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Norrlands första kolonister hafva tydligen varit fiskare ock
jägare. Ännu finnas sägner om jättar, som fångat lax i älfvarnas forsar samt på det envisaste sökt försvara dessa mot de
inträngande människorna; talrika ortnamn gifva också vid
handen, att i synnerhet jakt på älg varit ett viktigt näringsfång. De fiskande ock jagande invånarne började så småningom sysselsätta sig äfven med boskapsskötsel ock åkerbruk.
Af enstaka gårdar uppstodo hela byalag, ock när böndernas
hjordar vuxit till i antal, ville mulbetet på skogarna invid byn
ej längre räcka till, utan man blef nödsakad att sommartiden med
boskapen fara längre bort från bygden för att skaffa sig vidsträktare ock rikare betesmarker. Här uppfördes ladugårdar
för boskapen, stugor för vallhjonen, ock fäbodarna stodo där
färdiga. Dessa hafva varit — liksom de ännu äro — af' största
betydelse för odlingens utbredning i Norrlands skogsbygder,
ock vi torde ej göra oss skyldiga till så synnerligen stor öfverdrift, om vi påstå, att det är de, som brutit bygd norr om
Dalälfven. De hafva därför också länge varit föremål för
forskares uppmärksamhet. Så yttrar GEIJER, 1 att »fäbodarna
med deras betesmarker ha öfver alt varit kulturens första utposter; boland, nybyggen ha af dem uppstått ock blifvit
nya, egna hemman, som afsöndrat sig från de gamla.» Senare
hafva WIDMARK 2 ock H. HILDEBRAND 3 utförligt behandlat råbodarnas betydelse för nyodlingars upptagande, den förre särskildt för Helsingland, den senare i allmänhet, ock båda tilldelat dem samma stora vikt som GEIJER. Vi ha därför trott,
att det icke skulle vara gagnlöst att söka lemna en skildring
af fäbodväsendet, sådant det ter sig i våra dagar. I den tanken
ha vi här sammanfört egna iakttagelser ock andras uppgifter om själfva fäbodarna ock lifvet i dessa samt hvad mer,
som härmed kan hafva sammanhang. Där ej särskildt nämnes,
skildrar jag förhållandena i min födelsebygd, Multrå socken i
Svenska folkets historia, Sthm 1876, s. 71.
Beskt-Ilning blver provinsen Ildsingland, Uppsala 1860.
Sveriges medeltid, Sthm 1879, 1 s. 51 o. f,
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södra Ångermanland, belägen vid Ångermanälfven omkring nio
mil ofvan dess utlopp.
Emedan våra norrländska landskap sakna tillräckligt mulbete i eller invid själfva byarna, har man sedan urminnes tider
varit hänvisad till de mera aflägsna skogarna. Till ömsesidigt
skydd ock till trefnad för de kvinnor, oftast flickor (febostintern, febojäntern eller vanligast febopigern, i norra Ångm. 1
äfven fjällpigen), som under vistelsen i fäbodarna, boern, sköta
om boskapen, hafva ofta en eller flere byars hemmansägare
sina bodar på samma plats, feboställe. Skogen däromkring,
på hvilken korna beta, kallas i Ångm. febomärka, i Jämt!.
itttlöta. Fäbodstället tages vanligen vid någon sjö, å eller
betesrik myr på en eller två, i Jämtl. ända till fem mils afstånd
frän bygden. Den skoglösa planen mellan bonings- ock fähusen kallas vallen. Denna begränsas på ena sidan af boningshusen, af hvilka hvart ock ett i Multrå-trakten kallas störese 2
eller af yngre personer kokhuse, ock på den andra af i rad
stående fähus, här kallade fins, Medp. (Indal) fins.
Till en början fästa vi oss vid kokhuset. Grundritningen
till detta är i allmänhet densamma ock ses af närstående teckning.
A
13- Genom dörren H kommer man in i det
b
a
C
D egentliga rummet, byars golf består af
11
—i1
hyflade bräder ock hvars väggar sakna
all beklädnad, så framt de icke prydas
med äldre årgångar af tidningen »Svenska
Veckobladet». I hörnet G står spiseln,
G som dock vanligen ej är nog stor för att
kunna begagnas vid ostberedning. Midt
i i
H
emot spiseln längs efter väggen PC är
på omkring två alnars afstånd från golfvet en lafve, som något
lutar framåt. På denna lafve (Wein best. sg.) lägges halm ock
därofvanpå litet sängkläder, hvarefter bädden är färdig. Här
ligga fäbodpigorna ock vallaren, jetarn, samt hvarje annan, som
tillfälligtvis kan behöfva natthärbärge hos dem. På sista tiden
Med Ångm., Medp., Jämtl. ock Hela. utmärkas landskapen Ångermanland, Medelpad, Jämtland ock Helsingland.
I Edsele sterrese, Ramsele storose, i Torp (Medp.) stge,
Indal (Medp.) äfven ellboa, alt best. sg.
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har lafven börjat ersättas af sängar. Genom andra dörrar
kommer man in i de mindre rummen a ock b, som tjäna till
förvaringsrum för mjölken. Här saknas brädgolf, men i stället
är marken täkt med friskt granris. Mjölkbodarna äro två,
därför att två bönder för det mesta hafva gemensamt kokhus.
Öfver alt äro väggar ock dörrar, säten ock pallar samt alt
annat, hvarå man kan rista med knif, fulla med begynnelsebokstäfverna till namn på personer, som någon gång hedrat
bodarna med ett besök ock på detta sätt velat kanngöra det
för samtid ock eftervärd. Fähusen äro ytterst låga: knapt
två alnar på väggbandet. De sakna golf ock hafva för öfrigt
ej synnerligen vidlyftig inredning. Fönster behöfvas icke, ty
det nödiga ljuset insläppes genom springorna i den vårdslöst
timrade väggen samt genom gluggar. I den åt skogen vettande
väggen finnes en sådan, dygggioddjen, hvarigenom gödseln
kastas ut på den under bar himmel liggande gödselhögen.
Från detta byggnadssätt förekomma dock alt emellanåt ,
smärre afvikelser. Kokhusens antal är t. ex. olika. Sils by i
Fjällsjö s:n (Ångm.) har ett gammalt fäbodställe med icke mindre
än älfva eller tolf störös.
a
Från Säbrå s:n invid Hernösand meddela vi närstående grundritning af ett koka
hus i byn Åms fäbodar:
a
b
c
d

----

b

mjölkbod
själfva kokhuset
eldstaden
sängplats.

I

Här har man en väggsäng, som rymmer fyra personer, med
lika rymlig öfverbyggnad, s. k. jul.. För längre upp i landet
liggande socknar såsom Edsele, Ramsele ock Fjällsjö ter sig
saken sålunda:
Ritningen A
a mjölkbod med ingång genom dörren d
b, b den af en låg tvärbalk
itudelade lafven
c själfva boningsrummet med
dörren g
f spiseln.
Ritningen B.
a mjölkbod
b boningsrummet
c en svale.

B
d

a
b

b
c
c

Y
ii

b
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Svalen är under samma tak som boningsrummet ock mjölkboden,
men saknar sidoväggar utåt. Ur denna förstuga, som tjänar till
förvaringsrum för nytvättade mjölktråg, byttor ock stäfvor, kommer man genom dörrar in i mjölkboden ock boningsrummet.
Dessa byggnader äro ganska bekväma men hafva icke
förekommit synnerligen länge. I byn Li i Ragunda skall i
Li-gammel-buan till våra dagar kvarstått ett mycket åldrigt
kokhus, som betydligt skilt sig från de nu brukliga. Huset
var bygdt af grofva timmerstockar, hvartill man nu torde långt
ock länge få söka maken, men om hvilka man kan bilda sig
en föreställning af de breda golftiljorna i äldre boningshus.
Ingången var så låg, att det måste hafva varit nödvändigt att
nära nog buga sig till jorden för att helskinnad komma in.
Innanredet var mycket enkelt. Golf saknades, men i stället
var granbark bredd på marken. Eldstaden fans i ett hörn af
stugan ock bestod af en häll som grund ock tvänne andra som
, sidor. Röken hade fått söka sig väg genom ett hål i taket,
vid hvilket man af bräder gjort en huf, kur, af omkring en alns
höjd. Sängplatsen utgjordes af en tudelad lafve. Kring de
tomma väggarna gingo väggfasta säten. Ljuset insläptes sparsamt genom tvänne gluggar, som vid behof täktes af skjutbara luckor. Af ännu ursprungligare byggnadssätt hade man
boningshusen i Torp i Medelpad, i det eldstaden där plägade
vara på »golfvets» midt. I Fors i Jämtl. skall ock hafva funnits så inrättade kokhus, ock enligt uppgift af en åldrig man
var det blott sådana, som rätteligen kallades stares. P. SCHISSLER, Hälsing-a hushåldning, Sthrn 1749, säger ock, att ett störs
är gjordt som en lada med gråstensspishäll midt uti, utan
skorsten, men med ett bål på taket. Samma uppgift ha vi fått
från Högs s:n, där uttalet var stoff.
Mjölkboden är oftast utan fönster, men stundom försedd
med glugg; i st. f. golf bredes, som redan är sagdt, granris eller
granbark på marken. I midten har man öfverst i Angtn. vanligen en fördjupning i marken för att få svalt i boden.
Vidstående teckningar visa utseendet af bodstugan (A)
ock Mae, fähuset, (B) i Helsingland, Högs s:n:
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Teckningen A.
a mjölkbod
b själfva boningsrummet
c eldstaden
sängplats
bord
f ingång till mjölkboden
fönster
dörr
i glugg.
Under mjölkboden (a) ligger källaren,

hvarför mjölkbodens golf kommer att
ligga högre än boningsrummets (b).
En kort trappa leder därför från b
upp till a.
Teckningen B.
a ett af de fjorton båsen
b, d fördjupningar för spillningen, tro-

fu
c gång emellan dessa, slutar med en
glugg på väggen, hvarigenom man kastar
gödseln på gödselhögen; platsen för denna
kallas dyggestan.
dörr med en trappa utanför.

