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»Häraf kan man förstå,» sade biskopen; »hvilka hemliga 
krafter ännu lefva kvar i böckerna, fastän tiderna försämras 
ock värden blir gammal.» 

Från Bologna omtalade han följande händelse, som tilldrog 
sig, medan han vistades där i staden. 

Han hade en vän vid högskolan, hvilken hade samma 
namn som han själf. Denne var från England. Ock för att 
skilja dem åt gaf man dem tillnamn i skolan, så att den ene 
kallades Johannes Nordmannus ock den andre Johannes Ang-
licus. 

Det hör till berättelsen, att på själfva domkyrkan i Bologna 
finnas två stora läjonhufvud med vidöppna gap, ett hufvud på 
hvar sida om ingången. 

Nu händer det en dag, att desse bägge skolkamrater, som 
vi nätnde, jämte flere andre gå ut ur kyrkan tillsamman. Ock 
just som de komma genom kyrkdörren, säger den engelske Jon 
till sin namne: »Det var något underligt, som kom före mig i 
natt: jag tykte, att jag gick den här vägen, ock just som jag 
kom i leyrkdörren, fick det ena läjonhufvudet lif ock bet af mig 
högra handen. Säg mig nu, käre broder, hvad detta skall be-
tyda! Ty I nordmän förstån eder ju väl på drömmar.» 

Broder Jon tycker, att det var ett underligt förebud;  men 
svarar likväl endast med det vanliga ordspråket, att drömmar 
fara som strömmar. 

Sedan gå de ett slag rundt omkring kyrkan ock tala om 
ett ock annat mellan sig, hvarefter de åter stanna vid kyrk- 
dörren. Just som de ämna gå in igen, räcker den engelske 
Jon ut sin högra hand ock pekar med fingret in i gapet på 
det ena läjonet, i det han säger: »Det var det här samma läjo-
net, som jag i natt tykte bita handen af mig.» 

Ock i samma ögonblick, som han säger detta, tumlar han 
omkull på stenläggningen, liksom hade han fått ett slag, ock 
strax därefter var han död. 

Men då nu flere personer undersökte, hvaraf denna be-
synnerliga bråddöd kunde komma sig, fann man, att in i den 

Sv. landsm. V. 6. 	 7 
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tnörka [tåligheten i läjongapet hade krupit en huggorm af den 
art, som heter aspis. Denne har ett så dödligt gift, att hvar 
ock en, som med någon sin lem kommer vid spetsen af hans 
stjärt, dör lika hastigt, som hade han blifvit stucken med ett 
spjut genom hjärtat.' Ock denna händelse vittnar tillräckligt 
om giftets kraft. 

Prins Klarus ock prinsessan Serena. 

Denna saga berättade den högvördige biskopen herr Jon 
Halldorsson, fräjdad i åminnelse. Han hade funnit den i Frank-
rike skrifven på latin i den form, som de kalla rythmos, men 
vi kalla händingar. 2  Sagan börjar sålunda. 

Tiburtius var käjsare i Saxland ock styrde sitt rike med 
mycken ära ock berömmelse. 

Käjsaren var vida fräjdad icke allenast för sin makt ock 
sin höga värdighet, utan jämväl för sin stora gifmildhet, där-
hos ock för sin rikedom på gull ock klenoder, dyrbara väfna-
der ock alla slags kungliga skatter samt för sitt sköna1 följe af 
ståtliga riddare. Därtill stödde ock månge ypperlige höfdingar 
käjsarens krona, styrkande hans råd ock rike med all makt 
ock förmåga ock sin ödmjuka tjänst. 

Käjsaren var gift; hans gemål var förnäm till ätt ock 
kunglig härkomst samt i alla stycken väl värd att älskas ock 
äras af en så stormäktig furste. 

De hade i sitt äktenskap fått en son. Han hette Klarus. 
Det var rätt ock billigt, att han fick det namnet (klarus tydes 
på vårt mål »lysande»), ty på den tiden fans i värden ingen 
skönare man af kött ock blod. Lika ovanlig var hans vighet 
ock styrka, hans mod ock förstånd. 

Ock det första han har åren inne, varder han satt till boken, 
såsom sed är med högborne ynglingar i de landen, att spörja 
ock svara i de sju ädla vetenskaperna ock konsterna. Den 
ypperste mästare, som fans i käjsarens rike, fick han till 

Sannolikt är det frågan om en skorpion. 
=Rim. 
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lärare. Ock för den skull, att Klarus står framför hvar man i 
god urskillning ock snillegåfvor, så har han icke gått i skola 
många år, förr än han väl må kallas en öfvermästare öfver alla 
dem, hvilka äro i den tredjepart af värden, som heter Europa. 

Ock eftersom käjsaren i sin vishet förstår, att i hans son 
är ämne öfvernog till en mycket klok ock kunnig man, så vill 
han nu intet spara på honom. Ock af det skäl, att han tycker 
Klarus ännu hafva lärt för litet, eftersinnar han, hvar på jordens 
ring han skall söka en mästare, som på nytt kunde varda 
uppfostrare åt hans son ock lärare i några sådana vetenskaper 
ock konster, som man aldrig såg eller hörde omtalas i de landen. 

I den tiden spordes om en väldig mästare borta i Arabien, 
Perus vid namn, vitter ock vis långt öfver alle andre män i 
värden. Om honom står mångenstädes att läsa i böckerna, ock 
många äfventyr kommer han vid, för sina hemliga konsters ock 
sin vishets skull. 

Det käjsaren hörde om Perus, det lade han på hjärtat så 
mycket, att han skickar sina sändebud hela den långa vägen 
öfver land ock haf fcir att med fagra löften om gods ock gull, 
ära ock värdigheter locka till sig denne mästare, att hans son 
måtte varda delaktig af hans mångkunniga mästareskap. 

Nå väl, sändemännen utföra sitt ärende ock komma åter i 
vederbörlig tid med mästaren. Käjsaren tager emot honom med 
stor vördnad ock hedersbevisning. Ock strax träder prins 
Klarus under hans lärarevård. Så går en lång tid, hvari prin-
sen mycket förkofrade sina kunskaper; ock alt det, han förut 
hade lärt, tyktes honom nu som ynglingalek ock barnajoller 
emot mäster Perus' visdom. 

När nu mäster Perus har vistats länge vid hofvet, bär det 
så till en dag: han ock prinsen spatsera ute med ett fagert följe 
af tjänare; då tager Perus till orda ock talar sålunda till prinsen: 

»I skolen dikta i natt allenast fem verser om en liten be-
rättelse ock uppläsa dem efter den första timmen (d. v. s. kl. 6) 
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i morgon bittida. Ämnet skall vara följande. Alexander-  heter 
frankernes konung, stor i makt ock myndighet. Han har en 
enda dotter, mäkta fager ock fullkomlig i höfviskhet. Hon heter 
Serena. Om man ock letar öfver hela värden, finner man ingen 
mera vän eller vitter eller höfvisk. Ock för hännes klokhets 
skull är all riksstyrelsen undergifven hänne nästan lika mycket 
som konungen själf.» 

»Hon innehar ett präktigt torn i konungens hufvudstad, 
ock med hänne äro sextio högborna mör, som alla för jämnan 
äro stadda i hännes tjänst. Den främsta af dem heter Tekla; 
hon är dotter till skottarnes konung. Ingen karl får komma 
in i Serenas boning utom konungen själf ock hännes egna 
svenner. Tusen väpnade riddare vakta natt ock dag rundt 
omkring i de svalgångar, som äro utanom tornet, värnande ock 
vårdande den ädla damens ro för all krigsfara ock oväntade 
öfverfall.» 

»Det är ett prof på denna prinsessas höghet ock härlighet, 
att framför hännes fötter, när hon sitter, ligger en läjoninna, 
spak som ett lam, hvilken ock löper framför hänne, hvarthälst 
hon går.» 

»Så rik är hon på klokhet ock kunskaper, att icke skulle 
hon akta din lärdom mera än en dagakarls.» 

»Se så», säger mäster Perus, »nu är ämnet ute; gör nu en 
god dikt härom!» 

Ock nu slutar samtalet. De gå därefter till bords — ock 
prinsen äter föga, men dricker än mindre — ock sedan till 
sängs för att sofva den natten ut. 

Nästa morgon, då prins Klarus ock mäster Perus råkas, 
spör Perus, efter, om verserna äro färdiga. 

Prinsen svarar sålunda: »Vakat har jag hela natten ock 
gjort annat än rimmat. Ty för denna jungfru, som I hafven 
berättat om, bar jag fattat sådant tycke, att jag torde vara 
hänne skyldig mera än fem verser allenast. Just efter din 
egen utsago vet jag ingen mö, som är värdig min höghet ock 
härlighet, utom denna enda.» 

När mäster Perus hör detta, tiger han en liten stund. Ock 
sedan säger han i vredes mode: »Gud förlåte mig, att jag gaf 
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dig ett så farligt ämne! Om denna prinsessa sade jag dig endast 
sådant, som var godt ock vackert. Men mycket mera är om 
hänne att säga, som är ondt ock stygt. Ty sent varder att 
tälja, huru mången dugande man hon alt härtill har dårat ock 
gjort till narr med sina onda knep ock konster, då han farit 
dit i samma ärende, som du nu vill fara. Gör därför, som jag 
beder dig, min älskeligaste son, ock vänd bort din håg från 
hänne! Ty ingen lefvande själ kan vakta sig för hännes 
illslughet.» 

Men lika fullt står prinsen hårdnackadt fast vid samma tal 
ock säger, att han aldrig kan få ro i sitt hjärta, förr än han 
sett denna jungfru. 

Mäster Perus svarar ock säger, att stor blygd får han, om han 
gifver sig in härpå; säger också, att han nog icke skulle aktas 
värdig ens så mycket godt, att han finge se hännes anlete bart. 

Få dagar härefter går prins Klarus inför sin fader ock 
förtäljer honom hela sitt samtal med mäster Perus. Därvid 
beder han ock enträget, att fadern måtte lemna honom skepp 
ock följeslagare till att fara friarefård till Frankland ock fästa 
sig jungfru Serena. 

Desslikes beder han mäster Perus fara med sig. Men 
denne gifver därtill ett tvärt nej ock säger, att prinsen gjorde 
bäst uti att låta den färden vara ofaren. 

Hvad än mäster Perus talar härom, så hvarken kan eller 
vill käjsaren, för sin stora kärlek till sonen, neka till det, som 
han beder. Därför låter han utan dröjsmål utrusta sextio skepp 
ock låter lasta dem med alt, som tarfvas kunde, ty han sätter 
en ära uti att göra denna färd riktigt hedersam. Till följe-
slagare åt prinsen väljer han de ståtligaste karlar, som funnos 
i landet, söner af hertigar ock jarlar, baroner ock riddare. 

Då nu skeppen äro klara till afsegling, styr prinsen ut på 
hafvet med sitt folk. De få förlig vind, ock intet är att för-
tälja om deras färd, förr än de fålla segel i hamnen framför 
frankerkonungens hufvudstad. 
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Så snart konung Alexander ock hans män få se, hvad som 
är på färde i hamnen, falla de i förundran öfver skeppets prakt-
fulla utrustning ock främlingarnes hurtiga ock ståtliga utseende. 
Ock strax låter konungen förnäme män gå dit ned såsom sände-
bud för att inhämta, af hvad namn ock rang skeppshöfdingen är. 
Ock när han fått veta, att en så hög gäst är kommen till 
honom, sänder han sina riddare att gå inför prinsen ock bjuda 
honom till tre dagars gästabud. Detta mottager prinsen med 
nöje ock tack. 

Nu är det mycken brådska ock stora förberedelser på 
kungsgården. Ock på utsatt tid kommer prins Klarus dit med 
femhundra män. Konung Alexander tager emot honom med all 
slags hedersbevisning ock låter honom sitta vid sin sida. Här 
blir nu ett dråpligt gästabud med många sällsynta ock dyrbara 
rätter samt konungsliga drycker. 

Alle hofmännen ock jämväl konungen själf förundra sig 
storligen öfver prins Klarus' fägring ock höfviskhet, bildning 
ock belefvenhet. Häraf växer snart ett bifallssorl i hallen; ock 
hastigt, som eld i • tort gräs, flyger det ryktet ut öfver hela 
staden, att, sökte man än kring all värden, skulle man ej finna 
slik man som Klans, käjsarens son. 

Sammaledes kommer ock denna sägen genom tornets lästa 
port ock ingång fram till prinsessans öron, så att hon blir 
mäkta nyfiken att få veta, hvad sanning kan vara häruti. 

Ock nu lider den första gästabudsdagen till slut. 

På morgonen af den andra gästabudsdagen talar Serena, 
konungens dotter, till sin tjänarinna Tekla: »Du skall i dag gå 
ned från tornet med tolf jungfrur in i min faders sal. Där 
skall du med all flit gifva akt på denne utländske käjsaresons 
växt ock anletsdrag, skick ock later; ty oss lyster veta, hur 
mycket som är sant i det tal om hans skönhet ock förträfflighet, 
som här är i omlopp. Gif akt, så att du skaffar oss klart be-
sked, om han är värdig genom sin höfviskhet att bjudas till en 
måltid vid vårt bord. Se väl upp, ock ljug icke för oss! Det 
gäller ditt lif.» 

»Min fru», säger Tekla, »jag gör gärna, som 1 befallen». 
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Ock med detsamma går hon ned jämte sina tolf tärnor ock 
stannar ej, förrän hon kommer framför konung Alexanders 
högsäte; då hälsar hon hedersamt med bugning konungen ock 
prins Klarus ock hela det lysande sällskapet. Jungfru Tekla 
ock hela hännes skara buro skimrande dräkter; själf var hon 
fager ock behaglig samt talade det, som anstod hänne väl, ock 
man skulle ha kallat hänne för det skönaste af alla konunga-
barn, hade ej en sådan klenod som prinsessan Serena funnits 
där så nära. 

Konung Alexander ock alla de med honom sutto hälsa 
hänne med mycken blidhet ock bedja hänne taga plats hos 
dem. Men hon ställer sig framför prins Klans för att riktigt 
utföra sitt uppdrag. 

Prinsen förstår granneligen, att detta är en späjarefärd, 
men låtsar om ingenting ock visar.  sig fullkomligt otvungen, 
med ledigt ock höfviskt skick. 

Det gick, som han trodde. Ty så snart som hon tycker sig 
ha tagit reda på det hon skulle, bugar hon sig för dem, säger 
farväl ock går bort med sin skara, raka vägen upp till tornet. 

Jungfru Serena mottager hänne med blidhet ock spörjer 
strax efter, huru det gått ock om denne konungason värkligen 
vore så hålig ock höfvisk. 

»Min fru», säger Tekla, »denne junker heter Klarus ock är 
son till käjsar Tiburtius i Saxland. Om hans utseende är det 
att säga, att väl må änglarne i himmelen skina klarare än 
Klarus ock vara fagrare än han; men icke lära de vara så 
stora ock starka till växten, ock knappast häller så artiga ock 
i allo belefvade som han. Ock det blir mitt sista ord, att 
— Eder, min fru, undantagen -- kan värden icke uti sig hafva 
någon med större skönhet eller ädlare skick.» 

»Jag kan förstå», säger fru Serena, »att storligen har han 
fallit dig i tycket, men också, att det värkligen är något ståtligt. 
Nu skola vi vänta ock se, hur det går med gästabuden. Det är 
vår förmodan, att när konungens fest är till ända, skall prinsen 
bjuda vår fader till sina tält på gästabud, äfvenledes för tre 
dagar. Ock när de äro gångna ock vi se, huru sakerna stå, 
skola vi låta våra planer komma fram.» 

Ja, det sker just på det viset: prinsen bjuder konung 
Alexander på gästabud i sitt tält, ock konungen kommer dit 



104 	CEDERSCHIÖLD, MEDELTIDSBERÄTTELSER. 	 V. 6 

med femhundra män. Ock där blir nu en så präktig festmåltid, 
att konungen själf sannar — ock alla hans män med honom — 
att aldrig har han varit med om något mera utsökt, vare sig i 
fråga om anrättningarna eller den ypperliga uppassningen. Ock 
så går det alla de tre dagarne. 

När festen är slut, talar prinsessan Serena till sin tjäna-
rinna Tekla: »Nu skall du med dina tolf tärnor gå ned till 
prinsens tält ock bjuda honom till att i dag hålla sällskap med 
oss här i tornet, ock får han taga med sig så mycket folk, som 
honom lyster.» 

»Skyldig är jag, min fru», säger flickan, »att lyda Edert 
bud. Men bedja vill jag Eder, att I handlen hedersamt mot 
denne man ock bemöten honom så, som Eder rang anstår ock 
honom bäst behagar, utan alt svek ock list.» 

Då svarar fru Serena• med mycken vrede: »Tyst, du!» säger 
hon. »Gå nu på ögonblicket ock bär fram mitt budskap, men 
kom inte med några råd till oss, förrän du blir tillsagd!» 

Ock då tordes icke Tekla säga något mera. 

Det var dagen näst efter den, på haken prins Klarus' 
gästabud hade slutat, vid tredje timmen på morgonen (d. v. s. 
kl. 9), då Tekla med sina tolf tärnor går ned från tornet ock 
begifver sig fram till prins Klarus' tält, träder inför honom ock 
hälsar honom med mycket behag ock höfviskhet. 

Han mottager hänne artigt, efterspörjande, hvem hon är. 
Då nämner hon sitt namn ock sin härkomst samt säger därefter 
till prinsen: »Jag kommer med budskap från min fru, prinsessan 
Serena. Hon bjuder Eder att komma i dag till måltid uppe i 
hännes torn jämte så mycket folk, som Eder synes hedersammast 
att medföra.» 

När prins Klarus hör flickans ord, blir han hjärtans glad 
ock säger så: »Det bud, som I, jungfru, fören till våra öron, vilja 
vi hällre mottaga än alt det röda gull, som finnes i Arabiens 
land.» Detta land, Arabien, är rikast på gull af alla land under 
solen, ock han nämde det därför, att all värdens rikedom ock 
härlighet skattade han intet emot den glädje, som han nu 
bjöds till. 



V. 6 	PRINS KLARUS OCK PRINSESSAN SERENA. 	 105 

»Vi skola», säger prinsen, »komma med sextio man af vårt 
utvaldaste folk, om det ej tyckes Eder vara för mycket.» 

»Det tyckes oss vara ringa ock ej för mycket», säger Tekla, 
»för en sådan man, som I ären, ock för en sådan prinsessas 
bjudning, som I mottagen.» 

Ock så bugar hon sig, säger farväl ock går bort med sin 
skara, kommer tillbaka till tornet ock säger prinsessan, att 
prinsen har tagit emot bjudningen. Hon säger också liksom 
förut, att prinsessan själf skall få se, att en sådan man har 
aldrig förr kommit dit. 

Det blir nu genast stora tillrustningar i tornet utöfver hvad 
som brukades dagligdags. Väggarna kläddes öfveralt med gull- 
stickad purpur ock sammet ock andra slags dyrbara väfnader, 
så att ingenstädes såg man något bart ställe utom där, hvarest 
det passade bättre. 

Ock när man har alt redo till gästabudet, kommer prins 
Klarus med sina män fram till tornet. Jungfru Tekla är honom 
till mötes ock ledsagar strax med största artighet honom ock 
hans män in genom tornets port ock ända upp i den sal, där 
festen är tillredd. Ock så snart han kommer in genom dörren, 
stå där tillreds tjänsteflickor med handfat af rent gull. Så 
glänsande prakt var där i salen, att ögat näppeligen kunde 
härda ut därmed; ty hela taket var belagdt ock öfverdraget 
med rent gull, både tak ock väggar voro utsirade med brokiga 
bilder af himmelens stjärnor ock af allahanda märkliga händel-
ser. Desslikes doftade ock hela salen af de kostligaste örter. 
Ock så mångahanda var den konstfärdighet, som blifvit anvättfl 
på salen, att aldrig kom där in någon så stor mästare, att han 
icke hade något att lära af hvad där var att se. 

När nu Klarus ock hans män trädde in, flngo de känna en - 
så uppfriskande vällukt, att de menade sig vara komne i para-
diset. Ock fastän prins Klarus var född i värdens hufvudstad, 
så agnades han icke dess mindre högeligen af den prakt ock 
prydno, som här var att skåda. 

Jungfru Serena satt nere på långbänken ock hade läjon-
innan liggande vid sina fötter. En rikare dräkt än den, hon 
bar, har aldrig någon lefvande människas öga sett. Men om 
hännes anlete hade mäster Perus gissat rätt, ty hon hade 
medelst någon hemlig konst undanskymt den mesta fägringen 
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i sitt anlete. Det var visst ändå vackert, som det var, men 
själfva den friska blomstringen var borta. 

Ock så snart som käjsaresonen med sitt följe kommer in 
genom dörren, står jungfrun upp emot honom, höfviskt hälsande 
honom ock alla gästerna. Han besvarar hälsningen med mycken 
blidhet. 

Strax därefter bjudes handtvagning, ock sedan sätta sig 
bägge bredvid hvarandra i högsätet. Långs bänken på Klarus' 
sida anvisas platser åt hans riddare alt efter deras rang, men 
på konungadotterns sida sitta hännes tärnor. Till att stå fram-
för ock passa upp bordsgästerna äro utvalda de täckaste ock 
flinkaste tjänare, som man kunnat finna i hela Frankland. 

Här börjar nu det ståtligaste gästabud med god mat, utsökt 
vin ock de smakligaste andra drycker samt med muntrande 
upptåg ock öfverraskningar af alla slag. Också visar sig fru 
Serena mycket glad ock blid mot sina gäster. Ock medan nu 
bägarne göra sin rund kring bordet, blir käjsaresonen djärfvare 
i sitt tal ock berättar nu oförtäkt för jungfrun, att ändamålet 
med hans färd var att fria till hänne. Han säger ock, att detta 
sitt ärende framställer han hällre först till hänne själf än till 
konungen, af det skäl att han sport, huruledes för hännes stora 
klokhets skull alla riksangelägenheter berodde väl så mycket 
på hänne som på konungen. Det vore också riktigast, att bägges 
hjärtan först blefve eniga om denna sak. 

Konungadottern upptager hans ord så vänligt, att hvart 
enda ord, hon svarar, tyckes drypa af honung. Ock icke upp-
skattar käjsaresouen alla sina framfarna lifsdagar så högt som 
en skugga mot den fägnad ock glädje, som han nu så säkert 
väntar sig efter hännes blida svar. 

Långt vore att uppräkna alla de härliga ock sällsynta rätter, 
som kommo på bordet i detta gästabud; därför skola vi strax 
omtala den sista rätten, som stäldes fram för prinsen ock 
prinsessan. Det var löskokta ägg, som ju smaka många för-
näma godt att dricka efter måltiden. 

Ock nu tager konungadottern ett ägg ock vänder sig till 
käjsaresonen, sägande: »Herr Klaras, viljen I, att jag för Eder 
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höfviskhets skull låter Eder få halfva ägget med mig ock dricka 
sist?» Ock då han tackat för denna artighet, lutar hon ägget 
mot sin mun ock låtsar dricka samt räcker det sedan åt 
prinsen. 

Han var så klädd, att han hade mantel af gudväf ock 
därunder en mörkbrun lifrock af ciklad, öfveralt skimrande af 
gullband ock besatt med ädelstenar vid halsen ock ärm-
linningarna. Klaras hade då nyss fylt aderton år. 

Ock nu räcker han fram handen för att taga emot ägget 
sirligt ock höfviskt. Men i detsamma som han tager ägget, 
petar hon till det med sina fingrar, så att det både genom sin 
egen glatthet ock hännes förvållande halkar ur hans hand ock 
slås ut i fånget på honom ock han får en lång strimma på sin 
lifrock långs bröstet ända ned till bältet. 

Här varder nu haåtigt omskifte, liksom då ett hemskt Åsk-
väder faller på efter ljufligt solsken, eller då en stormby kom-
mer stick-i-stäf mot ett fartyg, som seglar med förlig bris. Ock 
snarare kan hon nu kallas Severa än Serena; ty blidheten lade 
hon bort, men tager på sig en sådan bisterhet, att hon skämmer 
ut honom med fula ord, sägande: »Nu kan du se, din lede 
skalk, din lunsige landstrykare, hurudan du är ock hur dumt 
det var, att du någonsin drog din platta fot ut ur din moders 
hus, då du icke har lärt dig så mycken belefvenhet, att du kan 
föra mat till din mun utan att skämma ut dig hos annat godt 
folk. Ut med dig nu, strax på stunden, gemene bondlurk! Ut 
från detta hus med alt det patrask ock stråtröfvarpack, som 
du har dragit in hit, ock skynda. dig bara, om du vill slippa 
mera skam!» 

Ja, så bära tjänarne strax ut borden, ock prinsen måste gå 
bort ifrån gästabudet med sina män. Han får icke en gång 
tvätta sig först, han blir nära nog utknuffad,. ock porten smälles 
strax i lås efter honom ock hans folk. 

Konungadottern sitter nu kvar glad ock belåten ock tycker, 
att hon har gjort sin sak bra. 

Men Klarus går ned till sina tält så skamsen ock harmsen, 
att han tykte sig icke vara många öre värd, ock hällre ville 
han hafva mist en stor del af den rang ock makt, han var 
ättboren till, än hafva undergått slik kränkning; men det stod 
ju icke att hjälpa. 



108 	CEDERSCIIIÖLD, MEDELTIDSBERÄTTELSER. 	 •  V. 6 

Nästa dag låter han sina män rusta till hemresan. Så fort 
det blir medvind, gifver han sig af, utan att taga farväl af 
konungen eller någon annan. Sin mörkbruna lifrock läser han 
in i en kista, utan att låta borttaga den strimma, som han fått 
på prinsessans gästabud. 

Seglingen går lyckligt, ock han kommer med skepp ock 
alt i godt behåll tillbaka till Saxland. Käjsaren ock mäster 
Perus hälsa honom välkommen ock fråga ifrigt, om han fått sitt 
ärende uträttadt. Men Klarus vill icke mycket yttra sig därom, 
ock icke häller kommer det ut på annat sätt, hvad som hade 
händt honom; ty endast de, som varit med i tornet, kände till 
saken, ock han hade hotat att låta döda hvarenda en af dem, 
om någon röjde hemligheten. 

Några dagar därefter kallar Klarus sin fader ock mäster 
Perus i enrum, förtäljer dem alt, hvad som skett, från början 
till slut, samt beder dem bägge, käjsaren för släktskapens skull 
ock mäster Perus för hans vishets skull, om deras bistånd till 
att hämnas denna skymf. 

Käjsaren varder öfvermåttan vred öfver det, han fått höra, 
tycker sin ära hafva lidit en svår knäck häraf ock säger, att 
han gärna vill göra alt, hvad han kan, för att få hämd för 
denna förolämpning. Men han säger tillika helt oförtäkt, att 
själf vore han icke så rådklok, att han kunde uttänka, hvad 
härvid borde göras. Dock ville han icke gifva tapt, skulle det 
än kosta honom hälften af hans rike. 

Mäster Perus säger, att det vore oklokt att längre gifva sig 
i nappatag med ett sådant troll, som prinsessan Serena. Alt 
värre skulle det gå för Klarus, ju längre han hade med hanne 
att göra. 

Prinsen säger då, att mäster Perus, om bara han ville, nog 
mycket lätt med sin visdom, mångkunnighet ock list kunde ställa 
så till, att de finge hämd. 

