå fram du, Lasse", sade han, "ock tänd på ljus. 
Det duger inte att sitta i mörkret, när man talar om sådant 
otyg." 

Råttan i fatet. 
Västra Västmanland. 

Ett gift folk hade gjort ett troll en stor tjänst, ock därför 43 
fick de löfte att önska sig någonting riktigt dyrbart ock präk-
tigt. 

De var fåfänga ock önskade sig ett stort ock grant slott. 
Genast stod där, söm de hade önskat, ett stort, det grannaste 
slott en kunde vilja se. Fint var det både utan ock innan; 
särskilt fanns där en mängd dyrbara ock präktiga möbler. 

Fin mat lagades där också i slottet, ock så snart de öns-
kade att äta, stod bordet dukat med de allra bästa rätter. 
Men mitt på bordet stod där ett stort övertäckt fat, som de 
aldrig fick öppna. Ty trollet hade sagt, att den dag de öpp-
nade det, skulle det granna slottet försvinna, ock de bägge, 
karlen ock kvinnan, bli förflyttade till sin förra ringhet. 

Kvinnan var värst nyfiken av dem bägge; hon ville så 
gärna kasta en liten blick in i fatet. 

En dag, när de hade ätit, sade hon till sin man: 
"Jag kan just undra, vad det är för slag som finns i den 

där skålen; jag är just sinnad att kasta en titt in dit — bara 
en enda. Sedan skall jag stänga igän locket. Det kan aldrig 
trollet varsna." 

Karlen var nyfiken han också. Så lyftade de på locket. 
Vips, hoppade där en råtta ut, sprang ner på golvet ock gömde 
sig under de dyrbara möblerna. 

Karlen ock kvinnan fick brått att försöka fånga den lilla 
råttstackarn, men de kunde inte bli hänne varse. 
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Så låg de där bägge på magen ock letade under sängen. 
Då kommer trollgubben in ock såg, att locket var avlyftat 
från fatet. 

Genast på stunden försvann slottet ock allt som hörde där-
till, ock-  karlen ock kvinnan befann sig liggande ute i skogen. 

Farlig dans. 
Östra Västmanland. 

44 1 Sonnbo, en stor by i Folkärna, höll ungdomen på att 
dansa en högtidskväll. Dansen fortgick längre, än man där 
hade för sed, ock de gamle började se menande ut, när de 
unga höll på långt över midnatt. 

Plötsligt märkte man, att en flicka, som varit den ivri-
gaste att dansa, var försvunnen. Man började leta efter 
hänne, men förgäves: inte ett spår stod att finna. 

Nu anade folket oråd: detta var straffa, att man vanhäl-
gat högtiden. 

Man grep då till enda medlet, som ges, för att återfinna 
en sådan förlorad: en gammal kyrkklocka togs fram, öck man 
begynte att ringa därmed. 

Då hördes en dov röst, som kom ur jorden: 
"Den som har tagit hänne, han behåller hänne." 
En slät plats i skogen utvisar, var detta hände. Om man 

söker efter den, är denna plats omöjlig att finna, men väl an-
nars kan man stöta på den. 

Titta Gra ock Skam. 
Jä,rnboås socken. 

45 För länge sedan bodde i Kursbärget i Järnboås ett gam-
malt troll, som hette "Titta Grå". Man kan än i dag i den 
branta bärgväggen vid Finnsjöns strand se spår av den till 
trollens boning ledande portalen. Den är dock nu i mycket 
dåligt skick. Ingången har nog icke blivit begagnad på länge, 
ock när ingen reparation företages, så vet man, hur det går 
med gamla byggnadsvärk. 
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Om Titta Grå lever än, vet jag icke, men sannolikt bor hon 
fortfarande i bärget. Ty ännu finnes folk som nattetid hört 
hänne föra sin boskap på bete ock trollens vänliga hojtningar 
ock koskällornas pinglande. 

Det mitt emot Kursbärget belägna Lobärget är en egen-
domlig bärgbildning med sina avsatser eller våningar, som än 
i dag benämnes "Lassa kamrar". Även här kan man se spår 
av ingångarl bärget. De syns dock vara betydligt igänrasade. 

Ja ha, det ser bara så ut, ty litet var vet, att trollen fort-
farande driver sitt spel här. 

En gammal bärgsmån, den s. k. Holmbärgsgubben, berät-
tade, att han från sin mitt emot bärget belägna gård under 
stilla nätter sett hela bärget upplyst av tusentals bloss ock 
hört därifrån ett "dust sorl som av många röster". 

På den tid, Titta Grå bodde i Kursbärget, bodde i Lobärget 46 
ett väldigt troll vid namn Oro-Lasse, som var befryndad med 
Skam. Oro-Lasse ock Titta Grå hade varit goda vänner, men 
senare blivit de argaste fiender. Titta Grå hade en gång gett 
Oro-Lasse korgen, ock det kunde han icke smälta. 

Nu hade han i sinnet en grundlig hämd ock sökte därför 
förmå sin frände Skam att helt enkelt ta Titta Grå. Ock 
Skam var naturligtvis icke ovillig. 

Från Lobärgets tinnar hade Oro-Lasse ofta sett Titta Grå 
gå ock plocka grodor, ormar ock annat smått ock gott i Fick- 
lamossen, som ligger mellan de båda bärgen. 

"Nå", tänkte han, "där ska Skam ta hänne." 
En vacker dag gick Titta Grå ock klev i den blöta mos- 

sen, då helt plötsligt Skam stod mitt emot hänne ock röt: 
"Nu tar jag dig, ditt lea troll!" 
Titta Grå blev rädd, men så tog hon till benen, ock ett tu 

tre befann hon sig i andra ändan av mossen. 
Skam var häller ingen dålig löpare, ehuru han besvärades 

av sin bockfot, som vid varje steg djupt trängde ned i den 
blöta dyn. Han gav sig dock efter. Men då han tyckte sig 
vara hänne så nära, att han endast behövt sträcka ut handen 
för att nå hänne, var hon försvunnen, ock från andra ändan 
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av mossen hördes en röst, som hånskrattande skrek, så det 
rungade i bärgen: 

"Tag mig här ock tag mig där, din fula leding !" 
Skam gjorde nog än några försök, men misslyckades, ty 

då han var i ena ändan av mossen, så var Titta Grå i den 
andra. 

Titta Grå begagnade sig av ett svek. Hon hade en syster, 
"Titta Sne", som var precis lik hänne till utseendet. När 
Skam tyckte sig vara hänne in på livet i ena ändan av mos-
sen, så dök hon ned i dyn, ock i andra ändan av mossen visade 
sig hännes syster. 

Slutligen tröttnade Skam vid kapplöpningen, ock det sä-
ges, att när han lomade i väg hemåt, så var näsan så lång, 
att den "tog emot", när han klev över gärdesgårdarne. 

Men än i dag kan man i mossen se konstiga "ringlingar", 
som är spår efter den väldiga ringdansen. 

Drängen, som skulle slå i kapp 
Med den onde. 
östra Västmanland. 

47 En dräng i Solängsmyren skulle ut ock slå. Då träffade 
han den onde, ock de började samtala om vem av dem bägge 
kunde vara värst att slå. Så ville båda, att de skulle tävla 
om vem som var duktigast. 

När de sen skulle börja slå, skyndade drängen sig att in-
taga främsta platsen, så att han fick slå först. Den onde 
tyckte ej om detta, men lät sig ändock nöja därmed. 

Men det skulle han icke ha gjort, ty drängen började snart 
att gå uti cirkel, varigenom det.  naturligtvis blev mycket 
längre, där den onde skulle gå. 

När den onde märkte, att han blev efter drängen, blev han 
förargad ock kastade sin lie ifrån sig. 

Ock på den plats, där han kastade lien, växer i dag inte 
ett strå. 
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Lyekones jul. 
Lindes bärgsförsamling. 

Den som är gammal till åren, så har han hört tal om att 48 
det förr i tiden inte var så svårt att lära sig trolla. Då var 
det bara att gå igenom lyckones jul. 

Detta var ett slags trollskola, ock dit kom sådant folk, som 
ville bli lärda ock skickliga i alla sådana konsten som vanligt 
folk inte förstår sig på. Men för att bli så skicklig måste man 
göra förbund med den elake ock gå in kontrakt med honom. 
Ock i hans skola fick endast tio personer gå på en gång. 

Av dem var det alltid en, som föll Skam till, ock det var 
den svagaste ock räddaste. Men alla de andra nio gick fria. 

Julet det gick alltjämt runtomkring, ock därvid kunde man 
höra likasom en röst, som sade: 

"Tio in ock nio ut! 
Så snart tar Skam däj som mäj !" 

Alla de, som kom oskadde ur den skolan, hade sedan en 
obegriplig lycka ock framgång i allt vad de tog sig före. 

För ett par hundra år sedan fanns det en präst i Nora, 49 
som hette Torner. Om honom vart det sagt, att han gått ige-
nom lyekones jul, ock därför gick honom allt väl i händer. 
Ock den tron är allmän, att han kunde predika ottesång i 
Nora om söndagen ock sedan sätta sig upp i sin förspända 
vagn ock fara bort till Stockholm ock komma fram dit så 
tidigt, att han kunde hinna predika högmässan där. 

En söndag då han skulle fara till Stockholm, varnade han 
ock förmanade skjutsgossen — på hundsfotten — att han 
skulle hålla sig väl fast. 

"Här blir en annan skjuts, än du är van vid", sade prosten. 
Ock det hade han rätt uti, ty då han med detsamma gav häs-
ten ett rapp, så rände den i väg, så att det gnistrade under 
hovarne ock lyste i alla trädtopparne, ock det var inte mer 
än att skjutspojken kunde hålla sig kvar,. 
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Fagelkungen. 
V. Västmanland. 

50 Fåglarne skulle en gång tävla om vem av dem förmådde 
komma högst upp i luften. Denne skulle nämligen bli fågel-
kung.' 

Den fågeln, som är minst av alla ock som vi kallar fågel-
kungen, var också med, ock när tävlingen började, satte han 
sig på örnens skoft.2  örnen, som ej märkte detta eller ej 
fästade sig därvid, lyfte sig allt högre i rymden, högre än alla 
de andra fåglarne. När han kommit som högst ock blivit så 
trött, att han ej orkade flyga mera, började fågelkungen att 
flyga ännu högre, ty han hade hela tiden setat stilla ock var 
utvilad. Han blev sålunda segrare i tävlingen ock kung för 
fåglarne. 

Det är därför han än i dag kallas för "fågelkungen". 

När göken slutar gala. 
Lindes socken. 