A

_

e
d
b

g

h
B
e
a

Smärre afvikelser förekomma från
dessa grundritningar. Så t. ex. kan eldstaden till en del ligga utom väggen
ock blott själfva spiseln inom. På
fäbodstället Öfverbo i Hög finnas tolf
sådana. bodstugor med motsvarande
ladugårdar.
I Ramsele ock på andra ställen i
den längst upp liggande delen af Ångm.
brukas särskilda bodar under för- ock
eftersornmaren, hvilket ock är fallet i
Ragunda i Järntl.; men i Multrå-trakten
dcb
har man samma bodar hela tiden. Af
språkbruket på det sista stället synes det dock, som skulle
man äfven här i äldre tider haft skilda bodar för vår ock höst.
När man på våren flyttar till bodarna, säges man buffre ti
huvvelberern d. v. s. bodföra till laddarna för tiden mellan sädesock slåttesanden (huvvela); ock när man efter slåttern flyttar till
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bodarna, kallar man detta att buffre ti höstbetern d. v. s. bodföra till höstbodarna. I Styrnäs s:n förekomma äfven uttrycken
buffre tf huvvelfjälle, buffre tf höstfjälle.
Jämte fäbodarna finnas flerstädes s. k. sommarfähus,
sommarföBs, hvarest man har boskapen under slåttesanden.
Dessa ligga på flere ställen på gränsen mellan skogen ock
inrösningsjorden (vid åkerhagan), såsom fallet är i Gårdnäs
by, Sånga s:n, ock i grannbyn Klofsta, Multrå s:n. Dessa
fähus äro liksom de i bodarna mycket enkelt inredda. På
många ställen leder ett tå, en med gärdesgårdar omgifven
gata, till de närmare boningshusen liggande ladugårdarna.
Huru mycket husmödrarna än hushålla med sitt förråd af
foder, händer det dock som oftast, att brist uppstår, när våren
kommer: det blir hvad allmogen kallar vårgnällen; ock skulle
sommaren låta länge vänta på sig, inträffar det ej så sällan,
att boskapens utseende alt för tydligt vittnar om bristen i foderladorna. Därför utbrister ock P. H. VASENIUS: 1 »0, hvad för
en nöjsam tid måtte icke våren vara så väl för boskap som
människor, då de efter ett långt vinterfängelse äntligen fä
släppas ut på en grön mark uti en blid ock god väderlek.» En
omtänksam bondgumma börjar redan tidigt tänka på den stundande fåbodfärden ock vidtaga åtgärder, som anses vara af
nöden för boskapens trefnad ock välbefinnande under sommaren. En gammal hustru i min födelsebygd sade sig i barndomen hafva blifvit lärd att på julkvällen gå till ladugården
ock gifva korna litet ärtris, sägande: ji sko fån åtjussom
ärtreska! (1 skolen följas åt just som ärtriskan!), hvilket
skulle hafva den värkan med sig, att hjorden hölle samman i
skogen. För samma ändamål sätter husmodern redan påskmorgonen skällan på skällkon för sommaren, ett försiktighetsmått som icke försummas af en annan hustru i samma trakt.
Tiden för flyttningen till bodarna har genom förändringar i
klimatet framskjutits mer ock mer. -Uti Angermanna hushollning- nordanskogen, af JON. BODING, Sthm 1747, säges bodförningen ske »hardt efter Eriksmässodagen, där icke pingsthögtidens firande hindrar därifrån»; men nu flyttar man ej förr
än fjorton eller åtta dagar före midsommaren. På somliga
1) Norrländska boskapsskötseln, Sthm 1751.
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ställen flyttar, buffre, hvarje bonde, när honom lyster, obekymrad om sina grannar; men på andra trakter flytta alla på
en dag, som bestämmes på ett sammanträde af byns bönder.
Annars skulle nämligen den förstkommande »beta ut» för dem,
som komma efteråt. Därför flyttar man ock hem på samma
dag. Gärna vill man ej tillåta, att någon stannar hemma hela
sommaren ock betar sin boskap på skogen närmast byn, ty
detta bete tarfvas för hela byn under slåttesandem
När man nu skall släppa ut boskapen — detta kallas att
löse — förekommer en mängd vidskepliga handlingar för att
bereda korna skydd för odjur ock onda människor. Än lägger
man stål i ladugårdens tröskel eller härbärgsnyckeln ock en
bit fnöske bredvid densamma, än borrar man ett hål i tröskeln
ock sticker dit en med kvicksilfver fyld tuppfjäder, hvarefter
en plugg sättes i hålet. När den stora trolldomskommissionen 1674 ransakade ock dömde i Långsele i Ängm., vittnade
en kvinna Sigred på en annan vid namn Cicilia, att »när
Sigred "en gång kom till Cicilia i ladugården, vid det den senare
höll på släppa ut korna, hade Cicilia satt en tråd rundt omkring fähusdörren, hvilken tråd hon harfvade ihop i näfven,
när Sigred kom. Cicilia bekände detta vara för att boskapen
skulle följas åt ock icke skingras i skogen.» I Fors (Jämtl.)
bröt man upp mycket tidigt på morgonen såsom kl. 2 eller 3.
Till någon del skedde detta i den lofliga afsikten att i god tid
komma fram till bodarna ock där ställa alt i ordning; men
egentliga skälet skall ha varit det; att man ville fara vägen
fram före sina grannar, så att ens kor finge uppfånga de i
vägen hängande spindelnäten, hvilket ansågs vara lyckobringande. I samma trakt har det ock varit sed, att de med
boskapen följande kvinnorna vändt sina kjortlar afviga; men
min sagesman viste icke, huruvida detta skedde för att skona
kläderna, eller om någon vidskepelse, me, var förbunden därmed. 1 Med boskapen följer vallhjonet, jetarn, med sin lilla
1) Det senare är dock sannolikt fallet. En jämtkvinna, som följde
med en kodrift, frågade en gång en Högsjö-bo: »Ni vänder full kjortlarna ut in, när ni bodföra?»
En gammal båtsmauskäring, Hammar-Anna kallad, i Hånick i
Harmånger är på sin trakt vida känd för att öfva mycken vidskepelse
med sina kor. När hon om våren löser, tager hon små delar af naglar,
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näfverkuns på ryggen ock vallhornet, tuthorne, dinglande på
bröstet. Finnes hund i gården, följer ock han med under bemödande att sätta sig i respekt hos en eller annan oppositionslysten ko. Samtidigt ger sig ock fäbodpigan i väg. I mesen,
en inrättning hvari man bär bördor på ryggen, för hon med
sig bröd, grötmjöl, strömming, salt, samt sömnad ock stickning
för att därmed sysselsätta sig den tid, som kornas ock mjölkens skötsel lemnar öfrig. Samtidigt plägar ock en karl gå
med till bodarna för att sätta i ordning hvad som kan brista
i fä- eller kokhuset samt för att skaffa fram ved o. dyl. Stå
bra på däg nu, Karen, — eller livad stintan heter — är den
vanliga afskedshälsningen. För några år sedan var jag med,
när invånarne i Kolsäters by i Härjedalen bodförde. Den•
tidiga, vackra vårmorgonen erbjöd en för den annars lugna
byn ovanligt liflig tafla. Frän alla delar hördes skrammel
af olika skällor, kors bölande, tjurars råmande, bukullans
lockande, samt emellanåt skärande skri af husmödrarna, där
någons kor togo ett vådligt nappatag med hvarandra. Först ock
sist lade de hemmavarande flickorna bukullan på hjärtat att
samla mycken tuggkåda.
Vägen till bodarna är alltid ytterst klen ock gör knapt
skäl fdr namnet. Öfver större bäckar ock myrar finnas spänger, oftast blott tvänne i bredd, ock på det torra är stigen
vanligen full med stenar ock tågor. Det gäller att se opp, om
man vill undgå faran att ramla eller stöta sina ofta bara fötter.
På ett eller flere ställen vid vägen finnas vedertagna hvilovändelrot ock alt möjligt, blandar detta samman ock stoppar däraf i
väggarna samt ger sina kor in, så att de ibland bli sjuka ock hålla
på stjälna, hvarvid hon skjuter skulden på onda människor, som förtrolla hännes kräk. 'Äfven är hon ängslig för viteroks'n, hvilken rider
hännes kor. I synnerhet äro torsdagsnätter farliga, ty då äro trollen
ute. Då får hon ej en blund i sina ögon. För att icke råka i ligger
hon hela natten ock röker sin järnpipa samt tvingar äfven sin gubbe
därtill. Hännes tobak är af egendomligt slag. Han beredes af nio olika
beståndsdelar, såsom naglar, dyfvelsträck, vändelrot in. m.; ock denna
blandning bär hon ständigt på sig i en påse, som ligger mellan bröstet
ock lintyget ock är fäst vid ett snöre, som går omkring halsen. Detta
är Hammar-Annas mångomtalta trollpåse.
1) Jfr namnet Spongmire 1543, Spångemire 1546, nu Spångmyra, by i Bjuråker. Senare leden är mira myr.
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platser, vilarstener, där man trots brådskan rastar en stund.
Hvilstället utgöres af en större, flat ock lagom hög sten eller
ett kullfallet trä. Halfvägs till Björkå bodar (Sånga s:n) finnes
en sådan sten vid pass 2 fot hög, 9 eller 10 fot lång, 4 fot bred
samt af naturen fullkomligt platt. Vid skogsvägen från Sånga
till Björksjön finnes ock en sådan hvilsten, kallad Martas-sten,
bvilken enligt sägnen skall vara buren dit af en ogift kvinna
i förklädet. I Styrnäs s:n (Ångm.) ligger byn Djuped, Jupe.
På vägen till denna bys fäbodar, Juparboen,, har man först
en backe, kallad Grötbakken,1 ock sedan Snushällan, på
hvilken man hvilar sig ock om möjligt tager en pris snus.
Längre bort vid vägen ligger Filhällan. Hvilstället till Ström=
näs-bOen, består af tre invid hvarandra liggande stenar, som
sägas röra sig, hvar gång de höra kyrkans tre klockor. Mellersta
stenen är störst ock kallas Storklokka, de båda andra Mellaklokka ock Lillklokka. Icke alltid finnas vid vägen stenar,
som lämpa sig till hviloställe, hvarför man därtill tager något
större kullfallet träd, vilarlåge. En sådan finnes på vägen till
Hakesta ock Öds fäbodar i Multrå. I Säbrå äro dessa platser
vederbörligen »köpta» från de underjordiska på det sätt, att
man under stenen eller lågen lägger en silfverslant. En gumma
i Multrå hade hört, att om man satte sig på enf sådan sten
ock ville blunda en stund, medan man inväntade någon som
komme efteråt, så borde man för att få sofva godt ock lugnt
kasta på marken en hårnål, knapp, hyska 1. dyl. Sådana bestämda hvilställen har man ock i Medp.
Vid framkomsten till fäbodarna är åtskilligt att iakttaga för
att bereda boskapen trefnad. Uti Indals socken i Medp. lefver
ännu en kvinna vid namn Lisa-Brita, som alltid vill vara den
första i bodarna. Hon bär då en hvit duk på hufvudet samt
läser ock ritar, man vet ej så noga hvad. Under båset lägges
salt eller ock en slant för att »köpa» området från vättarna.
Förr hade man stundom svårt för att få eld, men det gick
ingalunda an att låna af grannen, om denne varit lyckligare,
emedan man var rädd, att den lånta elden kunde brukas för
1) Namnet kommer tydligen af fsv. gryt, isl. grjöt sten, ehuru
det genom missförstånd uppfattats såsom bildadt af gröt, maträtten,
hvarpå man i öfverensstäinmelse med denna tydning uppkallat de följande
ställena efter snus ock fil (grädde).
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att tillfoga den person, som lånat ut den, något ondt af ett
eller annat slag. På en bodflyttningsdag var det för en gumma
i Fors omöjligt att få eld. Hon gick då till grannkvinnan
ock bad att få låna af hänne. Men denna anade det värsta,
höll hänne på afstånd från spiseln ock sökte skuffa ut hänne.
Den lånsökande kvinnan vardt förvånad öfver den andras vidskeplighet ock citerande en folkvisa 1 yttrade hon: »nu har
jag hört ett under, som jag aldrig hört: gråstenen flyter, ock
mannen sitter på!»
1 bodarna har man utom kor äfven getter. Dock händer
det, att flere bönder lemna dessa till vård åt någon torparhustru, som vaktar ock sköter dem samt lemnar ägarne en
viss vikt getost ock messmör, vanligen två pund af hvart slag,
för hvarje get, men behåller öfverskottet såsom ersättning för
sitt besvär. Dessutom betalar ägaren stundom en eller två
kronor för geten till den gosse eller flicka, som vaktat getterna. 2 Fåren släppas, nyklipta ock vederbörligen märkta i
öronen samt försedda med »stickor» i band om halsen, vind
för våg i skogen ock få gå, tils de böra klippas. Detta sker
så tidigt, att ullen hinner något tillväxa, innan hösten kommer
med regn ock köld. När de äro klipta, släppas de åter till
skogs, ock först långt fram på hösten tager man dem hem.
Detta är dock ingen lätt sak. De till en gärd hörande fåren
hålla als icke samman, utan blanda sig med hopar från andra
byar ock socknar samt draga långt bort. På hösten hafva
därför matmödrarna mycket bekymmer med att återfå hvar
sina. Lycka eller otur härutinnan är då ett vanligt samtalsämne gummor emellan, ock hvarje person, som kommer från
skogen, tillspörjes, om han sett några får ock, om så är, hvilka
märken de hade o. s. v. Somliga vid eller i skogen boende
torparhustrur lägga särskildt an på att tillvarataga får, hvarför de då få någon ersättning. Sådana kvinnor (man kallar
Underbar syn nr 60 hos G.-AFZ.-BERGSTR, Sv. folkvisor.
Ibland lemna personer, hvilka hafva blott en eller två kor ock
icke kunna fara till bodarna med så få, dessa till någon annan, som
vårdar dem• under huvveltin. För en nyberenk0, ko som nyss burit,
får ägaren i ersättning ett pund smör ock två pund ost. En på sådana
villkor lånad ko 1. get kallas feppansko, -jet; jfr skeppa, Ordbok äfver
allmogeord i Helsingland, Hudiksvall 1873, s. 62 ock R1ETZ, s. 587.
•
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dem ofta färtjäriger) åtnjuta ej alltid bästa anseende, utan
beskyllas esomoftast att för egen räkning slakta andras får,
ock icke så sällan blifva de vid ting lagförda. ,
Liksom fåren släppas hästarna på bete i skogen. Detta
sker, sedan vårarbetet är slutadt. De förses icke, såsom ofta
annorstädes, med hällor, ty om så skedde skulle de icke kunna
fly för björnen. Någon vård egnas dem icke i min hembygd,
men längst upp i Ångtn. ock i Åsele lappmark hafVa halfvuxna ynglingar följt hästskockar i skogen natt ock dag. När
man behöfver hästarna, ger sig någon med skogen väl förtrogen person en lugn natt ut för att söka dem. Denne går
då från det ena bärget till det andra, tils han igenkänner
gårdens hästskällor. När han väl hört, i hvilken riktning
hästarna finnas, tager han säkert reda på dem. En i sådant '
ärende stadd karl kallas hästletar, hästletare. Ligga bodar i
hans väg, gör han nog en titt dit in för att, såsom det heter,
fråga efter hästarna, men i själfva värket tör att få någon
traktering. I.
En vecka är förfluten, ock vi hälsa på fäbodstintorna.
Dagen är solig ock vädret lugnt; klockan låta vi vara kring
nio f. m. När vi komma fram till bodarna, se vi flickorna,
ifrigt sysselsatt 4 med sömnad eller stickning, under gladt samspråk sitta på tröskeln till kokhusen, medan en af dem står
vid en stor, mellan några stenar inmurad gryta, hvarunder eld
är lagd. På vår hälsning svara de med ett blygt godagen!
Sedan vi språkat med dem hit ock dit, få vi, vare sig vi äro
bekanta med dem eller ej, en spilkum mjölk med grädde eller
1) Uti Sveriges medeltid E 192 nämner H. HILDEBRAND, att man
ofta förde boskap, i synnerhet hästar, ut på öar, hvarest de sannolikt
lemnades åt sig själfva. Detta gäller äfven med afseende å nutida förhållanden. För omkring 20 år sedan förde bönderna i Algsjö by i Stigsjö
s:n (Ångm.) sina hästar till sommarbete å en byn tillhörig holme, hvarvid noga iakttogs, att ingen fick släppa dit flere än hvar ock en af de
öfriga jordägarne. Af denna sed förklaras många af ross, isl. hross
bildade ortnamn. Exempelvis nämnas Rossön i Nora-fjärden (Ångm.)
ock det därmed sammanhängande byanamnet Rossvik, Rossön i Ångermanälfven ock halfön H orn slan d et i Helsingland, som 1696 skrifves
Horslandet. Genom folketyniologi har namnet fått sin nuvarande form;
uttalet är hoflanne. Sägnen berättar, att en man för länge sedan köpt
det från Rogsta socken ock i betalning gifvit endast fyra tunnor salt.
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ost i eller ock ett mjölktråg med kvarliggande grädde, hvari