Men Perus låter icke mera hågad än förut ock säger ånyo, 
att det skulle få en ond utgång. 

Då bryter Klarus ut i vredesord sägande: »Hvad gagnade det 
min fader, käjsaren, att han lät skicka efter dig, förbannade karl! 
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ända bortifrån Arabien för att, kantänka., stärka ock förkofta 
min bildning ock mitt förstånd, du, som icke gör annat än 
spår mig olyckor! Ock aldrig har du nått fram längre med din 
klokhet än en oxfösare eller en rutten lök. Välj nu ettdera: 
antingen skall jag med detta mitt svärd slå af ditt förbannade 
ock odugliga hufvud, eller ock gräf du upp ditt vett, om du 
har något, ock gif fram ett sådant råd, att min skymf må varda 
hämnad ock vi fä seger ock ära., men du lof ock berömmelse 
för din visdom!» 

Nu tycker mäster Perus, det blir svårt att reda sig, ock svarar 
efter något betänkande sålunda: »Om man ock tager därtill alt, 
hvad riket förmår gifva, ock desslikes det lilla förstånd, som 
jag hafver, så vet jag ändå icke, om vi få skam eller seger på 
slutet. Men om jag skall inlåta mig på detta företag, så finnes 
ingen annan utväg, än att I läggen hela regeringen i min hand 
under tre år.» 

Käjsaren tycker väl, att detta var mycket begärdt, men 
jakar dock härtill. Ock mäster Perus får nu taga hand om alla 
käjsarens skattkamrar ock hela riksstyrelsen, så att alla handt-
värkare ock annat folk skola göra ock låta, efter som han bjuder. 

På första året af mäster Perus' regering kallar han samman 
alla de skickligaste gjutare, som funnos i hela Saxland, ock 
låter dem utföra ett konstrikt värk. Han låter af koppar gjuta 
stänger med hufvud ock knappar, sådana som mäktiga höfdingar 
pläga hafva till tält. Dessa låter han öfveralt snida ock in-
lägga med gull på det konstnärligaste sätt. Ock då detta är 
gjordt, låter han till stängerna passa tyger af allehanda vackra 
färger, likväl ej af dyraste slag, ock sålunda får han i stånd 
ett tält så ståtligt, att hvar mans ögon fröjdades af att se 
däruppå. 

Framför tältet låter han af samma malm gjuta en skogs-
björn, bra nog stor, ock låter öfverdraga den helt ock hållet 
med gull. En man kunde stå i hvart ock ett af björnens ben, 
ock denne var med mycken sinnrikhet så gjord, att han hade 
böjliga leder, ock hvarje gång männen voro i hans ben, såg det ut, 
som om han själf gick, alt efter som man befalte honom att gå. 
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Härtill låter Perus göra ett halsband kring björnens hals ock 
låter fästa en kedja på hvardera sidan af halsbandet, men 
kedjorna voro med andra ändan fastsatta vid framsidan af det 
tält, vi förut omtalat. Ock när de därtill bestälda karlarne 
voro i björnens ben ock satte dem i rörelse, luffade björnen 
framför tältet ock drog detta efter sig, kvart man ville. 

Alla föråldrade sig storligen öfver den konstfärdighet, som 
blifvit använd på detta värk. Det blef fullfärdigt under första 
året af mäster Perus' regering. 

Under andra året af sin regering låter mäster Perus för-
färdiga ett annat konstvärk, som mycket liknade det förra. 
Det var också ett tält, men mycket präktigare, ty stänger, 
knappar ock väderhanar voro af rent silfver, förgylda ock 
snidade, sirade med gulltråd ock fullsatta med stora ko-
raller. Därjämte låter Perus med all omsorg välja ypperliga 
tyger till detta tält, så att man ej får bruka annat än skar-
lakan, blint, violat, eximi ock andra lika dyrbara väfnader. 
Ock i allo var större konst nedlagd på detta tälts form ock 
utsirande än på det förras, i samma mån som detta var gjordt 
af kostbarare ämnen. 

Framför detta tält låter Perus gjuta ett mycket stort läjon 
af rent silfver, prydt med gullinläggningar, alldeles sådant som 
om det varit lefvande, ock inrättadt just som björnen ock på 
samma vis fastkedjadt vid tältet, så att det kunde draga detta 
framåt. 

Det sannade enhvar, som såg detta konstvärk, att dess make 
kunde ej finnas, gjord af människohänder. Nu hade också det 
andra året af mäster Perus' regering lidit till ända. 

På det tredje året af sin regering låter mäster Perus utföra 
ett tredje konstvärk. Det var också ett tält. Alla stänger ock 
knappar, hufvuden ock väderhanar på detta tält voro af rent 
gull ock öfverallt besatta med skinande ädelstenar; alt var 
utfördt med ett så mästerligt konstnärskap, att detta tycktes 
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vara mycket mera värdt än själfva gullet ock stenarna. Till 
tältet väljer Perus de präktigaste tyger, som finnas till, gullväfdt 
päll, purpur ock byssus, gudväf ock ciklad ock många flera, 
som vi icke känna namnen på. Alla rep i detta tält voro 
snodda af gulltråd; men knappen på den stång, som stod upp 
midt ur tältet, var som en lågande eld af den karbunkel, som 
satt däri. 

Framför tältet låter Perus gjuta en gam af rent gull, med 
någon obegriplig konst så gjord, att han kunde flyga framför 
tältet. Han hade ett halsband, ock från detta gingo gullkedjor 
till tältets framsida, med hvilka han kunde draga tältet efter 
sig, hvarthälst mäster Perus betalde. 

Ock när detta härliga konstvärk blir framstäldt, förundrar 
sig enhvar, som ser det. Ock nu aktar man dem ringa, som 
förut voro gjorda. Detta var också icke blott mycket dyrbarare 
än de förra, utan äfven mycket större. Men ingen vet ännu, 
hvartill de skulle användas, utom mäster Perus. Nu blir detta 
arbete fulländadt på tredje året af mäster Perus' regering. 

Härefter låter Perus sammanföra alla de största skepp, han 
kan finna, sextio till antalet, ock låter inreda ock utrusta dem 
på det yppersta sätt. Därtill lastar han dem med allehanda 
kosteliga ting, med vin, fint mjöl, hvete ock honung ock alla 
slags kryddor ock sällsynta örter. Ett präktigt drakskepp låter 
han rusta åt käjsaresonen själf att styra ock lastar det med 
allehanda rikedom. Till manskap på flottan utväljer han alt 
det största ock starkaste folk i landet. Om det är vackert eller 
ej, bryr han sig icke om. 

Ock då skeppen äro fullt utrustade, taga Klarus ock mäster 
Perus orlof af käjsaren till att fara borta Ock därpå styra de 
ut på hafvet med denna flotta ock segla nu till Frankland. 

När det icke är lång väg kvar till hufvudstaden, där ko-
nung Alexander håller hof, gifver mäster Perus befallning att 
fälla segel. Därnäst låter han sätta ut skeppsbåten ock ror i 
land ensam med prinsen; men flottan skall vänta så länge. 

Nu gå bägge ned i en liten dal, ock där talar mäster 
Perus sålunda till käjsarsonen: »Hur har du tänkt bära dig åt 
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på denna färd? Ämnar du träda inför konungadotterns ögon 
sådan som du är? Skall hon icke då strax känna igen dig ock 
jaga bort dig som en hund?» 

»Du skall nog sölja för den saken», säger Klaras. 
Ock nu tager mäster Perus ur sin väska fram en duk ock 

löser upp den. Däri ligger något, som är likt aska. Detta 
gnider han öfver hela ansiktet på prinsen ock trycker handen 
mot skinnet ganska hårdt, så att det hettar i skinnet. Sedan 
tager han fram en spegel ock beder käjsaresonen själf se, att 
han icke har gjort honom någon skam. Klarus ser nu, att hans 
hy har blifvit något mörk, sådan som den af naturen är hos de 
människor, som bo långt bort från vår värdsdel ock hafva 
starkare solhetta. 

Nu säger mäster Perus: »Jag gissar, att nu skall fru Serena 
icke känna igen dig. Men du skall också byta om både namn 
ock fädernesland: du skall heta Eskilvard, son af konungen i 
Blåland; ock du skall säga, att du är stadd på friarefärd till 
prinsessan Serena. Ock detta ditt namn skall du låta kunugöra 
på alla dina skepp ock stadga lifsstraff för den, som ej iakt-
tager det.» 

Nu ro de tillbaka till skeppen. Klarus låter kunngörelse 
gå ut öfver alla sina skepp, såsom mäster Perus hade sagt, 
ock alla lofva att göra efter hans bud ock befallning. 

Sedan hissa de seglen ock fälla dem ej förr än vid franker-
konungens hufvudstad. Där lägga de i land, fästa fartygen ock 
göra dem redo flinkt ock behändigt. Landets folk ser på ock prisar 
mycket främlingarnes skicklighet ock höfviskhet. 

Desse sätta sig nu till måltid ock dryckeslag, gå sedan 
till sängs ock sofva godt efter färden. 

Nästa morgon, då Klaras ock hans män stå upp, tänka de, 
att nu skola väl mäster Perus' anslag snart komma i dagen. Ty 
de se det första tältet vara rest framme på drakens däck; skogs-
björnen luffar framför det ock drager det efter sig upp på land, 
ända tils han får befallning, hvar det skall stå. Då stannar han 
ock vänder sig helt om mot tältet. Alla, som se på, ha mycken 
fägnad af björnen. 
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Medan detta sker, går fru Serena fram till ett fönster för 
att förströ sig. Hon får då syn på den nykomna flottan ock det 
ypperliga tältet, hvilket glänser mot morgonsolen som en elds-
låga. Då uppfylles hännes hjärta både af förundran ock begär-
lighet; ty hänne lyste att ega hvad hälst dyrbart som hon såg. 

Hon kallar strax till sig sin tjänstemö Tekla ock beder 
hänne skyndsamt gå dit ned med sina tärnor ock utspörja, hvad 
som nu är på färde. 

Nu gör Tekla, som hännes herskarinna bjuder, går ned från 
tornet med sitt följe ock fram till tältet. På vägen möter hon 
några af konung Alexanders riddare; de hade varit sände till 
skeppen. Hon spörjer dem, hvem som rådde öfver denna flotta. 
Men de sade sig icke veta det, ty desse mäns höfding vore så 
stolt ock stor, att man icke fick ett ord af honom. 

Ock hon går ändå fram till tältet; ock hon har lyckan med 
sig, mer än konungens riddare hade, så till vida som hon af 
några förnämlige män i den främmande höfdingens följe får 
utspordt, både hvad han heter ock hvarifrån han är. 

Då vänder hon åter ock säger sin fru, att denne höfding 
heter Eskilvard ock är son till konungen i Blåland. 

Ock nu säger prinsessan: »Det synes lätt på deras präktiga 
utrustning, att värden är mycket olika därborta hos dem mot 
här hos oss, hvad rikedom angår. Ty aldrig hafva vi sett en 
större klenod än det där tältet, som de hafva med sig. Vi 
skulle gärna vilja få det till köps eller till skänks, om det 
ginge för sig. Därom måste vi samtala med denne blåländske 
prins. Nu skall du strax på stunden gå ned från tornet med 
dina tolf tärnor ock bjuda honom på gästabud i dag hos oss 
jämte så mycket af hans folk, som honom likar.» 

»Huru kan jag», säger Tekla, »komma till tals med en 
okänd ock utländsk höfding, som är så stolt ock stor, att eder 
faders riddare buro vittne om att han icke ville tala med 
någon?» 

»Du skall gå, om du vill behålla dina ögon», säger konunga-
dottern. »Ock det kan ju hända, att han icke är likadan 
mot alla.» 

Ock vare sig de talade långt eller kort därom, så blef 
slutet det, att Tekla med sina tärnor gick ned till tältet. 

Sv. landsm. V. 6. 	 8 
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Hon kommer fram ganska förlägen ock beder om tillstånd 
att träda in. Det beviljas. Hon går inför prinsen ock hälsar 
honom mycket belefvadt. Men han svarar tämligen vårdslöst 
ock förnämt. 

Nu säger Tekla: »Jag frambär till eder-, herre, ett bud från 
min fru, Serena, frankerkonungens dotter: hon bjuder eder i 
dag upp i sitt torn på gästabud jämte så många af edre män, 
som I finnen hedersammast att taga med eder.» 

Prinsen svarar afböjande. Men dock kommer det, då 
jungfrun är enträgen, på sistone därhän, att han lofvar att in-
finna sig. 

Strax begifver hon sig tillbaka till tornet ock säger sin fru, 
att bjudningen är antagen. 

Det blir nu stora tillrustningar i tornet. Ock på utsatt 
tid kommer den blåländske prinsen med säxtio man till tornets 
port. Där möter honom jungfru Tekla ock ledsagar honom 
ock hans män med all höfviskhet in i gästabudssalen. Fru 
Serena välkomnar sina gäster med fin belefvenhet ock låter 
dem taga plats på samma sätt som förra gången. 

Nu börjar en fästmåltid lika ståtlig som den förut omtalade: 
Prinsen visar sig tämligen ovänlig. Men fru Serena är själfva 

glädjen ock blidheten, sökande på allt sätt göra honom munter. 
Ock då vinet går rundt, börjar han se något mildare ut. 

Ock nu spörjer jungfrun honom först efter hans namn ock hans 
fädernesland, ock han gifver hänne svar. 

Då säger Serena: »Det synes lätt på eder präktiga utrust-
ning, att värden är mycket olika där borta i söder mot här 
hos oss, hvad rikedom ock skatter angår. Ty aldrig hafva vi 
sett en ståtligare ock skönare klenod än det ypperliga tält, som 
I egen. Det var nog så, att vi önskade fä tala med eder 
därom för att få köpa tältet, om det är till salu. Men viljen I 
hällre gifva oss det, så taga vi gärna emot det.» 

Prinsen svarar ogunstigt. Han säger, att tältet icke är till 
salu ock att han ej haft det ärendet att blifva köpman. 

Men ju mera han afböjer, dess mera tränger hon på. Ock 
hur länge de nu tala härom, blir slutet, att han sätter ett pris 
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på tältet, sägande, att det icke kan lemnas för mindre än 
hännes ynnest. 

Då tiger prinsessan en stund. Ock när hon tänkt öfver, 
hvilka konster hon kan bruka, svarar hon så: »Detta anstår oss 
icke att göra för något pris, att sälja så skamligt vår ära. Men 
hören på: viljen I lofva oss ock svärja, att I skolen taga oss 
till eder drottning med vår faders samtycke såsom ett jungfru- 
ligt konungabarn, ock att ingen uppenbar skymf skall oss veder-
faras härutinnan, så torde vi våga oss på detta.» 

Nå ja, detta lofvar prinsen ock styrker löftet med högtid-
liga eder om trohet ock obrottslig tystnad. De aftala också, 
att han skall gå tidigt frän gästabudet, men komma åter ensam 
om kvällen till tornets port. Där skall då Tekla möta honom 
ock föra honom in. Tillika lofvar han att i förväg säga till om 
att tältet skall på morgonen utlemnas åt de män, som konunga-
dottern sänder efter det. 

Korteligen att förtälja, alt går för sig efter aftal. Prinsen 
bryter tidigt upp från gästabudet ock begifver sig till sitt folk. 
Men sent om kvällen kommer han åter till tornets port. Där 
är jungfru Tekla tillstädes, hon ledsagar honom in ock sedan 
upp i det loft, som prinsessan brukade sofva uti. 

Prinsessan Serena är nu kommen i säng, sitter där i 
sin gullsömmade silkesärk ock välkomnar med all vänlighet 
prinsen. 

Ock nu kläder Tekla af honom, ock därefter stiger han upp 
i sängen. 

Då beder fru Serena Tekla gifva dem nattdrycken. Tekla 
tager en liten kanna ock häller i bägaren ock lemnar denna 
åt prinsessan. Ock nu vänder sig fru Serena till prinsen, 
spörjande, om han vill dricka före eller efter hänne. Han be-
der hänne dricka först, ock hon dricker ut. 

Sedan låter hon fylla bägaren på nytt. Herr Eskilvard 
tager emot den ock dricker. Ock med det samma faller han 
insomnad baklänges i sängen. 

Men konungadottern står upp ock kläder på sig. Ock nu 
låter hon Tekla kalla dit fem huskarlar från undervåningen, 
byar ock en med ett stort ris. 

Ock så snart som de komma in, säger hon till dem: »Tagen 
den där lurken, som ligger i sängen, kasten honom fram på 
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golfvet ock hudstryken honom så, att han väl kan minnas det i 
morgon, när han vaknar!» 

Se, detta göra de också: vräka honom fram på golfvet som 
en halmkärfve ock piska sedan af honom hela huden mellan 
häl ock nacke, så att icke den minsta fläck är hel, men hud, 
kött ock blod hänger fast vid risen. 

Icke vaknar han ändå den natten ock ej förr än om morgo-
nen, då solen skridit långt ock tältet redan är hämtadt ock 
taget i förvar uti konungadotterns skattkammare. 

Men han, hånligen utknuffad, går nu till sina män med 
sådan skam ock nesa, att han tycker sin förra skymf vara ett 
intet mot den, som han nu har lidit. 

Mäster Perus ömkade honom mycket ock säger, att det 
vore stor dårskap att längre ha att göra med en sådan djäfvul, 
som konungadottern var. 

Men käjsaresonen svarar ock tillvitar honom, att han med 
all sin visdom ej förmår mer än en knähund. Ock nu sätter 
han sig ned ock dricker med sina män dagen ut. Ock förden-
skull att han är en ung ock stark karl, kommer han snart åter 
till krafter. Han fick också den bästa hjälp ock omvårdnad, 
som gifvas kunde. 

Nu lida härefter några dagar. Ock en morgon bär det åter 
fA till, att fru Serena sitter vid ett fönster ock får se en syn, 
som ej litet stack hänne i hjärtat. Hon ser, huru läjonet, lå-
gande af rödt gull, drager efter sig tältet från drakskeppet upp 
på stranden; ock tältet är så präktigt, att slikt såg hon aldrig 
förr. Ock emot detta tycker hon det, som hon förut hade fått, 
ej vara värdt ett halft öre. Ock af den girighet, som bränner 
hännes hjärta, varder hon nu svåra sorgsen, då hon eftersinnar, 
huru illa hon har stält till för sig. Dock blir hon ånyo vid 
godt mod, tröstande på sin list ock sin tjänarinna Teklas hjälp. 

Ock strax på stunden tillkallar hon flickan ock säger så: 
»Hvar i hela värden kan det finnas någon människa rikare 
på klenoder än denne furste, som har kommit hit? Nu skall du 
genast gå till honom ock försöka med goda ord ock lämpor släta 
ut ock göra godt igen, så att han åter vill komma hit på gästabud.» 
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»Min fru», säger Tekla, »huru skall jag kunna göra det 
ock träda inför prinsens ögon, så sviken som han förut blef 
genom mina ord? Är det icke troligast, att han låter slå af 
mitt hufvud eller bränna mig lefvande i eld, om jag kommer 
inför hans ögon?» 

»Nej», säger konungadottern, »alt skall nog gå bra. Tag 
mod till dig! Min lycka följer dig». 

Det hjälper ej, hvad Tekla säger emot, utan det blir åter 
så, att hon måste gå ned till tältet med sina tärnor. 

Hon beder om tillstånd att träda in ock frambär till prinsen 
konungadotterns hälsning; säger, att prinsessan nu bitterligen 
ångrar, huru illa hon svikit honom, ty nu förstår hon, hvilken 
utmärkt man han är. Ock alt det hon brutit emot honom, vill 
hon af hela sin förmåga bättra ock böta, om han blott vill 
komma till hänne på gästabud. 

Mäster Perus menar det vara säkrast att icke tro hänne 
ock rådligast att taga ned tältet ock segla hem, så kunde hon 
sitta kvar ock förtäras af sin brinnande åtrå. 

Men prinsen menar, att nu kan man nog tro hänne, ty hön 
är ju af så ädel börd, att hon förstår att bättra sig. En gång 
är 'ju ingen gång. 

Ock nu går det åter så, att Tekla är enträgen ock kan komma 
hem med det besked till sin fru, att prinsen har lofvat komma till 
gästabudet. Ock Serena tackar nu mycket Tekla för hännes möda. 

Här tarfvas ej många ord att förtälja, huru prinsen kommer 
upp till tornet. Men långt skulle blifva att upprepa alt det 
smickrande tal, som prinsessan öfverväldigar honom med, eller 
alla de skenfagra svepskäl, hvarmed hon ursakar sig på 
mångahanda sätt. 

Det går nu åter så, att då bägarne göra sin rund ock 
prinsen blir gladare, beder hon att få köpa tältet. Ock omsider 
kommer alldeles samma aftal till stånd som förra gången. Ock 
hur det hålles, är snart sagdt: Eskilvard går till sängen om 
aftonen, dricker, somnar, varder hudstruken ock utkastad med 
samma smälek som förut. Men tältet afhämtas till konunga-
dotterns skattkammare. 

När nu prinsen för andra gången kommer tillbaka med 
skam ock nesa, blir det just inga vänliga hälsningar mellan 
honom ock mäster Perus. Denne förebrår honom, att han så 
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här velat fara värden omkring för att söka sin egen ofärd ock 
kämpas med en sådan ond ande, som bara skaffar honom 
elände, medan lyckan öfver alt annars öppnar sin blida famn 
mot honom. 

Häremot säger käjsaresonen, att mäster Perus var skuld till 
all denna olycka, ty dennes lösmunthet var det som lockat 
honom dit, men nu mäktade han ej mera än en kökspojke 
eller oxdräng. Ock Perus kunde vara säker på att prinsen 
skulle slå af hans hufvud ock så hämnas sin ofärd på honom, 
så framt icke Perus stälde så till, att all denna skymf på si-
stone komme öfver dem, som gifvit upphof därtill. 

Nu sitta de åter i ro några dagar, ock käjsaresonen blir 
ånyo hastigt läkt från sina sår. 

Det varder nu att förtälja, huruledes fru Serena en morgon 
arla går till sitt fönster, liksom sökande att få se eller höra 
något nytt eller märkligt. 

Ock nu får hon syn på gamen, där han med glänsande 
gullvingar flyger från drakskeppet, dragande efter sig ett tält 
så härligt, att hon aldrig förr har sett ock aldrig mera kan få 
se något slikt. 

Gamen slår ned på stranden ett stycke från skeppen ock 
låter tältet blifva stående där. 

Det tyckes hänne, som om solens ljus platt förbleknade 
mot den makalösa glans, som ädelstenarna på detta konstvärk 
gåfvo ifrån sig. Härigenom blir hon nästan öfverväldigad af 
yrsel ock vanmakt. Ty nu liksom förra gången, men ännu 
häftigare, ansättes hännes hjärta endels af omättlig girighet, 
endels ock af skam att intet kunna göra. Ty så stark åtrå får 
hon efter detta tält, att hon ej skattar de båda, som hon förut 
vunnit, mer än en rutten lök. Men å andra sidan misströstar 
hon om att denne gode man någonsin i värden kan tro häpne, 
så skamlöst som hon redan två gånger har svikit honom. Men 
då hon vänder tankarna på sig sjäIf ock besinnar sig något, 
varder hon åter vid god tröst ock hoppas, att det äfven denna 
gång kan lyckas genom Teklas kloka bemedling. 
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Ock strax kallar hon hänne till sig ock säger: »Hör nu, 
min söta Tekla! Ban det väl i hela värden finnas eller någon-

:sin ha funnits en furste så rik på underbara klenoder som denne?» 
Tekla svarar: »Ju mera I sen denne man hafva makt ock 

-ära framför alla andra i värden, dess underligare måste det 
tyckas, att I viljen handla så mot honom ock skära honom 
.öfver en kam med alla andra. Det är ock fara värdt, att 
någon stor hämd kommer öfver eder på sistone för eder iii-
fundighet.» 

»Tig du!» ropar konungadottern; »stå icke här ock spå 
mig ondt! Nu skall du strax på stunden gå till honom ock 
bjuda honom till oss med det slätaste ock blidaste tal, du kan 
finna på.» 

»Hällre vill jag», säger Tekla, »bort ur eder tjänst ock tåla 
all slags nöd än längre vara lockfogel ock lögnerska mot en 

:så ädel höfding.» 
Men huru länge de nu tala härom, går det åter som förut, 

att »när den mäktige befaller, måste den ringare lyda». Ock 
jungfru Tekla vandrar ånyo med sitt följe ned till tältet. 

Nu skall omtalas en liten händelse, som tilldrog sig i tältet, 
innan hon kom in. Mäster Perus bär i land från drakskeppet 
ett litet spetstält. Detta sätter han midt inne i det stora tältet. 
Ock uti ingången till det lilla tältet lägger han en tröskel; på 
-den inristar eller skrifver han något. 

I detta tält kallar han in käjsaresonen. Ock när de hafva 
-satt sig ned, säger han: »Jag gör dessa tillställningar, emedan 
min visdom är ute, om detta slår fel. Märk först, att i samma 
stund som jungfrun, hvilken kommer med budskap till eder, 
stiger in öfver denna tröskel, så kan hon icke annat än vända 
all sin trohet till eder. Här är en gullring, som I skolen taga 
,emot; ock strax då hon kommer in, skolen I fatta hännes hand 
ock draga ringen på hännes finger ock hålla fast därpå, så att 
det blir varmt under eder hand. I skolen då bedja hänne 
gifva eder redlig hjälp ock säga, huru det kommer sig, att 
fastän I ock konungadottern dricken ur samma bägare, hon 
icke har någon skada däraf, men I alltid fån samma dödssömn. 
Lofven hänne ock utan svek, att om hon ärligt hjälper eder i 
denna nöd, så skall hon få fara hem med eder ock varda eder 
drottning, så framt hon ej själf vill afstå från den äran.» 
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Ock nu, medan de ännu hafva att tala om detta, kommer 
Tekla in i tältet ock ser sig om. Ock då hon icke ser prinsen, 
spörjer hon hans följe. Hon får då veta, att han sitter inne i 
det lilla tältet, som står midt för hänne. 

Hon går mycket blygsamt fram till ingången, beder om 
tillstånd att träda in, ock när det medgifves, kommer hon. 

Men i detsamma som hon stiger öfver tröskeln, skiftar hon 
färg, liksom om något nytt fallit hänne i sinnet, som ej, 
funnits där förut. Dock är hon icke sen att framföra sitt-
ärende med mycken fyndighet ock vältalighet. 

Då griper prinsen om hännes hand, drager ringen på fingret 
ock talar till hänne alla de ord, han hade fått sig förelagdt-
att säga. 

Ock nu svarar flickan med tungt hjärta: »Jag förstår ej,. 
hvad det är för en förändring som har skett med mig. Icke. 
skulle jag vilja bryta troheten mot min fru; men å andra sidan 
märker jag, att jag icke skulle vilja göra eder skada hällre-
än mig själf. Ock hvad som nu är orsaken, lär det gå så, som 
jag väntar, att troheten kommer att brytas, antingen det nu är 
min egen skuld eller andras trollkonster.» 

Ock nu faller mäster Perus in ock säger: »Gör så väl, söta. 
vän, ock skänk icke längre i åt honom af den där svekdrycken, 
utan gif honom nu redlig hjälp! Det är du honom nu skyldig 
såsom din egen make, efter hvad han lofvade dig.» 