51 Göken fick en gång se en kvinna ock en karl ligga tillhopa 
på en höhässja. Då blev han så skamsen, att han genast 
slutade att gucka.3  

Från den tiden upphör alltid göken gneka för året, så 
snart han fått syn på den första höhässjan. 
1) kungsfågel. 2) skaft, stjärt. 8) gala. 
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Hur haren blev harmynt. 
V. Västmanland. 

Alla djur hade en gång sammanträde. Så korn där på tal 52 
mellan dem, att haren skulle underkuvas ock anses ringare 
än alla andra djur. Ty alla tyckte de, att han var den sämsta 
i djursläktet. 

Nu blev haren mycket bedrövad. Han sörjde djupt, så 
djupt, att han beslöt att ge sig ner till åstranden ock göra 
av med sig. 

När han så kom springande dit ner, så blev en mängd 
klossorl så skrämda, att de plumsade ner i vattnet ock körde 
i väg ut i vassen. Plums! Plums! lät det överallt där nere 
vid stranden. 

Då förstod haren, att det var honom de blivit rädda för. 
Ock då vart han så glad, att han skrattade till, så att läppen 
sprack. 

Sen den betan är han harmynt än i dag. 

Hur tuppen blev härre i ladugården. 
V. Västmanland. 

Tuppen, göken ock orren träffade en gång samman. Där- 53 
vid gjorde de upp, att den av de tre, som vaknade tidigast 
på morgonen, skulle bli ägare av kon. 

När det så vart morgon därnäst, vaknade tuppen först av 
dem. Han genast till att ropa: 

"Koa mi! Koa mi!"2  
Vid tuppens rop vaknade göken ock började gucka. Men 

i brådskan blev han förvillad, så att han började stamma: 
"Ko ! Ko! Ko !"3  

') grodor. 
Kukel'ku! Kukel'ku! 
Ku! Ku! Ku! 

5 — Sv. landsm. Bore. 
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Sist kom orren. Han såg, att det var för sent, som han 
vaknat, ock skrek därför, att de andra skulle "byta rätt". 
Han skrek: 

"Byta dä, som rätt ä te! Byta dä, som rätt ä te !"1  
Tuppen är .först att vakna än i dag, ock 'därför rår han om 

kon ock är härre i ladugården. Ock efter honom vaknar 
göken, men orren blir alltid sisten av de tre. 

Tuppen har ett annat rop, när han är ute om sommaren. 
Då plär han ropa: 

"Kom hit! Kom hit! Här är jag!" 
Det ropet brukar räven ofta lyssna till, ock det är därför 

det ofta händer om sommaren, att räven kommer smygande 
fram till ladugården ock nappar bort tuppen. 

Räven ock björn .arbetar i kompani. 
V. Västmanland. 

54 För mycket länge sedan hände det sig en gång, att räven 
ock björn skulle slå sig i kompani ock tröska säd tillhopa. 
Räven eller Mickel, som han själv kallade sig — det var just 
högtidsnamnet på honom — han var lat, ock därför, om det 
fanns någon möjlighet att slippa undan alla besvär, så ville 
han det, därför sökte han jämt ock samt att lura björn. 
Ock räven är illmarig av sig, som en vet, så att det lyckade 
sig rätt bra för honom. 

När de så skulle till att tröska ihop på logen, så sade räven: 
"Här är ett farligt tak att tröska på. För mig är det inte 

så farligt förstås, eftersom jag är liten, men för dig, bror, är 
det värre, som är så stor ock tung. Därför är det bäst, att 
jag kryper upp under taket ock håller emot, så blir det inte 
farligt för dig, utan du kan vara lugn, när du tröskar." 

Så sade den lurifaxen åt björn, ock därmed kröp han upp 
ock satte sig på en tvärbjälke i ladan ock höll tassarne på 
en ås. 

1) Brr! Brr! Gurr! Gurr! Gurr! Gurr! 
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Björn han trodde Mickel på orden ock tyckte för sin del, 
att det var •bra, att han höll emot, så att inte taket ramlade 
ner. Ock under tiden tröskade björn, som ju var det sträng-
desta arbetet. 

Sedan, när tröskningen äntligen var undanstökad, skulle 
de kasta. Det gick så till, att björn kastade fram säden, men 
räven han stod på andra sidan av logen ock rakade bort ag-
namne med svansen. Det var inte så strängt arbete det, inte. 

När de hade kastat ock gjort ifrån sig det arbetet, så sade 
Mickel: 

"Nu när vi delar, så skall du, bror, som haft det mästa 
besväret, ha den största högen ock. Det är icke mer än rätt-
vist", sade han. Ock så delade de, så att björn fick agnarne, 
som var mäst, men räven han tog säden. 

En annan gång, när de två, räven ock björn, råkade var- 55 
andra, så frågade Mickel björn, om han var älskare utav 
sötsaker. I sådant fall skulle han, räven, visa björn, var det 
fanns honing. 

Ja, björn han hade förstår sig ingenting mot det,. utan han 
ville, att de bums skulle bort ock ta reda på honingen. 

Nu var det på det viset, att räven hade fått ordning på en 
ekstock, som var ihålen, ock i den fanns det ett getingbo. När 
räven fått reda på det, så hade han tagit en liten mosstapp 
ock stoppat till ingången, där getingarne brukade krypa in. 

Då följdes då räven ock björn åt till ekstocken. Mickel 
menade på, att det var stört omöjligt att komma åt honingen 
på annat sätt, än att man klöv stocken. Så måtte de skaffa 
sig en klubba ock en kil. 

Räven satte in kilen i ekstocken, ock björn, som var star- 
kast, fick bulta ock slå med klubban. Om en stund var ek- 
stocken kluven ett gott stycke. 

Då sade räven: "Nu, bror, är det i ordning att komma åt 
honingen. Nu skall du krypa in i springan av stocken, om 
vi skall få någonting av det rara." 

Björn, den dummerjönsen, gjorde, som han var tillsagder, 
ock trädde in huvudet ock tassarne, där det var kluvet. Men 
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under tiden var det räven som passade på ock tog bort kilen. 
Ock se, då klämde det till värre om huvudet ock tassarne 
på björnen, så att han satt fast som en råtta i en råttfälla. 
Då började han brumma. 

Rävmickel passade på ock tog bort mosstappen, som satt 
i hålet. Då skulle man sett! Hela getingsvärmen kom ut-
surrandes ock satte sig på björnen — se det blev honingen, 
det! 

Då hörde räven, hur björnen började brumma alldeles för 
fasligt, ock därför tordes han inte stanna kvar, utan smög sig 
i väg bort genom skogskanten, det fortaste han rådde med 
att springa. 

Men getingarne stack björn illa, ock det var då han blev 
så där tusshårig på pälsen, som han är nu för tiden. Men 
sådan var han inte förut, utan av naturen var han släthårig. 

Ock än i dag är björn dann efter honing, ock det är nästan 
det bästa han kan komma över. Det kan man riktigt se, för 
ibland händer det, att när björn knallar utefter någon järn-
väg. ock får höra ljudet i telegrafstolparne, så sätter han sig 
ner ock väntar. Han tror kan tänka, att det finns bin i stol-
pen, som han skall få. Ock när det inte kommer några så-
dana, då blir han förargad ock brummar ,ock 'slår med tas-
sarne ock försöker vräka omkull stolparne, men det lyckas 
då inte för honom. 

Ock utav alla skogsdjur, som björn är arg på, så hatar 
han rävmickel allra mäst. Den kan han inte tåla på villkor, 
sen han lurade honom så illa med talet om honingen. Det• 
vet man, att om björn någon gång träffar spår efter tre djur: 
räven, vargen ock haren, så är det alltid rävslaget han håller 
efter. 

56 En annan gång, en vinter efter den där honingsj akten, 
mötte räven ock björn varandra igän. När räven såg, hur 
illa skamfilad björn var, eftersen han hade setat fast i eke-
klumpen, så sade han: 

1) försedd med tovigt.  hår. 
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"Var har du varit, bror, som blivit så fin, så du bär röd 
mössa ock röda vantar på dig?" För se björn var illa skaven 
på huvudet ock tassarna. 

Men innan björnen hinde svara; så hade räven ett nytt 
förslag åt honom: 

"Du som är så fin, skulle du inte vilja ha någon rar, färsk 
fisk?" 

Ja, det hade björn ingenting emot, ock därmed följdes de 
åt till sjön ock skulle meta. 

Det var mycket kallt den dagen. Räven hackade upp ett 
hål på isen. Sedan lärde han björn, hur han skulle bära sig 
åt, när han skulle fiska. Det var ingen konst: bara att träda 
svansen ner i hålet. Sen skulle han nog få fisken att nappa. 

Räven gjorde likadant, men satt ock runkade alltjämt på 
svansen, när inte kamraten såg det. Björn satt alldeles stilla 
med svansen i hålet. Han var tillsagd av räven att inte röra 
sig, om han skulle få något napp. 

När de hade setat en bra stund, skulle de dra upp fisken. 
Men när björn drog till, så kyttadel svansen mitt utav, så 
björn.  vart så stubbrompa, som han är. Men rävens svans 
vart våt ock slapp. Det är därför han inte alls rår bära upp 
den, utan går ock slokar med den. 

5 hoppade. 
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Från digerdödens tid. 
Ås, Nora bärgslag. 

57 Det var på den tiden, då digerdöden hade rasat som värst 
i vårt land. Här i bärgslagen hade folket dött som flugor. 
På långa sträckor fanns inte ett levande liv. Ock de männi-
skor, som fanns, blev allt mer vilda ock okunniga. På mils-
långa håll fanns det ingen, som kunde undervisa dem. Ty 
nära nog alla präster hade strukit med i farsoten. 

Vid den tiden skulle en bärgsman, som var hemma uppe 
i Grängesbärget, bege sig till kyrkan. Det var just vid jul-
tiden, ock karlen hade föresatt sig, att han skulle till julottan. 
Men den närmaste kyrkan var Kils kyrka i Närike så det 
var inte nästagårdsväg för honom till Guds hus. 

Så ger han sig åstad. Då skulle han också genom de här 
bygderna. När han då på själva juldagsmorgonen kom till 
Nors by, hörde han några besynnerliga dunkanden från en 
gård. 

Han gick fram, ock då varsnade han en karl, som stod på 
logen ock tröskade. 

"Skall inte du till kyrkan, du som annat kristet folk?" 
frågade han karlen. 

"Nej. Varför just i dag?" svarade tröskaren ock höll 
upp med sitt arbete. 

"Jag tror, du står här ock tröskar ock vet inte, att det är 
själva juldan!" sa karlen från Grängesbärget. 

"Ja, jag kunde väl tro, att det var någonting särskilt i dag" 
sa tröskaren. "Jag tyckte väl jag, att det jula över skogen!" 