man lagt skurna ostskifvor. Detta är vanlig välplägnad för
dem, som besöka fäbodar. Att låta en gå utan att je 'xi na
in i monn, gifva honom något in i munnen, skulle aldrig falla
dem in, så framt man ej vore en mycket vanlig gäst. Känner
den besökande någon af flickorna, slår det ej felt, att han,
om de äro sysselsatta med att bereda ost, jära ost'n, får en
ostmyl 1. ostmus, d. v. s. att en af flickorna ur ostgrytan
tager handen full med ost, som lagt sig ofvanpå vesslan, klämmer ur denna mellan fingrarna ock räcker ostbållen åt den
främmande. Numera undfägnas man äfven med kaffe ock
skorpor, s. k. sötkaffe. En sagesman från Ramsele berättade,
att en gammal gumma i hans trakt omtalat såsom en uråldrig
' ock god sed, att hvar ock en, som i skogen letade efter bortkomna kreatur ock besökte en fäbodvall, skulle rikligen undfägnas, han månde nu vara från byn eller ej. Med andra besökande vore det ej så noga.
Taga vi nu reda på mjölkens behandling; finna vi, att
denna är mycket enkel ock i korthet följande. När mjölken
stått i de renskurade trågen af trä ett dygn eller så omkring,
så att grädden, flo, lagt sig ofvanpå, tages han af, därefter
lägges mjölken, nu kallad surmjålka, i en jstor gryta, som
sättes öfver en eld i kokstan, kokstället, vanligen ute på
vallen invid någon större sten. Där man såsom i Ramsele
bereder ost inom hus, har man i muren en vindinrättning,
kallad kittelträ, tjänträ, hvarpå man hänger grytan. När osten
lagt sig ofvanpå vasslan, hämtas han upp ock såmmanprässas
i en form af tågor, liknande en korg. Detta blir gamkoost'n.
Vasslan fortfar man att koka, till dess hon blir tjock, då äfven
bon packas ihop i en korg, i hvilken hon får stå, tils hon
stelnat. På det sättet får man mesost'n. Grädden samlas
ihop i en bytta, filbytta, hvilken fäbodpigan bär hem i
mesen, om bodarna ej ligga mer lin omkring en mil från
bygden, hvarpå hon kärnar hemma.' Där, afståndet icke till1) VASENIIIS berömmer medelpadingarna för renlighet vid smörberedningen, hvarpå han tillägger: »På bondegårdarna bruka de göra af
det nyligen kärnade smöret små klimpar, på vist sätt rullade med ett
litet öga midtuti, en för hvar person; barnet må vara nästan huru litet
det vill, så skall det hafva sin: dessa kalla de gåsar, ock utdelas byar
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låter detta, begifva sig personer från de gårdar, som ha bodar
på samma ställe, samtidigt till bodarna efter ost, smör, messmör ock grädde eller den s. k. afveln. Detta kallas att göra
bodfärd, bofa4. En sådan sker vanligen före slåttanden; i Torp
en gäng i veckan. På många ställen brukar man härvid klöfja.
Vid bodfärden plägar det vara muntert ock gladt.
Tiden skrider emellertid, ock när det lider mot kvällen,
blir det lif ock rörelse på vallen. Dröja vallhjonen för länge
i skogen, kan man få höra pigorna locka korna, koka. Melodierna äro många ock olika, men alla genomträngas af en
rörande vemodighet, ock de drillar, man får höra i skogen,
torde i flere hänseenden kunna mäta sig med dem, som de,
hvilka känna konstens alla regler, kunna slå. Säkert hade
mången fäbodpiga kunnat blifva en annan Kristina Nilsson,
om hon lefvat under lyckligare förhållanden. Jag vågar icke
söka skildra det intryck man erfar, när man i skogen får höra
en koka vackert, men kan lugnt försäkra, att det lönar gå
ett stycke väg för att höra på. En meddelare från Högsjö
talade om en gammal gäterska, Sjölan.dssjö-tjäriga kallad,
hvilken på sin tid var mästare att tuta på långlur ock koka,
ock han kunde icke nog prisa hänne. »Hon hade så ljufliga
toner,>) sade han, »ock sådana vridningar ock krumilurer, så
hon kunde taga tårarna utaf karlen. Ock när hon skulle
locka hem kräken, så kokte hon först ock sade namnen på dem
all i hop, ock så gjorde hon sådana grannlåter; ock till slut
s.å. tog hon hornet ock tutte uti det. Ock då kräken fingo höra
hänne, började de på rota (råma), ena kon värre än den
andra, ock så satte de å gårde hem, det värsta de kunde.»
Folkvisan talar alt emellanåt om vallhjon ock deras sång,
af hvilken både konungar ock drottningar dåras. Om &tålts
Karin, getepigan, (ARWIDSSON, Sv. fornsånger 1, s. 388) säges
lördagsafton ock söndagsmorgon uti sin vanliga ordning. Dädan tyckes
det talesättet komma, att man säger: äta smörgås. Tillönskning af
myckenhet till sådana gåsar synes det komma, att de bruka kalla sina
kor så mycket på gås, såsom sengås, mångås ock så veckan igenom,»
(om sådana namn se Sv. landsm. I, s. 401 o. f.) Sådana gåsar beredas
äfven i bodarna, ock »med bodet, som alltid hälsar på fäbodpigorna om
lördagen, skickas hem ett hederligt smör.» Denna sed finnes ännu kvar
i södra Lappland, där portionerna kallas lördagssmörgåsar, se LINDHOLM, Ros lappbönder, Sthm 1884, s. 58.
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det, att hon sjöng mycket bättre, än göken han gal, ock en
annan kväder en visa som en näktergal. Uti Knut hulings
visa (nr 50 i BERGSTRÖMS upplaga) lyder omkvädet 1 blåsen
i horn, i förgyllande lur. Visan nr 60 Liten vallpiga med
varianter talar om, huru konungen, som ligger i högan loft,
väckes af vacker musik (eller säng) ock därvid frågar:
Hvem är det, som blås i förgyllande lur?

samt får till svar:
Det är ingen lur, fast eder tyckes så:
det är en vallkulla, klädd i valmaret grå.

På hans befallning föres vallpigan inför honom, hvarefter han
ställer hännes ärbarhet på prof ock slutligen, när hon försmått
alla ffåfvor, sätter guldkronan på hänne.
Annu nämnes det ock såsom något hedrande för en flicka, om
hon kan koka 2 vackert, men dess värre hör denna sed till
dem, som nu börja anses gammalmodiga ock därför bortläggas.
R. DYBECK har inlagt stor förtjänst om våra vallvisors upptecknande, men en efterskörd torde nog vara att göra. 3 Tyvärr
ha vi icke kunnat göra något i den vägen. Vi meddela endast
följande locklåt, som folkskolläraren J. BOMAN upptecknat i
Jörns s:n i Västerbotten. Orden äro en uppmaning till herden
att skynda sig hem med hjorden.
4 i_ p

k-

• •

r

Kväl-len är ä, Kväl-len är ä,

PP

kör up - på klöt-te - ra, ock

4

P
.--• 1 1_4_2_ i
• P
p_5
kör up-på klötte- ra ock klova 5 dem väll

Hör du,hör du

hä?

När korna komma på vallen, blir där lif ock rörelse.
Ljudet af kornas olika skällor ock getternas mässingsklockor
blandar sig med kossornas bölande ock råmande samt getternas mjäkande, ock hördt på något afstånd bildar detta en
egendomlig ock svårbeskriflig musik. Biträdd af gätaren,
kör flickan nu korna in i ladugården ock i de bestämda båsen.
Huling = herde.
För en så svensk sak borde ock finnas ett svenskt uttryck.
Hos K. Boaux, Folktoner från Jämtland, Sv. landsm. II.
10, finnas s. 23 tre gätlåtar.
kreaturen. 5) fäst.
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Gå bås'n, 1 Mogge! Gullros! o. s. y. heter det, ock snart äro alla
på sin plats utom möjligen tjuren, oks'n, som längst stretar emot
ock mången gång trots rapp af påkar ock spön föredrager att
tillbringa natten i närheten af någon främmande ladugård.
Genast mjölkas korna, ock ofta får vallgossen hjälpa till, så
att han ock fäbodflickan mjölka hvarannan ko. När detta är
gjordt, taga de mjölkbyttan ock stäfvorna med sig, skjuta
laken, ett slags rigel, för dörren ock gå med mjölken till
mjölkboden, där flickan silar hänne i renskurade trätråg.
Härmed äro nu dagens göromål slutade. Är lyckan god,
kan man i den sena kvällsstunden få höra flickorna koka till
kamraterna i närmaste bodar ock få svar af dem. Det säges,
att de förr haft ett slags »språk», på hvilket de kokande
underrättat hvarandra om dagens händelser. Skulle någon ko,
ha blifvit efter, »lagt ner sig» eller farit illa på något sätt,
men i synnerhet om björnen varit framme, har detta varit
samtalsämnet. Äfven skola de på detta språk kunnat omtala,
i fall de haft besök af några gärna sedda gossar från bygden:
Innan vi gå vidare, må någon uppmärksamhet egnas åt de
med boskapen hemkomna vallhjonen. Till gätare tagas både
gossar ock flickor, de förra mellan 9 pck 15 år; när de »läst»
äro de nämligen dugliga till tyngre arbete. I Torp lär mer
än halfva antalet gätare vara gamla gummor, ock min sagesman kände en sådan, som ännu dagligen vallade boskapen,
oaktadt hon uppnått den aktningsvärda åldern af 83 år.
Äfven i Jämtland ock Härjedalen är det ofta, kanske oftast,
kvinnor som valla. En nybyggares hustru vid Lillhärjeån i
det senare landskapet berättade, att hon under flere är efter
giftermålet själf gått vall med sin boskap ock dagen i ända
burit dibarnet i en påse på ryggen. På Hällåsen, en skogsby under Resele s:n i Ångra., bodde för omkring 80 år sedan
en kvinna, som för sin manhaftighet ännu lefver i friskt minne.
Hon sof ej som annat folk afklädd ock på lafven, utan hvilade
sig, med kläderna på, en kort stund af natten på bänken vid
spiseln, stappbäntjen d. v. s. stolpbänken. Själf jette hon
ock var en fasa för de andra vallhjonen i trakten, där hon
1)

Gå (i) båset; bils är här mask.