»Det måste väl nu vara så», säger hon. »Först bören I veta, 
att den bägare, som I bägge dricken ur, har två bottnar. Hon 
dricker vanligt vin från den öfre bottnen; men den blandningen>  
som I dricken från den nedre bottnen, den är försåtligare, ock 
den söfver eder.» 

»Gör så väl», säger prinsen, »ock gif mig icke längre af 
den drycken!» 

»Huru skall jag då», säger hon, »kunna behålla mitt lif? 
Ty hon ser själf i bägaren, ock om hon märker, att drycken 
är omskiftad, så sänder hon mig strax till pinokammaren.» 

Då faller mäster Perus åter in ock säger till Tekla: »Du 
skall taga den mildaste dryck, som du kan få ock som är mest lik 
den andra till färgen, ock blanda den till halfs med den andra 
på den botten, som han dricker från. Då skall hon nog icke 
märka det. Ock det blir väl då naturligt, att om han ock 
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sofver i början, den sömnen hvarken blir så lång eller så tung 
som den förra.» 

Ock nu komma de öfverens härom sins emellan. 
Därpå går hon tillbaka till sin fru ock har blifvit mycket 

röd i ansiktet. Fru Serena hälsar hänne välkommen samt spör-
jer, huru det gått med hännes ärende, ock hvarför hon rodnar 
så starkt. 

»Underligt tyckes mig vara», svarar Tekla, »att I spörjen så, 
liksom om icke dristigheten kunde tryta på sistone för en flick-
stackare, då hon måste springa med slikt gäckeri till en så ädel 
furste, som jag får göra dag efter dag. Det säger jag, att 
gäller det också själfva fängelsehålet, så vill jag aldrig gå i 
sådant ärende mera. Men nu fick jag det emellertid därhän, 
att han tog emot bjudningen.» 

»Tack för det!» säger hännes fru; »detta skall icke varda 
olönt.» 

Nu tarfvas ej lång berättelse om huru prinsen kommer till 
tornet ock tager del i gästabudet. Men alt det fagra snack 
ock fägnande smektal, som konungadottern bar fram med mjuk 
tunga ock mycken talförhet, ginge altför sent att upprepa. 
Här varder nu alldeles samma öfverenskommelse uppgjord som 
två gånger förut; ock hur den aflöper, är snart sagdt: prinsen 
dricker, somnar, varder hudstruken ock kastad ned på golfvet 
lika skymfligt som förut. 

Men det gick, som mäster Perus hade förutsagt, att denna 
sömn var icke lika tung som den förra. Han vaknar vid mid-
nattstid. Väl är han då något styf i kroppen, men han mins 
fullväl, byar han har att söka hvila, stiger nu upp i konunga-
dotterns säng ock har där en ljuflig natt ända till morgonen. 

Ock så snart solen lyser in i rummet, går Tekla fram till 
sängen, spörjande, om det ej är tid att låta hämta tältet. 

Men konungadottern svarar: »Låt det stå kvar!» säger hon. 
»Det är nu i lika godt förvar där som här.» 

»Det är en god ock glad nyhet, min fru,» säger Tekla ock 
går ut igen. 

Därpå stiger prinsen upp, kläder sig ock går tillbaka till 
sitt folk. 

Det är nu korteligen att förtälja, att en halt månads tid 
sofver han hvarje natt i tornet hos konungadottern. Ock där- 
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efter bär han fram sitt frieri för konungen, får hans ja ock 
tager hänne till äkta som sin lagliga gemål med all heder ock 
kunglig högtidlighet, såsom han hade svurit. 

Konung Alexander utlemnar hännes hemgift i allehanda 
skatter, gull ock dyrbarheter. Det var så mycket, att ingen 
kunde väga det alt. Hela denna rikedom föres nu ombord på 
skeppen. 

Ock strax därefter låter prinsen rusta till afresa ock är 
inom få dagar färdig att fara. Alt är fördt ombord på skeppen 
utom det där stora tältet. I det plägade de unga makarna 
sofva. Ock den sista natten ligger manskapet ombord på skeppen 
utom några få kammarsvenner, som voro i tältet hos dem. 

Prinsessan somnar nu med glädje ock godt välbehag i sin 
herres famn ock sofver lugnt ända till morgonen. 

Nu vaknar fru Serena tidigt ock öppnar sina ögon ock ser 
sig omkring. Hon tycker, att alt fått ett underligt utseende. 
Försvunnet är tältet jämte alla hännes kammarsvenner, borta 
äro alla skeppen, försvunnen är den gullkantade sängen med 
purpurtäcket ock de gullsömmade linnelakanen, men i stället 
ligger där en hård skinntröja. Sparrar äro där nedlagda på 
marken ock störar bundna vid dem med skinnremmar, såsom 
fäherdar pläga slå läger. 

På högra sidan i sängen ser hon ligga en riktig djäfvuls-
kropp, icke liten, men mycket vedervärdig. Han var svart 
som en korp, hans näsa var lång ock krokig, på alt vis var 
han oskaplig. Han ligger på ryggen ock snarkar som en 
dvärghund. En vämjelig strimma gick ned från hans näsa 
ända till munnen, ock den drog han ömsom in ock ut med 
andedräkten. 

Intet hade konungadottern kvar af alla sina prydnader 
mer än gångkläderna. 

När hon ser alt detta, förundrar hon sig storligen, me-
nande först, att hon måtte drömma. Ock hon lägger tillhopa 
ögonen ock märker, att hännes medvetande är fullkomligt klart. 

Ock nu blickar hon åter omkring sig ock ser, att denne 
vanskapling vaknar. Ock strax blänger han på hänne med 
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brinnande ögon ock talar med mycken vrede till hänne: 
»Hvi ligger du här, slemma sköka?» säger han. »Kralla dig 
bort till din fader! Jag vill icke längre bry mig om dig. Det 
var ju på ett förbålt skickligt ock sedesamt sätt du sålde din 
jungfrudom, det var ett välförtjänt fall din högfärd fick. Se 
nu också, hvad du har fått för din girighet. Här har du prinsen 
med hans sköna tält ock all annan rikedom. Rättvisligen har 
du blifvit gäckad för ditt öfvermod. Du har icke nöjt dig med 
att lägga hos dig en vanlig tiggare eller trasvarg, utan du 
skulle nödvändigt hafva en af de värste, som jag är.» 

Nu svarar konungadottern med häftigt mod: »Om nu så har 
händt — ock det tyckes mig troligt — att mitt gifte har blifvit 
mycket ringare, än jag tänkte, så må väl det vara rätt åt mig. 
Men hvarför tala mera om den saken? Hvem är väl närmare 
till att njuta godt af min bildning ock belefvenhet än du själf? 
Låt oss nu åtminstone ställa till så förnuftigt för oss, som vi 
kunna. Jag skall älska dig i allo med ren kärlek som min 
äkta man, ock du skall icke öfvergifva mig. Ock jag vill 
lofva dig på min tro, att jag skall göra dig till konung i Frank-
land. Hvar i hela. vida värden brukar väl en höfvisk kvinna 
gifva sin käraste skulden för det, att han ej är välskapad? 
Du skall också se ut som en helt annan människa, när jag bara 
får snygga upp dig med goda kläder.» 

»Snygga upp mig, sa' du, ja!» skriker han. »Tvi varde 
dig! Jag skall rappa dig, så att din rygg blir så mjuk som 
magen, om du icke kraflar dig hem.» 

»Hvad det än kostar mig», säger hon, »skall jag följa dig, 
så länge lifvet sitter i mig.» 

Strax springer han upp, kastar på sig skinntröjan, som låg 
där, ock griper sedan en flöjt, som hängde på en stör bredvid 
honom; det var en sådan flöjt, som kringstrykare bruka ha att 
spela på. Ock så löper han i väg, som om han blifvit spritt 
galen, säger hvarken adjö eller farväl ock är inom ett ögonblick 
så långt borta, att hon icke mera kan se honom. 

Nu tager hon sina gångkläder, som lågo bredvid hänne, 
kläder på sig ock gifver sig åstad samma väg, som landstryka-
ren hade sprungit förut. Ock fördenskull att hon icke är van 
att gå till fots, blir hon snart trött. Hon får till sist syn på 
den där lurken. Han står på en kulle ock väntar, tils hon 
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hinner upp honom. Men då får hon bara nöda ord återigen; 
han säger, att han skall bryta sönder kvart ben i hänne, om 
hon ej vänder hem. Hon svarar, att hon alltid skall följa 
honom, hur mycket hon än får slita ondt. 

Korteligen att förtälja, så går det hela dagen ända till 
kvällen: ena stunden löper han undan, så att hon icke kan se 
en skymt af honom, andra stunden inväntar han hänne för att 
gifva hänne hånliga ord ock hotelser, hvar gång hon hinner fram. 

Om kvällen komma de fram till en by. Dit hade strax 
förut kommit några formän, som körde omkring i landet med 
sina varor. De hade tagit sig härbärge ock drucko godt vin, 
glade ock muntre. Till dem går landstrykaren in ock spörjer 
strax, om köpmännen vilja, att han skall gyckla för dem, ock 
vilja gifva honom mat ock dryck till lön. De säga, att de 
godt kunna höra på, hvad han har att föredraga. Ock nu 
börjar han blåsa på sin flöjt ock prata ock åbäka sig på alla 
sätt som en dåre, så att de, som där inne äro, skratta åt honom 
ock hafva honom till åtlöje. 

Men Serena ligger där i halmen, kvald af ångest så stark, 
att få människor hafva känt någon värre. 

Ock då landstrykaren har slutat sina upptåg, får han så 
mycken mat ock dryck, som han har lust att gapa öfver. Als 
intet delar han med sig åt konungadottern, utom att han slänger 
till hänne några ben ock brödkanter. Ock för kroppens natur-
liga nödtorfts skull måste hon nu äta kärat Men aldrig i sina 
dagar hade hon haft en sådan måltid förut. 

Ock när tiggaren har ätit ock druckit, så mycket han orkar, 
kastar han sig ned i halmen. Hon vill lägga sig ned bredvid 
honom. Men strax börjar han träta ock hota, om hon understår 
sig att komma närmare. Ock icke får hon lof att ligga när-
mare än så, att det var två liggplatsers afstånd mellan dem. 

Nu sofver hon mycket litet den natten, som rimligt var. 

Ock så snart morgonen kommer ock denne förbannade hund 
vaknar, anfaller han hänne med onda ord liksom förut. Han 
säger, att det är alldeles onödigt, att en sådan led slinka skall 
gå ock svänga sig i så dyrbara kläder, medan han s,jälf får 
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svälta. Då vore det mycket mera i sin ordning, att han kunde 
få ett riktigt bukfylle. 

Hon svarar med mjuka ord ock säger, att hon gärna vill 
lemna ifrån sig hvarenda tråd, som hon har på sin kropp, om 
han blott finge det bättre därigenom. 

Ock nu gör han, som han hotat, drager af hänne gudväfs-
kjorteln, Piper sedan på torget ock säljer den, får i utbyte mat 
ock dryck nog till ett bukfylle, äter sedan ock dricker, men 
delar icke med sig åt hänne mera än dagen förut. 

Ock när han har gjort sig drucken, löper han framåt på 
vägen, där formännen kört bort. Efter honom kommer konunga-
dottern, så godt hon kan, liksom dagen förut. Men han ömsom 
inväntar ock okvädar hänne, ömsom löper undan. 

Det går så ända till kvällen. Hon sliter så ondt af mödo-
sam vandring, väder ock vind, hetta ock hunger, att hon näppe-
ligen kan förstå, huru hon skall kunna härda ut längre med detta. 

Ock om kvällen komma de till en annan by. Där hade 
de samma formännen redan tagit in. Det går nu till alldeles 
som den förra kvällen: tiggaren spelar ock åbäkar sig för att 
få mat, men hon ligger i halmen, tryckt af sorg, ock får hvarken 
att äta eller dricka annat än det, som han försmår. 

När de söka sig hviloplatser, går det alldeles som förragången. 
Ock nästa morgon säljer han en kjortel till för att få buk-

fylle. Ock nu tager han i mellangift en trasig säckdukskjol, 
kastar den till hänne ock säger, att den är nästan för god för 
hänne att hölja sig med. 

Icke är härom mera att förtälja, än att så färdas de dag 
efter dag, följande efter dessa formän, som altjämt köra förut. 
Här får fru Serena utstå så mycken möda ock besvär, att det 
måste synas en hvar förunderligt, att en människa, som blifvit 
uppfödd i sådan rikedom ock bekvämlighet, skall utstå slikt. 
För det mesta får hon gå barfota, ock för jämnan lider hon af 
hunger ock törst, hetta eller köld, ock därjämte onda ord ock 
skrämsel af den där djäfvulen, som följer hänne ock oroar 
hänne natt ock dag. 

Så förgår hännes tid ett helt år om. 
Ock nu kommer en dag, då hon ser framför sig en stad så 

stor ock ståtlig, att hon aldrig förr sett någon slik. Där voro 
alla torn belagda med gull. 
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I denna stad körde formännen in. 
Ock nu löper tiggaren åstad med sådan fart, att hon 

på intet vis kan följa med, ock snart är han försvunnen ur 
hännes åsyn. 

Hon skyndar efter, det fortaste hon kan, ock när hon kom-
mit fram ett stycke, får hon se honom ligga där på vägen. 
Han har nu brutit sitt ben så illa, att benpiporna sticka ut. 

Strax springer hon fram till honom ock spörjer gråtande, 
huru det har gått till, att något så hiskligt har händt honom. 

Men han svarar med mycken hätskhet ock vrede, att detta 
som alt annat ondt har han att tacka hänne för, ock att hon 
nog icke skall bli nöjd, förr än hon tagit lifvet af honom. 

»Tala icke så, käre vän!» säger hon. »Jag skulle vilja göra 
alt, för att du skulle få det bättre stäldt.» 

»Det skall snart visa sig, om du menar det», säger han. 
»Tycker du kanske, att jag skall må bäst af att ligga kvar här 
i det längsta?» 

»Käre vän, hvad kan jag göra därvid?» säger hon. 
»Fresta på, du gemena varelse, om du kan bära mig på 

din rygg in i staden», svarar han. 
»Gärna», säger hon. Ock genast tager hon honom på ryggen 

ock försöker bära honom. Men han är så mycket längre än 
hon, att hans fötter släpa efter ett långt stycke. Ock därför 
tackar han hänne icke mycket vackert för hännes hjälp. Men 
hon, stackare, sträfvar, alt hvad hon kan, att draga honom 
med sig. 

Ock af att streta åstad med den där djäfvulen blir hon nu 
jämmerligen trött, att alt,. som hon förut fått utstå, tyckes hänne 
vara ett intet mot detta. Ock hon tycker, att hon nu först 
riktigt förstår, hvad elände vill säga. 

Sent omsider kommer hon ändå så långt, att hon får honom 
fram till staden ock in i stadsporten. Nu blir det annan låt, 
fastän icke bättre. Ty så snart han ser sig omkring ock känner 
igen sig, ryter han på nytt till hänne. »Ser man bara på!» 
säger han. »Länge har jag vetat, att du, din helvetes hynda! 
ville ta lifvet af mig. Men nu kommer riktigt din ilska i dagen, 
då du drar mig hit in. Det fins ingen stad, där jag har gjort 
så mycket fuffens ock där man har så många lifssaker emot 
mig, som just den här. Ock så snart som jag kommer in genom 
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porten, blir jag strax hängd. Akta dig bara för att vara så 
fräck, att du drar mig in här i staden!» 

Nu blir hon ännu mera förtvifiad ock spörjer, hvad de då 
skola taga sig till. 

»Det fins här», säger han, »en jordkula, där uteliggare 
bruka hålla till. Det är invid muren åt andra sidan, ett litet 
stycke från porten. Bär mig dit!» 

Ock fastän det icke är långt ifrån, att hon alldeles spränger 
sig, så lyckas hon på sistone att släpa dit honom. Ock här 
kastar hon sig ned bredvid honom, så matt ock maktlös, att 
hon tycker sig icke kunna röra en lem. 

Men hon har icke legat länge, förr än han icke kan tåla, 
att hon är i ro, ock åter far ut emot hänne sägande: »Hvad är 
din mening med det här? Skall jag ligga här ock dö af hunger 
ock nöd bara för din elakhet ock lättja?» 

»Ack, hvad kan jag göra, min käre vän?» säger hon. 
»Göra!» svarar han. »Gå in i staden ock tigg i hop litet 

åt mig!» 
»Hur skall jag kunna göra det?» säger hon. »Jag är så trasig 

ock eländig, att jag icke kan visa mig för människor, ock så är 
jag alldeles förbi af trötthet, ock så känner jag ju ingen här.» 

»Du skall», säger han, »gå till en domkyrka, som är nära 
intill porten. Utanför kyrkan bruka de fattige sitta. Dit 
kommer hvar dag en mängd stadsbor, ock där gifva de för 
jämnan stora allmosor. Ligg där vid kyrkodörren i natt! Då 
kan du vara säker om allmosa. Men det kan nog hända, att 
jag är död, när du kommer igen, ock då har du det, som du vill.» 

Hur mycket hon nu har att säga emot, så hjälper det icke. 
Hon kryper snarare än går in i staden ock kommer till sist 
fram till kyrkodörrarna. Där ligger hon nu hela natten, nästan 
naken, hungrig ock frysande i frost ock dimma. Ingen kommer 
ock gifver hänne något. Ock framemot morgonen faller hon 
i slummer. 

Ock nära tredje timmen på dagen [kl. 9] vaknar hon vid 
ett starkt buller. Hon får nu se en stor skara af allehanda hof-
herrar, fagert klädda, komma ut ur domkyrkan. 



128 	CEDERSCHIÖLD, MEDELTIDSBERÄTTELSER. 	 V. 6 

Ock nu ser hon en syn, som ej litet skar hänne i hjärtat. 
Ty midt i skaran känner hon igen prins Klans, så klädd, som 
han varit på hännes gästabud: han bar den mörkbruna lifrocken 
ock hade en strimma i bröstet ända ned till bältet. 

Ingen 'af alt detta hoffolk bryr sig så mycket om hänne, 
att han ens ser åt hänne, där hon, stackare, sitter. Endast prins 
Klarus lägger märke till hänne. Han viker af ur skaran åt 
hännes sida, men icke för annat än att gifva hänne en kindpust 
under örat, så tung, att hon får en till, ändå hårdare, af muren, 
som var bredvid hänne. Ock det var ej långt ifrån, att hon 
föll i vanmakt. Men han går sin väg ock säger icke ett ord 
till hänne. 

Ock så snart som hon hämtat sig litet, stiger hon upp ock 
vill leta sig väg ut ur staden samma gata, som hon kommit in. 
Ock nu har hon fått en ny plåga. Ty det bränner hänne 
bitterliga i själen, att prins Klarus skall hafva känt igen hänne 
af någon sällsam slump, fastän hon var blifven hardt när oigen-
kännelig. Ock icke var högmodsanden ännu så död inom hänne, 
att hon ej tyckte det vara tyngre att bära än hvarje annat ödets 
slag, att han skulle se ock känna igen hänne i ett sådant tillstånd. 

Ock som hon nu går gatan fram, kommer emot hänne en 
man, klädd som en bonde. Han hälsar höfviskt på hänne ock 
säger: »Det kan jag se, min söta vän, att du har varit ett 
mäkta vänt ock fagert vif, innan olyckan kom i din väg. Men 
säg mig nu, hvad är det, som plågar dig mest?» 

»Det fins mycket, som plågar mig», säger hon, »men mest 
det att jag har här utanför staden en fattig man, som har 
brutit sitt ben ock är nära döden, ock jag har intet att hjälpa 
honom med.» 

»Då är det en kristlig plikt att komma eder till bistånd», 
säger han. »Nu skall du få af mig så mycket pänningar, att 
det kan förslå till mat åt er bägge i dag.» 

»Gud löne dig för det!» säger hon. »Men för den skull att 
jag är främmande här i staden ock icke vet, hvar det hålles 
torg, så beder jag dig för Guds skull, att du använder pännin-
garna för mig ock lemnar mig maten.» 

»Det skall jag gärna göra, om du hällre vill det», säger han. 
Ock strax går han bort ock kommer snart igen med rikliga 

matvaror för en dag samt en liten kanna vin. Hon tager emot 
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alt detta med stor glädje ock tackar honom af hjärtat för hans 
välgärning. Ock nu glömmer hon nästan alldeles sina bekymmer, 
när hon har något att gifva sin man. Ty hon vet nog, hvad hon 
hade att vänta, om hon komme tillbaka tomhändt. 

Nu skyndar hon sig, alt hvad hon kan, tils hon kommer 
till honom. Men där blir åter samma visa. Han stormar ock 
storträter, säger, att hon har kommit så sent därför, att hon 
nödvändigt vill ha lifvet ur honom, ock påstår, 'att hon har ut-
satt honom för hunger ock köld för att döda honom. 

Hon gifver ödmjuka svar ock säger: »Det är så långt ifrån 
att jag ville taga ditt lif, att jag i stället gärna skulle vilja 
gifva mitt eget, om du blott finge det bättre stäldt för dig.» 

Han blir vist icke mjukare genom slikt tal. Men han 
sätter sig upp ock äter som en glupande ulf. Ock icke kunde 
man se på honom, att benbrottet hade minskat matlusten. Men 
förbannadt illa delar han med sig åt hänne, som han var van, 
både snålt ock snaskigt. 

Det är nu korteligen att förtälja, huru han befaller hänne 
att ligga ute nästa natt liksom den förra. Ock huru det sedan 
går, är snart sagdt: hon sitter där med samma kval som förra 
gången, får åter en kindpust, träffar samme bonde ock mottager 
allmosa af honom på samma sätt som dagen förut, kommer 
tillbaka ock får samma lön för sin möda, hotelser ock 
onda ord. 

Äfven den tredje natten vill han, att hon skall ligga vid 
kyrkodörrarna. Nu bedjer hon mycket att få slippa. Ty fram-
för alt annat ängslas hon för att . åter möta prins Blams. Men. 
likväl måste hon ånyo gifva sig åstad. Därom tarfvas icke 
många ord, att hon ligger vaken äfven denna natt ock får en 
kindpust för tredje gången, sedan går hemåt ock möter på gatan 
samme man som två gånger förut. 

Nu talar denne sålunda till hänne: »Jag har medömkan 
med dig, du arma stackare!» säger han, »då jag ser dig gå här 
hvar dag med samma bekymmer ock alltid gråtande. Gör nu 
så väl ock gå hem med mig till mitt hus, så att du kan rädda 
ditt lif, ty du är ju förbi af nöd ock elände!» 

»Ingalunda kan jag det,» säger hon. »Jag har icke godt af 
någon hjälp, om man icke först hjälper den där fattige uslingen, 

Sv. landsm. V. 6. 	 9 
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som ligger utanför staden ock snart dör, om ingen tager sig af 
honom.» 

»Gör nu, som jag säger!» svarar han. »Jag tror, att den där 
kranke 'mannen nu har fått hägn ock hugnad.» 

Ock så tager han hänne i handen ock drager hänne halft 
med våld hem till sitt hus. Ty för sin trohets skull kan hon 
knappast känna sig trygg genom det han säger om den kranke 
mannens hugnad. 

Ock så snart hon kommer i hans hus, sätter han fram åt 
hänne den yppersta mat ock utsökt vin ock sätter sig själf 
bredvid ock matar hänne. Därjämte agnar han hänne med 
fagra förutsägelser, att det tunga ock tryckande i hännes lif 
nu är förlidet, ock att bättre tider nu varda kommande. 

Också börjar hon nu af alt detta någorlunda vederkvickas 
ock uppmuntras, liksom kände hon en fläkt från sina forna lugna 
ock lyckliga dagar. 

När hon är vorden väl mättad ock läskad, står värden upp 
ock går fram till hänne. Han lägger nu sina händer på hännes 
skuldror ock rifver af hänne traskjorteln, som hon har på sig. 
Men i stället kläder han på hänne en furstlig dräkt, slik som 
hon fordom bar. 

Därnäst tager han hänne i handen ock leder hänne i det 
ena rummet efter det andra, tils de komma in i en sal med 
tvänne ingångar, väldigt stor. 

Ock nu tycker hon, att det går bra underligt till. Ty här 
tycker hon sig se sin kära hoffröken Tekla med en stor skara 
ungmör. De komma emot hänne, ock strax buga de sig alla 
för hänne, sägande: »Gud gifve eder en god dag, älskade 
fru!» Ock så leda de hänne mellan sig med stor heder ock 
höfviskhet. 

Knappast vet hon nu, om hon skall våga tro något af det 
glädjande, som ter sig för hännes ögon. Ty sorgernas skyar 
hafva så skyggat öfver hännes själs ögon under de hvirfvel-
vindar, i hvilka hon vankat omkring en tid, så att hon nu vill 
döfva hoppet, att blidare dagar komma, ock menar sig drömma, 
hvad hälst hon ser. 
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Altjämt föra tärnorna hänne fram genom rummen, fils de 
komma in i en kammare, som var mycket skön, men ej så stor. 
Ej häller är det många människor därinne. Hon ser här prins 
Blams sitta i högsätet; ock nu bär han icke längre den där 
lifrocken med strimman. 

Ock så snart som hon trädt in genom dörren, reser han sig 
upp ock går emot hänne högeligen höfviskt, tager hänne i han-
den, kysser .hänne, sätter hänne vid sin sida ock beder Gud 
välsigna hännes ingång. 

Ock sedan talar han till hänne sålunda: »Nu hafven I, fru 
Serena,» säger han, »kommit hit ock hafven en tid utstått så 
mycket slit ock släp, mödor ock misshandling, som få kvinnor 
någonsin lidit, ock I hafven burit alt med underbart tålamod 
ock sällspord trohet. Ock säkert skall man länge minnas, både 
huru hård I voren först, ock huru trofast I voren sedan i så 
stora pröfningar. Sen nu här,» säger han ock sträcker handen 
ned mot långbänken, »den där benbrutne landstrykaren, som 
har följt eder ock gjort eder ångest ock oro hela detta sista år 
med sina knep ock konster. Men detta är ingen annan än 
mäster Perus. Nu, för eder ståndaktighets ock sällsporda tro- 
hets skull, dömma vi, att I ären fult saklös ock försonad med 
oss för det I förut brutit, ock att I ären i allo värdig sådan 
heder, som tillkommer eder börd. Men kommen nu också i håg, 
att det fins flere än I, som förstå sig på hemliga konster! 
Men till eder, jungfru Tekla, hafva vi det att säga, att vi 
erkänna det, som vi högtidligen lofvade eder i Frankland, 
när I lösten oss ur vårt trångmål, att I skullen fara. 
hem med oss till Saxland ock varda vår drottning. Detta 
vilja vi ock redligen hålla, fullt ock fast, såsom vi lofvade 
det, så framt icke I själf viljen af blidhet ock kärlek efter-
skänka det.» 

Nu svarar jungfru Tekla: »Gärna vill jag vika för min fru 
ock låta hänne få sin herre ock man fri ock obunden jämte 
all den heder ock värdighet, som Gud gaf hänne på bröllops-
dagen. Men i stället hoppas jag, att I sörjen för något godt 
gifte åt mig, som tyckes eder anstå min börd.» 