Jfr J. Johansson, Noraskogs arkiv VI, s. 9. 
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Gud älp! 
Lindes bärgsförsamling. 

Det var under digerdöden. Människorna dog som flugor. 58 
Sjukdomen plägade börja med att den som angreps, fick nys- 
ningar. Med dessa fick han fortsätta, tils han dog. 

På den tiden var det ett bondfolk som skulle bege sig till 
prästen för att låta viga sig. När de stod där ock prästen 
förrättade vigseln, började bruden att nysa. 

De närvarande greps genast av ängslan ock började skälva 
av ångest, ty de visste, vad nysningen betydde. Men brudens 
far, som ock var där, sade: 

"Gud jälpe dig!" 
Gud hörde hans bön. Dottern upphörde genast att nysa 

ock led aldrig något ont av pästen. 
Från den tiden brukar man säga, när någon nyser: "Gud 

jälp!" 

Vallkullan ock rövarne. 
Lindes bärgsförsamling. 

En vallkulla gick i en stor skog ock vallade sina kreatur. 59 
Bäst hon går där, så kommer det tolv rövare ock vill röva 
'bort kreaturen, som hon gick valle med. Men först tog de 
fatt i en get, slaktade ock stekte hänne i en stor eld. 

På den tiden var det inte sällsynt att råka ut för rövare, 
som höll till i skogstrakterna. Därför hade vallkullan kom- 
mit överens med sitt husbondfolk, att hon skulle tuta 'åt dem 
i luren sin, om fara hotade. Så tutade hon nu i luren: 

Tolv man i skogen är! 
Oxen stångar de, 
skällkoa binder de, 
små krittren lockar de ock föser! 
Stora, gråa geta 
ligger brunstekter 
längst bort i skogen. 
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Rövarne förstod sig inte på hännes tutning, men husbond-
folket gjorde det. De samlade ihop så mycket folk, där kun-
de fås, ock befriade flickan från rövarne. Dem tog de fatt 
ock hängde i skogen. 

Härrns katt. 
V. Västmanland. 

Det var en gång en härre, som var kommen av hög stäm-
ma, så att han var förnäm ock riker. Ock han hade besök av 
en god vän. Den höga härrn skulle förstås bjuda på mat 
ock fägnad. Så sattes där ock fram ljus på bordet. Men 
några ljusstakar hade han inte, det var han inte i behover 
om, för han hade en katt, som höll i ljusen, så att de satt lika 

. säkert som i några ljusstakar. 
När så matbordet var dukat ock all maten framsatt, så 

satt katten mitt på bordet ock lyste så bra ock rörde inte ett 
enda grand av den rara maten, som var framsatt bredvid ho-
nom, fast han bara behövde sträcka ut tassen för att komma 
åt den. 

Sen började där att språkas om katten, ock den höga härrn 
berömde honom riktigt. Han ville våga med vännen på att 
han inte skulle få katten till att släppa ljusen, hur han ville 
bära sig åt. Det skulle inte lyckas, om han så satte fram den 
allra raraste mat, en kunde hitta på. 

Vännen tyckte förstås, det var besynnerligt, om han inte 
skulle kunna narra katten, ock så höll han vad med den höga 
härrn om en stor pänningsumma, att han skulle få katten 
att släppa ljusen, medan de satt ock spisade. 

Den som inte rådde om katten, försedde sig med en hoper 
levande råttor, som han gömde i fickorna sina. 

När de sen skulle till att spisa, släppte han fram en råtta 
mitt för näsan på katten; men, har man skola sett: katten 
han låddes inte en gång se det! 

Om en stund släppte han ännu en råtta. Den gången tit-
tade katten litet, ock det glänste till i ögonen på honom lika- 
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som på en tiggare, när han får syn på ett sovelfat. Men inte 
för att kattafulingen släppte ljusen inte! 

En stund därefter släppte han den tredje råttan. Men då 
ryckte det i tassarne på katten, ock han vinglade till litet på 
ljusen. Men tro inte, att han släppte dem, det lät han allt 
bli med! 

"Det var mig en riktig kattafulinge det här!" sade han, 
som hade tagit fram råttorna. "Skall inte jag få honom att 
nappa på kroken ändå?" sade han. Därmed tog han fram 
den fjärde råttan ur fickan. 

Men då var det katten som inte kunde hålla sig längre. 
Han till att släppa ljusen, sprang rätt över bordet ock över 
all den rara maten ner på golvet ock knep råttan i ett hugg. 

Kungen ock studeranden. 
Lindes socken. 

Det var en kung här i Sverige — jag menar, det var Gustav 61 
den tredje — som var ute ock vandrade på landsbygden utan-
för Stockholms stad. Därunder mötte han en härre, som kom 
resande till huvudstaden. 

Konungen var trött, ock därför vände han sig till den re-
sande härrn ock bad honom, att han skulle få följa med ho-
nom ock åka på hans vagn. Han fick löfte om det ock satte 
sig genast upp på vagnen, utan att tala om för den resande, 
vem han var. Allraminst kunde denne tro, att han var själva 
landsens fader. 

Kungen hade gått ock rökt, men under tiden hade pipan 
slocknat. Därför vände han sig till den resande: 

"Vill min härre låna mig litet eld?" 
Den andre tog upp elddon — stål ock fnöske, som de då 

hade — ock slog eld åt honom. "Häsj !" sade han, ty han 
hade en vana att säga så. 

Kungen började språka ock ackordera med honom. 
"Vem är min härre, som tyckes hava rest så långt?" 
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"En fattig studerande är jag", svarade den resande. "Jag 
ärnar bli präst, ock nu är jag på väg till Stockholm för att 
försöka, om jag kan få bli, vid någon plats där. Jag vill fresta 
min lycka. Men är det så, att jag inte får plats där före vec-
kans slut, så reser jag bort därifrån igän." 

"Kan ni predika över vad ärfine som hälst utan koncept?" 
"Ja, jag tänker det." 
Medan de språkade med varandra, så slocknade pipan åter-

igän för kungen. Den resande härrn slog eld åt honom på 
nytt. 

"Häsj !" sade han. 
När det så led på tiden, ock de nalkades staden ock kom 

till stadsporten, så hade pipan slocknat för tredje gången. 
Den resande slog eld åt kungen då också, men sade därvid 
otålig: 

"Häsj ! Vill ni nu ha mer, så får ni jälpa er själv!" 
Om en stund skildes de åt. Kungen gick hem till slottet 

utan att tala om för reskamraten, vad han var för en karl. 
Men den andre skaffade sig ett kvarter i staden. Sedan 

hörde han sig för ock sökte att få någon plats. Han hörde 
efter på flera håll, men det såg omöjligt ut. 

När det så led mot veckans slut ock ingen möjlighet syn-
tes att få plats, var han besluten att resa ifrån staden. 

Redan var allt i ordning därför. Då kommer plötsligt en 
pojke till honom med ett brev. Han bryter det ock läser: 
där står, att han skall hålla sig redo att predika i hovkyrkan 
den följande söndagen. Täxten skulle han få veta senare. 

Så väntade han hela lördagen, att han skulle få underrät-
telse om denna. Men ingen avhördes. Han väntade ännu på 
söndagsmorgonen, ända tils det blev tid att gå till kyrkan. 
Men ingen kom. Till ock med i sakristian väntade han, att 
någon skulle underrätta honom om ämnet, som han skulle 
predika över. Först när han var kommen upp på prediksto-
len, kommer en gosse, som var sänd ifrån hovet. Han sticker 
i hans hand ett papper, som var oskrivet på bägge sidor. 

Han tog upp det, tittade ock vände på det. 
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"Intet på den sidan ock intet på den sidan, ock av intet 
skapade Gud himmel ock jord." 

Sådan blev början på hans predikan, ock därefter höll 
han ett tal, som var ett riktigt mästervärk. Ty alla hovfrun-
timmerna började att gråta. 

Efter predikan blev han befalld på hovet. Där fick han 
sitta vid bordet mitt emot kungen, när det skulle spisas. 
Kungen språkade vid honom ock ville till slut dricka med ho-
nom. Han höjde sitt glas ock sade till honom: 

"Skål, härr magister! Häsj!" 
Om en stund sade han åter: "Skål, härr magister ock hov-

predikant! Häsj!" 
Till sist utropade han: "Skål, härr magister, hovpredikant 

ock kyrkoherde över Stora Tuna i Dalarne! Häsj ! Vill ni 
nu ha mer, så får ni jälpa er själv!" 

Ock är det sagt, att studeranden då först kände igän i 
kungen den mannen, som han hade skjutsat. 

Kolaren ock den svarte. 
V. Västmanland. 

Det var en gång en kolare, som sysslade med kolarbete i 62 
skogen. En kväll, när månen sken, gick han att hugga fyll-
ved till milan. Han märkte då, att en lång svart karl följde 
honom, vart han gick i skogen. Vek han åt höger, så var den 
svarte efter, vek han av åt vänster, så nog var han hack i häl. 

"Må jag ha råkat ut för ett skogsrå eller kanske för själva 
skam?" sade han tyst för sig själv. 

Vid tanken på skam blev han järtängslig, ock en kall kåre 
gick utefter ryggtavlan på honom. Han tänkte, att den onde 
nu var kommen för att hämta honom till sig. Därmed bör-
jade han att springa för brinnande livet, i hopp att komma 
undan. Men den svarte sprang efter. 

"Tvi dig!" 
När han löpte, sneglade han bakom sig ock såg den svarte 

också löpa ock sträcka ut armarne efter honom, ock i samma 
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ögonblick, som kolaren kröp in i kolkojan, kände han, hur 
någon grep tag i rockskörtet ock försökte hålla honom kvar. 
Men han ryckte då till så häftigt, att skörtet gick sönder, där-
efter stängde han skyndsamt till kojdörren efter sig. 

Därpå låg han vaken hela natten av ängslan. 
Om morgonen gick han ut ur kojan ock såg då, att rock-

skörtet satt avrivet ock hängde på en spik på kojans yttersida. 
När han sedan tänkte efter, förstod han, att den lede svarte 
figuren, som sprungit efter honom, var hans egen skugga. 

Skomakaren i niiölkbunken. 
V. Västmanland. 

63 Det var ett folk som hade skomakare hemma hos sig i 
gården. Det var ändå själva sockenskomakaren som var där. 

Trångt var det om utrymmet i den gården, som det ju ofta 
är hos somliga. Därför måtte skomakaren hålla till ute i 
köket, så sockenskomakare han än var. 

Det blev varmt att sitta där Guds långa dagen ock bara 
pligga ock såla. Flugorna surrade i taket, ock så fick skoma-
karen ögonen på några riktigt stora mjölkbunkar, som stod 
på ett par hyllor däruppe. För det var ett gammaldags hus 
med hyllor uppe i taket efter den gamla världens sed. 