Sv. landsin. V. 32'

2
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for fram, alltid klädd i en röd tröja ock åtföljd af en hel skock
hundar. Man skydde att råka hänne, ty hon ansågs kunna
förgöra kräk, skingra hjordar ock mycket annat. Hännes
hundar voro icke färre än åtta, alla stora, ilskna bestar. Som
vanligt gaf hon dem mat, innan hon drog ut om morgonen;
men när alt var redo, sade hon till dem: Kom nu, kara mine!
(kommen nu, mina karlar!) Lappar af båda könen legas också
att valla boskapen, ock en sådan kan åtaga sig en hel bys kor.
I Jämtland är det ej ovanligt, att de kvinnor, som sköta om
mjölken, äfven gå vall med boskapen. Vanligen hafva de då
jämte. sig i bodarna en gosse mellan nio ock tolf år. Denne har
till sin hufvudsakliga uppgift att under kvinnans vistelse i
skogen se till elden under ostgrytan. En sådan gosse kallas
bodkarl, bokall.
En gätarpojkes utrustning är i Ramsele följande. Benklädnaden består af tunna strybyxor (af blånor), ock rocken
är en stor bussaron af samma slags tyg. Kring benen äro
byxorna omlindade med ett tåg för att skydda dem, så att de
icke rifvas sönder; på fötterna har han skor, flätade af näfver,
näverskor. Kring lifvet bär han ett bälte, vid hvilket man
fäster den för honom oundgängliga knifven i en slida af näfver
ock en påse, hvari han har med salt blandade sådor, som han
ger åt boskapen. I ett tåg omkring halsen bär han den omkring halfannan aln långa näfverluren eller bockhornet, på
hvilka instrument han blåser i skogen för att hålla odjur, i
synnerhet björnen, på afstånd. Till vallhjonets utrustning hör
ock den lilla näfverkunsen, hvilken han bär på ryggen. Här
har han sin matsäck för dagen, den K k. jetarmatsättjen,
bestående af en flaska mjölk, litet ost, smör, messmör, bröd
ock pannkaka; ofta tillkommer litet pripp (Torp), ett grusigt
skum som lägger sig ofvanpå den kokade vasslan; i Ramsele
kalladt östnig. Detta får dock icke fattas så, att alla dessa
goda saker bestås gätaren för hvarje dag. Tvärt om är nog
ofta matsäcken ganska knapt tilltagen, ock mången piga spar
in på vallhjonet för att kunna så mycket frikostigare förpläga
sina gäster.
Dagen var lång,
magen var svång,
lite la mor i påsen.
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Så klaga vallarne i Västmanland, ock litet hvarstädes få
vallhjonen erfara detsamma. Gätarens aflöning består uti en
klädnad af vadmal, becksömskor ock någon mindre penningsumma.
Men det är nu lidet ett godt stycke in på natten. Som brist
ej plär råda på sängplats, då lafven är rymlig, om ock föga
mjuk, kunna vi gå till hvila; till skydd mot efterhängsna,
sjungande myggor är det bäst att draga skinnfällen öfver
hufvudet. Påföljande morgon fortsätta vi våra iakttagelser.
Morgonens första bekymmer är att så tidigt som möjligt
mjölka boskapen ock sedan släppa ut honom. »Så snart vallpigan om morgonen stigit upp, begifver hon sig till fähuset
att mjölka, hvarpå hon silar mjölken, löser boskapen ock
begifver sig med honom åt skogen, ju förr ju hällre, på det
han skall kunna fullkomligen blifva mätt till middagen, då
han alltid är van vid att hvila ock idisla,» yttrar VASENIUS.
Torp »löser» man under den hetaste tiden redan omkring
klockan 1 på morgonen, hvarvid korna midt på dagen
föras in i laduffården för att hvila i skydd för myggor ock
annat flygfä. Afven i Ramsele har man släpt ut korna vid
3-tiden ock mjölkat tre gånger på dygnet enligt ett där gängse
ordspråk: När björken lyser i by, skall man mjölka i try,
d. v. s. tre gånger: morgon, middag ock kväll. I Multrå
släpper man korna omkring kl. 6 på morgonen ock mjölkar
hela sommarn blott två gånger dagligen.
Fäbodpigorna få således ej vara sömniga om morgnarna.
Jag har flere gånger sett, med hvilken hurtighet de lernna sin
hårda bädd för att genast med gladt mod börja sina sysslor.
Sällan sofva de för länge, så framt ej himlen är mulen.
Sägnen vet berätta, hurusom unga vallhjon regelbundet
blifvit väk ta af tjänstvilliga vättar. En bonde hade en gång
öfverenskommit med en bondgumma, att hon skulle vårda
hans kor i bodarna; själf skickade han endast en ung gosse
att valla dem. Pojken vara bara tio år, ock därför tänkte
bonden, att han kanske vore mycket trött om morgnarna.
Efter någon tid gick gubben 'därför till bodarna för att böra
efter, huru det var med honom. När han kom fram, frågade
han kvinnan, om gätaren var mycket sen att stiga upp.
»Nej, annat slag!» svarade gumman; »innan jag vaknar, kom-
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mer han ock ropar på mig; men när jag har mjölkat ock
löst korna ock kommer in, då sofver han nästan alltid.»
— »Tyst, det skulle du aldrig sagt», mente mannen, ty
han förstod väl, att det var en vätt, som väkt gumman,
ock icke pojken. Sedan måste kvinnan själf sörja för att
vakna i rätt tid.
När korna äro lösta ock vallpojken fått sin lilla matsäck,
bär det af till skogs. Det tillhör då en god gätare att låta
boskapen gå fritt efter eget behag ock ej drifva den till trakter, som han för sina egna nöjen kan önska- besöka. Det
kommer als icke i fråga att hålla sig på hemmanets eller
byns mark, utan boskapen får opåtaldt beta på hvilkens område som hälst. Icke har man häller såsom i Helsingland
(se Sv. landsrn 1, s. 236) uppdelat skogen i vissa gätställen,
gässler, ett för hvar dag i veckan. Vallhjonets uppgift är
nu att tillse, att ej några kreatur blifva efter, fastna i dy,
komma på skogsslåtter 1. dyl. Midt på dagen pläga korna
lägga sig att hvila, ock då bör gätaren räkna sin hjord för
att se, om något kreatur saknas. I synnerhet är det tjurarna,
som vålla en bekymmer, framför alt när man i skogen råkar
en främmande fähop. Flere gätare följas ofta åt hela dagarna,
ehuru matmödrarna hälst se, att hvar ock en far ensam för
sig ock lemnar korna största möjliga frihet. De roa sig då
på allehanda sätt, om blott de kunna få sina kor att någon
längre stund stanna på samma ställe. Till den ändan köra
"de dem uppför höjder för att trötta ut dem, fälla med sina
handyxor löfträd, då korna stanna för att äta upp löfvet; vidare
sätta de eld på myrstackar, kådiga granar, kolkojor (små kojor,
som kolare uppfört), eller ock göra de upp båleldar, omkring
hvilka boskapen samlar sig för att genom röken befrias från
myggor, flugor ock andra snyltgäster, s, k. åt, som äta d. v. s.
plåga boskapen med sina bett. Den ledighet, som vallhjonen
härigenom vinna, använda de till sitt nöje. Så t. ex. jaga de
efter ormar ock sätta klammer på dem, bygga små stugor
af stockar eller sten ock spisar att göra upp eld i, taga
näfver ock göra däraf näverskor eller kontor, kunsar; äfven
meta de emellanåt, ock på hösten fånga de fogel. Emellanåt anställa de ock försök med trolska konster. En sagesman från Ramsele följde en dag en vallpojke från morgonen
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till kvällen. När korna hyllade middag, ville pojken visa sin
följeslagare, huru det gick till att städja, stä, kreatur, så att
de blefve stående på stället. Experimentet skedde på en bock.
Med knifven skar han några hårtoffsar från yttersta ändan af
bockens svans, band samman dessa, knäpte så ihop händerna
däromkring ock läste Fader vår baklänges. Sedan fäste han
hårstråen vid en stubbe ock ledde bocken alldeles intill
denna — ock där stod han orörlig. De sökte locka bocken från
stubben, men det var omöjligt; så togo de båda i hornen på
honom ock drogo alt hvad de orkade. Då äntligen fingo de
honom ett stycke ifrån stubben, men så var han också nära att
själfdö. När gätaren sedan läste samma bön rättfram ock
tog håret från stubben, var förtrollningen löst ock bocken
sprang sin väg. Detta hade gätaren lärt sig af en lappojke.
Sådant ock mycket annat hafva vallhjonen för sig. På
långt afstånd meddela de sig med hvarandra genom att blåsa
i horn. Exempel på en därvid bruklig växelsång meddelas här
längre fram (s. 44). Hafva de jämförelsevis trefligt vid vackert
väder, är det emellertid så mycket bistrare under kalla, regniga
ock blåsiga dagar. Då är deras lott ej afundsvärd. Deras tunna
kläder lemna så godt som intet skydd. Vid regnväder måste
gätaren gå genomblöt från topp till tå från morgon till kväll,
därtill ofta utsatt för genomträngande blåst. Visserligen har
han vanligen med sig strykstickor för att tända upp eld ock
värma sig, men mången gång hafva äfven dessa blifvit genomdränkta af regnet ock trotsa hans ifkiga bemödanden att bereda sig en stunds värme. Under det klena skyddet af ett
större träd måste han då, skälfvande af köld, förtära sin lilla
_matsäck, utan att kunna beräkna tiden efter annat än magens
kraf. Vid klart väder förstår han att af solens ställning räkna
sig till tiden, ock det tämligen noga. Efter skuggans längd
räknar han ut, huru det lider. Efter middagen anses nämligen skuggan blifva ett steg längre för hvarje timme. Värre
är det mulna dagar, men äfven då är han icke alldeles rådlös. I brist på annan tidmätare griper han till getens öga, ty
han vet, att detta är kringligt (rundt) kl. 12 på dagen, långt
kl. 6. Detta ursprungliga, men väl icke synnerligen tillförlitliga
sätt att se, kvad klockan är slagen, kallar man jetarklokka.
Men just när denna »klocka» som bäst behöfdes, händer det,
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att hon sviker. Geten är nämligen mer rädd för regn än
något annat kreatur. När det regnar, söker hon därför skydd
under hvarje träd, ock vallhjonets lock eller skrik är ej nog
för att få hänne att följa den öfriga hjorden; därtill fordras
käpprapp. Nu kan vallhjonet ej för jämnan egna så stor
uppmärksamhet åt getterna, hvarför det händer, att de blifva
efter ock först någon följande dag sluta sig till hjorden. Stundom blifva de ock borta för alltid. Kommer nu vallhjonet för
tidigt till bodarna, får han snubbor, olåt, af pigan, ock för
samma obehag är han utsatt, om han kommer för sent.
Mulen himmel ock regnigt väder medför äfven annat obehag för vallaren. Om än aldrig så väl förtrogen med skogen,
råkar han emellanåt att gå vilse, vale yen (varda vill). I
synnerhet inträffar detta lätt på hösten, då vallhjonen gå framåtlutade under bärplockning. Med denna villfarelse förhåller det
sig på samma sätt som med så många andra: man märker
icke själf förr än sent, att man är offer därför. Egendomligt
är, att den som är vell alltid går i en cirkel, så att han stundom flere gånger kommer åter till ett ställe, där han förut
varit. På det sättet kan man komma till insikt om sin oförmåga att bestämma väderstrecken. För att åter blifva klar i
hufvudet uppgifves det vara bra att slå kullerbytta eller tre
gånger gå omkring ett träd motsols. Säkrast är i alla fall att
lugnt låta leda sig af boskapen, som alltid hittar rätta vägen
till bodarna ock efter en sådan dag icke stannar kvar i skogen
öfver natten, legg borte.
En hufvuduppgift för vallhjonet är att freda boskapen för
odjur, i dessa trakter mest björnen. »Nere i landet see ej
ofta odjur», säger BODING, »förty får ock bondens boskap.
gå i frid utan vallare; men uppe i fjällbygden, en eller
flere milar från landsvägen, där måste alltid hällas vallhjon
ock äfven vid fäbodar. Där hafva de gärna en hund eller
två med sig i följe.» Detta håller ännu streck. Vid hafskusten, såsom i Häggdånger, Sälarå, Nora, behöfver man ej
frukta björnen. På somliga ställen skall han hafva drifvits
bort af lappar genom trolldom. En kvinna, kallad LappStina, död för omkring 15 år sedan, säges hafva »sjungit bort»
björnen från Bjärtrå, ock detsamma skall hafva gjorts i Helgums s:n af en lappgubbe. Lapp-Stina hade försäkrat, att
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björnarna ej skulle komma åter, medan hon lefde. Gubben
lofvade, att odjuret] skulle utebli åtminstone 50 år; men komme
de efter den tiden igen, då ville han icke gäta, i så stor mängd
skulle de då komma. 1 Öfver alt är man dock icke fri från
björnar, hvarför vallhjonen genom att tuta gifta till känna,
att människor finnas med boskapen. Till den ändan föra de med
sig en lång lur af näfver, lagglur, eller ett bockhorn, tuthorn..
Detta senare beredes af en större bocks horn, hvars kvicke
först urkokas. Därefter gör man ett mindre hål i spetsen, vid
hvilket munnen sättes. I den andra ändan håller den tutande
två eller flere fingrar, genom hvilkas rörelser - ljudet skall förbättras. Skilda toner frambringas genom olika rörelser med
fingrarna ock den större eller mindre styrka, hvarmed man
blåser. Skickliga gätare sköta detta instrument med en viss
färdighet. Långt ifrån att blåsa blott efter gehör eller på
måfå, liafva de vissa låtor, tutarlåter kallade. Melodien till
en sådan anföres uti Sv. landsm. 1, s. 429, 3, (för öfrigt
hänvisa vi till bilagan). Ett godt tuthorn är vallgossens
stolthet, ock vid lugnt väder kan han höras på en mils afstånd eller ännu längre. Själfva ljudet förefaller ej obehagligt,
åtminstone för den, som är van därvid, men i björnens öron lär
det ej vara någon skön musik. När han får höra bockhornet,
säges han slå ramarna för öronen ock tjuta det värsta han
kan. »Då ha 'n inte sårföttrern: han röje väjjen, där han far.»
Sätta tre eller fyra gätare sina horn intill hvarandra ock tuta
på samma gång, då varder det larm af. I STEPHENS' ock
HYLTÅN-CAVALLIuS' samling af svenska folkvisor, handskrift
å Kungl. Biblioteket (i det följande utmärkt med S.-HC.)
förekommer följande af prof. SÄVE från Helsingland meddelade
hornlåt, i hvilken björnen införes talande:
1) I FALE A. BURMANS dagböcker, förda under resor i Jämtland
åren 1793-1802, förekommer följande anteckning: »Björnar infinna sig
somliga år på dessa ställen ock göra mycken skada. I Alsen ock
Offerdal skickas vid sådana tillfällen bud efter en finne, Rödskägggubben kallad. Han kommer då dit ock säges ofelbart kunna afvisa
djuren, för hvilket han uppbär en liten afgift af hvar bonde. En sådan
Härjedals-lapp, som likaledes afvände odjur, böd ut sin konst för 36
d:r.» Längre fram ändrar BURMAN uppgiften om den trollkunnige mannens börd därhän, att han var från Värmland. Till Jämtland hade han
kommit såsom salpetersjudare.