Ock detta hännes svar upptages mycket väl. Först prins 
Klarus ock fru Serena samt därefter alla de öfriga tacka ock 
prisa hänne för hännes trohet ock kärlek. 
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Ock nu sker alt, som det blifvit sagdt. Fru Serena varder 
hyllad ock i allo ärad som drottning; mellan hänne ock hännes 
gemål, prins Klarus, råder ömsesidig kärlek ock ömhet. Men 
Klarus gifte jungfru Tekla med den ypperste man näst honom 
själf, som fans i hela Saxland, så att hon vardt mycket nöjd 
med sin lott. 

Nu kan man säga, att sagan är all. Men vi vilja med få 
ord klarligen -visa, huru alt detta hade tillgått. Det skedde 
altsamman efter de rådslag, som prins Klarus hade uppgjort 
med mäster Perus, såsom hämd för det hon förut haft prinsen 
till narr. Ock man kan vara ganska viss på att mäster Perus 
hade kunnat lägga sin makt i dagen förut, Am han hade velat. 
Men han tyckte i början, att det icke skadade, att prins Klaras 
fick en liten näsbränna, eftersom han icke hade velat följa 
mäster Perus råd. 

Det var värkligen så, som det hade sett ut, att samma natt, 
som tältet försvann rör Serena, seglade prins Klarus hem till 
Saxland med hela sin flotta ock hade med sig jungfru Tekla.. 
Men han lemnade kvar hos prinsessan mäster Perus, för att 
denne skulle gäcka hänne med sina knep ock konster, såsom 
nu är berättadt. Men de där formännen, som vi talade om, 
voro utskickade af prins Klarus för att visa dem vägen ock 
skaffa dem daglig föda. 

Alt detta hade nu Klarus ock mäster Perus gjort för att 
pröf'va Serenas trohet ock ståndaktighet. Men de frågade aldrig 
en smul efter, om hon skulle bestå profvet väl eller illa. Ock 
de tyckte, att det kunde vara lika så godt, om hon vände åter 
hem till sin fader. Men i stället uthärdade hon all denna pina 
ock plåga, ock det endast ock allenast genom sin inneboende 
dygd ock rättrådighet, i det hon trodde, att denne var hännes 
make, denne grofve glop, som följde ock oroade hänne dag 
efter dag. Ock hon lemnade bakom sig fader, fränder ock 
vänner samt all värdslig ära ock makt, men valde frivilligt 
fattigdom med denne usle staf karl, ock gaf sålunda i sig ett 
fagert föredöme, huru goda kvinnor böra hålla trohet mot sina 
äkta makar. 

Ock därför gick det också på, sistone, som rätt ock billigt 
var. En så ädel kvinna fick icke förgås i fattigdom, utan för 
sin sällsynta ståndaktighet blef hon drottning öfver hela Sax- 
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land ock fick under alla sina kommande lifsdagar hafva glädje 
ock gamman med sin gemål, gods ock gull, konungslig höghet 
ock härlighet. 

Ock här slutar sagan om Klarus, käjsarens son, ock Serena, 
frankerkonungens dotter. 

Om master Perus ock hans konster. 

1. 

I ett rike långt härifrån herskade två bröder, som blifvit 
hertigar där efter sin fader. Den ene hette Vilhelm,, den andre 
Erik. 

De hade en syster vid namn Ingeborg. Hon var mycket 
skön ock höfvisk. 

Deras rådgifvare hette Perus. Han hade mycket att säga 
i landets styrelse. Han hade friat till deras syster; men de 
ville icke gifva hänne åt honom, emedan han var blott en 
undersåte ock därtill fattig. Han var dock en af de lärdaste ock 
skickligaste män, som någonsin funnits. 

Hertigarne voro icke synnerligen förståndige. 
Deras syster hade sin särskilda slottsbyggnad, där hon 

brukade sitta ock dricka med sina kvinnor. 
Det var en sak som Perus hade kunngjort för hertigarne 

ock alt folket, ock det var, att från den stund, då han gick till 
bords om kvällarna, ock till soluppgången ville han hvarke'n 
höra några mål föredragas eller vara i rådslag med hertigarne. 
Denna tid ville han vara fri från alla ämbetsgöromål. 

Bland hertigarnes hofmän funnos två bröder, som mycket 
afundades mäster Perus. De ville gärna finna någon grund att 
förtala honom inför hertigarne för att så kunna störta honom. 

En afton, då dessa två hofmän spatserade ute, medan folket 
begaf sig till dryckeslaget hos hertigarne, kommo de händelse-
vis nära skidgården kring prinsessan Ingeborgs palats. De 
hörde då mycket glam ock stoj därifrån ock blefvo ifriga att 
komma öfver skidgården ock se, kvad som stod på. De klätt-
rade öfver ock tittade in i huset genom ett fönster. Då fingo 
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de se, att därinne satt prinsessan Ingeborg ock bredvid hänne 
mäster Perus, ock att de kyste ock smekte hvarandra af hjär-
tans lust. 

Hofmännen blifva mycket glade öfver att hafva fått en 
god orsak att anklaga mäster Perus. De skynda sig tillbaka 
till hertigarnes sal. När de komma dit, se de, att mäster Perus 
sitter på bänken, där han brukar sitta, ock två svenner passa 
upp på honom som vanligt. Hofmännen viste icke, hvad de 
skulle tro. De tordes icke säga något denna gång, men beslöto 
att ej gifva sig någon ro, förrän de kommit under fund med 
sanningen. 

Nästa kväll komma de åter till Ingeborgs palats. Det synes 
dem, som om mäster Perus sitter där på samma sätt som dagen 
förut, ock genast springa de till hertigarnes sal. Där se de 
mäster Perus sitta på sin vanliga plats ock taga emot dryckes-
bägarne, alt efter som de fyllas åt honom. Men då de nu voro 
beslutna att utrannsaka, huru det förhöll sig, ock förstod°, att 
han ju icke kunde vara på två ställen på en gång, så gingo 
de fram till hans plats ock tilltalade honom. Han svarade icke. 
De blefvo dess ifrigare, gingo närmare ock trefvade med hän-
derna, där han tycktes sitta. Då kände de, att platsen var 
tom ock han icke fans där. 

De kalla nu dit flere af sina stallbröder. Alla se nu, hur 
det är, ock tala strax om det för hertigarne. Desse blifva mycket 
uppretade, samla sina män, begifva sig till sin systers hus, 
bryta upp det ock rusa in. 

Emellertid sitter mäster Perus ock smeker Ingeborg som 
bäst, då de få höra larm ock rop ock att palatsets portar 
brytas upp. 

»Ack, nu döda de dig säkert!» säger prinsessan gråtande. 
Men Perus beder hänne vara lugn, springer upp, kastar på sig 
en blå kappa, som han brukar bära, ock lägger sig ned i prin-
sessans högsäte. 

Strax därpå kommo de andre instormande. Då ropade 
hertig Vilhelm: »Låten mig straffa honom, ty jag är den äldre 
brodern.» 

Vilhelm var stor ock stark som en jätte. Han grep vred-
gad Perus ock slängde honom fram på golfvet, trampade sedan 
stadigt på hans ena ben, men tog med båda händerna i det 
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andra. I första rycket slet han upp honom ända till bröstbenet, 
ock i nästa ryck ref han sönder honom i två stycken. Blod 
ock inälfvor spredos ut på golfvet, ock för att kränka sin syster 
förbjödo hertigarne tjänstfolket att rengöra salens golf. Sedan 
gingo de bort med sina män. 

Prinsessan hade fallit i vanmakt, då hon såg sin älskare 
behandlas så illa ock hånligt. Men inom kort kvicknade hon 
åter vid. Hon fick då se mäster Perus komma gående fram till 
hänne hel ock oskadd. Ock hon viste icke, hvad hon skulle 
tänka därom. Dock tror hon mest, att det är hans vålnad. 

Mäster Perus bad hänne icke rädas, ock sade: »Mig har 
ingen skada skett. Din broder ref i tu en grenig trädstam, 
som nu ligger här på golfvet, men mig har han icke rört.» 

Hon ser då efter ock märker nu på golfvet hvarken blod 
eller andra spår af våldsgärningen. Likväl beder hon honom 
fly undan. 

»Nej, först skall jag gå in i hertigarnes sal,» svarade han 
ock gick genast dit. 

Hertigarne förstodo icke, huru han undkommit dem, men 
läto sina män gripa honom, binda honom ock sätta honom i 
järnfjättrar. Sedan sammankallade de mycket folk ock foro 
med Perus till en skog. Ock när de hade kommit till det ställe, 
hvarest de ämnade dräpa honom, gjorde de halt där. 

Ock som han står där inför dem bunden, säger han: »Nu 
har jag varit bunden en stund, men hädanefter skall jag vara 
lös. I bägge ären mycket dåraktiga. Jag friade till er syster, 
men då villen I icke gifva mig hänne, emedan I tyckten mig 
vara ringa emot eder. Men fastän jag icke är så rik på pän-
ningar som I, så är jag dock klokare. Ock om I haden tagit 
mig till svåger, så baden I alltid haft nytta af min klokhet, 
ty då hade jag aldrig öfvergifvit eder. Nu förutsäger jag, att 
alt hvad I gören, kommer att vändas till vanära ock olycka 
för eder.» 

Sedan tykte de sig se, att han ur påsen, som han bar vid 
bältet, tog ett blått nystan ock kastade detta upp i luften, så 
att det blef till ett rep. De tyckte, att han höll i ändan af repet 
ock äntrade upp längs det samma. Sålunda försvann han, ock 
de sågo honom aldrig mera. 
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2. 

Icke långt från hertigarnas land bodde en mäktig höfding, 
som hette Pinz. Han var rik ock satte en ära uti att ega 
präktigare kläder ock kost, hästar ock allehanda don än någon 
annan i landet. 

En dag red han ut från sitt slott med tolf sina svenner. 
Han red stora landsvägen fram genom en skog. En ypperlig 
häst hade han med den bästa mundering. Alla hans svenner 
voro ock väl utrustade. Ock medan de rida genom skogen, få 
de se, att en man rider emot dem, stor ock hurtig till utse-
endet. Han har en så god häst, att de aldrig hade sett någon 
så ståtlig eller stark. Ryttarens dräkt var den mest lysande 
de någonsin sett, ock själf var han af ett ovanligt ädelt ock 
vackert utseende. 

Han kom raskt ridande fram till dem ock hälsade artigt 
på Pinz. Denne hälsade tillbaka ock sade: »Min gode man, sälj 
åt mig den där förträffliga hästen med munderingen ock alla 
dina vapen ock kläder! Ty alt detta anstår blott en furste att 
ega. Jag skall i utbyte gifva dig min häst ock mina kläder 
ock därtill så mycket pänningar, att du ej gör någon förlust.» 

Den andre svarade: »Jag har ingen åtrå efter din häst 
ock din rustning. Hvar ock en kan vara nöjd med det, han 
redan har.» 

Men då blef Pinz förargad ock sade: »Vill du hvarken 
sälja eller gifva, så skall du ändå blifva af med detta.» 

Främlingen svarade: »Om du också tager ifrån mig alt, 
hvad jag har, så är det ovist, om din girighet mättas därmed. 
Jag vill icke lemna ifrån mig något, annat än af nödtvång. 
Men ensam kan jag icke skydda min egendom mot eder, I ären 
ju tretton.» 

Sedan togo svennerna fatt på honom, drogo af honom hans 
kläder ock gåfvo honom i stället den dräkt, som Pinz haft på 
sig. Han sökte icke försvara sig. Därefter skildes de åt ock 
redo hvar sin väg. 

En af Pinz' följeslagare tänkte mycket på detta byte, ty 
han var klokare än de andre. Han egde en sten, som hade 
den kraften, att om man såg genom den, måste alt synas 
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så, som det värkligen var. Då han nu misstänkte, att här vore 
något bländvärk med i spelet, tittade han genom sin sten. Ock 
då fick han se en underlig syn: han såg Pinz rida på en ris-
knippa, sammanbunden med vidjor. Men alla de andre tyckte 
sig se den yppersta häst, förträffligt sadlad ock betslad. För 
att nu taga de andra ur deras villa kallade han till sig ett 
par af sina kamrater ock lät dem se genom stenen. De blefvo 
då varse det samma. 

Sedan redo de fram till sin anförare, berättade honom detta 
ock läto honom själf se efter. Han råkade i häftig vrede ock 
befalde sina män rida efter den lede trollkarlen, som väl ej 
kunnat hinna långt från dem, ock taga fast honom. 

Ock när de funno honom, anklagade Pinz honom för det, 
att han narrat till sig hans egendom. Den främmande nekade 
till beskyllningen ock sade, att han aldrig hade föreslagit något 
utbyte, men att girigheten förbline.at  förståndets ögon för Pinz, 
som nu borde själf få umgälla &n dårskap i stället för att an-
klaga en oskyldig. Pinz lät de oaktadt sitt folk taga ock binda 
honom. Sedan ämnade han ',åta dräpa honom ock samman-
kallade mycket folk att vara tiil städes vid dommen. Denna hölls 
ute på en brygga, så att Iran hade sjön på tre sidor om sig. 
Längs hela stranden hade folket stält upp sig, ock sålunda, 
menade de, skulle denne inde man ej kunna undkomma, hvilken 
de alle ansåg° döden vKal för sin trolldom. 

När nu hans sak Jtod så, tog han till orda ock sade: »Jag 
har nu varit bunder en stund, men nu vill jag vara lös, fastän 
jag icke ämnar ipringa på vattnet.» Så snart han hade sagt 
detta, satt har lös ock ledig inför dem på bryggan. Sedan 
tyckte de s', se, att han tog ur sin påse ett stycke krita ock 
därmed ride ett skepp med tackel ock tåg på bryggan. Ock 
när de minst väntade det, hörde de en stark knall ock häftigt 
brusande ute i sjön. De sågo dit ock blefvo varse, att denne 
man kommit ut på ett skepp, hissar seglen ock styr ut i 
hafvet. 

Sålunda skildes Perus ock folket där i landet. Men han 
hade också äfventyr på andra ställen. 
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3. 

I den hamn, där Perus lade i land, låg just en hertig med 
sina härskepp. Denne hade intet land att styra. Han sades 
vara en rättrådig man i alt hvad han företog. Han utrotade 
vikingar ock röfvare, men lät hederligt folk fåra i fred. Däraf 
blef han vänsäll, ock hvade konung lät honom gärna fä, hvad 
han behöfde. 

Perus kom in till hertigen vid den tid på dagen, då dennes 
kökssvenner tillredde middagsmåltiden; de plockade ock ren-
sade just en tupp, som skulle komma på hertigens eget fat. 

Perus hälsade honom höfviskt ock sade: »Mycket lof har 
jag hört öfver eder, att I ären tapper i strid ock gören hvar 
man rätt. Men hur är det, hafven I icke velat blifva konung 
någonstädes, eller hafven I icke kunnat?» 

Hertigen svarade: »Jag bar icke haft någon åstundan där-
efter.» 

Åter frågade Perus: »Skullen I icke vilja blifva konung, om 
det vore tillfälle därtill?» 

Han svarade: »Visst ville jag det.» 
Perus sporde vidare: »Den som åstadkomme detta, skullen 

I väl rikligt belöna?» 
»Nog skulle han få fullt upp,» sade hertigen. 
»Månne I villen gifva honom tio marker gull hvade år af 

eder regering?» frågade Perus. 
»Tio marker!» sade hertigen, »ja, två hundra marker, om 

han önskade.» 
Perus svarade: »Jag begär icke mera än tio marker.» 
»Det gifver jag gärna,» sade hertigen. 
Därefter skiljas de, ock Perus begaf sig bort. 
Icke långt därifrån hade en konung sin hufvudstad. Konun-

gen var gift ock hade en tre års gammal son. Nu inträffade 
det, att denne konung plötsligt afled. Landets folk samlades 
för att välja en ny konung. Till detta ting hade en stor 
mängd människor infunnnit sig. Där var ock drottningen. med 
sin son. 

Det syntes alle rättast, att konungssonen toge riket efter 
sin fader. Men just då de sade detta, infann sig Perus på 



V. 6 	 OM MÄSTER PERUS OCK HANS KONSTER. 	 139 

tinget. Han tog till orda sålunda: »Det är sant, att en son bör 
ärfva sin fader. Men denne är altför ung till åren att styra 
ock försvara landet, om vikingar komma hit. Eller hafven I 
icke hört nyheten?» 

»Nej,» sade de. 
»Jo,» sade Perus, »man har berättat mig, att en mängd här-

skepp har kommit till kusten. Sen blott själfve! Hvar hamn 
är full af skepp, ock hafvet ser ut, som vore det besådt med 
kol. Nu fins intet annat råd än att skaffa sig en bepröfvad 
anförare, som kan afvända denna fara, ty vikingarne lära 
hvarken skona drottningen eller eder själfva eller edert gods.» 

Folket såg nu, att en fientlig här var kommen i landet, 
förskräktes ock tykte, att Perus gifvit ett godt råd. 

En man stod upp ock sporde, om Perus kände någon, som 
vore duglig till att nu blifva konung öfver landet. 

Perus svarade, att ingen vore.  så duglig därtill som hertigen 
för hans segersällhet, förstånd ock omtänksamhet. Denne hertig 
vore ju i alt en ypperlig man. Efter en kort öfverläggning 
gingo både tingsmenigheten ock drottningen in på förslaget. - 

Perus for då till hertigen ock sade, att nu hade hertigen 
ett tillfälle att blifva konung, om han vill gifva honom, Perus, 
tio marker gull hvanje år. »Det vill jag gärna», sade hertigen 
ock betalade honom genast tio marker. 

Sedan for hertigen till konungsgården ock mottogs där med 
mycken glädje. Han utropades strax till konung ock höll snart 
sitt bröllop med drottningen. Men den stora krigsflottan, som 
de hade sett, försvann så hastigt, att ingen viste, hvart den 
tog vägen. Den nye konungen slog sig nu till ro där i landet 
ock var mycket nöjd med det som händt. 

När jämnt ett år hade gått, kom Perus dit, gick in i konun-
gens sal ock hälsade på honom. Konungen mottog honom 
vänligt. 

Perus sade: »Jag är kommen för att kräfva mina pänningar 
af eder.» 

»Ja, ja», sade konungen, »de äro redo,» ock lät genast väga 
upp tio marker gull åt honom. Hofmännen tykte, att detta var 
underligt. 

Samma dag nästa år kommer Perus igen ock kräfver sina 
pänningar. Nu blir det mycket buller i salen ock knot öfver 
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att denne man alltid kommer för att fordra pänningar af konun-
gen. Hofmännen mumla, att härunder månde ligga något, som 
icke var som det skulle. 

När konungen hör detta, beder han Perus att icke komma 
oftare för att kräfva honom, men låter för denna gång gifva 
honom de tio markerna. 

Perus säger sig ämna komma flere gånger efter pänningarna, 
hvad än konungen säger, tager emot gullet, ock begifver sig 
sedan bort. 

När tolf månader åter hafva lidit, kommer Perus för tredje 
gången inför konungen ock begär sina tio marker. Då uppstår ett 
högljudt larm i salen, hirdmännen ropa, att denne man gjort deras 
konung skattskyldig. Det kan icke stå rätt till därmed, säga de. 

När konungen hör detta, talar han med vrede till Perus, 
sägande: »Du är både skamlös ock djärf, då du törs kräfva pän-
ningar af mig ock så löna mig de välgärningar, jag gjort dig. 
Låt nu bli en sådan fräckhet, annars skall du få ångra den!» 

Perus svarar: »Tro icke, att jag för dina öfvermodiga ords 
skull ämnar afstå från att fordra mina pänningar.» 

Då säger konungen: »Vill du icke låta bli, så skola mine 
män gripa dig ock dräpa dig.» 

Perus frågar nu konungen: »Mins du, hvar vi träffades första 
gången?» 

»Jag mins det,» svarar han. 
Perus fortfar: »Du var då hertig ock ansågs vara en rätt-

rådig man ock just icke girig. Men nu, så snart som du blifvit 
mäktigare, är du både girig ock öfvermodig, när du tycker dig 
kunna göra, hvad du vill. Nu har jag pröfvat dig, ock nu tror 
jag också, att tuppen är stekt.» 

Med ens visar det sig nu, att hertigen är vid sina skepp, 
ock att icke längre tid, än som behöfdes att steka tuppen, hade 
förgått, medan han tykte sig vara konung i flere år, hafva 
drottningen till äkta ock föra landets styrelse. Alt detta var 
blott en synvilla, i hvilken mäster Perus hade inledt honom 
för att försöka, hurudan han skulle visa sig vara, när han finge 
den makt han åstundade. 

Mera hafva vi icke att förtälja om mäster Perus för denna 
gång. 
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Romare ock grek. 
Så säga böckerna, att på den tiden när staden Rom bygdes 

ock uppfördes med all den makt ock väldighet, som den sedan 
länge har behållit -- ty den har varit hela jordens högsäte så 
väl i hednavärden som i den heliga kristenheten — då, när 
staden var nybygd, hade den inga böcker med skrifna lagar, 
huru man skulle hägna ock hålla rättvisan, straffa förbrytelser 
ock skaffa upprättelse åt dem, som ledo öfvervåld. 

Nu är det kunnigt för en hvar, som är lärd, att visdoms-
män ock mästare hafva i all tid, sedan jorden bygdes, haft sitt 
hemvist österut, i Grekland, ock att där skrefvos böcker förr 
än annorstädes i denna tredjedel af värden, som heter Europa, 
böcker både i lagkunnskap ock annan lärdom, som alstrades af 
de mäns tankar, hvilka i värden ej sökte annat än vishet. Ock 
några af desse män gingo nästan öfver gränserna för hvad 
människor kunna veta af sig själfva. Ty fastän de blott voro 
hedningar, kunde de genom sin skarpsinnighet af den skapade 
värdens lagar ock väsen urskilja, att Gud är en, ock att han 
ock ingen annan har skapat ock vist inrättat både himmel 
ock jord. 

När nu romarne rådpläga om huru de skola få lagar, förstå 
de, att det skulle löna sig bäst att göra ett försök i Grekland. 
Men om detta företag hafva de många öfverläggningar, huru 
de skola gå till väga. Ty öfver sin stad ock sina tappra kri-
gare äro de så stolta, att de se ned på alla andra folk; men 
fastän de tycka sig vara så stora, hafva de på denna tid inga 
visdomsmän ibland sig. Men de som ansågo sig för kloka 
karlar, voro så högmodige, att ingen af dem ville inlåta sig på 
färden, ty en hvar tykte det vara en obotlig skam, om han 
komme tillbaka med oförrättadt ärende. Härtill hörde också, 
att en hvar afundades den andre för det fall, att sändebudet 
skulle få större ära än den, som satt hemma. 

Därför varder efter många rådplägningar det beslut fattadt, 
att de skola förtrösta på den lycka, som alltid följde staden 
Rom, samt icke våga någon ansedd man på försöket, utan i 
stället skicka en narr ock förse honom med följesvenner ock 
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utrustning som en höfding. Ty om han har framgång, tycka 
romarne sig kunna hafva grekerna till åtlöje därför; men om 
narren icke får något för sin färd, så skola de ej häller be-
höfva skämmas för det. 

Nu blir ock sålunda gjordt. De välja till färden en tölpig 
ock okunnig karl samt lemna honom skepp ock all utrustning, 
som vore han deras gunstling. 

Kort sagdt, han kommer fram till Miklagård ock lägger 
till i Stolpasund nära käjsarens brygga. Han är så stolt ock 
stor, att han ej vill själf gå till samtal med någon, utan han 
sitter i bakstammen på sitt skepp ock sänder män in i staden 
för att kunngöra hans ankomst ock hvad han vill erhålla för 
sin fräjdade stad Rom. Höfding kallas han af alla sina följe-
slagare, ock vid lifsstraff var dem förbudet att på något sätt 
röja, hvem han var. 

Nu säga de utskickade, att han är den ypperste visdoms-
man i hela romerska riket, ock därför vore det icke mer än 
en skyldighet för grekerna att göra honom till viljes i alla 
stycken. 

Grekerna tykte detta vara en kinkig sak, ock nu samla 
sig alla de förnämsta mästarne för att finna på det bästa råd, 
huru de skola hindra romarne att topprida dem. Ty det var 
ständigt täflan mellan båda folken, hvilketdera som skulle ha 
försteget. 

På denna sammankomst varder mycket taladt, ock till sist 
enas man därom, att den främste visdomsmästaren skall möta 
romaren ock med sitt förstånd pröfva, huru mycket denne för-
mår i kunnskap ock konst. Ock för att ingenderas värdighet 
må lida, utsättes mötesplatsen så, att bägge hafva lika lång 
väg dit. 

Därefter afhandlas frågan, huru de skola täfla, antingen 
med ordfyndighet ock disputerande i djupa ämnen eller ock, 
såsom de visaste män plägat, helt tigande, så att den ene gör 
tecken ock den andre svarar med tecken. Det bestämmes, att 
de skola tala med tecken, icke med tunga, ty grekerna mena 
sig sålunda snarast skola segra, eftersom ju det skall tarfvas 
mycken vishet till den konsten. 

Dessa villkor aftalas nu genom sändebud från båda parterna, 
äfvensom att hvardera visdomsmannen skall komma ensam till 
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mötet, ock att ingen skall få understödja dem eller ens närvara 
vid deras sammanträffande. 

När nu de båda männen komma till det utsatta stället, är 
det som om de vore mållöse. Ingendera hälsar på den andre, 
ock de sätta sig ned på de präktiga säten, som hvarderas följe 
hade beredt åt sin mästare. 

Där sitta de en stund ock betrakta hvarandra. 
Då gör greken det första tecknet: han sträcker fram ett 

finger. 
Romaren svarar med ett annat tecken, ty han sträcker fram 

tre fingrar. 
Ånyo tecknar greken så, att han håller fram sin flata hand 

med insidan uppåt. 
Däremot gör romaren det tecken, att han sträcker fram sin 

knutna näfve. 
För tredje gången tecknar greken: han pekar med ett finger 

upp i luften. 
Romaren gifver det svar, att han med ett finger pekar 

nedåt mot jorden. 
Så är täflingen slut. Hvardera går sedan tigande till 

sina män. 
Ock när greken kommer åter till staden, flockar sig folket 

omkring honom öfver alt, nyfiket att få veta, huru det hade 
gått för dem bägge. Men han svarar intet, förrän han kommer 
i rådsalen ock de vise äro där samlade. 

Då spörjes ifrigt, hurudan romaren var att tagas med. 
Mästaren svarar: »Han är all ära värd för sin visdom. Ty • 

jag pröfvade honom i det viktigaste ock svåraste ämne, som 
ännu är mest obekant för de flesta människor.» 

De bedja honom att berätta utförligt härom. 
»Det var mitt första tecken,» säger mästaren, »att jag sträkte 

fram ett finger, visande därmed af det vetande, som mig är för-
länadt, att det finnes blott en Gud, icke flere. Men han där-
emot räkte fram tre fingrar, ock jag förstod, att den ende Gud, 
som jag tecknade, har tre personer enligt hans tecken. , Där-
näst räkte jag fram flata handen, visande sålunda, att denne 
samme Gud uppehåller hela skapelsen. Men han å sin sida 
knöt näfven, i den mening att den Gud, som uppehåller, han 
omsluter ock skyddar också alla skapade ting i sin hand. 
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Tredje gången pekade jag med mitt finger uppåt i luften, med 
den märkelse, att denne samme Gud är öfver hela skapelsen 
ock högre än alt annat. Däremot vände han sitt finger ned 
mot jorden, tecknande, att denne samme Gud hafver makt ej 
blott öfver det, som ofvantill är, utan ock öfver det, som 
nedantill är.» 