Skomakaren var törstig ock kunde inte låta bli att tänka 
på mjölkbunkarne i taket. Till slut kunde han inte bärga sig 
längre, han steg upp på en stol ock smakade på mjölken. 
Han drack värre än en kalv, för det var ingen som såg på. 

En stund därefter kom moran i gården in i köket. Det 
började lida till middag, ock hon tänkte laga till pannkaka. 
Så såg hon, att det var rakt slut på mjölken i en bunke. 

"Har ni varit med eran beckiga trut i bunken ock druckit 
ur all mjölken?" frågte hon skomakaren, för hon var arg. 

"Nej, inte jag, men katten", svarte han. 
"Jag har ju ingen katt!" sa gumman. 
"Mor kan väl få" sa skomakaren. 
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Ingen dager. 
V. Västmanland. 

Det var en gång en käring som bodde ensam för sig själv 64 
i en stuga. 

En vinter ärnade hon sig till kyrkan på julottan. Hon 
hade fönsterluckor på stugan, ock så på natten kom en spju- 
ver ock skruvade till luckorna för att göra gumman ett skälm- 
stycke. 

Gumman vaknade flera gånger på morgonsidan ock hade 
just som känning av att det kunde vara tid på att gå till 
julottan. Men hon visste, att det skulle vara månsken på 
morgonsidan, ock därför låg hon ock väntade på att det skulle 
bli ljust. 

Men det vart inte ljust. Till slut ruskade hon på sig ock 
sade: 

"Jag tror inte, det blir någon dager i natta!" 

En illmarig käring. 
Nora bärgslag. 

Det var en gång ett folk, som hade en gumma boende hos 65 
sig på undantag. Fast gumman var gammal, så var hon hörk 
ock morsk, ock just därför var folket, som hon bodde hos, leds- 
na av sig. För de hade kantänka varit bäst glada ock belåtna, 
om gummaskrället äntligen en vacker dag lagt näsan i väd- 
ret, så att de sluppit besväret ock kostnaderna med att föda 
ock klä hänne. 

Så började de fundera på hur de skulle bära sig åt för att 
få död på käringen, eftersom det såg ut, som om hon skulle 
leva än i många år. 

"Jag tror, det blir bäst, att vi lagar i ordning ock röker 
hänne med svavel. Då måtte vi väl kunna ta död på hänne", 
sade hustrun i gården till sin karl en dag, då de var för sig 
själva. 
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"Du sade ett klokt ord", svarte mannen. Så lagade de sig 
att röka ijäl käringkräket med svavel. 

Hur det nu gick till, så fick käringen korn på att det osade 
bränt, ock att folket var sinnade att ta död på hänne. 

"Aija mäj ! Aija mäj ! Tocket elände jag har råkat i!" 
tänkte hon. Men hon var allt av det riktigt illmariga slaget, 
för när de kom ock skulle röka hänne, så ropade hon: 

Färskt smör ock mjukt bröd 
är min bara död; 
men svavelrök ock näverrök 
är min bara hälsa. 

När folket, som hon bodde hos, fick höra det, så blev de 
glada med besked, för nu tänkte de, att de fått ordning på 
hur de skulle bli av med gumman. Från den dagen fick gum-
mafulingen färskt smör ock mjukt bröd för vareviga dag ock 
mådde som en ko i ett klöverland ända till döddagar. 

Silverbitgaren. 
V. Västmanland. 

66 Det var storkalas hos ett bärgsmansfolk uppe i Svenhyttan. 
Många var ditbjudna, ock hederligt gick det till med besked. 

Ock så blev där dans efter det myckna kalasandet, ock 
dansen hölls i nystugan, för sådan var där ock. När så alla 
dansat sig trötta, vart där uppehåll en god stund, ock då slog 
man upp sin lilla språklåda lite var. Ock allt emellanåt var 
det att taga sig en klunk ur den stora silverbägaren, som bru-
kar stå mitt på bordet. Men nu gick den laget runt; ock att 
den aldrig fick bli tom — det skötte värden om. Han hette 
Svän Johansson, ock namnet på både honom ock hustrun 
stod att läsa där på bägaren. 

Där stod:SJS ;SH 
AOD 

67 Nu skulle man till att berätta historier. Nils Ersson eller 
Trumpen, som han kallades, eftersom han var hemma i Trum-
paboda, brukade vanligen vara den skickligaste att berätta så-
dana. 
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"Nu skall du berätta en historia, Nils, ock inte sitta ock 
se trumpen ut hela kvällen. Här ska ni vara glada!" sa Svän 
Johansson. 

Nils blev förargad, att han sa "trumpen", ock därför teg 
han. 

Men där satt en västgöte eller knalle med i laget. Han 
bodde i gården för tillfället. Nu reste han på sig. 

"Ja, då kan jag tala om en liten historia för er, gott folk, 
medan ni vilar er. Det är en historia, som jag erinrar mig, 
när jag sitter ock ser på Svän Johanssons granna silverbägare, 
som står där framför oss på bordet." Ock så började han be-
rätta: 

"Det var i en gammal bondgård nånstans ute på slätten, 
ock där bodde det en riker gubbe med sin gumma. De kom 
gott sams med varandra, ock det var just aldrig några stridig-
heter emellan dem, så de trivdes bra tillhopa. 

Gubben brukade ta hem en kagge med starksaker ifrån 
stan ibland. Ock då tog han sig allt ett glas emellanåt, när 
han tyckte, att han kände behov efter det. Ock när gum-
man hans såg det, så ville inte hon vara sämre häller, ock 
därför när hännes gubbe tog sig en styrkare, så var gumman 
till reds på eviga fläck ock tog sig en med, hon ock. 

Ock gubben ville väl inte säga något om att gumman hans 
söp honom till, men han tyckte allt, att det kunde något gått 
an, om hon tillminstingen hade låtit bli att dricka i botten 
för vareviga gång. För se, det gjorde hon, fast gubben bara 
smuttade på. 

Se gubben hade en sådan där bägare av silver, som de 
brukade förr i tiden. Ock i botten på den bägaren var et 
en bild av frälsarn. Ock en gång när gumman tog sig en så-
dan där bottenklunk, frågte hännes gubbe, varför hon tog i 
botten på bägaren för vareviga gång, för det tyckte han var 
onödigt, kan veta. 

Men gumman var inte rådlös. "Jo, ser du, jag vill så in- 
nerligt gärna se den kära frälsarns bild i botten på bägarn !" 

"Jaså, är det på det viset", tänkte gubben, "då skall jag 
väl bota dig. Han var illmarig av sig kan tänka; ock så nästa 
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gång han for in till stan, så går han till guldsmeden ock fick 
honom att sätta in en bild av den elake själv i botten på bä-
garn. "Nu menar jag, att gumman min skall bli rädder för 
att dricka så mycket", tänkte gubben. 

När han sedan var hemkommcn igän ock gumman skulle 
dricka honom till, så var han just som lite nyfiken att se, om 
hon skulle dricka i botten då ock. Men tänk, det gjorde hon 
likafullt, fast den elake satt där. 

Då tyckte ändå gubben, att det var för okristligt, ock så 
sa han till gumman: "Vad i alla dagar! Jag tror, du dricker i 
botten nu ock! Kan du inte se, att det är den fule själv, som 
sitter där?" 

Men gumman var ändå illmarigare än gubben, för hon 
svarte honom på eviga fläcken: 

"Jo, ser du, jag unnar inte den fule en endaste droppe!" 
Efter den dagen frågte gubben aldrig mer, varför gumman 

drack i botten. För det förstod han, att det inte var lönt att 
käfsa emot hänne, för vad en människa vill, det vill hon, ock 
kvinnfolken är allra värst." 

När västgöten slutat sin historia, blev det ett skratt av 
förstås. Men den som glinade allra mäst, det var Trumpen, 
för nu var han vid gott humör igän. Ock hans söner Trum-
pa-011e ock Trumpa-Svän, de skrattade med. Ock Svän Jo-
hansson ock alla de andra, men kvinnfolken allra mäst. För 
de tyckte, det var bra, att käringen var illmarigare än gubben. 

Då tog Trumpen den stora silverbägaren ock sa: 
"Nu gör vi, gubbar, som käringen: "Vi dricker i botten!" Så 

gjorde de ock ock skrattade än mera. 
Därpå reste Trumpen på sig ock sa: "Men nu få vi lov 

att taga oss en sväng igän, ock speleman skall knäppa på fio-
len för oss. Jag sjunger, jag", sa han ock så drog han till: 

Dansa vill du, 
dansa vill jag. 
Fästmö haver jag i Lima. 
Skriver jag dit, 
kommer hon hit; 
gästbå skall stå en timma. 
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Dansa vill du, 
dansa vill jag. 
Fästmö haver jag i Skåne. 
Skriver jag dit, 
kommer hon hit; 
gästbå skall stå en måne. 

Vill du följa, så följ! 
V. Västmanland. 

Det var en dräng som satt ock åt middag hemma hos hus- 68 
bondfolket sitt. Han fick ärter till middagen. Det var nu 
mat som drängen inte var belåten med, för han var kräsma- 
gad av sig den här. Därfbr började han på elakhet att för- 
söka äta ärter med avig sked, ock då intet stannade kvar, på 
skeden, sade han: 

"Vill du följa, så följ!" 
Husbonden satt ock hörde de orden, men sade alls ingen- 

ting. Glömde dem — det gjorde han dock aldrig. 
Sen blev drängen gift ock flyttade ur huset. När han så 

var vorden gammal ock fattig tillika, kom han till sitt förra 
husbondfolk ock bad, att de skulle vara-bra ock ge honom lite 
grand ärter till utsäde; han var stört utan. 

Husbonden tog karlen med sig ut till logen, där han hade 
ärtbingen. 

"Håll upp säcken, medan jag öser!" sade han ock började 
så ösa, men höll skoveln avig, så att ärterna trillade ner i 
bingen igän. Därmed sade han: 

"Vill du följa, så följ!" 
Då minde drängen sig på, hur han själv hade sagt i sin 

ungdom, när han tjänade i gården. Så ångrade han sig ock 
bad om förlåtelse, ock fick därpå så mycket ärter, som' han 
var i behov av. 

Ett minne. 
Lindes bärgsförsamling. 

Det var en gång en son, som bar sin gamle far på ryggen. 69 
De var på väg till fattighuset, där fadern skulle stanna, •för 
han fick inte längre vara i sonens hem. 
6 — Sv. landsrn. Bora. 
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Efter en stund blev sonen trött av bördan, ty gubben var 
tung. Han såg sig om efter en plats, där han kunde sätta ner 
den gamle ock själv få vila sig. Han letade rätt på en tuva 
ock satte där ner gubben. 