24

NORDLANDER, KBODVÄSENDET I ÅNGERMANLARD.

V. 3

Blisterpipor 1 ock fingerhorn
låta mig väl uti öra;
tjutlurar (näfverlurar) ock tjuthorn
köra mig långt bort i myra.

I Åsele lappmark (Vilhelmina) klagar björnen: »Säljpipor
ock björnflo locka mig hit, men långlurar ock bockhorn skrämma mig långt upp i fjället».2 För att skydda boskapen för björn
ock alt annat ondt säges äfven offer hafva skett. På Styrnäs-skogen nära Stekpannbäcken finnes ett stenröse, som kallas
Offerkista ock skall hafva uppstått därigenom, att små stenar
kastats dit till boskapens skydd. Enligt uppgift skall ett
sådant röse ock finnas i Ödsgårds by i Edsele s:n. Högen
kallas Offerröse ock säges hafva uppstått på det sätt, att vallhjonen, när de lyckligt kommit hem från skogen, hvarje kväll
kastat dit en mindre sten. I en närliggande fors valde de
därför små släta, runda stenar. En trollformel, de s. k. björnola,
bar ock brukats till skydd mot björnen.
»I vårfjället blifva de», säger BODING, »tils gräset utmanar
lian; men i höstfjället till dess säden äskar hjälp.» När slåttesanden är inne, flyttar man ur bodarna, emedan man under
höbärgningen behöfver all mjölken ock stintornas hjälp. En karl
begifver sig då till bodarna för att hjälpa fäbodpigan att flytta
hem med boskap, afvel ock husgerådssaker. Stundom begagnas härvid häst, hvarpå man klöfjar. Allmogens uttryck
härför är att »bodföra hem», bufra hinj. Härvid går det
muntert ock festligt till. Man gör sig nu ett godt mål af den
mjölk, som tiden ej tillåter att behandla på vanligt vis, ock
kokar flötgröt, gröt af flötor (grädde). Vi låna beskrifningen
på denna från VASENIUS. »Utaf flötor», yttrar han, »plägar
en del goddagspiltar för läckerhet skull koka gröt, som kallas
fiötgröt. Konsten härtill är icke besynnerlig: Utan att flöterna
Blisterpipor kallas sådana barkpipor, som i saftiden om våren
göras af åtskilliga sorters pil, Saliv, hvaraf en art, 8. pentandra, i Helsingland kallas blister. Pipornas namn beror väl också därpå, - att
ljudet liknar hvisslande med munnen, i Helsingland blistra.
Hos LINDHOLM finnes s. 26 följande variant:
Harpor ock pipor det lyster mig att höra,
stutar ock lurar 'de rifva i mitt öra.
Stuten är ett blåsinstrument liknande luren, men kortare ock med
sträfvare ton.
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kokas ock omröras, till dess de blifva lagom tjocka. Men
detta är nog magstarkt att lägga på läppen, därför måste
litet mjöl vispas däruti, då han väl blifver en kostelig ock
dyrbar rätt; men intet vill jag råda någon äta mycket af
denna gröten.» Ett uttryck för den rika tillgången på mat
har man ock uti det i Härjedalen förekommande ordstäfvet
Föft i julom å senast i buom ä likens. I Fors har man sagt,
att den sista dagen i buom sko vara som första dagen i
julom.
Efter fjorton dagar eller tre veckor flyttar man åter till
bodarna, men då äro pigorna ej alltid så glada i hågen. Höstmörkret ock regnet göra det många gånger dystert ock kusligt. Dock tar glädjen ut sin rätt äfven nu. När fäbodpigorna
varit i bodarna så länge, att man kommit i ordning med boskap
ock mjölk, få de någon söndag besök af byns unga husbönder
ock matmödrar, som nu samtidigt infinna sig till gästabud.
Visserligen kallas denna dag på somliga ställen storsöndagen,
men det vore större skäl att så benämna den därpå följande
söndagen, som i samma trakter kallas lillsöndagen. På vissa
ställen kallas den senare också stordagen eller storhäljen. Den
dagen äro byns unga gossar, bondsöner ock drängar, flickornas gäster, ock då plägar det vara lif ock rörelse på fäbodvallen. Att ej få gå med dit vore en stor olycka. Den näst
äldsta gubben i Multrå s:n berättade för några år sedan, att
när han tjänte dräng i Boteå, hade han jämte andra ynglingar
en lördagskväll gifvit sig på väg till bodarna, men när de
kommit ett stycke till skogs, fingo de höra skallet af en
bärjhunn, bärghund d. v. s. en hund som tillhör vättarna.
Obetänksam som ungdomen alltid är, härmade han hundens
läte; men det nöjet stod honom dyrt. Några minuter därefter stötte han sin ena stortå så illa, att han för det svåra
blodflödet genast måste lemna följet ock vända om hem
till byn; ock så harmfull var detta, att han aldrig kunnat
glömma sitt missöde. Är någon af ynglingarna spelman, tager
han naturligtvis med sig sitt instrument. Därtill förse de sig
med brännvin, som i synnerhet var fallet, innan den ännu
af många gubbar prisade husbebofsbränningen upphörde. Vid
framkomsten till bodarna på lördagsaftonen undfägnas gästerna
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med kaffe ock smörgåsar, på hvilka ligger sötost, ost af länge
kokad, nysilad mjölk. Dessutom få de en spilkum mjölk, hvari
lägges rörost, som beredes på samma sätt som sötosten, blott
med den skillnad att man ständigt rör i mjölken, så att osten
blir smågrusig. Sedan tråder man dansen, hvilket för det
inskränkta rummets skull vanligen sker ute på fatodvallen.
Härmed fortsättes långt inpå natten, hvarefter den öfriga
tiden skall egnas åt hvila; men det blir icke mycket sofvet.
Har någon af gossarna sin fästmö i bodarna, är det gifven
sak, att de skola ligga tillsammans. Ett säggag har bland
allmogen samma betydelse som en promenad på tu man hand
bland fint folk. De andra ynglingarna vilja icke häller blifva
lottlösa, hvarför ett fasligt krig ofta uppstår om de öfriga
flickorna, i synnerhet som dessa vanligen äro färre än gästerna.
En slåttesand hörde jag om denna sed ett yttrande, som är
för betecknande för att förbigås.. Några flickor brydde en
annan vid namn Anna-Kajsa för en fästman, som var korporal
på Sånga mo. Anna-Kajsa var underlägsen i ordbytet, hvarför
en yngling kände sig manad att understödja hänne, menande
att de andra flickorna afundades hänne hedern att »blifva fru;»
äfven de skulle säkert önska blifva korporalsfruar, om blott
de kunde. Uppmuntrad af understödet, drog Anna-Kajsa nu fram
sitt grofva artilleri: »som dä ä vä (med) a Jan Ols Erika»,
menade hon, »så nog fo (får) hon tige. Då oggdommen va
sö i boern, fekk alle stinter sägglag, män inte hon: å dä
hadde na, för dä hon va så föskrättjelikt snål (på förtäring)».
Hela söndagen stanna gästerna kvar, roande sig på allehanda sätt. Somliga pröfva sin styrka genom att lyfta stora
stenar eller stockar, draga slätkäpp eller fingerkrok, brottas
1. dyl., andra visa sin fyndighet i lekar af flere slag; ännu
andra spela kort, väl endast undantagsvis om penningar. Dessutom hitta de på alla möjliga upptåg. Vid en storhälj i
Boteå roade sig pojkar ock stintor efter vanligheten långt fram
på natten. Då det vardt mörkt, kom någon på den tanken
att skaffa upplysning genom att binda näfver ock kåda i trädtopparna samt tända eld därpå. Försöket lyckades ock lände
ungdomen till stort nöje. När elden slocknat, gingo alla till
sängs. Men det ville ej bli lugnt därute; ock när de öppnade
dörren, sågo de klart lysande eldar i trädtopparna såsom nyss.
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Nu blef det allvar i stället för skämt. När elden slocknat,
gingo alla till sitt, öfvertygade om att de med sin lek på
något sätt stört de underjordiska, som nu på detta sätt
visat sitt misshag.
På söndagskvällen eller rnändagsmorgonet är helgen slut
ock kommer ej åter förr än efter år ock dag. Äfven om man
vid dessa tillfällen ser prof på ungdomlig tanklöshet ock ystert
själfsvåld, är det dock en glädje att kunna intyga, att plumpheter i 'ord eller åthäfvor höra till undantagen. Slagsmål
förekomma sällan eller aldrig, så framt ej pojkar infinna sig
från någon annan fäbodvall, då de vanligen äro mindre välkomna, åtminstone af gossarna på stället. Gudmundrås- ock
Högsjö-pojkarna hafva pröfvat mången härd dust med hvarandra mer än en storhelg.
Det är klart, att dessa högtider ej kunna aflöpa utan att
känbart invärka på smörbyttan. En sagesman, som deltagit
i en sådan fest i bodar tillhöriga Önskans by i norra Ångm.,
berättade, att på de 15 kokhusen kommo icke mindre än 43
manliga gäster, som utan fråga togo för sig hvad som hälst
utan afseende på ägare. Då pigorna dessutom öfva gästfrihet
vid många andra tillfällen, händer det, att matmödrarna stundom finna afveln väl liten. Om en gammal bonde ock riksdagsman i norra Ångm. berättas det ock, att han plägat -nämna
tre onda ting, för hvilka han brukade bedja Gud bevara sig,
ock dessa voro: torparne, getterna ock fjällpigor n a.
Men flickorna få äfven andra besökande än de Dämda.
Finnes slåttesland i närheten af bodarna, kommer folk från
bygden för att slå. Vidare uppehålla sig timmerhuggare på
hösten i fäbodarna, hvilka besökas ock af personer, som söka
efter bortkomna kor, getter, får eller hästar. Förr i tiden
sägas fäbodpigorna ofta fått mottaga äfven andra föga välkomna gäster, s. k. römmarer eller rövarer. Härmed menades
förrymda fästningsfångar ock andra stigmän, som uppehöllo
sig i skogarna ock lefde af att stjäla ock råna. Höstmörkret
ock det långa afståndet från människor lemnade dem tillfälle
att af de värnlösa kvinnorna tilltvinga sig hvad som hälst.
Det skall ej harva varit ovanligt, att de under de gröfsta
hotelser nödgat de uppskrämda kvinnorna att duka upp sin
bästa mat ock äfven att fylla deras ränslar samt
ock detta
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ansågs som det värsta af alt — lyfta bördan på deras
rygg. Man säger, att uttrycket löfte bola på tjyven, lyfta
bördan på tjufven, skall vara kommet härifrån. Ännu fortlefva många sägner om sådana rånares illbragder.
I bodarna höllo jäntorna en gång på att koka mesost som
vanligt. Det var på blanka förmiddagen, solen sken, ock det
var alldeles lugnt ock stilla på vallen. Flickorna voro alla
inne i sina kokhus utom en, som stod vid kokstaden ock
rörde i vasslan. Innan hon viste ordet af, stod där en stor,
grym karl midt emot hänne på andra sidan om grytan.
God dag, flicka! hälsade han med grof, hemsk röst.
Godagen! svarade hon som vanligt, men inom sig var hon
mycket rädd vid hans åsyn. An värre blef hon till mods, då
han drog fram en stor knif ur slidan ock visade den för hänne.
— Ha du nänsen (någonsin) sett blapkare kniv? frågade han.