Ock när mästaren talat ut, uppstår ett starkt sorl i salen, 
att denne främling är en märkelig man, ock att det i allo är 
rätt ock billigt, att han utan prat ock prut skall få det han 
begär. Härtill samtycka nu alla. 

Ock då den romerske narren styr ut från Stolpasund, har 
han lagböckerna med sig på skeppet. 

Men grekernas höfviskhet lönar han med sådant, som han 
kan bäst, spott ock spe under färden ock än mera hån, när han 
kommer fram till Rom. Ty då romarne bedja honom förtälja, 
genom hvilka underbara händelser han kunnat få sitt ärende 
uträttadt, så tager denne elake karl sålunda till orda: »Den 
lurken, som kom att möta mig, märkte snart i vår täflan, att 
jag icke var något barn, ock därför talade han med all makt 
för min sak inför sina landsmän, ty han tordes icke annat.» 

Ock då man närmare efterspörjer, huru det gick till på 
deras möte, säger han så: »Först räkte han fram ett finger, 
hotande att rifva ut ena ögat på mig. Men då sträkte jag 
fram tre fingrar för att huta till honom med det, att om han 
också hade haft tre ögon, skulle jag hafva rifvit ut dem alla. 
Därefter lade han fram flata handen för att slå mig en kind- 
pnst. Men jag knöt näfven för att lägga till honom under örat. 
Ock så ville han åt mig för tredje gången: han tecknade med 
fingret upp i luften, att jag skulle blifva hängd i galge. Då 
'visade jag med mitt finger mot jorden, att om han läte hänga 
mig, så skulle han också ned i själfvaste hälvete. Ock då han 
fann mig så morsk, såg han, att det icke var värdt att sträfva 
emot längre.» 

När romarne hörde detta, gladdes de ock tykte sig nu 
riktigt hafva tagit lofven af grekerna. Men det säges, att då 
grekerna sporde, huru det hängde ihop med alt detta, kunde de 
icke förlåta romarne det, ock på långa tider ville de ej hafva 
någon vänskap med dem. 
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Den skrifvande djäfvulen. 
I staden Toledo lefde en underdiakon, som alt från barn-

domen hade hållit Guds bud ock egnat den heliga Guds moder 
synnerlig kärlek ock daglig dyrkan. 

Det hände sig en högtidsdag, att han biträdde ärkebiskopen, 
då denne sjöng mässan. Man hade hunnit så långt i guds-
tjänsten, att evangeliet skulle läsas upp i koret, såsom sed är 
på högtidsdagar. Ock bredvid diakonen, som föreläste, stod nu 
underdiakonen i den skrud, som tillhörde hans ämbete. 

Då kom han att se ut genom fönstret, som var på kyrkans 
gafvel. I detta fönster tykte han sig se djäfvulen sitta i en ful 
ock vederstygglig apinjas [= ap-honas] skepnad. Apinjan hade 
ett bläckhorn hängande i ett band om sin hals, i vänstra klon hade 
hon en pennknif, i den högra en penna. Hon riktade ögonen 
inåt kyrkan, sträkte fram halsen, klipte med öronen ock 
hörde noga efter, livad som talades i kyrkan. Men dess emel-
lan skref hon, så fort hon hann, på ett pergamentsblad, som 
hon hade i knäet. 

Där nere i kyrkan sutto två otuktiga kvinnor ock talade 
mycket mellan sig hemligen. Ock bland annat hviskade de 
om sitt skamliga lefnadssätt ock talade om för hvarandra, hvilka 
voro dem kärast af deras älskare. 

Diakonen kan nu af andens ingifvelse förstå, att i denna 
.apinjas skepnad d6ljer sig han, som dag ock natt förtalar ock 
anklagar oss ock våra medkristna, ock att han har fått nya 
grunder till anklagelser af kvinnornas onda tal samt nu arbetar 
på att öka sin skrift till evig fördömmelse för många. 

Nu var bladet fullskrifvet på både fram- ock baksidat, 
men det var för litet att rymma alla de ord, som kvinnorna 
talade. Därför höll denne elake skrifvare med tänderna fast 
pergamentet ock drog med klorna af alla krafter för att tänja 
ut det något litet. 

Men då apinjan nu tog i med stor if ver ock använde hela 
sin styrka, utan att tänka på hur hon satt, gledo hännes tänder 
från pergamentet, ock hon föll ned till marken. Häraf vardt 
ett så starkt dån, att underdiakonen trodde, att kyrkan skulle 

Sv. landsm. V. 6. 	 10 
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ramla. Där var dock ingen mer än han som såg synen eller 
hörde bullret. 

Men när han ser djäfvulens fall, varder han mycket glad 
ock gifver till ett skallande skratt, i det han lyfter upp båda 
armarna, just som apinjan rall. 

Han kunde väl hafva skäl att skratta högt, då han såg, 
hur illa det gick för människornas fiende; men icke var det 
passande, där han befann sig. 

Alla, som voro tillstädes, förundrade sig högeligen ock 
tykte, att det var stor skam af honom att bära sig så åt. Ty 
de vredgades öfver att en andans man, en det heliga altarets 
tjänare skulle djärfvas visa så dåraktig lättfärdighet ock tank-
löshet i själfva den heliga kyrkan ock inför alt folket. 

Då nu synen försvinner för klerken, vänder han åter med 
sina tankar till sig själf ock besinnar, i hvilken högtidlig för-
rättning han är stadd, på hvilket ställe ock i hvilkas närvaro. 
Ock då fylles hans hjärta af djup sorg ock blygsel däröfver, 
att han ej kunnat hålla inne med sitt skratt. 

Han utför det, som ännu ålåg honom i mässan, med all-
varligt yttre skick ock sann ånger i hjärtat. 

När mässan är slut ock folket går ur kyrkan, hälsar ingen 
på honom. De andra inbjudas till gästabud ock mycken trefnad, 
men han drifves ut, föraktad ock förkastad, med slag ock onda 
ord. Ej häller tvekar ärkebiskopen att taga lekamlig tjänst 
ock lön ifrån honom, som den gudomliga nåden nyss hade för-
unnat att skåda andeliga ting. 

Beröfvad sitt ämbete ock sin inkomst, vandrar han omkring 
som en förbrytare, flyende undan sin skam. 

Ock en dag finner han i sin väg ett litet kapell, som en 
eremit uppfört åt sig. Han går in där ock beder länge ock öd-
mjukt, med sorg ock tårar till Maria, Guds moder. Då får han en 
uppenbarelse. Han ser den heliga jungfru Maria stå invid ho-
nom, glänsande af fägring ock härlig skrud. Hon lägger på 
hans bröst den skrift med djäfvulska anklagelser, som han hade 
sett apinjan skrifva vid kyrkfönstret. Ock när hon länge 
vederkvikt honom med sin åsyn ock hugnat honom med ljtifva 
trösteord, far hon åter upp till himmelen. 

Sålunda har det nu uppenbarats för honom, huru han skall 
återvinna sin ära ock sitt ämbete. Ock då han kommer till 
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sig själf igen, tackar han af fult hjärta Gud ock himladrott-
ningen, jungfru Maria. 

Sedan begifver han sig till ärkebiskopen, visar honom 
pergamentsbladet ock förtäljer alt, hvad med honom skett hade, 
sägande dädämte, hvilka kvinnor det var som talade i kyrkan. 

Biskopen låter kalla dem. De neka i förstone, att de hade 
sagt något till hvarandra i kyrkan. Men när den där skriften 
lägges fram, bär den vittne om att de äro skyldiga. Ock då 
bekänna de ångerfull sin synd för ärkebiskopen ock dem, som 
där voro, göra bot ock få aflösning. De bättrade ock sitt lef-
verne därefter. 

Men han, den heliga Marias tjänare, fick åter det ämbete, 
han hade mist. Ock därtill upptager ärkebiskopen honom i 
synnerlig nåd ock vänskap samt höll honom alltid för en gud-
fruktig ock i många stycken utmärkt man, hvilket han också 
värkeligen var. 



Efterskrift ock anmärkningar. 

När jag är 1885 började utgifvandet af samlingen Medel-
tidsberättelser, tänkte jag mig denna både hastigare fullbordad 
ock mera omfångsrik, än den nu blifvit. Att i allo utföra den 
ursprungliga planen har gjorts mig omöjligt därigenom, att min 
tid i högre grad än förut upptagits af annan värksamhet. 
För att likväl kunna föra detta arbete till en afslutning har jag 
i samlingens senare häfte utelemnat många stycken, som från 
början varit ämnade att där upptagas; äfvenledes har jag måst 
afstå från försöket att åstadkomma en uttömmande jämförelse 
mellan stoffet i »medeltidsberättelserna» ock nyare svensk »folk-
lore». De strödda hänvisningar, som här nedan upptagas, gälla 
blott ett tämligen ringa antal uppteckningar af svenska sagor 
ock sägner. 

Hvad angår »medeltidsberättelsernas» utländska motsvarig-
heter i äldre ock nyare tid kan jag i hufvudsak hänvisa dels 
till min uppsats Ober eine alte sammlung isländiScher eeven-
tgri i tidskriften Germania, årgången XXV (1880), s. 129-142, 
dels — ock förnämligast — till klendzk eeventgri, isländische 
legenden novellen und märchen, herausg. von HUGO GERING 
(tom. I, II, Halle a. S. 1882, 1883), hvars andra del innehåller 
synnerligen rikhaltiga, med biträde af REINHOLD KÖHLER sam-
manstälda uppgifter om besläktadt stoff. 

I förordet har jag korteligen omnämnt den medeltida seden 
att i predikningar använda berättelser. Af detta egendomliga 
tiruk hafva vi numera på svenska en utförlig ock förträfflig 
slildring uti SCHCCRS Svensk literaturhistoria I, 182 följ., där 
man äfven finner redogörelse för de af predikanterna vanligen 
anlitade latinska berättelsesamlingarna. Alst bland de sist-
nämnda är den s. k. Disciplina clericalis (se Schtick s. 190), 
hvilken har formen af moraliserande samtal mellan en lärare 
ock hans lärjunge, hvarvid läraren begagnar berättelserna såsom 
exempel. Den isländska öfversättningen af »Disciplina clericalis», 
intagen uti GERINGS islendok eeventgri, har legat till grund för 
många af de här ofvan meddelade småhistorierna. 
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Ingen fara: efter isl. wvent. nr  LXI, som är en trogen 

öfversättning från »Disciplina clericalis». 
Kött ock ben: efter tsl. fflvent. nr  LXXIV; äfven 

denna öfversättning från »Disciplina clericalis». 
S. 8. En half vän ock en hel vän: efter två berättelser 

i Is!. wvent., där hvardera förekommer i två olika redaktioner; 
den förra berättelsens redaktioner upptagas under nr L ock XCI, 
den senares under nr LI ock XCII. Af dessa utgöra L ock LI 
öfversättningar från »Disciplina clericalis», hvaremot XCI ock 
XCII, som väsentligen blifvit följda i vårt svenska återgifvande 
af berättelserna, äro friare bearbetningar af ämnet samt tidiware 
upptecknade, troligen ur minnet eller efter muntligt förtäljande. 
Ett ännu äldre isländskt återgifvande af den förra af de båda 
berättelserna i »Disciplina clericalis» (L) torde ha legat till grund 
för en afdelning i Viga-Gltms saga;  se härom min broschyr 
Kalfdråpet och vänpröfning-en, Lund 1890. 

Tre sanningar: efter isl. xvent. nr  LXXXIV. Uti 
GERINGS ock KÖHLERS litteraturhänvisningar nämnas flera skan-
dinaviska paralleller, men bland dem ingen svensk. 

Grefven som tvifiade på Guds allmakt: efter is!. 
2event. nr  XLII, företrädesvis efter den utförligare redaktionen (»B»). 
Bland de synnerligen talrika former, i hvilka denna (ursprungligen 
från Indien härstammande, jfr Edgren i Nordisk tidskr. 1884, s. 
88 följ.) berättelse förekommer, känner jag ingen annan svensk 
än den från tyskan öfversatta »Kungen i badet» uti Sagor ock 
sånger för barn af HENRIC HALLBÄCK (Köbenhavn 1867). 

S. 22. Drag ur de egyptiske fädernes lif: efter den is-
ländska öfversättningen af »Vitas Patrum». Denna under medel- 
tiden högt uppburna ock äfven af LUTHER prisade bok består 
af två hufvuddelar: den förra (I), med orätt tillskrifven HIERO-
NYMUS, skall vara författad af TYRANNIUS RUFINUS et 410); 
den senare (II) är, åtminstone i sin latinska form, af ett yngre 
ursprung. Den isländska öfversättningen är trykt i Heilagra 
manna sögur; forteellinger og legender om helige mond og 
kvinder, udg:ivne af C. R. UNGER, tom. II (Christiania 18771, 
hvarest de i vår samling meddelade legenderna förekomma på 
följande ställen: Den falske ängelen s. 660 (II, kap. 220), Ana- 
stasii bok s. 533-5 (II, kap. 29), Lerkrukan s. 584-5 (II, kap. 
93), Tegelstenen s. 582-3 (II, kap. 91), Den helige Apollonii 
spådom s. 396-7 (I, kap. 7), Tålamod s. 571 (I, kap. 71), 
Korkodrillen s. 429-31 (I, kap. 11), Förtal s. 522-4 (II, kap. 
23), Vindrufvorna s. 471-2 (I, kap. 29), Teon s. 381-3 (I, kap. 
6), I morgon s. 651 (II, kap. 209), Afund s. 525-8 (II, kap. 15), 
Mumien s. 650 (II, kap. 207), En pänningpung s. 667 (II, kap. 
231), Får ock getter s. 524-5 (II, kap. 24), Andelige jämlikar 
s. 441-50 (I, kap. 16). Af dessa legender återfinnes — så vitt 
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jag har mig bekant — ingen som folksägen i Sverge. En af 
dem, »Lerkrukan», har till sitt innehåll blifvit välbekant i vida 
kretsar, därigenom att den under titeln »Vreden» länge varit 
upptagen i Folkskolans läsebok (äfven i den nya upplagan), som 
synes ha följt någon tysk bearbetning af berättelsen. 

S. 39. Vilkin: efter Is'. wvent. nr  X. 
S. 42. Svartbröderne ock jätten: efter nr CCXVII i Ma 

nu saga, legender om Yornfru Maria og hendes jertegn, ud-
g-ivne af C. R. UNGER (Christiania 1871). Denna egendomliga 
förändring af Polyfemsepisoden i Odyssön har åtskilliga mot-
svarigheter i senare tid. Jfr NYROP, Tffil. V, s. 216, samt 
BONDESON, Historiegubbar på Dal s. 32; äfven i Lappland 
skall en dylik sägen förekomma, enligt LINDHOLM, Lapp- 
bönder, skildringar, sägner och sagor från södra Lappland 
(Stockholm 1884). 

S. 46. Indiska ädelstenar: efter GISLASONS Prover af 
oldnordisk sprog og literatur (Kobenhavn 1860), s. 416-18; 
den isländska texten finnes äfven trykt i isl. aavent. under nr 
LXXX. Enligt REINHOLD KöHLER (Romania V, s. 76-81) 
förekommer samma berättelse i ursprungligare form ock med 
djupare mening (det är fråga om att pröfva furstens vishet) uti 
en italiensk novell tillhörande samlingen »Le cento novelle 
antiche». 

S. 48. Trollskott: efter isl. wvent. nr  LXXVII. Många 
besläktade sägner finnas i Sverge, synnerligast om s. k. lapp-
skott. Jfr EVA WIGSTRöM, Folkdiktning [I] (Köpenhamn 1880), 
s. 214, 215 ock i synnerhet s. 216, samt samma förf:s Folkdikt-
ning-  II (1881), s. 375; vidare NORDLANDER i Sv. fornm.-f ör. 
tidskr...4 (1879), s. 115-118, Bondeson, Historiegubbar s. 

	

165. 	 fven på annat sätt än genom att skjuta kan man 
skada en person, då man t. ex. slår eller sticker hans bild, jfr 
Wigstr. II, s. 222; Bondeson, Historiegubbar s. 150-1 (hvar-
med kan sammanställas nr 1389 i Danske folkeminder, samlede 
af JENS KAMP, Odense 1877). 

Den talande fogeln: efter Is!. wvent. nr  LXXV, 
som är öfversatt från »Disciplina clericalis». Några liknande 
drag finnas i berättelsen om räfven ock tuppen hos Wigstr. II, 
s. 167. 

Underliga drömmar: efter isl. xvent. nr  LXXII, 
som är öfversatt från »Disciplina clericalis». 

sagoberättaren: efter isl. xvent. nr  LXVI, äfven 
denna en öfversättning från »Disciplina clericalis». 

Portskatten: efter Isl. wvent. nr  LX; likaledes 
öfversatt från »Disciplina clericalis». 

Vargen ock räfven: efter isl. xvent. nr  LXXVI. 
Denna berättelse, som i likhet med de fyra näst föregående här- 
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stammar från »Disciplina clericalis», har med afseende på sin 
senare del flere motsvarigheter i svenska folksaer; jfr t. ex. 
slutet af sagan om »Räfven, bonden ock draken» 1 Sv. landsm. 
I, s. 665. 

Mannen ock ormen: efter tal. wvent. nr  LIX, 
äfven denna en (fastän i slutet stympad) öfversättning från 
»Disciplina clericalis». Välbekant folksaga; jfr t. ex. den nyss 
citerade sagan »Räfven, bonden ock draken» (Sv. landsm. I, s. 
665), äfvensom Bondeson, Historiegubbar s. 107. 

Konungasonen ock hans mästare: efter isl. xvent. 
nr  LXXVIII. Af synnerligt intresse är den utmärkte folkloristen 
REINHOLD KöHLERS omdöme (isl. 2event. II, s. 149), att den 
isländska berättelsen är »eine ganz eigentlimliche und zugleich 
die älteste bis jezt bekannte gestaltung des weit verbreiteten 
märchens». Af svenska motsvarigheter är jag icke i tillfälle 
att anföra annat än folktron, att man kan låta en fogel flyga 
bort med någons sjukdom (en föreställning, hvartill 3 Mos. 14: 1-7 
möjligen gifvit anledning), se Wigstr. II, s. 155, 161, 270, hvaraf 
det är en variant, att man sätter en groda på den sjukes bröst 
ock låter hänne draga till sig sjukdomen (därsammastädes s. 282). 
BLANCHES komedi Döden fadder torde ha hämtat ämnet från 
nr 44 i GRIMMS Kinder- und hausmärchen. Välbekant äfven i 
Sverge är sagans norska form, se P. CHR. ASBJöRNSENS Norske 
folkeeventyr nr 105. — Min öfversättning har förut varit trykt 
i »Ny Svensk tidskrift» för 1882, s. 220-6. 

S. 64. Tranorna: efter tsl. 2event. nr  LXXXTX. Att under 
medeltiden en mycket nära motsvarande berättelse funnits i 
Tyskland, visar citatet i isl. xvent. II, s. 209. Besläktade, 
fastän mera afvikande förvandlingshistorier hafva i nyare tider 
blifvit kända i Sverge genom öfversättningar från nr 122 hos 
Grimm samt HAUFFS saga »Kalif Storch» (som legat till grund 
för BOGHS komedi Kalifen paa eventyr). 

S. 67. Ond, värre ock värst: efter Tal. wvent. nr  XC. 
Någon fult motsvarande berättelse kan jag ej anföra från Sverge, 
men väl (enl. R. Köhlers anvisning) från Danmark, nämligen nr 
359 (från Västsjälland) i Kamps Danske folkeminder. Dock 
är den danska sagans öfverensstämmelse med den isländska så 
stor, att man väl nödgas antaga, det berättelsen i nyare tid 
blifvit meddelad allmogen af någon, som läst det isländska »äfven-
tyret» eller en däraf gjord versifierad omdiktning (Rimur af ill, 
Verra ok Verst). Enskilda drag återfinnas i svenska sagor: 
att narra en kvinna genom att i mörkret härma hännes mans 
röst: jfr »Presten ock klockaren» s. 162 följ. hos DJURKLOU, Sagor 
och äfventyr berättade på landsmål (Stockholm 1883), samt 
Wigstr. I (Kbhn 1880), s. 237; hos Wigstr. II, s. 115-16 före-
kommer en motsvarighet till det sätt, hvarpå Ond (enligt s. 72 
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i vår text) skrämde Värre ock Värst. -- Min svenska öfver-
sättning tryktes först i »Ny Svensk tidskrift» för 1882, 
s. 226-33. 

S. 74. Säx berättelser om kvinnolist: efter bl. xvent. 
nr LXIII, LXIV, LXV, LXVII ock LXVIII, hvilka alla utgöra 
öfversättningar från »Disciplina clericalis» samt nr XCIII, som 
är en friare bearbetning (förmodligen efter muntlig berättelse) 
från en anekdot i samma latinska källa. 

S. 84. Dunstan: efter Isl. 2event. nr  XIII. 
S. 86. Klostret i skogen: efter Is]. fflvent. nr  XLIV (en ut-

förligare framställning af legenden finnes i 1VIariu saga s. 249-52). 
Den underlige gästen: efter isl. sr vent, nr XXXIV. 

Angående inbjudande af en död jfr Wigstr. I, s. 284. 
Paradisets fröjder: efter Isl. wvent. nr  XLIII. Le-

genden torde nog ofta hafva på litterär väg öfverförts på svenska, 
men som folksaga har jag ej anträffat den. Beträffande enskilda 
delar jfr »Vandringen till himmelriket» hos Wigstr. I, s. 286. 

Helgonet hjälper: efter fsl. fievent. nr  XXIV. 
S. 95. Jon Handorsson: efter bl. 2event. nr  XXIII. Om 

okunnig persons bruk af svartkonstbok vällande fara, som af-
vändes, då den »kloke» kommer, jfr Wigstr. II, s. 370. 

S. 98. Prins Klaras ock prinsessan Serena: efter den 
isländska feller kanske egentligen norska) »Clarus saga», som ut- 
gafs af mig i Lund 1879. I företalet till upplagan (s. I) anföras 
åtskilliga besläktade sagor från andra länder. Jfr äfven en 
bibliografi af NYROP i Sv. landsm. II, s. civ. Clarus saga 
måste, af inre grunder, antagas vara direkt öfversatt från ett 
skriftligt latinskt original (som sedermera gått förloradt). Att 
detta varit versifieradt ock af biskop Jön Halldörsson (han var 
biskop i Skålholt åren 1322-39, till börden norrman) påträffadt 
i Frankrike, meddela oss sagans begynnelseord; deras stilise-
ring (bevarad i en handskrift från cirka år 1400) förskrifver 
sig, som man ser, från tiden efter biskopens död. Troligen har 
Jön under sin studietid i Paris (jfr näst föregående berättelse) 
förvärfvat den latinska handskriften samt fört den med sig till 
Norge ock sedermera kanske äfven till Island. Huruvida han 
själf på sitt språk upptecknat sagan eller dikterat den, eller 
om en annan värkstält öfversättningen, måste väl lemnas oaf- 
gjordt. I hvilket fall som hälst gifver oss den isländska texten 
(liksom naturligtvis äfven den svenska öfversättningen) en nog-
grann bild af den form, hvari detta nu så spridda sagostoff 
blifvit framstäldt uti Frankrike vid början af 1300-talet ock 
möjligen ännu tidigare. Att författaren af den latinska dikten 
varit en god berättare, synes ännu uti den fornisländska öfver-
sättningen, ock glädjande vore, om några spår af hans konst 
skulle kunna märkas äfven i den här lemnade nysvenska tolk- 
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ningen. Af besläktade svenska sagor är jag i tillfälle att hän-
visa till: »Prinsessan i torpet» (från Skåne), se Sv. landsm. V. 
1, s. 38; »Högfärdiga prinsessan» (från Dalarne), se Sv. landsm. 
V. 2, s. 6; »Svinapojken» (från Halland), se BONDESONS Svenska 
folksagor (Stockholm 1882), nr 24. 

S. 133. Mäster Perus ock hans konster: efter GISLASONS 
Prever af oldnordisk sprog og literatur (Kbhvn 1860), s. 
419-27; den isländska texten är äfven trykt i isl. wvent. 
under nr LXXXI, hvarest också litteraturjämfcirelser äro upp-
tagna. Några närmare motsvarigheter till dessa berättelser har 
jag ej funnit uti Sverge; dock äro sägner om synvändningar af 
liknade art ej sällsynta, se t. ex. Wigstr. II, s. 190 ock 224; sär-
skildt konsten att åt ett träbeläte förläna utseendet af en människa 
omtalas därsammastädes s. 84, 87, 89 samt Wigstr. I, s. 170. 

S. 141. Romare ock grek: efter isl. a3vent. nr  LXXXIII. 
Ganska nära öfverensstämmer den skånska bondhistorien »Den 
skröftlärde, som talade med tettjen», hvilken (efter Onkel Adam) 
upptages i SWAHNS Svenskt skämtlynne 2, s. 34, där också 
tvenne äldre svenska former (af S. COLUMBUS ock P. WALL-
MARK) omtalas. 

S. 145. Den skrifvande djäfvulen: efter Mariu saga nr 
VII. Med afseende på svenska motsvarigheter jfr Sv. landsm. 
II. 7, nr 1 ock Sv. skämtl. 3, s. 18. 

Lund d. 2 mars 1891. 	 G. CEDERSCHIÖLD. 
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Inledning. 

För den som tager del af följande anteckningar ock som 
tillika är alldeles obekant med förhållandena i bärgslagen ock 
lefnadssättet därstädes, torde följande uppgifter icke sakna sitt 
intresse. 

Ett bärgslag är ett sådant område, där af ålder tackjärns-
tillvärkning bedrifvits, då däremot tillvärkningen af stångjärn 
i allmänhet försiggår utom bärgslagen. 

Innehafvaren af hemman eller hemmansdel i ett bärgslag, 
bärgsmannen, var i forna tider förpliktad att »blåsa tackjärn» 
ock begagna sina skogar till kolning i ock för tackjärnstill-
värkningen, som drifves i de trakter, hvilka ligga i närheten 
af grufvorna ock gruffälten. Såsom en ersättning för dessa 
förpliktelser ock mot erläggande af tiondejärn hafva bärgsmans-
hemmanen från gamla tider varit befriade från ordinarie ro-
tering m. m. 

Genom kungl. förordningen af den 20 september 1859, 
som följande år kom att tillämpas, utsträcktes friheten för 
bärgshanteringen, ock det lemnades bärgsmannen fritt val att 
egna sig åt bärgsbruk eller icke, ock i sammanhang därmed 
gafs rättighet äfven åt utomstående personer att vara del-
egare i hyttor' ock öfriga järnvärk — en förordning hvarigenom 
bärgshanteringen gått ofantligt framåt, i det den blifvit öfver-
flyttad på färre ock kraftigare händer. 