När de hade setat en stund, började den gamle gråta. 
"Vad gråter ni för, far?" 
"Jo, jag minner mig just på, att det var precis på den här 

platsen jag vilade mig, då jag bar min gamle far till fattig-
huset", svarte gubben. 

Sonen besinnalle sig en stund;.  sedan vände han om igän 
till gården med den gamle på ryggen. Gubben slapp att kom-
ma på fattighuset ock fick stanna hemma hos sonen till död-
dagar. 

Åtritn. 
V. Västmanland. 

70 En flicka skulle läsa för prästen, men var mycket rädd 
ock ville slippa. Hon gick en dag till prästen ock skänkte 
honom tråd — det var det enda hon kunde ge bort — för att 
hon skulle slippa bli tillfrågad vid slutförhöret. 

När detta var inne, kallade prästen ändå fram hänne, ty 
han hade glömt avtalet. 

"Vad var det, som förledde våra första föräldrar till synd?" 
frågade han. 

"Mins inte pastorn trån?" 
"Du har rätt, mitt barn", sade prästen; "det var åtrån!" 

Otyg i läppen. 
Lindes bärgslag. 

71 Det var några dalgubbar, som arbetade tillsamman var 
dag: Så blev de också överens om att slå sig ihop ock bilda 
ett gemensamt matlag. 
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Men snart kom gubbarne underfund med att somliga av 
dem åt fortare ock mer än de andra. Ock det tyckte de var 
orättvist. Därför enade de sig om skedjogång, så att var ock 
en av dem fick taga ner med sin sked i gröten i tur ock ord-
ning. På det sättet skulle alla få lika. 

Men bland dalgubbarne fanns en, som inte ville hålla tak-
ten med -de övriga. Han öste alltid kringdarel än de. Därför 
var de andre förargade. 

En gång, när dalgubben inte var tillstädes, tog en av hans 
kamrater en knappnål ock stack in denna i hans träsked. 
Nålen borrades in genom skeden, så att knappen» vart sittande 
i urhålkningen, men själva nålspetsen böjdes mot skedskaftet. 

När de så skulle till att äta gröt om kvällen, fick gubben 
bråttom att genast sticka skeden i gröten före de andra. Han 
förde in skeden i munnen, utan att ana oråd, men då han 
skulle draga ut den, fastnade nålen i läppen. 

De andra fortsatte under tiden att sleva i sig gröt, utan 
att låtsa se, vad som hänt gubben. Då började han gasta ock 
skrika: 

"Hålt upp, hålt upp med skedjogången ! Det fasnade en 
djävlom i läppen på mig!" 

Ett vad. 
V. Västmanland. 

Det var en gång två studenter, som gick ock spankulerade. 72 
Så kom de att språka om hur litet kräsmagade de var, ock var 
ock en påstod, att han var värst till att kunna äta all möjlig 
uselhet, som upptänkas kan. 

Sen hur de pratade ock ackorderade med varandra, så 
slogs, där till slut vad om en summa pängar, som den skulle 
få, som var värst. 

Den ene skaffade sig en gammal död katt, som var halv-
rutten, ock började äta ock smörja sig med aset. - När den 
andre såg detta här, så ville han inte vara sämre kan tro, 

1) oftare. 
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utan smakade också på kattaaset. ° Men sådan kost var han 
inte van vid förstås, så att kattamaten tackade för sist, ock 
därmed började han att kräkas undan för undan.. 

När den andre såg det, åt han upp kräkaröran också, så 
han vart allt kusen av de två, ock så blev han den som vann 
pängarne också. 

Den snåle prästen ock den fattige klockaren. 
V. Västmanland. 

73 Det fanns förr i värden någonstans en präst, som var illa 
snål. Han visste aldrig, hur han skulle spara tillräckligt, 
'ock därför blev han riktigt beryktad, så att alla kallade ho-
nom för "den snåle prästen". 

Invid prästgården bodde klockaren i församlingen. Det 
var en som tog var dag, som den kom, ock brydde sig aldrig 
om att lägga undan: några styvrar för morgondagen. Ock 
fattig var han också, så att han aldrig fick heta annat än "den 
fattige klockaren". 

På den tiden strök det många fattiga ock tiggare omkring 
i gårdarne, ock till prästgården kom de också. Prästen, den 
snålingen, varken unnade dem något gusslån, ej häller ville 
han lämna några sådana nattläger i gården. Men som han 
skulle Nara en andelig man, kunde han ej visa bort de fattige 
utan anledning. Därför klädde han ut sig var afton till tig-
gare ock gick ned i köket ock satte sig i spisen ock såg elän-
dig ut, såsom sådana plär göra. När det sedan kom någon tig-
gare på kvällen, så hette det: 

"Här finns ingen plats för er. Gå till klockarn! Han har 
rum, men vi har redan förut en tiggegubbe hos oss, ock nå-
gon mer kan vi inte hysa." 

Ock därmed pekades det alltid på prästen, som satt i spi-
sen ock agerade tiggegubbe. 

Klockaren fick så höra, hur det plågade gå till, ock beslöt 
att spela den snåle prästen ett spratt. Han tog då ock för-
klädde sig till tiggare, så att ingen mäktade känna igän ho- 



HÄNDELSER 85 

nom. Sedan lunkade han i väg med sin tiggepåse till prästens 
kök en kväll ock bad att få bli där över natten. Pigan sva-
rade: 

"Vi har nog med en tiggegubbe förut, så här kan ni inte 
få bli. Men gå till klockarn: han har gott om utrymme. Vi 
har inte rum för mer än den där." 

Ock därmed pekade hon på prästen, som satt i spisen 
efter vanligheten ock agerade tiggegubbe. 

Men klockarn gjorde sig till att inte höra riktigt ock sva-
rade: "Ja tack, det var allt bra det. För ute är det just rus-
kigt ock kallt." 

Men pigan sade: "Nej, här kan ni inte få stanna, gubbe! 
Gå till klockarn, där får ni bli!" 

"Ja tack, det var riktigt bra", sade klockaren — han gjorde 
sig så döv, han möjligtvis kunde. 

Då begrep pigan, att där var ingenting att göra mer, utan 
lät så klockaren stanna kvar. 

Nu blev det fråga om att lägga gubbarne i sängen, där 
platsen var för tiggare. Prästen tyckte inte om att få ligga 
bredvid en tiggegubbe — det kan en begripa — men han måtte 
hålla god min. 

Så fick de krypa ner ock lägga sig bägge två, prästen ock 
klockarn, i en säng, som var ärnad åt en person att ligga i. 
Det blev trångt åt bägge gubbarne, ock prästen stånkade ock 
pustade ock önskade tiggarn dit pepparn växer. Så trångt 
hade han aldrig legat ock aldrig så hårt häller, för i sängen 
fanns bara några halmtappar. Bättre unnade inte den snåle 
prästen åt de fattiga att ligga på. 

När det så lidit på en stund, sade klockaren: "I kväll är 
inte den snåle prästen hemma. Jag skall gå upp ock se efter, 
hur prästafrun har det." 

Därmed gick han upp ur sängen ock ut genom dörren, 
utan att prästen tordes säga någonting till honom. Klockarn 
tog raka vägen in till prästens sängkammare. Han öppnade 
dörren till denna. Då ropade prästafrun: 

"Är det du, far?" 
"Ja", svarade klockaren ock härmade prästen på rösten. 
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"Ä, stackare du, som fått ligga bredvid tiggegubben där-
ute!" 

Ja, han var rent sönderbråkad i kroppen; så illa hade han 
legat; ock frusen ock eländig var han också. 

"Då kan du väl behöva litet öl i kroppen att styrka dig 
med", menade prästafrun på tro, för hon tänkte alltjämt, att 
det var prästen som hon talade med, fast det var klockare-
fulingen. 

Klockaren ville gärna få en ölskvätt i sig. Han tog en 
silvertumlare, som stod framme, ock gick ner till källaren. 
Där tappade han på öl ur en stor tunna ock drack, så mycket 
han orkade med ock släppte sedan ner silvertumlaren i öl-
tunnan. 

När han kom tillbaka sade prästafrun: "Kom nu ock lägg 
dig här i sängen en stund ock värm dig ock var inte ledsen 
längre, fast du haft det besvärligt Oärute hos tiggegubben." 

Det lät inte klockarefar säga sig två gånger, utan kröp 
ner i den varma sängen. 

Då han legat nog, som han tyckte, reste han sig upp: 
"Nej, nu måste jag gå ut ock lägga mig därute hos den 

där tiggegubben igän. Han kunde vakna, medan jag är här, 
ock förstå, hur det är beställt." Därmed gick klockarefar ut 
ock lade sig i sängen hos prästen. 

"Nu har jag varit inne i prästfulingens sängkammare ock 
hälsat på hos prästafrun. Hon trodde, det var prästagubben 
själv. Därför var hon fägnesam ock bjöd mig dricka öl i käl-
laren. Där drack jag, så mycket jag rådde, ock vad som vart 
kvar i öltunnan fördärvade jag för den snåla prästen." 

"Hur gick det till?" 
"Innan jag gick, släppte jag lort ner i öltunnan. Det blir 

rart nog åt prästen! Sedan vart jag bjuden av prästafrun att 
lägga mig i den varma sängen därinne — det var annat till 
slag än att ligga härute ock trängas ock frysa! Prästarackare, 
som inte kan unna bättre åt en stackars gammal tiggegubbe!" 

Prästen låg där ock förargade sig, men han måtte hålla 
god min. Den natten fick han inte en blund i sina ögon. 
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På morgonen gick klockarfar sin väg. Han vandrade hem 
till sitt ock agerade inte tiggare längre. 

Ock prästen klädde sig i sina vanliga kläder. Nu tänkte 
han på vad han skulle göra med ölet, som han trodde att 
tiggegubben hade fördärvat för honom: "Det skall jag skicka 
till klockaren.. Det kan just vara lagom åt honom." 

Därmed lät han drängen köra öltunnan till klockargården. 
Ock klockarfar tackade ock bugade ock bugade ock tackade. 
Han menade på, att det var hedersamt gjort av prästen. Men 
för sig själv tänkte han: 

"Den gången blev du lurad, prästafuling. Du trodde, att 
ölet var nerlortat, men jag vet annat jag. Ock tack skall du 
ha för silvertumlaren, den skall komma väl till pass!" 

Västgöten. 
Svän Andersson i Sveparbacken berättade för mig den his- 74 

tonen. Hans ord föll ungefär så: 
"En knalle eller västgöte, de säger, var ute ock knallade 

en gång i de här bygderna. Så kom han hit fram till Sigge- 
boda ock Siggebohytta. 