— Ha du nänsen tjänt hetare blanne (vassla)? svarade flickan,
i det hon tog slefven full med tjock, kokande vassla ock
kastade rakt i ögonen på römmaren. 1 Ock han till att skrika
ock råma! Hans kamrater hade stannat i skogsbrynet för att
vid gifvet tecken infinna, sig till gästabudet; men när de nu
hörde sin medbroders jämmerrop, trodde de, att karlar funnos
i bodarna ock gripit denne. De flydde åt skogen, alt hvad
tygen höllo, lemnande den sårade i bodarna. Flickorna sände
nu bud till bygden, ock karlar kornmo därifrån samt fängslade
honom. Sägnen förekommer i flere artförändringar. Enligt en
uppteckning från Edsele hade rånaren vid ankomsten dragit
sin värja, yttrande: Si du, va atomn varje jä före? Därtill
1) I Jämtland har jag upptecknat en variant enligt hvilken händelsen tilldrager sig i ett kvarnhus. Röfvarens roll innehas af kvarngubben d. v s. näcken. Så är ock fallet i en artförändring, som finnes
hos A. FAYE, Norske folke-sagn, Christiania 1844, uti sägnen om
Grim eller Fossegrim. När Fossegrimen (= vår strömkarl, näck
ock i landsmålen kvarngubbe) blif vit retad af en mjölnare, uppenbarar
han sig för mannen, hvilken som bäst håller på koka beck i en gryta.
Grimen var mäkta förgrymmad ock gapade hemskt. Nedre käken nådde
till tröskeln ock öfverläppen öfver dörren. »Har du seet saa stort
Gabendes?» sade han till mannen. Men denne fattade den sjudande
beckgrytan ock slungade hänne in i det hiskliga gapet med de orden:
»Har du smagt saa hedt Kogendes?» Vrålande tog kvarngubben till
flykten.
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svarade flickan under samma åtbörd, som nyss nämdes: Vell
du tjänne, hore (huru) het'n mese jä röre? I Fors har jag ock
upptecknat samma sägen, men med den skillnad, att stigmannen visat flickan en från ett lik afhuggen hand under yttrande:
Si du, va möbel ja före? — Si du, va välig (välling) ja röre?
skall flickan då hafva svarat.
Stundom nöjde sig dessa skälmar ej med att roffa till sig
mat; det berättas äfven, hurusom de tvungit flickor att följa
sig dag ock natt. I Långsele s:n vardt en piga tagen af
röfvare ock tvangs att följa dem, bärande deras tunga bördor,
så att hon fick sår på axeln. Om nätterna lågo de på båda
sidor om hänne ock på hännes kläder, så att hon icke kunde
rymma från dem. Hon låtsade följa dem ganska villigt för
att därigenom insöfva dem i säkerhet ock på så sätt bereda
sig tillfälle att fly. Hon lyckades också slutligen. En gång
hade hon sin ena sida fri, men vid den andra sof en man på
en flik af hännes kofta. Nu tog hon fram en sax, som hon
dolt undan, klipte löst stycket ur koftan ock tog till flykten.
Hon sprang alt hvad hon orkade, men snart hörde hon röfvarne i hälarna efter sig. Hon dolde sig då på sidan om
vägen under en kullfallen gran, men röfvarne fortsatte sin väg.
På det sättet blef hon åter fri.
Äfven andra dylika öfverlemningar finnas (jfr bilagan s. 40).
I Multrå hörde jag en gammal gumma, som i sin ungdom varit
fäbodpiga, uppgifva namn på personer, som våldgästat fäbodarna.
En nämdes Tjyv-Gottfre, Tjuf-Gottfrid, en annan från Ytterlännäs hette Tjyv-Päll-Mo, Tjuf-Pelle i Mo, en tredje hade
det besynnerliga namnet c14nsida'. För blott tio år sedan
hade man i Solefteå-trakten tillfälle att se, med hvilken fasthet skräcken för römmare var inrotad i folkets föreställning.
På våren kort före bodförningstiden hade någon i skogen sett
en misstänkt person, som antogs vara en sådan stigman. Snart
fick man äfven från andra håll höra detsamma, ock när den
ena historien aflöste den andra, blef skräcken så allmän, att
det mötte svårigheter att den sommaren få fäbodpigor.
I en redogörelse för fäbodväsendet i Ångm. får man
icke lemna vättarna ur räkningen, ty med dem har man trott
sig här komma i mångfaldig beröring. Uti uppsatserna Om
trolldom, vidskepelse och vantro hos allmogen i Norrland ock
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Mytiska sägner från Norrland (uti 11:te ock 14:de häftena af
Svenska fornminnesföreningens tidskrift) har jag meddelat ett
ock annat härom. Bland V. E:S Helsing-esägner (i denna tidskrifts 1:sta band) innehåller T roll brud en, s. 233 o. f., åtskilligt, som hör hit. Uti R. DYBECKS Svenska vallvisor ock
hornlåtar, Sthm 1846, finnes ock en uppsats med öfverskrift En
blick i vallskogen, hvilken mycket sysselsätter sig med vårt ämne
samt innehåller sägner om vättarna (i Jämtland kallade jordbyggare) ock deras flyttningar från Halåsberget i Lits s:n till
Rismyrbobacken i Häggenås s:n. Härvid hade de en gång i
ett fähus i Nordanåsens by lemnat efter sig en ko som belöning för godt hvilställe ock vänligt bemötande.
I bodarna hände en gång, att kopiss nedträngde från ladugården till vättarnas underjordiska bostad. När gumman på uppmaning af en vättkvinna flyttade om sina kor, fick hon till tack
härför en vättko; ock sådana gifva långt mera mjölk än vanliga.
Icke blott såsom skänk, utan äfven genom byte få människor
vättkor i sin ladugård. Vättarna vandra ofta med sina hjordar
från ett ställe till ett annat. I Långsele-bodarna säg man ofta
från vallen, huru vättarna i fred ock lugn bodförde, ock deras
stora, präktiga kor buro mjölkbyttor på hornen. I Hjälta
fäbodställe hörde nian ock vättarna flytta utan hinder, men
en gång stängdes deras väg. En piga hade huggit ved ett
stycke från bodarna, men i glömskan lemnat yxan på stället.
Jäntorna hörde nu en lång tid vättkornas skällor i bärget ock
förstod°, att korna ej kunde komma fram. De undrade länge,
hvad som kunde vara i vägen, men till slut kom pigan i håg
sin yxa. Hon letade strax igen hänne, ock genast tågade
vättarna förbi med sin hjord.
En 11-årig gosse i Ede, Fors' s:n, hade en lördag tillika
med några jämnåriga barn, gått till Västansjö fäbodar att
gästa. När barnen på söndagsaftonen lekte ute, försvann
gossen, utan att man såg hvart. När han kom till rätta, omtalade han, att han ej viste något af, förrän han kom in
i en rödmålad byggning. Därinne voro två gamla hjon, man
ock hustru. Gubben satt ock hvässade en knif, ock gumman sysslade vid spiseln. När gossen kom in, gick hon
till ett skåp ock bredde på en duktig smörgås samt räkte
denna åt gossen. På den tiden var det brukligt, att när man
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tog något ur en annans hand, säga guse lan! (Guds lån), ty
därmed afvändes all trollskap, som kunde vara förbunden med
gåfvan. När gossen nu tog emot smörgåsen, sade han detta
ord af gammal vana, men med den värkan, att smörgåsen föll
ur händerna på honom ock han själf befann sig på blinken
på en bar backe en fjärdedels mil från bodarna. När folk
funno honom där, sökte han springa undan, men upphans ock
fasttogs, hvarvid han skalf som ett löf. Detta var en sannfärdig
händelse, försäkrade den åldrige berättaren, ty hans moder
hade sett alt sammans.
När man på vanlig tid flyttat ur bodarna, äro vättarna
färdiga att i stället flytta in, ock man har sett, huru de strax
efter bodförningen hemåt burit stora bördor ved in i kokhusen. Väl inflyttade stanna de kvar under återstoden af hösten
ock långt fram på vintern, kanske ända till dess människorna
följande år komma åter. När karlar äro i skogen på jakt
ock fiske samt därvid, såsom ofta sker, under nätterna lägga
sig i något kokhus, händer det ej sällan, att de blifva störda
på ett eller annat sätt. Än knäpper det i knutarna, än slås
dörren upp gång på gång; stundom komma vättar af ena eller
andra könet in i kokhuset ock önska värma sig eller bedja
om mat. En gång hände det, att timmerkörare, som lågo på
ett fäbodställe, icke fingo någon ro om nätterna. Till sist
fingo de en kväll se en likkista bäras af flere män ock ett
liktåg följa därefter. Det var tydligen vättar, som begrofvo
någon af sitt stånd.
Sina kor locka vättarna så vackert, att det är lust ock
fröjd att höra det; ock jag har hört kvinnor på det bestämdaste förklara, att de lärt sig konsten att koke af dessa. Uti
Norrländska husdjursnamn (i Sv. landsm. I, s. 429) meddelas, en
sådan låt, som skall hafva brukats af jordbyggare i Oviksfjällen i Jämtland. Orden äro:
Ko Lynne,
ko Tjynne,
ko Hälabo,
ko Tjälabo,
ko Läggspenafärna! 1
1 ) I Värend och virdarne af G. 0. ETwritN-CAvArnus, 2 d. Sthm
1868, finnes en utförlig framställning af trollen såsom herdefolk, i
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Till samma melodi har jag i Multrä upptecknat följande
variant:
Ko Linne,
ko Tjinne,
ko Dalaros,
ko Spelaros,
ko Lånspenaföte!
Linne af lind, Tjinne af kind ock Spela-ros af spela + ros
äro ännu brukliga konamn, kanske ock Dala-ros af dal + ros
Namnen Lågg-spena-färna ock Lån-spena-fiSte äro okända, och

sista sammansättningsleden i det senare förefaller oss dunkel.
För lång tid tillbaka skall man i Fors hört vättarna locka
sin boskap med dessa ord:
Kille Åla,
kille Ståla,
kom Linna,
kom Tjinna,
kom Dalaros,
kom Spalaros,
kom Storspanagis'n!
Kille är ännu ett lockord till getter; åla ock ståla äro

namn på vättarnas getter. Det förra är att jämföra med gethvilken förf. s. 76 från Ås s:n i Jämtland meddelar följande artförändring af denna locklåt:
Ko Linne!
Ko Kinne!
Ko Dala-ros!
Ko Spala-ros!
Ko Långspala-ros!
Geta I
Från Vilhelmina i Åsele lappmark hafva två looklåtar meddelats
mig af serninaristen 0. P. PETTERSSON. De äro af följande lydelse:
Ko Hålann,.
ko Smålann,
ko Rannaros,
ko Hvit-mella-horna
å stor Gravelins oksen!
Gokkä, Ellä,
Lina, Bällä,
Eldfot, Stjärnä, Röta, Stöta, Häramora å a Stjärne, som
himmä var.
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namnet Ål-dokka (se nämda uppsats s. 412); det senare, som väl
kommer af stål, är kändt. De följande fem namnen tillkomma
kor. Sista leden i Stor-spana-gis'n är best. sg. af subst. gris,
som i smeksamt tal blir gis.
Ännu en annan i Multrå upptecknad locklåt af samma
ursprung har följande lydelse: kom kossan, kom diglan, båZa
daZom!» d. v. s. kommen kossorna, kommen »dinglorna» bortur
dalarna! Hos LINDHOLM uppgifves s. 13, att vitra låtit se sig
åtföljd af fyra kor, dem hon lockat sålunda:
Åra
Nir

r

•

Ko Lin-de,

g

•

ko Kin-de,

g

å

5 5
ko Skäl-le-ko,

U1
ko Sjette!