Sedan tackjärnstillvärkningen sålunda frigifvits, har det 
blifvit sed, att man skiljer mellan uttrycken »bärgsman» ock 
»bruksidkare». Bärgsman är nämligen benämningen på inne- 

') Ordet >masugn> är af yngre datum än >hytta>. Första gången benäm-
ningen masugn anträffats lär vara 1458 (enligt JOHANSSON, Om Noraskog I, 
inledn.). 
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hafvare af bärgsmanshemman eller del af ett sådant, för så 
vitt han icke drifver tackjärnstillvärkning. Bruksidkare be-
nämnes däremot den, som egnar sig åt nämnda näringsgren. 

Hvad slutligen lefnadssättet i Nora ock Lindes bärgslager 
under närvarande tid beträffar, så företer det många olikheter 
mot lifvet i den tid, som här varder tecknad. Hvilka orsakerna 
till de förändringar, som sålunda inträtt, hafva varit, ock i 
livad mån de senare framkallat en lyckligare ock gynnsammare 
ställning, därom är ej här platsen att tala. Dock tro vi oss 
angående orsakerna i korthet kunna säga, ltt de viktigaste 
hafva varit: förbättrade kommunikationer, ett ordnat skolväsende 
ock, icke minst, de religiösa rörelserna, som särskilt i slutet af 
1850-talet genomströmmade vårt land. 

Den som skrifver dessa rader, har icke kunnat undgå att 
känna intresse för de skildringar af gammaldags bärgsmanslif, 
han ganska ofta haft tillfälle att höra af äldre, ännu lefvande 
bärgsmän. Detta intresse har åstadkommit de anteckningar, 
som här följa. Dessa äro ingalunda så utförda ock så sorg-
fälligt gjorda, som önskligt vore ock man af det rika ämnet 
möjligen kunnat vänta; men skälet härtill inses lätt, om man 
betänker, att de ej stödja sig på något af förf. upplefvat, utan 
hufvudsakligen endast på muntliga meddelanden. 

Motstående teckning föreställer Siggebohyttegården, efter foto-
grafi från 1860-talet (jfr s. 8). 



Bärgsmansgårdarna. 

Bärgsmansgårdarna voro i början af detta århundrade, 
liksom ock i slutet af det förra, merändels kringbyggda ock 
försedda med en eller två, någon gång tre portar. Då porten 
eller portarna voro tillslutna, var äfven hvarje varelse afstängd 
från tillträde till gårdens inre. 

Själfva man- eller hufvudbyggningen, som var lång ock 
smal, innehöll kök samt hvardagsstuga (vandasstuga eller 
»stuga))) ock hälgdagsstuga (heciasstuga). Af dessa rum var 
köket vanligen beläget i mitten. Hos de förmögnare fanns oftast 
äfven en förstuga samt en mindre sängkammare. 1 vanliga fall 
låg i rät vinkel med manbyggningen en byggning eller flygel, 
innehållande »källarstuga» (ett sommarrum, beläget öfver käl- 
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laren, i hvilket ofta eldstad saknades ock kläder förvarades) 
samt en eller tvänne bodar. Mitt emot denna flygelbyggnad 
låg en annan, som innehöll ett större rum, den s. k. nystugan, 
som var ganska stor ock användes till gästrum ock danslokal. 
Ofta saknades dock antingen nystuga eller hälgdagsstuga. 
Namnet nystuga har troligen uppkommit därigenom att med 
behofvet af större utrymme ock komfort — om detta uttryck 
här kan användas — ett särskilt rum inreddes, som sålunda 
var jämförelsevis nytt. Detta rum nymålades också ganska ofta. 

Mitt emot manbyggningen var en byggnad belägen, inne-
hållande bodar. Därjämte fanns brygghus, stall, lador, logar, 
ladugård ock andra behöfliga uthus. 

Porten låg nära intill manbyggningen ock hade ett port-
lider (portföve), som var försett med tak, men saknade inner-
vägg ock merändels stod tomt. 

Ofvan förstugudörren på de älsta bostäderna finnes stundom 
på en stock eller brädlapp en inristning af årtalet', då huset 
blifvit uppfört, samt initialerna till den dåvarande egarens ock 
hans hustrus namn. På en tafla, som fordom var uppsatt på 
en byggning vid Elfhyttan i Nora bärgslag ock Vikers kapellag, 
fanns enligt egarens uppgift följande inskrift: 

Jesus Christus 
All verldenes ljus 
För eld och för brand 
Bevara detta hus. 

1802. 
Byggnaderna voro af trä ock hade torftak samt snedrösten. 

De pryddes •af långa, cylinderformiga skorstenar af järn, som 
blifvit liknade vid kanoner, om hvilka de också i viss mån erinra. 
Fönstren voro små ock blyinfattade, med många smårutor. 
Väggarna voro i alla rummen målade med vattenfärg ock hade 
bårder uppsatta nedanför det limfårgade taket. Man skulle 
häraf möjligen draga den slutsatsen, att rummen voro dystra 
ock otrefliga, men så var ingalunda nödvändigt förhållandet. 

Tapeter förekommo mera sällan före 1850-talet, då de 
började införas. Vanligen förseddes först nystugorna med 

1) Till de älsta byggnaderna i Lindes bärgsförsamling hör utan 
tvifvel en vid Backagården i Östra öskevik, som enligt en sådan inrist-
ning är uppförd 1728. 
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den nya prydnaden. Såsom något anmärkningsvärt plägar an-
föras, att bärgsmannen Erland Larsson i Bärgsmanshyttan redan 
år 1835 hade sin nybyggda tvåvåningsgård fullständigt inredd 
ock möblerad samt försedd med tapeter. 

Mattor, väfda af nöthår, användes på golfvet. Trösklarna 
gjordes mycket höga i slutet af 1700-talet, men detta bruk för-
svann i början af innevarande århundrade. Eldstäderna ut-
gjordes af öppna spisar samt järnkakelugnar äfvensom af gula 
eller gröna kakelkakelugnar. Blommiga kakelugnar fick man 
ock se, men dessa voro äldre än de enfärgade. 

Hvardagsrummet, som var större än något af de andra 
rummen, var möblerat med en eller flera stora träsoffor, ett 
träbord, en väggklocka af den välbekanta Mora-sorten, ett vägg-
skåp ro. m. Hälgdagsstugan stod merändels oeldad ock be-
gagnades endast sällan, ty bärgsmannen såg ej ofta gäster hos 
sig, ehuru hvade sådan alltid var välkommen, när han anlände. 
Köket var ej stort. Kärlen voro uppställda på hyllor efter 
alla väggarna. Tallrikarna voro af trä, tenn ock ler; bunkar 
ock kittlar af koppar ock mässing. Gaffel förekom på många 
ställen icke vid måltiderna. Husbonden spisade ofta vid ett 
särskilt bord i hvardagsrummet, under det tjänstfolket åt i 
köket; han nyttjade silfversked, tjänstfolket träskedar. 

Här kan anmärkas, att bärgsmännen älskade att förse sig 
med föremål af silfver, t. ex. bägare, tumlare, kaffe- ock grädd-
kannor samt »dalrar» af silfver. På bägarnes utsida funnos 
merändels initialerna till egarens namn ock bostad inristade. 

e9Y  Q9°  Inskriften 	 betydde sålunda Pär Pärsson, Gammel- 

byttan. På en auktion i Nora socken år 1889 försåldes en dylik 
gammal silfverbägare, vägande 120 ort. På brännvinsflaskorna 
nyttjades ofta silfverholk med en silfver-»ked», fästad vid den 
likaledes silfverbeslagna korken. 

I bärgsmansgårdarna i Nora ock Lindes socknar funnos 
stundom på väggarna ock i taken stora, men skäligen grofva 
målningar med allehanda figurer, såsom foglar, kransar, blom-
mor, blomkrukor, harpor samt — änglar ock täxtade bibelspråk, 
omgifna af sirater. Ifrågavarande målningar förekomma nu-
mera ytterst sällsynt, beroende därpå att många af de gamla 
gårdarna blifvit nedrifna eller också väggarna blifvit öfver- 
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dragna med tapeter eller ommålade. 1 en gammal gård i 
Bälgsjöbodar, tillhörig bärgsmannen Sven Olsson i Ringshyttan, 
förekom i taket på hälgdagsrummet, som här kallades »sal», 
en målning föreställande en pelikan. Denne var försedd med 
gyllene vingar ock omgafs af sina ungar, hvilka med sina 
näbbar utsög° blodet ur hans bröst. På väggarna i samma 
rum funnos jämväl en mängd målningar. Där sågs bl. a. 
»Jakobs stege» med en uppstigande ängel, Moses bärande 
lagens taflor, samt David såsom herde vaktande sin faders hjord. 

Dessa målningar äro gjorda af en Lambert Pärsson, Målar-
Lambrik kallad, som skall hafva lefvat under medlet af 1700-
talet ock byars bild »i skepnaden af en obetydlig vandringsman 
med staf i hand» lär finnas vid Nor i Nora socken 1. 

Bruket af kringbyggda gårdar upphörde i mitten af inne-
varande århundrade. På 1840-, 50- ock 60-talen begynte näm-
ligen bärgsmännen flytta ut sina bostäder. Dessförinnan voro 
de alla belägna vid ock »ikring grytan», d. v. s. masugnen, 
såsom bärgmästaren Erik Bergensköld berättar i sin beskrif-
ning öfver »Nora bergslag vid 1784 års slut»2. Hyttan utgjorde 
sålunda medelpunkten i hvarje bärgsmansby. På 1830-talet 
funnos i Ringshyttan tre kringbyggda gårdar, men redan omkring 
år 1850 voro alla dessa utflyttade eller nedrifna. Vid Elfhyttan, 
som är en af de största ock älsta byarna i Nora bärgslag, voro 
alla gårdarna kringbyggda i början af detta århundrade. År 
1876 fanns därstädes blott en af dessa gårdar kvar, ock den 
kvarstår än i dag. Kringbyggda gårdar äro numera ytterst 
sällsynta i bärgslagen. 

De första tvåvåningshusen anlades i slutet 1700-talet. Flera 
af dessa tvåvåningshus voro på öfra våningens framsida för-
sedda med ett utskjutande loft, som merändels sträckte sig 
efter hela byggningens längd. Siggebohyttegården i Lindes 
socken har på öfra våningens framsida ett sådant loft, som är 
126 fot långt; ock vid Reboda skall det förekomma ett, som är 
ännu längre. För närvarande torde väl knappast flera än 6-8 
stycken sådana bostäder inom orten kunna anträffas, men för 
omkring 40 år sedan funnos helt säkert mer än dubbelt så många. 

Enligt en uppsats i Nerikes Allehanda 1888, nr 115. 
Johansson, Om Noraskog 1, s. 54. 
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Först i mitten af vårt århundrade började de förmögnare 
bärgsmännen mera allmänt uppföra tvåvåningshus, så att man 
numera i snart sagt hvarje by träffar stora ock jämförelsevis 
ståtliga bostäder med två våningar, af hvilka dock den öfra 
merändels användes endast vid högtidligare tillfällen. I dessa 
gårdar får man stundom se målade golf, ett bruk som fordom 
var vida vanligare än nu ock hvilket på 1830-talet infördes från 
en af grannsocknarna (Järnboås). 

För öfrigt må nämnas, att ej så få lyxartiklar under de 
senaste åren, särskilt under »den goda tiden» (1873-75), då 
järnmarknaden var som bäst, letat sig väg till de burgnare 
bärgsmanshusen. För att anföra ett exempel, så äro dyrbara 
böcker, ljuskronor ock möbler af ädla träslag numera ej säll-
synta. 

Den gård, hvars plan å följande sida återgifves, var 
belägen i Ringshyttan (hemmanet nr 3), Nora bärgslag. Dess 
egare i början af detta århundrade var bärgsmannen Erik 
Larsson (f. 1779, f  1836). Omkring 1840-talet började man 
flytta ut husen, så att numera endast den gamla hufvudbygg-
ningen kvarstår (tjänar nu till flygel). Dock är numera den 
västra drängkammaren (e) afsågad ock bortförd. 

För öfrigt kan såsom något ganska anmärkningsvärt till-
läggas, att det hemman, hvarå denna bärgsmansgård ännu, om 
ock i ändrat skick, är belägen, gått i art inom en ock samma 
släkt alltifrån slutet af 1500-talet. Den n. v. egaren, bruks-
idkaren P. Larsson, är en sonson till den ofvannämnde Erik 
Larsson ock den 9:de i ordningen, son efter far, led för led, 
som innehar stamgården1. 

Bergslagernas tidning 1890, nr 1: »Ringshyttesläkten». 



10 	 BOBB, BÄRGSMANSLIF. 	 V. 7 

x 

ze 

e 	d 
x 

Skal_rx, 
28 alm, (ungefär ) 

lifunbmwidens lanycl 
St•I.Lit An. 

Förklaringar, 

a förstuga. 
b kök. 
c hälgdagsstuga. 

hvardagsstuga. 
e sängkammare. 
f portlider. 

källarstuga. 

i bod. 
k nystuga. 
ni  väg. 

Mims. 
brygghus. 

p stall. 
»låne». 

s lada. 
t ladugård. 
tt loge. 
v »roskvarter». 
x trädgård. 
y gård. 
z inegor. 



V. 7 	 KLÄDEDRÄKTEN. 	 11 

Klädedräkten. 

I början af 1800-talet hade bärgsmännen till ombyte tre 
dräkter: en kyrkdräkt eller den egentliga högtidsdräkten, en 
söndagsdräkt ock en till hvardags. Af dessa var den först 
nämnda af finare vadmal eller ock af kläde. De båda senare 
voro af gröfre tyg samt synnerligen varma. 

Bärgsmansdräkten var nästan alltid hemgjord ock bestod 
af följande delar: skjorta af »blaggarn», lärft eller bomull, en 
kulört halsduk af silke, en lång klädesväst med granna ock 
brokiga färger, tröja af grått gottländskt vadmal eller kläde 
med uppstående krage ock häktor, samt knäbyxor med spännen 
af silfver eller annan billigare metall, grå långstrumpor samt 
skor eller stöflar. De senare brukades till hälgdags liksom 
äfven skor med silfverspännen. I hvardagslag begagnades skor 
med metallspännen, om vintern utanpå skorna snösockor, som 
voro mycket varma. Snösockorna, hvilka användes i stället 
för stötlar, voro af grått vadmal samt försedda med hällor af 
läder. Stöfiar ansågos den tiden för en lyxartikel ock hörde, 
såsom vi nämnt, blott till högtidsdräkten. Till hufvudbonader 
nyttjades stormhattar eller mössor. Handskar af kalfskinn ock 
ullvantar från Västergötland voro vanliga. Ingen bland de 
äldre brukade långbyxor. Först på 1840-talet blef det allmänt 
bruk att hafva sådana, ock samtidigt eller något senare började 
rockar, sådana som nu äro vanliga, att användas. 

Tröjor användes mellertid icke i Lindes socken, där man 
i stället nyttjade långa fotsida skörtrockar med ståndkragar 
ock häktor, de s. k. Lindsocksrockarna. De voro gemenligen 
till färgen gråa, hvilket gaf anledning till att deras egare af 
bönderna fingo vedernamnet »gråmasar». »Lindsocksrockarna», 
nyttjas numera endast vid högtidligare tillfällen, såsom vid 
graföl, bröllop o. s. v. De äro nu af svart kläde ock betydligt 
kortare än de, som förr voro i bruk. Ock de förekomma icke 
allenast i Lindes bärgslag utan äfven bland Nora-borna. »Nora-
tröjorna» äro nämligen nu fullkomligt bortlagda. 

De förmögnare kvinnorna begagnade vid högtider skor af 
saffian, eljes skor af kalfskinn; de mindre bemedlade svensk- 
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skor. De senare voro försedda med tjocka bottnar ock nytt-
jades endast i hvardagslag. Strumporna voro tillvärkade i 
hemmet. Ullstrumpor nyttjades om vintern, bomullsstrumpor 
om sommaren. Till hvardags begagnades kulörta strumpor, 
till hälgdags hvita. Bland öfriga plagg märkas »stubbar» af 
hemväft tyg; kjortlar af tibet eller af hemväfd tillvärkning; 
halsdukar af siden; rosiga ock randiga eller vid högtider svarta 
förkläden, som voro mycket vida; flätade halmhattar med 
kulörta band. Dessa hattar lemnade ett gott skydd för solen, 
försedda som de voro med stora brätten. På grund af sin 
egendomliga form kallades de »stjärthattar» ock brukades 
endast i hvardagslag om sommaren. Vid högtidligare tillfällen 
användes en hvit eller svart bindmössa af sidensars, försedd 
med en likfärgad bandros af samma ämne, samt det hvita, 
krusade »stycket» af fina Vadstenaspetsar. De.  fattigare kvin-
norna buro äfven de vid högtiderna »stycken», men dessa voro 
ej krusade. Därjämte hade de mindre dyrbara mössor. 

Den hufvudbonad, som nu blifvit beskrifven var mäst i 
bruket för omkring 50 år sedan. Fick man någon gång se den 
efter denna tid, var det endast hos äldre personer. 

Om lifvet i en bärgsmansgård i Nora socken 
på 1830-talet. 

Från början af mars månad till oktober började man arbetet 
kl. 4 på morgonen ock fortsatte därmed till skymningen. Dock 
utsträcktes arbetstiden under de fjorton dagar i juli, då hö-
bärgningen pågick, på det sätt, att slåttern vidtog redan kl. 2 
ock icke slöt förrän omkring 8-tiden. Från oktober till mars 
arbetade man från kl. 3, tils det blef skymning. 

Under sist nämnda tid stego drängarna upp kl. 2 ock skötte 
om hästarna. Därefter åts frukost, hvilken merändels bestod 
af blodkorf ock bröd. Detta var ett mindre mål, s. k. lenmål, 
som icke ens intogs vid sittande bord, men dock inne i hvar-
dagsstugan. Denna tjänade alltid till matrum. 

Kl. 3-6 tröskades med slagor på logen. 3 eller 4 personer 
tröskade på en loge. Det hördes på långt håll, huru många 



V. 7 	LIFVET I EN BÄRGSNIANSGARD I NORA SOCKEN. 	13 

tröskare det fanns, ty hvar ock en slog sin gång i tur, så att 
det dånade. Lyse hölls i en klyka öfver säden. Andra körde 
hem ved ock ris om morgnarna, så länge det var mörkt. 

Kvinnorna sutto emellertid inomhus, kardade ock spunno 
på sina spinnrockar framför en torrvedsbrasa i kakelugnen ock 
sjöngo därvid gamla välbekanta visor. Vid rockarna voro de 
sysselsatta till kl. 5. Då gingo två till göromålen i ladugården, 
men en stannade kvar inne för att laga mat ock koka upp 
kaffe åt husbondefolket. De voro de enda i huset, hvilka 
brukade förtära kaffe, ehuru sådant kokades två gånger dagligen. 
Hvarken barn eller tjänstefolk på gården fingo någonsin smaka 
denna dryck utom vid jul. Hvad husets unga söner beträffar, 
fingo de förrätta lika strängt ock hårt arbete som det öfriga 
folket. 

Till lyse användes inomhus under ifrågavarande tid »pärtor» 
af utklufven tall, tunna som en bordsknif, instuckna i en »lys- 
käring» (en klyka från spisen). Annat lyse ansågs nämligen 
för dyrbart att bränna. Tilläggas bör dock, att i åtskilliga 
bärgsmansgårdar ljus användes vid samma tid. 

Göromålen i ladugården upptogo en timme. Vid 6-tiden 
åts den egentliga frukosten, som kallades morgonmål eller 
»morsmål». Den utgjordes af stufvad potatis, sill, smör, bröd 
ock mjölk. Stundom bestods äfven en sup'. 

När dager blef, fortsatte kvinnorna spinnandet under de 
stunder, som de voro lediga från andra sysslor. 

Kl. 7 begynte somliga af gårdsfolket den körning, som 
hörde till åkerbruket; andra begåfvo sig till skogen att hugga. 

Så snart det blifvit slädföre, började man det arbete, som 
hörde till bärgsbruket. Det rörde sig hufvudsakligen kring 
hyttan, i byars närhet gården var belägen. Arbetet vid mas-
ugnen fortsattes sedan, så länge blåsningen varade. 

Middagen åts regelbundet kl. 12. Detta mål bestod oftast 
af potatis, sylta, spickekött, mesost ock soppa eller mjölk. Om 
vintern fanns alltid en varm rätt till middagen. 

1) Vid den tid, hvarotn här är frågan, brändes brännvin i nästan 
hvarje bärgsrnansgård. Det var då också vanligt, att tjänstfolket af 
bärgsmannen köpte brännvin på det sätt, att vederbörlig afräkning skedde 
på lönen. I den gård, som här afses, var det dock af husbonden stränge-
ligen förbjudet, att någon af husets folk skulle få köpa brännvin. 
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Kvällsmåltiden förtärdes kl. 5 ock bestod af potatis, sill, 
spickekött, mesost ock soppa eller mjölk. Kl. 7 gick man till 
hvila. Strax förut gingo drängarna ut att se om hästarna. 
Efter klockan 7 fick ingen af husets folk sitta uppe. 

Hände det en gång, att någon fördröjde sig något i byar-
dagsstugan öfver den bestämda tiden, så hördes genast en 
knackning ifrån sängkammaren, där husbonden påminte om 
hvad »tiden var liden». 

Allt skulle gå ordentligt ock regelbundet såsom ett urvärk. 

Bärgsmannen på resor. 

Bärgsmannen företog sällan några längre resor. På torg-
dagen for han stundom in till staden (Nora eller Linde) för 
att ställa om »afrårder». Han färdades då på en kärra, som 
drogs af en korthalsad häst med rakt uppstående man (»stånd-
man»), klippt i bågform. Bärgsmannens affärsgöromål bestodo 
däri, att han afyttrade sitt järnförråd ock gjorde nödiga uppköp 
för hemmets räkning. Det förra försåldes omedelbart i gross 
till handlanden i staden. Att försälja någonting annat än järn, 
såsom matvaror o. d., därtill var bärgsmannen alltför högmodig. 
Hvad som icke gick åt i hemmet af dylika varor, lemnade han 
i staden såsom ersättning för kvarteret. 

Sedan han uppgjort sin handel, begaf han sig på hemväg, 
så vida han icke tog in på något förfriskningsställe, där han 
kunde råka vänner ock fränder. I sådant sällskap kunde han 
då fördrifva en eller ett par timmar, smuttande på ett glas 
punsch eller förtärande sitt kaffe eller ett par »uddevallare» 
eller »korialer» (kaffe med brännvin). Härunder samspråkades 
om malm- ock kolpriser, om väglaget, om brukningen vid 
hyttan, o. s. v. 

I Linde tog man för 50 år sedan mästadels in på gäst-
gifvaregården eller ock hos gumman Fia Bergström. Hon till-
handahöll visserligen icke några synnerligen fina varor, men 
satte också ej häller priset högt. En kopp kaffe kostade näm-
ligen blott 2 skilling, om den serverades utan dopp (med 
sådant gällde den 3 skilling), ock en »uddevallare» betingade 
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ett pris af fyra skilling. I Nora hade de flesta välmående 
bärgsmän egna stallbodar, i hvilka de togo in under sina besök 
i staden. I dessa förvarades gemenligen en större kista, i 
hvilken den från hemmet medförda matsäcken nedlades för att 
upptagas, när tid blef. Dessa stallbodar voro isynnerhet be-
lägna i västra delen af staden. Numera finnas inga dylika 
»bodar» kvar. 

På förfriskningsställena vistades bärgsrnännen alltid i ett 
särskilt rum ock tilläto icke, att bönder blandade sig i deras 
kretsar. Förhållandet mellan bärgsmän ock bönder var näm-
ligen aldrig riktigt gott. De förre sågo de senare öfver axeln, 
ett förhållande som fortfarit ända till vår tid ock som ännu 
gör sig gällande på de flästa orter i bärgslagen. 

Malm- ock kolkiirningen utgjorde en viktig sida af bärgs-
mannahanteringen. Så snart sjöarna blifvit belagda med is ock 
slädföret var passande, började »forresorna». Det fordon, som 
därvid nyttjades, var rotsläden (rotasläen), så kallad därför 
att bottnarna i densamma voro gjorda af granrötter. Rotsläden 
har en spetsig framstam, hvaremot bakstammen är bred ock 
ganska hög. Med den sistnämnda styr körsvennen lasset, eller 
skjuter på, där väglaget är dåligt eller otjänligt. Till rotsläden 
användes endast en dragare, vanligen en häst. Oxar användes i 
allmänhet föga i bärgslagen, ock sådant är förhållandet än i dag. 

På maluaresorna medhade forkarlen en matsäcksväska af 
skinn eller ett skrin, hvari husmodern nedlagt reskosten. Denna 
bestod af smör, bröd, ost, mesost, korf, fläsk ock kött samt 
ärtrrijölspannkakor. Hvetemjöl användes icke, ty hvetet i ansågs 
alltför dyrbart. En stor träflaska med mjölk eller dricka med- 
fördes också. Denna beskrifning öfver forkarlens utrustning 
gäller dock hufvudsakligen torpare eller drängar, som tjänst-
gjorde såsom forkarlar. Medföljde bärgsnnannen själf, såsom 
ej sällan inträffade, så medhades ett synnerligen prydligt mat-
säcksskrin, ock innehållet var i öfverensstämmelse därmed af 
det bästa, som »mor» kunde medsända. 

1) Detta sädesslag brukade man nämligen icke såsom utsäde i Lindes 
bärgslag förr än för omkring 50 år sedan, då man började afvika från 
gammal sed. Dessförinnan köpte man allt hvete, som förbrukades; ock 
än i dag finnas bärgsmän, hvilka aldrig hafva sått hvete, utan alltid 
i staden köpt hvad som varit nödvändigt för husets behof. 
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Den medförda matsäcken förtärdes vid masugnen, på hytt-
backen eller ock i något kvarter efter vägen. Karlskogaborna 
hade under sina forresor från Dalkarlsbärget eller Åsbobärget 
till Karlskoga ett sådant kvarter vid Elfhyttan. Dessa gäster 
voro dock mera fruktade än kärkomna, men man vågade sällan 
neka dem, hvad de begärde, ty »Karlskogingarne» voro kända 
för sin vildhet. Såsom ersättning åt värdinnan för kvarteret 
plägade man för året lemna en »åtting» hafre för hvarje häst. 
Värdinnan hade för öfrigt förtjänst genom kaffeförsäljning åt 
sina gäster. 

Såsom exempel på formännens råhet kan anföras, att 
»Karlskogingarna» stundom stjälpte omkull kärrorna för åkande, 
som de mötte. Det var fördenskull icke synnerligen angenämt 
för en vägfarande att råka ut för en rad malmkörare. Han 
måste i sådant fall hålla stilla vid vägkanten, tils hela kara-
vanan hade passerat, ock fick skatta sig lycklig, om man icke 
spelade honom något puts, eller om han undslapp att varda 
föremål för forkarlarnas speglosor. 

Lönnkrogar tunnos här ock hvar efter vägarna, där de 
vägfarande togo in på sina resor. Sådana lönnkrogar hade af 
folkhumorn ganska ofta erhållit rätt betecknande namn, såsom 
Pungalätta, Pungaränsa, Flåsut, Bidalite, Lustigkrog o. s. v. 

Julflrandet i en bärgsmansgård 

på 1830-talet. 