Västgöten kände sig just lite svångerl ock begärde att få 
sig lite gusslån.2  Mager ock svulten såg han ut, så att hus- 
mora tyckte just synd om honom. Därför tog hon fram mes- 
ost ock bröd åt honom till ätnings. 

Men västgöten hade varit upp i bärgslagen förr ock hade 
fått mesost då ock. Men det hade inte bekommit honom väl, 
han hade fått ont i magen därav. 

När husmodern bjöd honom mesosten, runkade han på 
huvudet. 

"Äter du inte mesost?" 
"Nej jag blir sjuk av slik ost." 
Ock när han log i dörrnyckeln för att gå sin väg, utbrast 

han klagande: 
hungrig. 
mat. 
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"Först göra de ost, 
sen göra de osta-osts, 
ock sist göra de mansfördärv, 
så ingen kan gå vägen rätt fram." 

Fint tal. 
V. Västmanland. 

75 En bondflicka hade varit i Stockholm. När hon sedan 
kom hem igän till föräldragården, så hade hon sökt skaffa 
sig stadsseder ock strävade att tala på samma vis som fint 
folk. 

Hon sade: "Jag kan säga öl ock mjöl ock mjölk ock de 
små fåglarne, som uppå ladugården hoppa. Rätt som de hop-
pa, så damp de ändå ner." 

Hon glömde sig ock talade, grovt i slutet. 

En sömn på rosor. 
V. Västmanland. Denna sägen upptecknades sommaren 1889 efter 

meddelanden av en numera (1894) avliden bärgslagsbo. 

76 Det var ett förmöget ock rikt hus i Vasslandsbyn i Järn-
boås socken. Han som rådde om gården, var bärgsman ock 
av en gammal ansenlig släkt, som bott där i byn i många, 
många år. Ock de som bo på gården nu, är av samma släkte. 

Denne bärgsmannen hade en dotter, som var kommen till 
den ålder, att hon just var giftasvuxen. För rästen var hon 
glad ock vacker ock duktig i arbetet, så att det gick som en 
dans, vad hon tog sig före. 

Någon friare hade inte anmält sig än, men det var ju god 
tid, för flickan hade ju nätt ock jämt hunnit bli torr bakom 
öronen, som folk plär säga. Men det var klart, att snart nog 
skulle han komma, ock Anna — så hette flickan — hon fun-
derade ju litet ibland på hur det då skulle bli. Hon var just 

1) Därmed menade han det som, då mesost kokas, bildas överst i gry-
tan bland vasslan ock som i bärgslagen kallas .kasost. 
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som nyfiken på vem som hon skulle få vandra genom livet 
med. 

Det finns ju ett bra sätt, som folk mycket använde förr, 
att få ordning på det. Man skall sova på rosor en natt, så 
drömmer man om den rätte. Anna prövade på det medlet. 

En sommarkväll, när hon lyktat sina uträttningar för da-
gen, så gick hon ut i hagarne att samla blommor. Det var 
vackert därute, ock talltrasten sjöng. Då kunde hon inte 
hålla sig tyst häller, utan måtte sjunga hon också. Allt under 
det hon sjöng, plockade hon rosor, ock för varje gärdesgård, 
hon gick över, plockade hon tre sorters rosor. När hon så 
klättrat över tre gärdesgårdar, plockade hon de sista. Då 
hade hon också fånget fullt — där var ju blå förgät-mig-ej ock 
kalvbubblor ock tandlösa gummor ock rynkkjolar ock tysk-
tuppar, men mäst sådant som har stark doft. 

När hon kom hem till farsgården med fånget fullt, så sa 
mora: 

"Kära järtandes, barn, vad skall det bli av? Vad skall du 
göra med alla rosorna dina? Nu är det liggdags, ock du är 
ännu uppe?" 

"Jag skall binda mig en krans; 
det skall gå som en dans", 

sjöng flickan. Ock en stor krans band hon. Ock den kran-
sen fick ligga under hännes huvudkudde under natten. 

När vilan äntligen kom, kom också drömmen. Flickan 
drömde, att hon vandrade i skogshagarne ock plockade rosor, 
men helt plötsligt försvann dessa, ock det blev höstlikt. Då 
stod hon mitt i en brant backe, ock när hon tittade omkring 
sig, kände hon igän platsen: det var en backe som låg i hem-
trakten. Bredvid hänne gick en bärgsmansson, som hade sitt 
hem i Stackerud. Honom kände hon så väl, för de hade ju 
ofta varit tillsammans på kalaser ock gästbån, ock många 
gånger hade de dansat tillhopa. Ock ofta hade han sjungit 
visor för hänne, men mäst en. Det var den här: 

Vacker är du uti alla manér, 
vacker är du, när du skrattar ock ler. 
Ja, du är vacker. 
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Det mindes hon så väl. Sedan drömde hon, att när de två, 
hon ock Stackre-sonen, hade kommit mitt i backen, så mötte de 
där en karl, som skilde dem åt, de två. När flickan såg efter 
närmare, så kände hon igän i honom en av grannarne i byn. 

När Anna vaknade, menade hon, att det var en konstig 
dröm. Drömmen om Stackre-sonen var ju inte märkvärdig, 
men att grannen skulle skilja dem åt — det var besynnerligt, 
ty han var gift ock hade familj. 

När det sen lidit om en tid, så kom en friare till gården. 
Det var just vid Larsmäss, ty då kom ju alltid mycket folk 
till Järnboås, ock då var det just som riktig marknad där. 
Ock friaren det var Stackresonen. Det var just honom, som 
Anna hälst ville ha; ock att han då vart välkommen, det är 
klart. 

Länge dröjde det inte, förrän det vart bröllop utav, ett 
bröllop, som stod i mantal; ock Anna ock Stackre-sonen stod 
brudfolk. Så var nu allt gott ock väl. 

Länge fick de dock inte leva ostörda i sin lycka, ty döden 
kom i huset. Stackre-sonen — jag kallar honom så, fast han 
var sin egen bärgsman — var en dag ute på malmlottning 
ock låg över natten i gruvstugan. Där förkylde han sig. Kort 
därefter dog han, unga karlen, ock Anna vart änka. 

Så vart också hännes förre granne änkeman. Efter sorge-
tidens slut kom han som friare till Annas gård. Det tyckte 
hon var ett hederligt anbud, ock det blev ej avslaget. 

När så Anna för andra gången stod brud, kom hon att 
betrakta hela mängden av rosor, som blivit plockade för till-
fället. Så föll hännes öga på en förgät-mig-ej, ock genast kom 
hon ihåg drömmen, hon hade haft som flicka. 

Den listiga flickan. 
V. Västmanland. 

77 Det fanns en gång två systrar i en gård, som var giftas-
vuxna båda ock gärna ville gifta sig, som alla flickor plär 
vilja. 
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Så kommer där en gosse till gården ock skulle fria. Men 
det värsta var, att han inte visste, vilken av de bägge systrarna 
bäst kunde passa till husmor. Det såg han dock, att bägge 
ville de ha honom. 

Så ger han dem bägge var sin näsduk, som de skulle tvätta. 
"Den av er, som är raskast ock först hinner få sin näsduk 
ren ock torr, hon skall bli min", sade han. 

Bägge flickorna skyndade sig att tvätta. Sedan skulle de 
torka sina näsdukar. Då ställde sig den, som var slugast, 
framför köksspisen ock skakade sin näsduk framför elden. 
Hon sade: 

"Gossen vill jag inte ha! Gossen vill jag inte ha!" 
De orden upprepade hon så ofta, att systern, som trodde, 

att hon menade allvar, därigenom blev så förvillad, att hon 
kom långt efter med sin näsduk. 

Men den sluga flickan ville nog ha gossen. Hon fick ho-
nom också, ock han fick på detta sätt en rask ock duglig hus-
mor. 

Flickan, som hörde göken. 
Västra Skedvi, Västmanland. 

Det var en , flicka, som gärna ville bli gift. En dag, 78 
då hon var i skogen, fick hon höra en gök gala uppe i ett träd. 

Då smög flickan sig bort under trädet. Ty hon visste, att 
den som står under ett sådant träd, där göken sitter ock gal, 
han bör, innan fågeln tystnat, önska sig vad han hälst vill ha. 

Flickan tänkte önska sig att bli gift ock få ett barn samt 
tio kor. Men nu fick hon så brått att säga sin önskan, innan 
göken slutat gala, att hon i brådskan försade sig: 

"Jag önskar, jag bleve gift ock finge tio barn ock en ko." 
Flickan fick hon, som hon önskat. Hon blev gift med en 

fattig karl ock fick många barn, men blott en ko. 
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En förståndig flicka. 
V. Västmanland. 

79 Det var en gång en ungkarl, som kom till en gård för att 
fria. Husmodern där hade två döttrar, som bägge var granna, 
ock därför vart friaren villrådig, vilkendera av dem han skulle 
välja, ty bägge ville de ha honom. 

"Den skall bliva min, som har sju års gammal deg under 
naglarna. Vem av er har sådan?" frågade han., 

"Det har jag!" sade genast den ena, slog ned ögonen. Hon 
menade på, att hon nu skulle få honom till man. 

Den andra flickan sade: 
"Jag bakade bröd i går, men någon deg har jag inte under 

naglarna ändå." 
Då förstod friaren, att det var en duktig ock förståndig 

flicka, som skulle bli en bra husmoder, förutom att hon hade 
ett fagert utseende, ock därmed friade han genast på stunden. 
Så fick han hänne till sin fästemö. 

Men den som hade sju års deg under naglarna, hon fick 
gå ensam. 

Flickan, som var flitig att spinna. 
V. Västmanland. 

80 Det var en käring, som så fasligt gärna ville ha sin dotter 
bortgifter, därför att hon var lat ock liknöjder. För att flickan 
snart skulle få fästeman, brukade gumman alltid skryta över 
hur duktig hon var i alla göromål ock i allt, vad hon tog sig 
före. 

Så en dag kom där äntligen en friare till gården. Han bör-
jade att prata ock ackordera med flickan. Då kom strax kä-
ringen fram ock började berömma hänne, hur duktig hon var 
i alla sina uträttningar. 

Flickan satte sig att spinna blår, för att visa, att hon var 
arbetsam, ock så berättade käringen, hur många tottar hon 
brukade att spinna varje dag. Det var inte småsmulor det. 



HÄNDELSER • 93 

Friaren undrade just det, om allt det myckna pratet kunde 
vara sant. Han ville pröva det, ock när så käringen ock dot-
tern gick ut i köket för att laga till fägnad åt honom, passade 
han på att gömma visthusnyckeln i en blåntott. 

När han så blivit riktigt hedersamt fägnad, gick han hem 
ock dröjde hemma någon tid. 