På tal om vättarna bör ock nämnas, att mankönet bland
dem berättas hafva godt tiga till fåbodpigorna eller vallflickorna
ock trakta efter att få ingå äktenskap med dem.
En flicka vallade kor i skogen ock hade ingen gätkamrat.
Hon råkade då ut för en vättkarl, som var mycket efterhängsen
ock promt ville, att de skulle gifta sig med hvarandra. Hon
hade ingen lust till det, men ändock kom han till hänne
den ena gången efter andra ock var envis som ett syndastraff.
Till slut viste hon icke, huru hon skulle varda fri från
honom, ock för blyg var hon att i bodarna tala om, huru det stod
till. Men så hittade hon på ett godt råd ock tänkte lura vätten.
När han därnäst kom, gjorde hon sig mycket vänlig emot
honom ock bad honom hjälpa sig. En ko är viterreen, 1 sade
hon, ock jag varder aldrig fri från oks-trollet. Inte annat!
tykte vätten; det skall nog bli bra. Ock så lärde han hänne
att taga tifvelbast ock vändelrot ock binda detta på den ko,
som vättoksen ville åt.
Jäntan gjorde, som vätten sagt, ock skaffade sig både
tifvelbast ock vändelrot, men hon band det icke på kon
utan på sig själf, ock därefter kunde vätten ej komma i närheten af hänne. Men hon hörde, huru han sprang i bärgen
1) Vätt-riden säges om en ko, som tros hafva parat sig med en
af vättarnas tjurar.
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samt ropade ock klagade: Tivelbast å vändelrot' driv mäg
lagt beda lot'n! (tifvelbast ock vändelrot drifva mig långt
från löten, trakten).
Vättarnas kor sälla sig esomoftast till vallhjonens boskap.
För några år sedan samtalade jag med en gammal kvinna vid
namn Helena, efter sin bostad kallad Helena Hagabacken, om
ett ock annat, hvarvid talet äfven föll på vättarna. Sedan vi
skilts åt, fick jag bud från hänne, att hon glömt att tala om
en händelse, för hvilken hon själf varit ute. Hon hade därför
bcdt en skräddares hustru att teckna upp denna ock lemna
mig berättelsen. Så skedde, ock jag afskrifver här brefvet
ordagrant!
»1837 i höstboern. Jag satt ock lagade mina näfverskor
på en tufva'l Mångrafs 2 Långmyra på fäbomarken, ock så fick
jag se en ko, som var bredvid mig, ock hon var ljusröd till
färgen ock grann ock vacker, ock hon var grannare ock
vackrare än a Grannros 3 vor 4, tå 5 det hon hade horna; ock hon
syntes vara nymjölkat. Kon var till mig två gånger; andra
gången tänkte jag: den här granna kon om hon följer mig,
så tag jag ock bjese 6 na däri mitt föngs; 7 ock så försvann
a från mig. — Helena Mäler.»
Man ser häraf, att mycken vantro ännu rör sig omkring
fäbodarna. Där är ock rätta stället att få reda på vidskepliga
handlingar till boskapens skydd mot onda människor. När
korna under vintern stå inne i ladugården, äro de ej så lätt
åtkomliga för ovänners trollkonster, men, fäbodarna äro de så
mycket mer utsatta därför. Ännu tror en ock annan gumma,
att snikna grannkvinnor kunna »hafva nyttan af hännes boskap»
eller »stjäla hännes smör» (båda uttrycken förekomma i trolldomskommissionens protokoll), så att hon får mycket litet
mjölk ock den obetydliga grädden ej blir smör vid kärning.
Snikna kvinnor tros nämligen kunna sända sin mjölkhare
(här bära eller bjära) att dia andras kor ock bära mjölken
till ägarinnan. Jag kände två torparhustrur i min hembygd,
Tivelbast =-- Daphne mezerunz L., vändelrot =-- Valeriana L.
— Varianter finnas i de nämda uppsatserna i Sv . fornminnesfbreningens
tidskr.
3) är namnet på en ko. 4) vår. 5) utaf [det
2) by i Multrå.
att. 6) fäster [hänne. 7) fähus.
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hvilka beskylde hvarandra härför, ock var °vänskapen dem
emellan så stor, att de sades mer än en gång kommit i
lufven på hvarandra. Kanske är det med tanken på sådan
trollskap, som BURMAN gjort följande anteckning: »gamla pigors
öde [är] att träta i fjällbodar.»
I huvvelboern syssla flickorna på lediga stunder med sömnad. Af det blaggarn ock lärft, som väfts under våren, sy de
nu särkar ock skjortor åt sig själfva ock de hemmavarande.
Därtill kommer annan nyttig sysselsättning såsom karda ull
eller sticka strumpor. När fullvuxna kvinnor valla boskapen,
ser man dem ofta gå i skogen, arbetande på sin strumpa.
På hösten hafva stintorna ej så lugnt ock stilla som under
försommaren. Ligga höstbodarna ej på längre afstånd från
byn än en eller halfannan mil, måste flickorna icke blott fullgöra sina vanliga åligganden, utan äfven emellanåt tidigt på
morgonen begifva sig till bygden ock hjälpa till med de hemmavarandes arbeten t. ex. vid brygd ock bak. Särskildt kommer
detta i fråga vid skördeanden. Fäbodflickan skall då först
mjölka ock lösa sina kor samt sila mjölken. Sedan har hon
att tillryggalägga en ofta milslång skogsväg, mången gång
med börda på ryggen; ock framme bör hon vara så tidigt på
dagen, som skörden börjar. Då duger det icke att gå å dra
bena. Klofsta-boern beräknas ligga en mil från själfva byn,
men detta afstånd har icke hindrat matmödrarna att fordra,
det flickorna skulle vara hemma redan kl. 7 eller 8 på morgonen. Väl hemkomna, få de ej egna många minuter åt hvilan.
Så fort daggen blåst bort, börjas skördearbetet, ock pigan får
då taga upp säden, ta opp, efter drängen. Detta är långt
ifrån något latmansjära, arbete för lat människa. Sedan hon
så arbetat i sittanletes svett till omkring kl. 6 på aftonen,
kan husbonden eller matmodern säga som så: Dä ä no bäst,
du ta å gå nu, Karee Ock af bär det. Aftonvarden får hon
icke äta i frid ock ro bland det öfriga skördefolket. Skulle
hon röja sådan »lättja», skulle säkerligen skarp tillrättavisning
ej uteblifva. Annat har hon att tänka på. Sedan hon samlat
ihop bröd, grötmjöl, strömming, salt o. dyl. samt bundit alt i
mesen, ger hon sig af, under vägen förtärande sin aftonvard: Personer, som söderifrån flyttat till Norrland, pläga
förebrå infödingen hans tröghet ock mena, att denna bäst
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visar sig i hans tunga, sena gång. Jag har också hört »gamla,
trygga» norrländingar, som besökt hufvudstaden, uttrycka sin
förvåning öfver den raskhet, hvarmed man där går, ock det
på de hårda gatorna. Där gingo de icke ock räknade stegen,
hette det; där kunde det blifva någon ting gjordt för dagen.
För min del tror jag, att norrländingen uträttar lika mycket
som någon annan. Orsaken, hvarför han förefaller långsam
ock trög, ligger däri, att han icke bråskar i onödan. Gäller'
det, då kan äfven han vara lätt på foten. Tviflaren skulle se
vår fäbodflicka, där hon nu efter så mycket arbete skyndar till
bodarna! Milen — därtill en näverskomil — går hon på
halfannan timme ock ger sig icke ens tid att rasta på hvilstenen.
När hon kommer fram, har hon att mjölka korna samt
sila mjölken. När det är gjordt, får hon lägga sig, ock efter
en så väl använd dag somnar hon på ögonblicket. Skulle
det se ut att blifva vackert väder följande dag, kan det hända,
att hon äfven då måste gå på bygden ock fortsätta skörden.
Ligga bodarna några mil från byn, kan sådant hemarbete ej
komma i fråga. Ur fäbodpigornas synpunkt är det därför en
fördel, om bodarna ligga mycket långt från byn.
I höstbodarna stanna bönderna öfver hufvud taget till
Mikaeli, då boskapen föres hem ock släppes på bete å byns
inägor. Detta kallas att släppe in i åkern. Inrösningsjorden
är med gärdesgård, åkerhagan, skild från skogen ock likaledes genom fenshagan från angränsande byars inägor. Sedan
de med råg sådda trädena inhägnats, få kor, getter ock får
beta hvar som hälst utan afseende på jordens ägare. Vaktare
äro nu icke af nöden, så framt man icke har getter. Dessa
respektera just icke gärdesgårdarna, 2 om än aldrig så höga,
hvarför smärre barn pläga följa dem ock se till, att de icke
göra ohägn på rågåkrarna. Dessa vallhjon sägas jete in i
åkern ock kallas himjetarer. Detta göra är mycket lättare än
att gå vall i stora skogen, i lanmärka, men också mindre
Dryg mil; eg. så lång väg, som ett par skor af näfver hålla.
SCHISSLER omtalar, anf. st. s. 56, ett bruk att klippa af svansen
på månadsgammal killing för att göra honom oförmögen att flöja öfver
gärdesgårdar.
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ärofult. Att sålunda släppa boskapen på gemensamt bete i
åkern börjar nu mer ock mer komma ur bruk.