När julhälgen nalkades, gjorde man stora tillrustningar. 
Redan i november månad slaktades gödkreaturen; de voro af-
sedda för ett halft års behof. Strax före själfva juldagarna 
bakades julbrödet ock bryggdes julöl. Därjämte företogs i 
huset ett grundligt rengöringsarbete, hvarvid allting på det nog-
grannaste synades ock vädrades ock hvarje smutsfläck borttogs. 
Järnkakelugnen i »stugan» beströks med blyerts ock gneds, så 
att den blef blank; alla murar kalkades, så att de blefvo ski-
nande hvita. Så tillgår för öfrigt än i dag på de ställen, där 
man eger i behåll de stora, gammaldags murarna. 



V. 7 	 JuumANDET I EN BÄRGSMANSGÅRD. 	 17 

Under själfva julaftonen ville man, så vitt möjligt, njuta 
stillhet ock hvila. För att därför så mycket förr kunna sluta 
lagorkan eller det på beting ställda arbetet, plägade husets 
folk stiga upp så tidigt på julaftonsmorgonen som möjligt. 
Sålunda brukade tjänstfolket, som under vintertiden vanligen 
gick till sängs kl. 7 på aftonen, stiga upp redan vid 1-tiden 
nämnda morgon. Man grep sig genast an med dagens lagorka, 
som, om man arbetade raskt, kunde vara afslutad, när det blef 
dager. Nu kunde man tillbringa sin dag efter eget skön ock 
afbida aftonen. När denna var inne, gick hvar ock en att 
tvätta ock kläda om sig. 

Kl. 5 e. m. var ett stort, fyrkantigt bord dukat uti stugan 
eller hvardagsrummet, som putsat ock fäjat nu ingaf sina invånare 
en högtidlig vördnad. På bordets ena sida var framsatt en stor, 
helkokt skinka ock en ofantlig tjurhals, ock mitt emellan dessa 
tronade en större julkaka. Skinkan ock tjurhalsen voro pla-
cerade på stora tennfat, sådana som man nu sällan eller aldrig 
får se. 

Sedan alla samlats, satte man sig till bords. Vid samma 
bord spisade allt husets folk. Först förtärdes en smörgås, som 
sköljdes ner med en stor ock en liten sup. Därefter åt man 
lutfisk, som åtföljdes af den sedvanliga »fisksupen». Ifrån lut-
fisken vände man sig till tjurhalsen ock skinkan, vid hvilka 
husfadern ock husmodern tagit plats ock skuro för. Senare 
sattes julgröten fram på åtskilliga fat, ock om hvarje fat för-
enade sig flere personer. Då som nu rådde den seden, att 
hvar ock en skulle rimma till gröten. Bland grötrim, som 
nästan regelbundet återkommo vid dylika tillfällen, må här 
nämnas följande: 

Den som inte för gröten vill rimma, 
han skall mista båd' häst ock grimma. 

Min sked är liten ock nätt, 
jag äter, tils jag blir mätt. 

Min sked är stor ock bre', 
jag äter så mycket som tre. 

Sv. landsm. V. 7. 	 2 
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Min matmor snälla 
hon har inte tagit mycket vatten ur sin källa, 
utan mjölkat sin lilla ko, 
därför är gröten så hvit ock go. 

Med mjölk är gröten kokt 
ock ej med bara vatten; 
om magen räckte till, 
jag åte hela natten. 

Längre rim förekom» också: 

Den här mjölken är mjölkad af en ko ock 
inte af nån elefant. 

Tre ting skall jag säga, ock det är sant: 
te slåss ock inte rå, 
te fria ock inte få, 
te segla utan vind, 
det är tre förargliga ting. 

Sedan alla rimmat efter bästa minne eller förmåga, grep 
man sig an med kakan, som blef den sista rätten. Då det 
afdukats, läste husfadern en julbetraktelse eller aftonbön, hvar-
efter alla gingo till hvila. Några egentliga julgåfvor utdelades 
icke. Dock erhöll hvar ock en af husfolket en stor julbulle 
(»juloxen»), en mindre bulle ock en kaka. 

Följande morgon steg man upp redan kl. i/23 ock rustade 
i ordning hästarna för att resa till Nora ock där bevista jul-
ottan i kyrkan. Sedan frukost, bestående af smörgås ock stek, 
förut intagits, reste alla till kyrkan, med undantag af husfadern 
ock hans hustru samt någon piga, som stannade hemma för 
att sköta om göromålen i ladugården. 

Männen voro under resan utrustade med kapprockar af 
vadmal — långa rockar med ståndkrage, från hvilken »kappan» 
hängde ner på ryggen, ärmarna ock bröstet. 

Till kyrkan reste man mycket fort, så att »det eldade» i 
stenarna, om det var isgata. De som ej åkte, utan färdades 
till fots, hade bloss, som vanligen väl behöfdes, mörkt som 
det var. 
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Kl. 5 anlände man till Nora, ock kl. 7 skulle gudstjänsten 
vidtaga. Den tid, som förflöt mellan ankomsten till staden ock 
gudstjänsten, tillbragtes merändels i stadskvarteret. 

I kyrkan måste man infinna sig i god tid, ty den var vid 
.denna högtid vanligen så till trängsel uppfylld, att kyrkväktaren 
måste bana väg bland folkmängden för prästen. 

Efter gudstjänstens slut, kl. il, at'reste man genast från 
staden. Hästarna fingo springa i skarpt traf hela vägen. Det 
ansågs nämligen såsom en stor heder att vara bland de kyrk-
farare, som kommo tidigast hem ifrån kyrkan. 

Vid återkomsten till gården åts middag, bestående af lutfisk, 
skinka, kött, kålsoppa med fläsk ock korf samt till sist kaka. 

Ehuru julhögtiden icke ansågs till fullo afslutad, förrän 
trättondagen var förliden, företedde dock lefnadssättet under 
de följande dagarna icke någonting, som stack af mot det en-
formiga hvardagslifvet. 

Ett bärgsmansbröllop 
på 1830-talet. 

Det skulle blifva ett storartat bröllop, ty bruden var dotter 
af en mycket förmögen bärgsman, ock brudgummen var son 
af en likaledes rik bärgsman, för öfrigt mycket känd ock om-
talad i bärgslagssocknarna icke blott för sin stora rikedom, 
utan äfven för sina många ålderdomliga sedvänjor. Alla de 
mäst framstående bärgsmännen i trakten voro bjudna, likaså 
de närmaste släktingarna, medlemmarna i hyttlaget, prästerna 
i Nora, samt handlanden o. s. v. Äfven sågs där en ock annan 
af gårdens lantbönder. Sålunda kan man förklara, huru gästernas 
antal kunde gå upp till närmare hundra. 

För hela trakten var ett sådant bröllop af ganska stor 
betydelse, ty " icke blott bröllopsgården skulle vid ett sådant 
tillfälle vara prydd på bästa sätt, utan äfven i granngårdarna 
borde det vara pyntat. 

En del af »de främmande» skulle bo hos grannarna, som 
för detta ändamål hos sig hade anordnat s. k. syskonbäddar. 
Det var af vikt att hafva så fäjat ock rent som möjligt, ty det 
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var på den tiden vanligt, att man på andra bröllopsdagen höll 
s. k. rompdans. Därvid gick så till, att hela bröllopsskaran 
bildade en lång kedja, som med spelmannen i spetsen dansade 
genom hvarje hus i byn. Man kom sålunda i tillfälle att be-
skåda, huru alla byamännen hade det. Det var en slags general- 
mönstring, ty skaran skulle passera genom hvarje rum, ock 
den som då icke hade rent ock ordentligt i sitt hus, fick na-
turligen blygas. 

I själfva bröllopsgården hade man gjort stora anordningar 
för högtidligheten. Brått hade man öfverallt, äfven i grann- 
gårdarna, ty här skulle man laga till »förning». Enligt det 
gängse bruket skulle bröllopet stå på torsdagen, ock på ons-
dagen sände de närmaste grannarna fram sin förning. Den be- 
stod af feta kalfstekar, smör, »skålbröd» (fint hvetebröd, gräddat 
i en för detta ändamål särskilt inrättad ugn), ro. m. De mer 
långväga gästerna medförde i sina åkdon finare förning, såsom 
tårtor, konfekt ock bakelser. 

När första bröllopsdagen korn, var huset rikligt försett med 
all slags proviant, såsom gödkalfvar ock hönsstekar, rökta 
skinkor, fisk, kakor, tårtor ock bakvärk. 

Vigseln förrättades kl. 12 f. rn. i brudens hem. Strax där-
efter steg man till bords. Man använde »sittande» bord; s. k. 
stående bord förekom i Nora socken knappast förr än på 
1850-talet. 

I högsätet sutto brudgum ock brud ock näst efter dem 
prästfrun samt brudparets släktingar, sist de oskylde. Några 
marskalkar eller tärnor förekommo icke. 

Vid måltiden började man med smörgåsbordet, där det 
hernbryggda brännvinet ej var att förakta. Sedan följde 7 till 8 
rätter, alla af stadig mat. Man undrar just ej öfver, att 3-4 
timmar gingo åt vid bordet, då man hör rätternas antal. Det 
förtjänar anmärkas, att potatis ej förekom till de många kött-
rätter, som kringbjödos. Den ansågs nämligen för simpel, i 
stället användes bönor o. d. Steken afslutade raden af de 
stadiga rätterna, därefter kom turen till tårtorna. Men omedel-
bart efter steken vidtogo skålarna, som druckos i punsch, ty 
vin förekom ytterst sällan på den tiden. Musiken spelade 
först upp, när skålarna började utbringas, då fick man höra 
fiol ock klarinett. Den första skålen gällde naturligtvis brud- 
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paret, de andra släktingar i tur ock ordning. Man drack 6-7 
skålar, ock för hvarje sådan föll musiken in. 

Sedermera förtärdes kaffe, ock pipor ock tobak togos fram. 
Cigarrer nyttjades då ej ännu. Efter kaffet dracks punsch, 
ock fruntimmerna förtärde litet bischoff. 

Nu började bröllopsdansen. Bruden dansade första dansen 
<polska) med prästen, den andra med brudgummen ock sedan 
med brudgummens släktingar. Dansen, som endast afbröts vid 
kvällsmåltiden, fortgick till kl. 3 på morgonen. Då dansades 
kronan af bruden; endast flickor deltogo i den dansen. Härvid 
spelades fiol, ock musiken var till kvädet: 

Aldrig får den bruden kronan mer; 
hon har haft den, 
tappat bort den; 
aldrig får den bruden kronan mer. 

Med till hälften förbundna ögon satte nu bruden kronan 
på någon af de unga flickorna, denna åter på en annan ock 
så vidare, tils tre flickor hade erhållit kronan. Den tron fanns 
nämligen, att den som först erhöll kronan, skulle först huf va 
gift, ock sedan de andra i den ordning de fått den. Här-
efter dansade bruden en dans med hvar ock en af de unga 
flickorna. Sedan sattes hon på en stol, som af flickorna 
höjdes i taket, där hon bjöds ett glas vin att dricka. När 
detta var drucket, slog hon sönder glaset i kakelugnen. Nu 
togo de gifta kvinnorna bruden från de ogifta, hvarefter hon 
dansade en dans med hvar ock en af de förra. Sedan togo 
ungkarlarna brudgummen, efter det han dansat med dem alla, 
ock höjde honom i taket. Han drack nu ett glas punsch, 
hvarefter han, liksom bruden, slog sönder glaset i kakelugnen. 
De gifta männen togo så brudgummen till sig, ock denne 
dansade sedan med dem alla, hvarefter nöjet slutade. 

Första dagen dansades polskor ock valsar. Andra dagen 
förekom äfven hampurska ock kadrill. Menuett dansades icke 
ock förekom i bärgslagen knappast efter 1830-talet. 

Gillet stod i tre dagar. 
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Begrafningar. 

När en person aflidit, underrättade hans närmaste därom 
genom att utsända notifikationskort till husets fränder ock 
vänner. Tillika följde då en särskild inbjudan att bevista be-
grafningen, som förrättades snarast möjligt. Å dessa kort, 
liksom å andra förekommande notifikationskort, lästes veder-
börandes samtliga titlar, ock man kunde få läsa sådana som 
följande: 

Inbjudes 
cat 

tifi. ravvvetzo 4earch ,Gecrafflin9tcyhten eftez 

,)3ergs-, äex- och yämbentannert [etc.] 

Vid begrafningen anlitades oftast en särskild person, som 
skulle »läsa ut liket». Därvid gick så till, att han läste några 
böner, innan liktåget bröt upp från sorgehuset. Detta upp-
drag lemnades ofta åt en viss äldre Öskeviksbo, som ansågs 
flitigt sysselsätta sig med andliga ämnen. Åhörarne, isynnerhet 
de yngre, hade dock merändels svårt att behålla allvaret under 
gubbens läsning, ty utom andra egenheter, som han tillät sig, 
uteslöt han ofta bokstafven h, när den behöfdes, ock tillade 
den andra gånger, där den ej fanns. Så läste han »Ärren» i 
stället för »Härren», »hock» i stället för »ock», »hicke» för 
»icke». De äldre, som voro mer vana vid detta uttal, fäste 
sig mindre därvid1. 

En likfärd var ofta förenad med åtskilliga besvärligheter, 
ty från många byar ock gårdar hade man mycket svårt att 
komma till staden af brist på god färdväg. Särskilt hade folket 
i Bälgsjöbodar besvärligt, när de skulle forsla något lik till 
Nora. Än bar man kistan omedelbart, än uppbar man hänne 

1) I Linde socken plägade man härma Noraborna, som längre bibe- 
höllo det ålderdomliga uttalet, på följande sätt: 

Je ästen ö å avre, 
så tar an ull! 

Detta uttalssätt är dock numer allmänt bortlagt. 
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på stänger, ock där man kunde, forslades den på båt. Strax 
norr om Damsjön vid Ringshyttan plägade man då rasta, ock 
den s. k. likstenen därstädes utgjorde enligt traditionellt bruk 
den plats, där kistan skulle stå. 

Vid ankomsten till staden undvek man gärna, så vitt 
möjligt, att passera de största gatorna, rädd som man i all-
mänhet var att ådraga sig för stor uppmärksamhet. 

Ej sällan förekom, att liket efter förmögnare personer 
sjöngs ut vid grafven. Denna utsjungning var en särskild 
sportelkälla för skolgossarna i Nora skola, hvilka därvid hand-
leddes af organisten i staden. 

Detta bruk förekom åtminstone redan 1803. Nämnda år 
afled bärgsmannen Olof Svensson i Östra Öskevik ock vart 
begrafven i Nora, hvarvid vanlig utsjungn ing förekom. Liket 
bisattes i det s. k. Ringströmska grafkoret, enligt hvad en 
af de dåvarande skolgossarna sedermera meddelat uppteck-
narens far. 

Vid grafven plägade prästen uppläsa några personalier 
öfver den aflidne för att hedra hans minne. Därvid är att 
märka, att så skedde ej allenast vid begrafning af ansedda 
ock framstående bärgsmän, utan äfven då mer obemärkta per-
soner jordades. Dessa personalier öfverlemnades sedan till 
den dödes närmaste anförvanter. Prästen erhöll för sitt besvär 
en dusör. 

Då äldre personer begrofvos, nyttjades svarta likkistor. 
De voro försedda med plåtar i bägge ändar; på dessa plåtar 
stodo psalmvärser inristade. För barn brukades blå kistor 
med hvita stjärnor. 

Om lifvet vid hyttan. 

Hyttan utgjorde medelpunkten i hvarje bärgsmansby ock 
det centrum, kring hvilket det rörliga bärgsmanslifvet hvälfde 
sig. Det är så än i dag, om äfven icke i samma grad 
som förr. 

Bärgsmännen arbetade stundom själfva vid hyttan, ock hit 
skickade de sina söner ock drängar. Kring hyttan var det 
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lifligast under vintertid, då slädföret var gott. Då syntes långa 
rader af malmkörare närma sig, ock kolbönder anlände med 
sina fyllda kolryssar. I smärre timrade bok- eller malmhus 
sutto några gubbar ock gummor eller ock barn, sysselsatta 
med att »boka» malm, d. v. s. att slå sönder den rostade malmen 
i stycken, lagom stora att nedläggas i masugnen. Sådana 
stycken, som icke ansågos värda att smälta, afskildes ock 
kastades i »sinderstalpen». Det som sålunda afskildes, kallades 
»gråbärg» eller »boklort». Mycket hårt gråbärg benämnes »gall-
bärg». »Slibärg» är namnet på en lösare sort af gråbärg. 

De egentliga hyttarbetarne voro upptagna af sina förrätt-
ningar, såsom att bära kol i korgar, skjuta malm i kärror eller 
bära den i malmburkarna o. s. v. 

Flyttarbetet var fordom mycket drygare ock besvärligare, 
än hvad nu är förhållandet. Nu bringar krossvärket upp malmen 
på ugnen, ock sindret eller de odugliga delarna af den smälta 
malmen skaffas genom »spel» ut ur hyttan. Förr måste man 
däremot köra upp malmen till ugnen ock forsla ner sindret till 
sinderstalpet samt köra eller bära järnet till bodarna, där det 
skulle förvaras. Dessa bodar tillåstes sedan med mycken om-
sorg. Numera vårdar man sig icke om att förvara järntackorna 
(»järngösarna») i särskilda bodar, utan lägger dem ute på 
backarna kring hyttan, där det faller sig bekvämast. En »tack-
järnsgös» skattades förr ganska högt mot hvad nu är fallet, 
ock det berättas om en bärgsman, att han dagligen knäföll 
ock bad för sina »järngösar». Före vårt århundrade värderades 
järnet, såsom naturligt var, ännu högre. Anmärkningsvärt är, 
att man på en gård vid Lindes Garphyttan, hvilken uppfördes 
för omkring 90 år sedan, till knutstenar använde tvänne mycket 
stora järngösar — ett egendomligt förhållande på en tid, då 
man eljes var så rädd om järnet. 

I början på 1800-talet »bokades» malmen på smärre fyr-
kantiga järnhällar; men före nämnda tid var detta förfarings-
sätt alltför dyrbart, ock man bokade då i stället på större flata 
stenar. På den gamla hyttbacken vid Siggeboda i Linde socken, 
hvarest masugnen nedrefs år 1729, anträffas än i dag sådana 
»bokstenar» med djupa urholkningar efter bokningen. 

Malturostningen försiggick i »rostgroparna». De förmögnare 
bärgsmännen egde flera sådana, i hvilka arbetades samtidigt 
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ock som voro belägna på hyttbacken bredvid hvarandra, ehuru 
med smärre mellanrum. Rostgroparna voro kvadratformiga 
fördjupningar i marken med innerväggar, murade med sten 
eller masugnsslagg. Ingången till dem ledde från vägen, som 
gick öfver hyttbaeken. Dylika rostgropar användes före 1840-
talet. Som brännämne i dem nyttjades ved, stybbe ock småkol 
(sork). Numera användes gas, ock i stället för rostgropar 
brukas tidsenliga »rostugnar», murade i själfva hyttan. Rost-
gropar får man numera näppeligen se; de hafva tagits bort eller 
blifvit igänfyllda, men flertalet af nu lefvande äldre bärgsmän 
torde hafva arbetat vid dem. Omkring rostgroparna lågo högar 
af malm, redo att stjälpas ned i gropen. Den plats, hvarpå 
malmen låg, kallades i dagligt tal malmtorget. Genom den 
förut omnämnda ingången till rostgropen forslades den brända 
malmen in i bodar, som vanligen lågo mitt emot gropen ock 
där den förut omtalade malmbokningen försiggick. 

På hyttbacken lågo äfven kolhusen, i hvilka, såsom namnet 
visar, kolen förvarades. Dessa kolhus voro försedda med tak 
ock hade en sida öppen, genom hvilken kolen inforslades ock 
uttogos. När antalet kollins ej var tillräckligt, uppfördes kol-
skjul för samma ändamål, men dessa byggdes af resvirke ock 
saknade tak. 

På tal om lifvet vid hyttan må vi icke förgäta att omnämna 
de s. k. »masugnsborkarna». Detta var det sedvanliga namnet 
på tiggare ock lösdrifvare, som uppehöllo sig vid eller i när-
heten af hyttorna, hvilka voro utgångspunkter för deras tiggeri-
färder. »Masugnsborkarna» eller »borkapojkarna», såsom de 
yngre af dem kallades, hade troligen fått namn af sitt myckna 
vistande på masugnskransen bland malmburkarna. Här lågo 
de om natten, njutande af värmen från den varma masugnen. 
Både vinter ock sommar sågos dessa olyckliga varelser uppe-
hålla sig kring hyttan, men isynnerhet vistades de där under 
den sistnämnda årstiden. De synas hafva förekommit vid alla 
hyttor i Nora ock Lindes bärgslager. Merändels kunde man 
räkna ända till tjoget af sådana tiggare, såväl unga som gamla, 
vid en ock samma masugn. Somliga vistades blott ett dygn 
på ett ställe, andra kunde dröja kvar en vecka eller två. Ehuru 
de hufvudsakligen uppehöllo sig genom tiggeri, hände det dock 
stundom, att de lade hand vid det lättare hyttarbetet. De 
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kunde då beräkna att såsom ersättning få några bitar med, 
när de öfriga arbetarne höllo sina måltider. 

För 40 till 50 år sedan hände det någon gång i Öskevik 
i Lindes socken, att ett tjugutal »borkar» kunde under sång 
ock hvisslingar komma tågande i marschtakt utför bygatorna. 
Ofta inträffade det, att ett dylikt följe på en gång inträdde i 
en gärd ock begärde att få mat. Vanligen fingo de löfte 
därom, stundom med det villkor likväl, att de hämtade hvar 
ock en ett fång ved från vedboden. Somliga hörsammade upp-
maningen, men andra gingo hällre sin väg, än de utförde 
något arbete. En tiggare kunde komma in i en ock samma 
gård ock tigga flera gånger å rad, men hade då antingen bytt 
kläder med någon kamrat eller ock vänt ut ock in på sina 
egna för att icke varda igänkänd. 

På 1850-talet, då en ordnad fattigvård kom till stånd, för-
svunno också de kringvandrande »niasugnsborkarna» från hyt-
torna. Emellertid är det tydligt, att de icke utöfvade något 
hälsosamt inflytande på hyttarbetarne. Dessa voro också i 
enlighet med tidens anda ganska råa ock ohyfsade, ock många 
af dem hängåfvo sig åt dryckenskapen. Åtskilliga händelser 
skulle till ådagaläggande af tidens råhet kunna förtäljas, men 
vi inskränka oss att omnämna följande, som skall hafva till-
dragit sig för omkring 90 år sedan. 

En arbetare, vid namn Lars, slog vad med en hyttekarl 
vid Öskevik om att han splitter naken skulle i kölden — det 
var vinter — kunna springa från Öskevik till Vasslands masugn 
ock därifrån tillbaka. Vadet gällde en viss mindre kvantitet 
brännvin. Lars sprang, såsom det var bestämt, i paradisdräkt 
ända fram till masugnen vid Vassland eller omkring 1/4  mil. 
Framkommen hit, ilade han upp på masugnskransen, där han 
sökte efter något föremål, genom hvilket han sedan skulle 
kunna bevisa, att han varit framme vid målet. Han fann en 
snusdosa. Med denna i handen skyndade han genast tillbaka 
åt Öskevik till; men under vägen brast ryggen på honom, ock 
man träffade honom snart därefter liggande död i skogen. 

En sådan råhet må väl redan vid ifrågavarande tid hafva 
varit något sällsynt; men att något dylikt kunde inträffa, är 
redan det ganska betecknande. 
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Vid åtskilliga hyttor, såsom vid Lindes Garphyttan ock 
Öskevik, rådde fordom det bruket, att bärgsmännen med barn 
ock tjänstefolk, efter att hafva lyktat dagsarbetet, gingo upp 
på masugnskransen ock där under samspråk ock skämt till-
bragte återstoden af tiden före kvällsmåltiden. Ofta förde då 
någon gammal ock känd historieberättare ordet, ock de öfriga 
voro upptagna af något handarbete. I det klara skenet från 
masugnen voro karlarna sysselsatta med att tälja ock snickra, 
medan kvinnorna sydde eller stickade strumpor eller uträttade 
något annat passande arbete. Ofta anställdes äfven lekar. På 
somliga ställen skall det halva inträffat, att kvinnorna om aft-
narna sutto ock spunno på masugnskransen. 

Vid Garphyttan i Lindes socken fanns en mycket anlitad 
historieberättare, vid namn Jan Järn. Denne, en stor upptågs-
makare för öfrigt, var ganska kvick (»snälltänkt»), ock hans 
historier åhördes med stort nöje. Att han emellertid förstod 
att uppskatta sina förtjänster, ådagalägger följande anekdot om 
honom. En afton, när Jan Järn satt på masugnskransen vid 
Garphyttan ock länge med sina historier ock infall roat de 
talrika åhörarne, utbrast han slutligen: »Det är bra konstigt, 
att styrkan sitter på så olika ställen på folk. Somliga äro 
starka att brottas ock somliga att draga fingerkrok ock somliga 
att gå, men ja g har min styrka på samma ställe som svina, 
för jag har na i trynet.» 

Drefdansen. 

Den s. k. drefdansen egde rum kort efter sedan man »blåst 
ned» vid hyttan, hvilket vanligen hände i april eller maj, ock 
drefdansen anställdes någon tid därefter vid någon af de tre 
högtiderna, antingen påsk, pingst eller midsommar. Det var 
en slags bärgsmansfäst, ock i densamma deltogo lifligt de 
unga bärgsmanssönerna ock döttrarna, någon enda gång äfven 
bärgsmännen själfva. 

Då hyttlagets ungdom beslutit, att drefdans skulle anställas, 
utsändes några af dem till hyttbrukarne ock bådo att, såsom 
det hette, få »klämma», när det »gick ned» vid hyttan, d. v. s. 
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att få hvad som blef kvar i bottnen på masugnen, när sista 
järntappningen försiggått, ock som kallades »klot». När detta 
löfte erhållits, vände de sig till masmästaren ock hyttedrängen 
ock gåfvo dem brännvin, innan de gjort sista »utslaget», för 
att därigenom förmå dem att ej tappa ut allt af det sista järnet. 
De hade äfven litet »småjärn» i beredskap, ock när sista ut-
slaget hade skett, släpptes detta ner till hvad som fanns kvar 
i bottnen på masugnen. Då småjärnet var smält, öste mas-
mästaren som vanligt upp sanden ock släppte fram järnet. 
Därvid hade man råa alstänger till hands, hvarmCd järnet om-
rördes: det jäste därigenom ut mera, så att man bättre kunde 
komma åt hvad som fanns kvar på masugnens botten. Det 
tackjärn, som man fick, såldes sedermera, ock pänningarna, 
som erhöllos därför, användes till brännvin, hvaraf 15-20 
kannor köptes, samt till svagdricka, kaffe, socker, hvetebröd 
m. m. Hvar ock en af dansdeltagarne erlade två riksdaler till 
utgifternas bestridande. 

En dansstuga tingades nu, den största som kunde erhållas 
i byn. Priset på denna var vanligen 15-20 riksdaler, då den 
skulle användas i 2-3 dagar. Danssällskapet fick emellertid 
förpliktiga sig att ersätta alla fönsterrutor, som kunde under 
dansen blifva sönderslagna, samt för öfrigt återställa rummet i 
det skick, hvari det mottagits. På ställen, där man ville hafva 
storartad drefdans, anlitades två spelmän, en fiolspelare ock 
en klarinettblåsare. 