Sedan gick han till flickan igän. Strax han kom, började 
käringen att jämra sig ock klaga. 

"Jag har tappat bort visthusnyckeln, så att vi håller rakt 
på att svälta ijäl!" 

Då förstod friaren, hur pass flickan arbetade om dagen; 
ock därmed gick han sin väg ock kom aldrig mer igän. 

Den tillgjorda flickan. 
V. Västmanland. 

Det var en flicka som vaktade sin faders kor ock getter. 81 
När hon sedan blev uppväxt, tyckte fadern, att hon borde få 
komma ut i världen ock lära sig seder. 

Hon blev så skickad till kungens stad ock fick vistas där 
en tid. Flickan fann behag i stadslivet, som hon minsann 
inte var van vid; ock när fadern tog hänne med sig hem, 
låtsade hon icke känna igän någonting, där hon förut varit, 
ty så stor på sig hade hon blivit. 

En dag fick hon se en bock. Hon ropade till fadern: "Hör, 
min fader, vad är det för ett djur med spirorna på nacken?" 

"Drag i svansen på honom, så får du se!" 
Flickan drog i svansen. Bocken vände sig om ock knuf- 

fade till hänne, så att hon stalp omkull på fläcken. 
"Din förbannade bock!" 
En annan dag fick hon se ugnsrakan, som var rest mot 

väggen med skaftet vänt uppåt. Flickan frågade fadern: "Men 
hör, min far, vad är detta för någonting, som står emot väg-
gen?" 

"Trampa på den, så får du se!" 
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Flickan trampade på rakan. Då slog rakskaftet till hänne 
i ansiktet. 

"Din förbannade raka!" 

Den lata flickan. 
V. Västmanland. 

82 Det var en gång en flicka, som hade blivit bortskämd av 
sin mor, så att hon aldrig gjorde någon nytta, nej inte ett 
skapat grand, utan satt hela dagen stilla hemma i stugan ock 
lade arrnarne i kors. 

Med tiden fick hon sig en fästeman, som inte visste, huru-
dan flickan var, ty fast hon ingenting dugde till, hade hännes 
mor berättat, att hon var rask ock duktig i sin gärning. Gum-
man var förstås ivrig, att hon skulle bli bortgifter. 

Flickan hade aldrig varit i sin fästemans hem. Därför 
sade hännes mor en dag till hänne: "I dag skäll du titta över 
till din gosse ock se, hurudant de har det hos honom." 

Flickan rustade sig ock gick över till gården, där gossen 
bodde. Där var de alla i fullt arbete, ock en piga gick på 
golvet ock sopade. 

Flickan blev stående mitt på golvet en stund, medan dam-
met rök omkring hänne, ock iddes inte gå ur vägen. Detta 
såg fästemannen ock förstod nu bättre, vad flickan dugde till, 
när inte modern var med ock drev på hänne. 

När sedan flickan kom hem tillbaka, frågade modern hän-
ne, hurudant det var i fästmannens gård. 

"Jo, där tyckte jag det var bra på alla vis" sade flickan. 
"Där sopade ock där dammade de runtomkring mig, men jag 
fick stå i mitten ock bara se på." 

Men den som inte fick något att beställa i gossens hem 
efter den dagen, det var just flickan. Han gav hänne korgen; 
ock därmed är den här historien slut. 

Käringens krus. 
V. Västmanland. 

83 Två gummor bodde tillsammans ock hade allt gemensamt. 
Men så blev den ena förargad på kamraten, därför att hon 
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tyckte, att hon fick släppa till för mänga ljus, då den andra 
knappt släppte till något. 

I förargelsen tog gumman, som rådde om ljuset, ock satte 
ett trasigt krus invid detsamma, .så att den andra inte skulle 
ha någon nytta av ljuset. 

När det sen blev dager, sade den, som haft mörkt: 

"Nu kommer det stora Härrans ljus, 
som ingen käring kan gömma bakom sitt krus!" 

Farligt skryt. 
Östra Västmanland. 

I Gränsbo by uti Tärna hade en soldat, som var hemma 84 
uti en annan by, varit på vinterarbete. Det var kallt den vin- 
tern, ock vargar strövade omkring på Västmanlandsslätten 
ock vågade sig ända in i städerna. 

Soldaten menade, att han skulle gå hem den aftonen, när 
han slutat sitt arbete, men folket i byn rådde honom stanna 
kvar över natten för vargarnes skull. Men då drog soldaten 
till med en mustig ed ock sade, att han skulle gå hem, om 
han också skulle springa på bara vargryggar. 

Därmed gick han. Utkommen på gärdet, fick han se en 
hel hop vargar, som kommer rakt emot honom. 

Vid sidan av vägen stod i snön en stakbuske. Den grep 
karlen för att försvara sig därmed mot odjuren. Men det var 
fåfäng möda: de var för många. 

Då började han springa, snabbare än en varg, tillbaka till 
gården. Där berättade han sitt äventyr ock stannade över 
natten. 

Följande morgon följde gårdsfolket mannen till platsen, 
där han mött vargarne ock där stakbusken stod. Här syntes 
i den nyfallna snön mannens spår — han hade tagit skutt 
så långa som en övad springare — men aldrig kunde man se 
spår efter någon varg! 
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Vad som är omöjligt för Gud. 
V. Västmanland. 

85 Det var en präst, som frågade en pojke på husförhöret, om 
det är någonting, som är omöjligt för Gud. 

"Ja" sade pojken. 
"Vad skulle det vara då?" 
"Att få en råtta att bygga bo i ett levande kattöra!" 

Vallgossens bön. 
V. Västmanland. 

86 En fattig gosse gick vall hos en härgsman. Var dag gav 
husbondmora matsäck åt honom, ty han hade lång väg att 
driva kreaturen. 

En gång fick han endast bröd ock en liten fisk med sig. 
Den dagen diktade han en bön: 

Du lilla fisk, 
du långa dag, 
du store Gud, 
som allmakt har, 
jälp solen snart i väster! 

Johan Stake inför rätta. 
V. Västmanland. 

87 Det var en gång en karl, som hette Johan Stake. Han var 
kallad att stå för rätta ock skulle svärja eden. 

Dommaren befallte honom att säga efter, som han själv 
sade. 

Dommaren: "Jag, Johan Stake . . ." 
Stake: "Jag, stackars krake!" 
Dommaren: "Lovar ock svär . . ." 
Stake: "Knogar ock bär." 
Dommaren varder förargad ock ryter till: 
"Säg efter, som jag sa förut !" 
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Stake: "Säx efter ock säx förut." 
Dommaren: "För ut karl'n, han är tokig." 
Stake: "Räta ut karl'n, han är krokig." 
Ock därmed ledde de ut Stake från domsalen. 

En gissuger dalgubbe. 
V. Västmanland. 

Ett par dalgubbar var på arbete tillhopa. När det så led 88 
till middagen, började de känna sig svångal ock tog fram mat- 
säckarne sina för att spisa. 

Då sa den ene: "Om du kan gissa, huru många kakor jag 
har i min matsäck, så skall du få alla åtta." 

"Du har väl åtta då!" svarte kamraten. 
"Kors, hur kunde du vara så gissuger!" 

1) hungriga. 

7 — Sv. landsm. Bor. 



EFTERSKRIFT. 

En del av de här utgivna sägnerna, sagorna ock händel-
serna har förut tryckts i landsortstidningar. I kontrollsyfte 
ha tio årgångar, 1890-1899, av Nora tidning (Nora) ock 
Bergslagernas tidning (Lindesbärg) genomgåtts ock följande 
nummer därvid anträffats: 

N:r 1— 4 Björntallen. Nora tidn. 1894 1/12, 8/12. 
5 Jan Järn ock hans frierier. Nora tidn. 1896 7 /3. 

7-10 Finnen som hade så god lycka (omarbetad). Bergs-
lagernas tidn. 1896 juln. 

11-13 Trollkarlen i Tolvsbörd. Nora tidn. 1897 31/7. 
14 Kolardrängens äventyr. Nora tidn. 1894 21/7. 
25 Bärgafrun i Svartbärget (omarbetad). Nora tidn. 

1897 3/7. 
26-28 Bälsargruvan. Nora tidn. 1899 26/8. 

30 Lång-Mats' skatt. Nora tidn. 1899 
34-37 Strömkarlen vid Garphyttan (omarbetad). Bergs-

lagernas tidn. 1893 3/6. 
40 Stalltomten (omarbetad). Nora tidn. 1895 
42 När säxmannen skulle begravas. Nora tidn. 1895 

17/4' 
45-46 Titta Grå ock Skam (omarbetad). Nora tidn. 

1899 25/1o. 
53 Hur tuppen blev härre i ladugården. Nora tidn. 

1895 18/12. 
57 Från Digerdödens dagar. Nora tidn. 1893 1/4. 
61 Kungen ock studeranden. Nora tidn. 1895 25/5. 
65 En illmarig käring (omarb.). Nora tidn. 1895 13/ii. 

66-67 Silverbägaren. Nora tidn. 1893 11/3. 
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N:r 71 Otyg i läppen. Nora tidn. 1892 28/12. 
74 Västgöten. Bergs!. tidn. 1895 6/2. 
76 En sömn på rosor. Nora tidn. 1894 22/12. 
83 Käringens krus. Nora tidn. 1895 "hr 

Om ingenting anmärkts, är trycket i tidningarna — bort-
sett från de i förordet nämnda förändringarna — så gott som 
ordagrant överensstämmande med denna upplaga. I fråga om 
de omarbetade styckena rör det sig oftast om en mycket lätt 
förändring av själva språkdräkten, ibland även om uteslut-
ning av mindre viktiga episoder, t. ex. rörande sägenberättan-
det. Som ortsbeteckning beträffande de stycken, vilka här (ef-
ter en av Bore lämnad, men ej med hans handstil skriven för-
teckning) betecknats V. Västmanland, förekomma i tidning-
arna genomgående beteckningarna "från Bergslagen", "bergs-
lagssägen" o. dyl., varav man torde få draga den slutsatsen, 
att dessa sägner upptecknats i Nora, Lindes ock Järnboås sock-
nar. Smärre oriktigheter i manuskriptpartier, som ej varit 
av Bores egen hand, ha rättats efter tidningstrycket, där detta 
förefallit pålitligare. 

I de genomgångna tidningsårgångarna ha anträffats ett par 
sägner, som ej förekommo i Bores manuskript, men som höra 
till samma motivkrets som föreliggande sägensamling. De 
äro: 
Masmästarsägner. Nora Bergslag. Nora tidn. 1893 8/4. 

Behandla samma motiv som "Trollkarlen i Tolvsbörd", 
men den andra trollkunnige masmästaren, Jan Olsson i 
Smedstorp, uppträder här som huvudperson i sägnerna. 