Då fäbodarna legat på en, två eller flere mils afstånd från
bygden, har det, åtminAtone efter forna tiders uppfattning,
icke kunnat Pina sig att med häst ock släde forsla hem den
gödsel, som där samlats under somrarna. Om man velat draga
nytta däraf, har det ej kunnat ske annat än i närheten af
bodarna. Nödvändigt måste man då hafva fallit på den tanken
att invid dessa gripa sig an med nyodlingar. Att bryta upp
rötter ock stenar samt hacka ock plöja kräfde dock för mycken
möda, för att man genast skulle taga i tu därmed. Man
nöjde sig med att nödtorfteligen röja undan skogen ock förde
sedan gödseln på den obrutna marken, ock fick på det sättet
ett eller par lass hö för ringa möda. Så sker ännu i Härjedalen, hvilket landskap i flere afseenden ger oss en bild af
äldre förhållanden. Exempelvis må nämnas, att bönderna i
Älfros s:n hafva sina viktigaste fäbodar i en långt bort liggande
skogstrakt, kallad Kälen. På vallarna hafva de här hvar
sina små höbärande gärden, dem de gödsla med den fallna
spillningen. Vid Olsmässan, i dessa trakter en stor högtid,
draga bönderna hit man ur huse ock mäja höet, som sedan
under vintern föres hem i skrindor.
Liknande har förhållandet varit i Helsingland. För detta
landskap delar SCHISSLER ängarna i tre slag. Till det första
för han dem, som ligga vid floder ock sjöar, andra slaget
utgöres af hårdvallsängar, det tredje är »slåtter, som ligga
långt bort uti marken (= skogen) ock merendels uppå de
ställen, hvarest de hafva sina fäbodar. Dessa äro ej annat
än uppdikade ock uppröjda myrar ock kärr, dem de göda med
sin fäbodgödning ock få uppå desamma ganska godt ock mycket
hö.» Sedan hafva dessa odlingar småningom förbättrats ock
vidgats, i synnerhet i de bodar, som ej legat alt för långt
borta från bolbyn; ock så hafva de s. k. bolanden uppstått.
1 Delsboa illustrata, Sthm 1764, nämner LERZEUS, att »mest
hvarje bonde måste hafva tre bås för hvarje ko han äger:
första båset på själfva bostaden, andra båset i bolandet,
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tredje båset på fäbodvallen.» Efter vistelsen å dessa ställen
delas sommaren i tre delar:
första skiftet: till medium af juli, då korna gå vall;
mellanskiftet: då korna vid pass fjorton dagar gästa vid bolandet;
sirskiftet:
då korna föras »till vall igen»; ock här stannar
bonden till Mikelsmäss.
Dessa uppgifter stämma öfverens med dem, som lemnas
i Ordbok blver allmogeord i Helsingland, Hudiksvall 1873. Här
säges s. 46 mellaskift, subst. fem., vara tiden mellan slåttern
ock skörden, eller egentligen tiden mellan kreaturens första
ock sista vistelse på fäbodvallarna, mellan förskifta ock serskifta. Bolandens bås motsvara således sommarfögsa i Ångra.
Vid de förra har man korna under slåttesanden vid pass fjorton
dagar alldeles som i de senare; bolandsgården ligger vidare,
enligt SCHISSLER, 1/2 å 1 mil från mangården liksom sommarfähusen på gränsen mellan in- ock 'afrösningsjorden. Många
sådana boland hafva under tidernas lopp med tilltagande befolkning blifvit stadigvarande byar ock ersatts af nya bodar i
de stora skogarna; men enligt WIDMARKS beskrifning (8. 100),
befinna sig ännu många boland i ett öfvergångsstadium mellan
fåboland ock bolby, i det de endast tidtals bebos af ägaren.
Nämda ordbok öfver helsingemålet upptager ock för bo- eller
bulann betydelsen af »ett bebygdt jordland på socknens utkanter, hörande under ett hemman fram på socknen.» Bolanden synas sålunda i det närmaste hafva upphört att vara
vistelseort för boskapen under en del af sommaren.
Benämningen boland kar funnits äfven i Ångm., men är
väl försvunnen ur det nu talade språket. I Styrnäs finnes
en slått, som kallas Bolanshägn, ock BODING anför ordet
såsom här brukadt. »Lågestiden, i yttrar han, gå fjällbyamännen i skara till skogs ock fälla skogen, där de skola
svedja, men blott till hälften; det öfriga får blåsa ned. Andra
hufveln härifrån gå de åter till skogs ock afbränna hvad de
kunna samt så sedan hufvelråg. Våren efter, sedan de denna
svedja skurit hafva, som kallas skara, vål 1. valfälla, söka de
1) »Låge 1. lågi kallas tiden från vårdagjämning till dess åkerbruket
börjar ock räcker således till Eriks dag; men tiden därifrån till höanden får heta hufvei.»
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upp allehanda smått uppå landet kvarliggande såsom kvistar,
småved ock annat, som de mäkta lyfta, bära det ihop i vissa
kasar, låta det torkas samt sätta sedan eld däruppå ock så
därpå råg andra gången. Denna gärning kalla de bo ihop;
landet boland ock rågen, som där fås, bolandsräg.»
Förf'. ställer således ej bolanden ock fäbodarna i sammanhang med hvarandra. Så sker ej häller hos RIETZ, som (s. 45)
för Västerbotten upptager ordet såsom betydande »ställe i
skogen, hvarest man fält trän ock brändt för att sedan odla
marken;» ock härleder det från bol n. gård med tillhörande
jord; eller fn. bu n. boskap, gård med tillhörande jord.
Säkerligen är denna tydning lika ohållbar som RODINGS; ordet
kommer af bod, fsv. bop, is!. b.d, hvarför man också i Hels.,
där man för fäbodar har formerna boer ock buer, finner
bolann jämte bulann (se nämda ordbok s. 6). Men ordet har
skiftat betydelse under tidernas lopp. Ursprungligen måste
det hafva betydt: land, trakt kring bodarna, sedan: odling
invid fäbodarna, ock slutligen: odling i skogen i allmänhet.
Uti nämda beskrifning framhåller WIDMARK, hurusom
Helsingelagens stadgande i Wiperbo-Balken XV utgjorde en
anledning till talrika fäbodars anläggande å allmänningarna,
ock bland de ställen, där de i stort antal, om ock sent, förekommo, nämnes Ödmorden. Innan nybyggare vågade anlägga
stadigvarande bostäder på den fruktade ödemarken, hade sex
socknar i Gästrikland ock Helsingland där sina fäbodar. Vi
hade ämnat här upptaga de norrländska byanamn, som genom
sin betydelse angifva, att ställena ursprungligen varit fäbodplatser; men när vi sammanförde dessa, blefvo de så många
ock tillägget så långt, att vi för denna gång måste afstå från
den tanken. Här upptagas i stället såsom nära förbundna
med fäbodväsendet några hornlåtar ock vallvisor.

Hornlåtar ock vallvisor.
1. Tusse lulle, lefver han än?
Tusse lulle lever han än?
Jo män lever han så.
Björken hon rugkar å vaggan hon går,
barnet har sovit alt sedan i går
uti sin lilla vagga.
Ångermanland.
Med dessa ord är följande sägen förknippad. En gosse
ock en flicka vallade kor från samma fäbodar. De fattade
kärlek till hvarandra, ock ett gossebarn föddes till värden i
djupa skogen. Vallflickan tordes efter detta icke gå till bodarna ock ännu mindre till bygden. Därför redde hon sig en
bostad i en bärgskrefva ock vårdade där sitt barn. Men maten
fick hon af gossen, då han om dagarna kom i skogen med
sina kor. När han kom till ett högt bärg, frågade han i luren,
om gossen lefde, hvartill flickan svarade ja ock tillade, att
björken, i byars krona hon inredt en vagga, runkade ock att
barnet i denna sofvit alt sedan gårdagen.
Artförändringar af sägnen ock visan finnas hos ARVIDSSON,
Svenska fornsånger, III: 507, samt hos DYBECK, Svenska vallvisor och hornlåtar, s. 10. Därjämte förekomma varianter i
denna tidskrift I, s. 429 ock i min samling af Svenska barnvisor
ock barnrim (i Sv. landsm. V. 5).

2. Tu lull i logen.
A.
Tu lull i logen
tolf man i. skogen!
Tolf män äro de,
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tolf svärd bära de.
Geta sve de,
sön vred de,
fehunden hängde de,
fehilten flängde de,
mej vill de med sej ta
långt nol ock öst under Dovre fjäll:
där växer ingen lök,
där galer ingen gök.
där skvittrer inga svala,
där ä ondt te bo ock vara,
ock kommen nu till hjälp en stor skare.
Värmland. BonGsTaöm.

Till loven,
tolf man i skogen!
Tolf man äro de,
tolf svärd bära de,
store oxen slagte de,
rnjölkekoa bränner de,
vallehunden hänger de,
mej vill de locka,
mej vill de pocka
långt bort i Dovre fjälla.
Värmland. BORGSTRÖM.

Tu lull Tove,
tolf man i skogen!
Tolf man ä de,
tolf svärd bär de,
bjellkoa binde de,
fehund hängde de,
fepilten sprängde de,
dn vre de,
geta sve de,
mej vill de med sig ta,
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som inga skor har på fota,
långt nol ock öst under det höga Dovre fjäll.
Där inga sola sken,
där inga svala skvittrer,
där inga lök växer,
där ä inte godt för små barn att vara.
Värmland. BORGSTRÖM.

Tilli toga
tålv man i skoga.
Sturoksen stungu dem,
ställkoa brundu dem.
Småfä föser dem
å mig vilja dem ock taga.
Dalarna. Mora.
En vallflicka berättas en gång hafva fallit i röfvarehänder,
under det hon vallade boskapen. Medan röfvarne stredo med
vallhunden ock slaktade korna, klättrade flickan upp i ett träd
ock blåste i sin lur samt underrättade därmed flickorna i
bodarna (eller folket i bygden), huru illa hon råkat ut. Af
visan finnas varianter hos ARWIDSSON, Sv. forns. 503-505,
DYBECK, anf. st. s. 3-10 ock i AFZELIUS Sagohäfder 2: 75
samt i Sv. landsm. V. 5.
En gumma från Dalarna (Mora) berättade, att här omtalta händelse skulle flinat i hännes hembygd i en skog, som
kallas tufskogen, ock att de tolf röfvarne gripits samt, aflifvade, begrafvits på Tjufholmen i Siljan.
Sägnen finnes på liknande sätt lokaliserad i Norge. Efter
en handskrift från 1743 anför L. H. BING i Beskrivelse over
Kong-eriget Norge, Kbhn 1796, s. 781-2, en variant, enligt
hvilken händelsen är förlagd till ett högt fjäll Tyveborg i
Nordrehoug i Ringerige. Här hade de tolf rånsmännen en
väl befäst borg. En af dem låtsades vara fästman till flickan,
ock det led mot bröllopet. Man rustade till det på bästa sätt,
men något silfver fans icke. Då utbad sig flickan att få gå
fram till bygden ock stjäla hvad som kunde behöfvas i den
vägen.
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Hon fick också gå, men väl hemkommen röjde hon mot
sitt löfte röfvarnes tillhåll, ock när hon återvände, utmärkte
hon med röda lappar vägen till nästet ock beredde därigenom
rånarne döden.
Hos FAYE, Norske folke-sagn s. 224 o. f. finnes en utförlig ock
väl berättad variant under öfverskriften Tirilill Tove og Tyvenborg. På luren blåste flickan, ehuru förgäfves, följande ord:
Tirrelil Tove
Tolv Mand i Skove,
Vesle Baana dmage de,
Buhund hxnge de,
Bjw1le Bua binde dem,
Store Stuten stinje dem,
Mej vii dem voldtae
Langt op under Fjeldet i Skove.
Enligt FAYE är sägnen lokaliserad äfven på andra håll.
I Drangedal hänföres sagan till Asjerfjeldet i Hemsö skog.
Flickan hette Asjer ock hännes husbonde på Hemsö Tove.
Älven i Trysild förekommer sagan. En hustru öfverfalles i
hemmet af röfvare ock underrättar sin frånvarande man därom med följande ord:
Tille, Tille Tove:
Tolv Mand i Skoge,
Bjeldkua binde de,
Stor-Oxen stinge de,
Gjelt-Pilten sprenge de,
Naut-Hunden hffinge de,
Mit Bu vil dem bortta,
Mei vii dem med sei ha;
Je har inte Skoa på Fotum,
Tove min!
FAYE har två andra uppteckningar från Norge. Ur
LANDSTADS Norske folkevi ser, Christ. 1853, s. 796, afskrifva
vi slutligen följande uppteckning:
Till lill Tove,
tolv mann i skogi!
Tolv mann vore dej,
tolv sverd bore dei,
store stuten sting° dej,
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bjöllekyri binde del,
burakkin hengje dej,
hjurdingen dengje dej,
sa hengje dej bjölla up i eit tre,
dej stela burt bondens bufe!
Till lill liten Svein,
svint til skogin, hjölp meg heim!
Fe vil dej burttaka,
meg vil det medhava;
ute er augad, sunt er kne,
armen af i olbogsled.
Enligt denna version timar detta i Telemarken. Den
öfverfallna flickan hade två bröder, Tov ock Svein, ock det
är till dessa som hon talar genom luren.

3. Låla ock låla mej.
Pet ena vallhjonet ropar det andra an på följande vis
ofta från den ena bärgshöjden till den andra:
Låla (Johannes) ock låla mej;
nu lålar jag!
Dröjer den andra att låla tillbaka, ropar den förste:
Är du för god att svara mej,
är jag för god att låla dej.
Nu lålar jag!
Om nu svar följer, återtager den förste:
Låla (Johannes) ock låla mej:
Tack ska du ha för du svarar mej.
Nu lålar jag!
Den andre svarar nu med samma ord, hvarpå den förste
frågar:
Hur står det till med dig ock ditt unga lif i dag?
Svar:
Jag tackar som frågar, jag står mig bra i dag!
Den förste ropar:
Ock tack ska du ha för det svaret du ga!
Dalsland. BORGSTRÖM.

Uti Svenska vallvisor och kornlåtar anför DYBECK s. 18
en liknande växelsång från Dalsland ock Värmland.
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4. Gick jag mig till lullebärg.
Gick jag mig till hillebärg,
där lullade jag så gärna.
Där tapte jag bort skällkosan min,
den kosan hette Stjärna.
Aspen bad mig springa ock kila,
linden bad mig sitta ock hylla,
ock björken lofte mig kvist ock kvast om kvällen.
Södermanland. 5.-HO.

I Uppland, där ofvanstående sjunges som vaggvisa, säges
4 r. Gullstjärna.
5 r. löpa lite. — S.-HC.

Jfr ARWIDSSON III, 508, ock DYBECK, Sv. vallvisor ss. 23, 24.
Flere varianter finnas i Svenska barnvisor (Sv. landsm V. 5).

5. Hej tulom tall.
Hej tulom tall!
Jag skull' gå vall
uppå den långa måsen.
Dagen var lång,
magen var svång,
lite la' mor i påsen.
Västmanland. 5.-HO.

Se DYBECK Sv vallvisor, s. 30.
6. Tu tuter i horne.

3)

Tu tuter i borne,
alle jetter uti kerne:
prästdränjen ätte 1
vä 2 fulle fammen vä tjäpper.
Ångermanland.
efter. 2) vid med. Getterna föreställas hafva kommit i prestens

kornåker.
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7. Kom följ mig till fitbodarna!
Kom fåZj 1 mä te feboan,
så ska du fo däg 'n ostmus, 2
StOFSten 3 te fotspännan 4
å mQsatuva 5 te huvvejqZ! 6
När en nu gammal man från Högsjö, Ångermanland, skulle
börja gäta, måste han ock lära sig tuta. En gammal jetartjäriB lärde honom då dessa ord.
1) följ. 2) = myl, se s. 14. 3) den stora stenen. 4) fotspjärn. 5) tnosstufvan. 6) hufvudgärd.
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