Hur byn Fanthytta fekk sitt namn. Nora tidn. 1897 6/3. 
Kolar-nisse och skogsfrun. Bergsl. tidn. 1898 juln. 

Artikelserien "Gammaldags bergsmän" är tryckt i Nora 
tidn. 1893 10/6, 17/6, 8/7 ; 1894 14/7; 1895 20/4, 24/4; 1896 
6/5, 27/6 ; 1897 28/12. 
Bores Bergslagshistorier, Lindesberg 1889, innehåller sju 

sägner: Svartbeygsgubben, Drängen och tomten, Skogsråt och 
korna, Jättekast, Katten i Johannesbergs silfvergrufva, Troll-
gubbarne i Stackerud, Stora ock lilla bruastenen, ock tre sa- 
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gor: Gummå å körfven, All värdens sme, Gummå söm ropa 
i skogen. En av de s. k. berättelserna i samma bok: "Når Jan 
Järn skulle ta ut lysning", innehåller, berättad på landsmål, 
slutet av n:r 3 i denna samling: Jan Järn ock hans frierier. 

Att de här publicerade sägnerna m. m. av upptecknaren 
underkastats en lätt litterär retuschering, står ju klart för 
varje fackman. Den förefintliga parallelltäxten gör det i ett 
enstaka fall möjligt att bedömma, av vad art denna bearbet-
ning är, ock hur de ursprungliga uppteckningarna tagit sig 
ut på landsmål. Därvid bör man dock ha i minnet, att Bore 
vid utarbetandet av sina sägner m. m. troligen i de flästa fall 
stött sig icke på en, utan på ett flertal uppteckningar. Att 
han därvid förfarit med nödig varsamhet ock med omsorg 
tillvaratagit alla väsentliga drag i folktraditionen, det är åt-
minstone hos mig — med den personliga kännedom jag har 
om dessa trakters ännu levande folkdiktning — en fast rotad 
övertygelse. 

Uppsala i juni 1934. 
Erik Holmkvist. 



REGISTER. 
Siffrorna angiva nummer. 

Anders Olsson i Garphyttan, troll-
karl 2. 

Barn - hustru får 12 (Tolvsbörd) 
41; med bärgfru 25. 

Barnen i trolltorpet 19. 
Björkarne vid Järnboås kyrka - 

flicka salig 40. 
Björn ock räv arbeta i kompani 

54; river Hällegubbens kor 22; 
har slagit tjur 1. 

Björntallen 1. 
Brylle, hästflåare, vill lära sig spe-

la av strömkarlen 37. 
Bälsargruvan - bärgsman får 

jälp av bärgafrun 26. 
Bärgafrun i Svartbärget, hade 

barn med gruvfogden 25. 
Bärgafrun på marknaden - svans, 

visar på malm 26, 27; visar på 
malm (Bälsargruvan) 26. 

Bärgagubben i Risbärgsåsen - 
järnmalm 23. 

(Den) bärgtagne tjuren 33. 
Dalgubbar i matlag 71; gissug d-e 

88. 
Dans - flickan borttagen 44. 
Deg, sju år gammal under naglar-

na - friare 79. 
(Från) digerdödens tid 57, 58. 
Drängen, som skulle slå i kapp 

med den onde 47. 
Djursagor s. 64. 
Erik Olsson, finne - malmer 7; 

lycka med kolning 8. 
Fadern till fattighuset 69. 

Farlig dans 44. 
Farligt skryt 84. 
Finnen, som hade så,  god lycka - 

malm 7. 
Finska gumman spår 6. 
Fint tal 75. 
Flicka vill tala fint 75; f. ock 

stadsliv 81. 
Flickan, som hörde göken 78. 
Flickan, som var flitig att spinna 

80. 
Friare (förebud) - sömn på ro-

sor 76. 
Frälsaren i botten på bägaren 66. 
(Den) fule i botten på bägaren 67. 
Fågelkungen, flyger högst 50. 
Fästman - listig flicka 77; besö- 

ker den lata flickan 82. 
Fönsterluckor tillskruvade - ing- 

en dager 64. 
(En) förståndig flicka '79. 
(En) gissuger dalgubbe 88. 
Gud jälp 58. 
Gustav 3:e ock studenten 61. 
(När) göken slutar gala 51. 
Göken slutar gala - första hö- 

hässjan 51; tävlar med tupp ock 
orre 53; spår 78. 

Hackhem, småfolk förr 32. 
Haren - läppen sprack 52. 
Hur haren blev harmynt 52. 
Hur tuppen blev härre i ladugår- 

den, vaknar först 53. 
Hällegubben, som stämde björn 22. 
Händelser s. '70. 
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Härrns katt 60. 
(En) illmarig käring 65. 
Ingen dager - tillskruvade fön-

sterluckor 64. 
Israel Svensson, hyttfogde 3. 
Jaktlycka genom skogsrå 15; Jan 

Järns tjädertuppar 20. 
Jan Järn ock hans frierier 5. 
Jan Järn spelar vid transport av 

björntallen 4. 
Jan Järns tjädertuppar 20. 
Johan Stake Inför rätta 87. 
Julstock björntallen hugges ock 

transporteras 3, 4. 
Järn, se Jan Järn. 
Jätte vill förstöra kyrka 31. 
Katt håller ljus 60; död k. - två 

studenter tävlar 72. 
Killingarna vid Svartbärget 24. 
Klockare fattig - snål präst 73. 
Kolardrängens äventyr 14. 
Kolaren ock den svarte 62; rå ha- 

vande med k. 18. 
Kolarhustruns äventyr 18. 
Kolning - Erik Olsson 8; råande 

jälper 14. 
Krus skymmer ljus 83. 
Kungen ock studeranden 61. 
Kyrkklockor ringa - jätte vill 

förstöra kyrkan 31. 
Käringens krus 83. 
(Den) lata flickan 82. 
(Den) lede - Israel Nilsson blir 

rik 42. 
Lik till kyrkan - Olof Pärsson 

13; hästar orka ej draga 42. 
(Pär) Lindstedt hade lärt spela 

av strömkarlen 35. 
(Den) listiga flickan 77. 
Lyekones jul 48. 
Lång-Mats' skatt 30. 
Malm - finnens gruva 7; bärga-

gubben i Risbärgsåsen 23; Bäl-
sargruvan 26. 

Matlag - dalgubbar 71. 
Mesost - västgöte blir sjuk 74. 
(Ett) minne 69. 
Mjölkbunken - skomakaren 63. 
Nattvardsberedelse - flicka drän- 

ker sig 40; nattvardsläsning 20. 
Nils Pärsson ock Jan Järn jaga 20. 
Nyckel i blåntotten - spinna 80. 
Olof Pärsson i Tolvsbörd, trollkarl 

11. 
Olof Tupps skatt 29. 
Omöjligt - råtta i kattöra 85. 
(Den) onde - dräng slår i kapp 

med 47. 
Oro-Lasse ock Skam 46. 
Orren tävlar med tupp ock gök 53. 
Otta, trollkunnig, jälper gruvfog-

den 25. 
Otyg i läppen 71, 
Präst snål - fattig klockare 73. 
Ramsten, trollkarl 2. 
Rosor - sömn bådar friare 76. 
Rå (ande) jälper med kolning 14. 
Rätta i kattöra - omöjligt 86. 
Råttan i fatet 43. 
(Inför) rätta - Stake 87. 
Räven ock björn arbetar i kompani 

54. 
Rövare - vallkulla 59. 
Silverbägaren 66. 
Sjurigar-011e _ Jan Järns frieri 5. 
Skam ock Titta Grå 45; Oro- 

Lasse 46; trollskola 48. Se 
(den) fule, lede, onde. 

Skatt lovas barn av skogsfrun 17; 
Olof Tupps s. 29; Lång-Mats' s. 
30. 

Skogsfrun ock barnen, fägnar 
dem 17. 

Skogsråts belöning 15; karl skonar 
älgko, får jaktlycka 15. 

Skogsråts jakt, jagas av ryttare 
16. 

Skomakaren i mjölkbunken 63. 
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Skottbackarnes uppkomst 31. 
Skryt - vargar 84. 
Skuggan följer kolare 62. 
Slå i kapp med den onde 47. 
(Den) snåle prästen ock den fat- 

tige klockaren 73. 
Spinna - nyckel i blåntotten 80. 
Spåkunnig - finska gumman 6; 

göken spår 78. 
Stalltomten 38. 
(Syster i) Stråssa ock bror i Ås, 

troll 9. 
Strömkarlen vid Garphyttan, lär 

folk spela 34, 35, 36, 37. 
Sägner s. 5. 
(När) säxmarmen skulle begravas 

- hästar orka ej draga lik 42. 
(En) sömn på rosor 76. 
(Den) tillgjorda flickan 81. 
Titta Grå ock Skam 45. 
Tjur slagen av björn 1; bärgta- 

gen 33. 
(Om) Tolvsbörd, hustru får tolv 

barn 41. 
Tolvsbörd 12. 
Tomte i stallet 38. 
Tomten ock arbetskarlen, på lo- 

gen 39. 
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Trollkarlar - Jan Olsson i Smeds-
torp 12; Olof Pärsson i Tolvs-
börd 12. 

Trollkarlen i Tolvsbörd 11; eld i 
pipan 11. 

Trollkvinna jälper med kolning 8; 
lemnas åt vargarna 9; Trollotta 
jälper gruvfogden att bli fri 
från bärgafrun 25; trollskola - 
Skam tar en av tio 48. 

Trolltorpet - barn 19. 
Trumpen berättar historier 67. 
Törner, trollkunnig präst 49. 
Undantag _ gumma mår bra 66. 
(Ett) vad 72. 
Vad som är omöjligt för Gud 85. 
Vallgossens bön 86. 
Vallkullan ock rövarne 59. 
Vargar - skryt 84. 
Vill du följa, så följ 68. 
Västgöten 74. 
(Bror i) Ås, troll 9. 
litrån 70. 
Ärter på avig sked, på avig sko-

vel 68. 
Äta uselhet, tävlan 72. 
Önskningar 43. 
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Tryckfel. 

S. 23 r. 18 uppifr. står Hartsbärget, läs Harsbärget (så även i 
forts.). 

» 42 » 7 » » Gruvhyttan, läs Garphyttan. 
» 47 » 22 » » Kopparbärgs härad, läs Nya Koppar-

bärgs härad. 
» 51 » 12 » » Tilkeshage, läs Tickeshage. 

Uttrycket i noten s. 11 "hyttebokens nuvarande inneha-
vare" hänför sig naturligtvis till år 1894, det år sägnen först 
trycktes (i Nora tidn.). 





1 9 3 4 
TIERPS TRYCKERI AKTIEBOLAG 