Anställdes drefdansen vid påsktiden, började man att dansa 
om påskaftonen ock fortsatte hela natten till klockan 4 eller 5 
följande morgon. Såsom läskedrycker användes under tiden 
kaffe, svagdricka, kaffe med brännvin (»uddevalla»), »kallskål» 
(sirap ock brännvin) samt brännvin enbart. Man drack ur 
stora kittlar, ock ej sällan hände, att de drickande blefvo 
liggande redlösa på marken. Äfven tillhandahöllos stora tunnor 
med dricka, ock ur dessa fick hvar ock en, som ville, förse sig. 

Vid 7-tiden på aftonen gingo två därtill utsedda personer 
omkring i laget, livar ock en bärande 2 tenntallrikar, af hvilka 
den ena tjänstgjorde såsom lock, ock tiggde pängar till aflöning 
af spelmän ock till betalning af dansstugan. Under denna akt 
skramlade man hårt med slantarna för att draga till sig upp-
märksamheten. Samtidigt sjöngs följande sång: 
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Ock bärgsrnan löser på pungen sin 

— häj rosende lilja — 
ock gifver en fattig speleman 
allt hvad han vill, 
allt hvad han kan, 
allt efter sin goda vilja. 

Pänninginsandarne åtföljdes af tvänne personer; den ene 
bar ljus, den andre en brännvinskittel, ur hvilken menigheten 
trakterades. Hvar ock en lemnade pängar efter förmåga. De 
förmögne skänkte ofta 2 riksdaler banko, de andre smärre 
belopp från 1 riksdaler till 12 skilling banko. 

Efter gåfvans mottagande sjöng insamlaren: 
Ock tack ock tack skall bärgsman ha 

för sin goda vilja, 
för den skänken vi nu ha fått, 
som till spelman faller. 

Äfven de närvarande fruntirnmerna uppfordrades att skänka 
pängar till fästen, ock därvid sjöngs: 

Ock jungfrun löser på pungen sin 
— häj rosende lilja — 

ock gifver en fattig speleman 
allt hvad hon vill, 
allt hvad hon kan, 
allt efter sin goda vilja. 

Jämväl härefter skedde aftackning i sång. 
När insamlingen pågick, spelades icke. I ett särskilt rum 

räknades sedan pänningarna. De öfverlemnades till förvaring 
åt en person, som egde allmänt förtroende. Ett annat rum 
bredvid danslokalen var upptaget af kortspelare, ock i detta 
spelades flera dygn å rad. De som ej voro roade af dans ock 
spel, »singlade slant». 

Hvad beträffar dansen, omväxlade man med polska ock 
vals. Hampurska förekom äfven någon gång. 

Dansandet fortgick, såsom ofvan nämndes, till kl. 4 eller 
5 följande morgon, hvarefter man hvilade för att åter börja 
fästen på aftonen. Skulle det vara storartat, varade dansen i 
3 dygn, ja längre. Vid Löa i Ramsbärgs socken, där »drefvet» 
alltid var storslaget ock där mycket rikt bärgsfolk bodde, plä- 
gade man dansa en hel vecka. 
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Dagen efter drefvets slut gingo de unga manliga deltagarne 
omkring till bärgsmännen ock fingo där ett slags slutkalas, 
då de blefvo bjudna på mat ock brännvin. Samma dag er-
lades betalning för dansrummet, ock spelmännen erhöllo hvar-
dera 15 riksdaler samt fri skjuts. 

Drefdansen stod i sitt flor på 1840-talet ock början på 50-
talet, men upphörde sedan så småningom till följd af de reli-
giösa strömningar, som uppstodo i bärgslagsbygderna. 

Ljusa stjärnan. 

Att gå med »ljusa stjärnan» var fordom sedvanligt i bärgs-
lagen. »Ljusa stjärnan.) var namnet på en prydlig vefställning, 
som inuti var försedd med ljus ock som vid jultiden om nätterna • 
plägade föras omkring i gårdarna. Sällskapet, som förde den 
med sig, utgjordes bland annat af tre »vise män», hvilka anfördes 
af »konung Herodes». De förra voro iklädda hvita kläder ock 
buro lysande mössor på hufvudet. Den senare däremot bar 
ett bälte öfver ena axeln ock hade en trekantig hatt. 

När sällskapet anlänt till en gård, ställde man sig under 
ett fönster, innanför hvilket man visste, att åhörare borde finnas, 
samt uppstämde den bekanta visan: »Staffan var en stalledräng». 
Den bäste sångare, som kunde fås, var ledare. Sången fort-
sattes, ända tils dörren öppnades af de innevarande. 

När detta skedde, gick stjärnan först in i huset. Därefter 
kommo de tre vise männen, »konung Herodes» samt det öfriga 
sällskapet. Hvar ock en hade en viss roll att sköta. 

Efter inträdet i stugan började »konung Herodes» vandra 
af ock an i rummet, därvid visande en morsk uppsyn ock 
tagande på sig en myndig ton, då han sade: 

Vi äro väl inga späj are, 
fastän vi äro hvita. 
Vi äro tre härrar 
ock en konung tillika; 
vi äro från Mona land, 
det skall mitt röda guldbälte bevisa. 

Sång ock musik omväxlade sedan under ceremonien, ock allt 
hade en ganska allvarsam prägel. Bland annat sjöngs följande: 



V. 7 	 LJUSA STJÄRNAN. 	 31 
Vi hafva ock en Judas, som bär våran pung, 
vi tro han är kommen från skogen. 
En skinnpäls det bär han, ock den samma är vrängd. 
Hans näsa den pekar mot krogen. 
Judas vacklade emellertid omkring hit ock dit på golfvet 

ock uppförde sig såsom en halfdrucken. Efter sångens slut 
slog han en kullerbytta öfver golfvet, hvarefter han började 
vandra omkring med pungen ock skrek därvid: 

»Ljus i stjärna å pängar i pungen!» 
Till akten hörde tillika, att »Herodes» bjöd en person i 

sällskapet att knäfalla ock tillbedja honom. Äfven utfördes 
en halshuggningskotnedi. 

Slutligen undfägnades sällskapet med mat ock dryck. Judas 
visade sig alltid kunna förtära mäst brännvin; men så bar han 
ock en butelj under västen, försedd med en tratt, ock ner till 
buteljen gick ett rör, genom hvilket han i smyg hällde bränn-
vinet. Utkommen ur stugan, tömde han sedan buteljen i en 
kagge, som medfördes på en kälke. 

Vid uppbrottet sjöngos ock spelades några afskedsvisor. 

Brännvinsbränningen. 

På de stora gårdarna brändes merändels ansenligt med 
brännvin, ock på dem plägade ofta en särskild person anställas 
för att sköta hithörande arbete. I bouppteckningar efter mer 
förmögna bärgsmän får man mästadels se, hurusom i boet in-
gingo ganska stora kvantiteter brännvin. I bouppteckningen 
efter en bärgsman i Östra Öskevik, hvilken afled 1803, upptages 
bl, a. äfven 39 kannor brännvin. 

I Siggebohyttan brändes blott om vintern, ock tre »bränn» 
gjordes i veckan. En af husets pigor förrättade detta arbete 
vid sidan af annat. Senare anskaffades en särskild bränn-
mästare, hvilken hade full sysselsättning hela vintern. Där-
under brändes ungefär 200 kannor. Utom vanligt brännvin 
tillvärkades äfven finare, destillerat, hvilket användes vid bjud-
ningar. Sirapsbrännvin tillagades för julen åt dem bland frun-
timmerna, som önskade sådant. 
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Erland Larsson i Bärgsmanshyttan hade stor brännvins-
tillvärkning ock särskild brännmästare. Själf var han dock 
nykterhetsvän i så måtto, att han aldrig förtärde någon spiri-
tuosa, lika litet som han tillät någon af husets medlemmar, 
vare sig barn eller tjänare, att göra det. Hvad han sålunda 
tillvärkade, fraktades till Kopparbärg, där det försåldes. 

Härmed hafva vi icke sagt, att det uteslutande var i de 
större gårdarna som brännvin tillvärkades. Nej, det brändes 
i nästan hvarje gård, ock krog fanns på nära nog lika många 
ställen. 

En person, som bodde i Nora socken, berättar, huru det 
gick till i hans ungdom, när man gjort en stadsresa ock därvid 
på hemvägen, såsom seden var, skulle titta in i krogarna ut-
efter vägen. »När man då kom från staden, där man natur-
ligtvis till förfriskning förtärt ett par 'uddevallare' ock allra 
sist tagit 'färdknäppen', var det först att titta in vid Björklund, 
sedan vid Risbacken, därefter vid Bom n ock vid 'Sörgårdarna' i 
samma by ock slutligen vid Bärgsmanshyttau. Sedan», tillägger 
vår man., »kunde man vara glad, om det gick för sig att krypa 
på knä hem till gården.» Därvid är att märka, det afståndet 
mellan Nora stad ock mannens hem var ungefär 1 mil, ock 
att sålunda distanserna mellan de nämnda gårdarna, där bränn-
vin försåldes, voro mycket korta. 

Det var så vanligt, att man fick köpa brännvin i hvarje 
gård, att om någon förvägrades detta, följden stundom blef 
svordomar ock skymford. 

Huru allmän brännvinsbränningen var, kan man sluta däraf, 
att i Elfhyttan, som är en af de största byarna, endast tvänne 
gårdar funnos, där brännvin ej försåldes, ehuruväl äfven där 
brännvinsbränning idkades. I Ringshyttan brändes i hvarje 
gård, likväl endast till husbehof, ock sällan blef där något sålt. 

Ingen, som kom ock ville köpa, nekades; icke ens det 
späda barnet, som kom från ett hem, där man visste eller 
kunde ana att knappast ett stycke bröd var att finna. Kunde 
köparen ej anskaffa några pänningar för handeln, gick det lika 
bra att byta sig till den Starka varan för säd, potatis, jäst eller 
något annat, som kunde användas vid bränningen. Mången 
fattig torpare eller dagakarl, som blott hade en »jästakruka», 
lemnade gärna bort den för några supar. 



V. 7 	 BRÄNNVINSBRÄNNINGEN. 	 33 

Vid försäljningen af mindre kvantiteter plägade man mäta 
upp brännvinet i tjocka tennmått, hvilka rymde ett halft kvarter; 
detta kostade 3 skilling. Vid byte erhölls ett stop brännvin 
för en »jästakruka». Det berättas, att två gummor i Elfhyttan 
för att få njuta af den kära drycken gåfvo ett lispund rågmjöl 
för ett kvarter brännvin. 

Huru inrotat ock allmänt superiet var, inses däraf, att 
äfven kvinnorna begagnade denna vara. I hvarje stuga tog 
man alltid en sup till maten. Dock bestods en sådan icke åt 
tjänstfolk, men väl åt de hantvärkare, som tillfälligtvis voro 
där på arbete. Så snart en främmande anlände till en gård, 
hade han knappast hunnit hälsa, innan husbonden gick bort 
till skåpet ock tog fram flaskan. Ock så blef där fägnad — 
det slog aldrig fel. 

På den tiden skröt också en gäng vid ett »dref» en mas-
mästare af att han i sina dagar förtärt en sådan mängd bränn-
vin, att därmed hela Garphytte masugnspipa skulle kunna fyllas. 
Ock om hustrun i en gård i Öskebohyttan berättas det, att hon 
hade en kvartersflaska, som fylldes på med brännvin hvarje 
morgon ock skulle tömmas innan kvällen. 

Brännvinsbränningen ock det därmed följande supandet 
gaf anledning till mycket elände, framför allt till bettleri. I 
byarna ströko nästan oafbrutet tiggare fram från gård till gård. 
Detta blef naturligtvis till en stor börda för befolkningen, som 
i allmänhet var gifmild ock gärna hjälpte de arme på det 
sätt de kunde, äfven om de själfva kanske voro så gott som 
utarmade. 

Men vi vilja ej längre dröja vid dessa dystra taflor. Här 
ock där förekommo personer, som utmärkte sig för ett ganska 
återhållsamt ock nyktert lefnadssätt ock hvilka sålunda genom 
exemplets makt utöfvade ett hälsosamt inflytande på sin om-
gifning. 

I slutet af 1840-talet började det myckna brännvinsbrän-
nandet ock superiet häjdas ock har sedan dess varit i stadigt 
aftagande, här liksom på nästan alla andra orter i vårt land. 

Det torde inträffa, att en ock annan, som läser dessa an-
teckningar, skall mena, att skildringen blifvit färglagd ock 
öfverdrifven. Hvar ock en, som så tänker, vilja vi erinra 
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därom, att från de mäst olika delar af vårt land alla upp-
gifter från denna tid enstämmigt intyga, att superiet nådde en 
förfarande höjd, ock fattigdom följde naturligtvis i spåren. Vi 
hafva i denna sak liksom annars endast återgifvit de gamles 
berättelser. 

Jakten. 

I forna tiders jaktlif spelade vargen en mycket viktig 
roll. Nu kan man svårligen inse, huru sådant var möjligt; men 
den som tager kännedom om förflutna dagar, sådana de skildras 
i de gamles berättelser ock sägner, vet också, att vargen är 
ett djur hvars bekämpande utgör ett viktigt kapitel i vår 
odlings historia. 

Bland skickliga ock erfarna vargskyttar må först nämnas 
Erland Larsson i Bärgsmanshyttan. Dennes jaktmetod var att 
»ludra» vargarna. Han höll gamla hästar, som han efter behof 
sköt ned. Den döda hästkroppen (»ludret») förde han därefter 
till en lämplig plats, där han själf fullkomligt dold för vargarna 
kunde ligga på lur. Vargarna plägade infinna sig om kvällarna; 
jägaren passade då på att skjuta. För den skull var det nöd-
vändigt att för sådan jakt på förhand utvälja månljusa ock 
klara kvällar, då djuren tydligt kunde urskiljas. 

Äfven räfvar gjorde besök på platsen. Dessa blefvo 
emellertid snart varse, att fara här alltid hotade. De späjade 
sedan på afstånd, då Erland Larsson gick till sitt »luderställe»; 
ock så länge ingen vände åter därifrån, vågade aldrig någon 
räf smyga sig fram till den döda hästen. 

Vår jägare fann emellertid snart nog en utväg. Hvarje 
gång han gick till jaktplatsen, tog han nämligen en af sina 
söner på ryggen. Denne fick sedan vända tillbaka hem igän, 
ty först sedan räfvarna kunnat förvissa sig om, att en person 
återvänt, vågade de sig fram. På detta sätt blef vår man i 
stånd att skjuta en myckenhet såväl vargar som räfvar. 

Ifriga räf- ock vargskyttar voro äfven Karl Andersson i 
i Öskeviks Backagård samt Erik Eriksson i Häjbacken. 

• 
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På 1830-talet ock dessförinnan plägade man i bärgslagen 

»hålla pilgrim», som det kallades, så snart pingst var inne. 
Ordet »pilgrim» lär härleda sig från Peregrinus, som är namn 
på 16 maj, ty på den dagen isynnerhet iakttog man den egen-
domliga sed, som här nedan skall skildras. 

Det var den tiden gott om vargar, som vilt härjade bland 
kreaturen, när de därtill kunde komma i tillfälle. Afsikten med 
hållandet af »pilgrim» var att skrämma bort bestarna från deras 
gömställen. Hela hushåll gingo då ut i beteshagar, skogar ock 
rttmarker, medförande koskällor, lurar, pannor, bunkar ock 
annat dylikt, som kunde användas för att åstadkomma ett 
intensivt ock starkt buller. Man ringde med skällorna, blåste 
i lurarna, »lullade» ock skrek efter bästa förmåga. 

Hållandet af »pilgrim» blef liksom ett slags fästlighet, ty 
vid dessa tillfällen medfördes alltid dryckesvaror såsom muntra-
tionsmedel, ock de framtogos, när man lupit sig trött. 

En gång hade några karlar vid Lindes Garphyttan hållit 
»pilgrim» i omnäjden. Dagen efteråt kommo några vargar 
fram till Mårdshyttan, en af de närmaste byarna, ock refvo 
därstädes en ko, som tillhörde en af byamännen. Dennes 
hustru fick sedan kännedom om att Garphytteborna dagen 
förut hållit »pilgrim», ock trodde hon, att de därmed hade 
skrämt vargarna fram till Mårdshyttan. Man berättar, att hon 
efter den betan blef förargad på Garpbyttefolket ock att hon 
aldrig riktigt kunde förlåta dem, det hon mistat sin präktiga ko. 

I sammanhang härmed taga vi oss friheten skildra en liten 
vargjakt på sjön Rossvalen för 130 år sedan. Den faller visser-
ligen utom den tid, hvarom här är frågan, men torde det oaktat 
förtjäna att anföras. Berättelsen stöder sig på meddelande af 
en bärgsman, hvars farfar omtalat den från sin ungdom. 

En stor mängd människor, isynnerhet ungdom, var en 
vinterafton församlad på Guldsmedshytte masugn. Man roade 
sig just med skämt ock lekar, då någon af sällskapet händelsevis 
blef varse en varg, som sprang på isen af Rossvalen. Det var 
tydligt, att han sprang med en viss svårighet, ock man kunde 
skönja, huru han allt som oftast halkade på den glatta isen. 

• 
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Flere unga karlar, som blifvit uppmärksamgjorde på vargen, 
skyndade genast från hyttan ner till sjön, spände på sig »ske-
norna» ock ilade sedan, obeväpnade som de voro, åt det håll, 
där vargen visat sig. Han blef snart upphunnen af de snabba 
skridskoåkarne. När han såg sig förföljd, kastade han sig på 
rygg ock började slicka tassarna, hvarefter han ögonskenligen 
sprang med större lätthet ock utan att halka. Denna manöver 
upprepade han flera gånger. Till slut lyckades en af förföljarne 
att gripa tag i svansen på honom, hvarefter han, hållande i 
denna, svängde runt omkring med vargen, tils denne blef yr 
i hufvudet ock knappast förmådde stå på benen, långt mindre 
försvara sig eller löpa sin väg. 

En af de närvarande ungersvännerna, som var försedd med 
ett rep, tog nu fram detta ock lagade däraf till en slags grimma, 
som sattes på vargen, så att han ej kunde bita. Sedan besten 
på detta sätt äntligen blifvit fängslad, fördes han i triumf upp 
på Guldsmedshytte masugn, där han under eftermiddagen till 
stor förnöjelse för folket utställdes till allmänt beskådande, 
hvarefter han dödades. 

Om vintern såg man öfverallt i snön talrika spår af såväl 
varg som räf, utvisande att de förekommo i stora skaror. Från 
dessa äldre tider härstammar väl också den i orten gängse gåtan: 

Bonden stod på trätti ben, 
ropade: Spik Spjäll, 
kom ock släpp ut Hjulbom, 
annars kommer Nora knas 
ock äter upp alla våra nafvarskaft. 

Gåtan tolkas så, att bonden, som stod på harfven, ropade 
åt hustrun att släppa ut hunden, eljest skulle vargen (»Nora 
knas») komma ock äta upp fåren. 

Fårhjordarna egde en svår fiende i vargen, men en vida 
farligare hade de i lo djuret (»vargloet»). Ty vargen nöjer 
sig alltid med att taga ett får åt gången, hvilket han då slänger 

• 
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på ryggen för att sedan därmed löpa till skogs; men om ett 
lodjur vid sommartid träffar en fårskock, så nöjer det sig ej, 
förrän det rifvit ihjäl hela hjorden. Två sådana odjur refvo 
vid ett tillfälle 21 får, tillhöriga Erik Magnusson i Uskaboda. 

Räfven är visserligen ännu ganska talrik i bygden, men 
var det i forna dagar, som naturligt är, än mera. Han sköts, 
såsom ofvan är antytt, hufvudsakligen vid »luder». Räfsaxar 
användes mera sällan, ännu mindre räfgropar. 

Räfjakten lönade sin man, ty då som nu betingade räf-
skinnet ett ganska högt pris i marknaden. För öfrigt gällde 
det äfven att värna ladugården för Mickel, ty fick han en längre 
tid vara fredad i en trakt, blef han djärfvare ock djärfvare 
samt snart en flitig gäst i hönshuset. 

Hade han någon gång därstädes våldgästat, plägade gärna 
ladugårdspigan försöka draga sig till minnes, om tuppen under 
den närmast föregående tiden varit mer än vanligt högljudd. 
Den sägnen finnes nämligen, att tuppens galande innebär ett 
försmädligt rop till räfven, hvilket rätteligen bör tolkas sålunda: 

Kom hit! Kom hit! 
Här är jag! 

Haren förekom väl i mängd, men var jämförelsevis fredad 
af det skäl, att hvad som sköts, var svårt att få afyttrat på 
nära håll, utom i den händelse att något bröllop, någon be-
grafning eller en annan familjhögtid skulle firas i något af de 
förmögnares hus. Ty endast i sådant fall kunde jägaren få 
bytet vänt i pänningar. Af detta skäl kom Jösse stundom 
äfven på den fattiges bord. 

De gamle veta också att förtälja, hurusom björnar ofta 
visade sig i bygden ock obarmhärtigt huserade med kreaturen. 
»I min fars tid», berättar en äldre man, »fanns det gott om 

• 
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björn uppe vid Glamossarna. Gubben talade ofta om för mig, 
att när han kom ut på gården en höstmorgon, så gingo 7 
björnar i en hafreåker på fältet ock läto sig hafren väl 
smaka. Att hafva hästar ute om nätterna var då aldrig värt 
att tänka på, ty björnarna jagade dem alltid hem tillbaka till 
gården.» 

»På den tiden», fortsätter samme man, »hade jag en faster, 
som var vallpiga i Öskeviksbyn. En dag, när hon vallade som 
vanligt, kom en björn fram ur skogen ock hoppade på en ko. 
Flickan förstod ej bättre, än att hon tog en stör, måttade på 
björnen ock slog till honom af alla krafter. Nalle släppte 
genast kon, men gaf sig i stället på flickan. Han grep hänne 
med bägge framtassarna i kindbenen ock bar hänne ett långt 
stycke. Den stackars flickan höll anden ock låtsade sig vara 
död. Björnen tycktes tro det, ty han bar ut hänne i ett kärr. 
Där gräfde han upp ett hål, lade ner hänne i detta ock kraf-
sade sedan upp litet mull, liksom för att gräfva öfver hänne. 
Därpå satte han sig invid gropen. Flickan måste hela tiden 
förhålla sig alldeles orörlig, så länge björnen var i närheten, 
ock först efter en mycket lång stund vågade hon titta upp. 
Då var den farlige grannen försvunnen. Den dagen lärde hon 
sig emellertid att inte traktera björnar med störar, ock jag 
menar, att hon häller aldrig mer fick tillfälle till det. 

Emellertid fick hon bära märken efter äfventyret, så länge 
hon lefde, ock dessa voro så tydliga, att man på hännes kindben 
med lätthet kunde räkna antalet af björnens klor.» 

Den siste björnen, som visade sig på orten, blef skjuten 
af den ofvan nämnde Erland Larsson i Bärgsmanshyttan. 
Hundarna drefvo upp honom vid Hällabacken mellan Öskevik 
ock Bärgsmanshyttan, hvarest han haft sitt ide. De drefvo 
honom först till Hammarby, sedan ända till trakten af Skym-
hyttan; där fälldes han af Erland Larsson. Denne fraktade 
honom sedan in till Nora på en kolarsläde, i hvilken djuret 
endast med svårighet kunde rymmas. Det berättas, att den 
dagen, som var en söndag, högst få människor åhörde predikan 
i stadens kyrka: alla skulle beskåda björnen, där han låg i 
kolarsläden på färgaren Bergs gård. 
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Stor rikedom på fog el fanns också i bygden. Tjäder ock 
orre förekom i stor myckenhet, mäst orre, samt äfven järpe 
ock morkulla. »Jag erinrar mig», säger den ofvannämnde gamle 
mannen, »särskilt en höstmorgon i början af 1840-talet, då 
jag gick upp till en åkertäppa, som vi hade i skogen. Byar 
jag gick, skrämde jag upp skogsfogel, ock när jag kom fram 
till täppan, voro hafretiässjorna därstädes så gott som fullsatta 
med orrfoglar. Ock uppe vid Glamossen kunde man mången 
gång få se hundratals orrar. Då var det gyllene tider för alla 
jägare.)) 

Vid stora öppna platser ock särskilt vid mossar där skogs-
fogel älskade att vistas, betjänade sig den yrkesmässige jägaren 
af s. k. orrkojor: små hyddor, uppförda af smärre träd ock 
buskar. Här infann han sig hälst vid soluppgången om vår-
ock sommarmorgnarna. Af den under andra tider eljes vanliga 
ensligheten ock stillheten på mossen fanns då ej ett spår. 
Fogelsång ock fogelkvitter öfverallt! Dufvan kuttrade i asparna 
vid skogskanten, orrtuppen drillade ock sände ut sina lock-
toner, ock kring honom skockade sig skaror af tjusade ge-
måler. En ock annan tjädertupp lät äfven höra sitt spel. Dessa 
varelser upptogo jägarens hela uppmärksamhet, ock föga aktade 
han på den i fjärran skymtande tranan, lika litet som på den 
åt makan hvisslande ljungpiparen (»mossvipan») eller på stor-
spofvens enformiga ock oroliga skrik »km, kui», hvilket på sin 
höjd kunde göra honom en smula närvös. 

Då ock då fick han tillfälle att skjuta ett skott; därefter 
följde en stunds tystnad. Men många minuter behöfde ej för-
flyta, innan det förra lifliga ock omväxlande djurlifvet återigän 
begynte. 

Denna rikedom på vilt berodde tvifvelsutan på att före-
komsten af skjutvapen ännu var så ringa. De personer, som 
egde skjutgevär, voro snart räknade. Annat är det nu, då en 
bössa vanligen hittat väg till hvarje gård, ehuru den visserligen, 
såsom en gammal man säger, ej längre utgör en födkrok, utan 
är vorden en leksak. 

Giller ock snaror användes dock allmänt, hvarigenom 
naturligen mycken förödelse åstadkoms bland skogsdjuren. 
Fångsten med dessa redskap bedrefs grymt ock barbariskt, i 
det mången endast hvarannan dag plägade »leta sina don». 
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En ock samme man kunde ofta ega ett mycket stort antal 
»don», ock på detta sätt erhölls en ej ringa skörd. Mäst 
fångades harar, orrar, tjädrar, järpar ock snöskator, men äfven 
någon enda gång gräflingar ock lekattor. 

Beträffande priset på vilt hafva vi gjort följande anteck-
ning. På 1840-talet utgjorde priset på en orrhöna 3 skilling; 
4 sk. gällde en orrtupp, 6 sk. en tjäder, lika mycket en hare. 
Räfskinn värderades däremot högt: ett sådant betingade ett 
pris af omkring 5 rdr. 

Att många mystiska ock vidskepliga sägner berättades om 
de gamle jägarne, är allmänt bekant. Så var fallet på de 
flästa orter i vårt land. Innan vi afsluta denna vår skildring, 
vilja vi anföra några drag från denna sida, som belysa lifvet 
i skog ock mark. 

En hyttarbetare i Garphyttan plägade stundom vid sidan 
af sin egentliga sysselsättning drifva skytte, men ansågs rnerän-
dels hafva dålig jaktlycka. 

En gång, när han vistades i Garphytteskogen, lyckades 
han dock skjuta två tjädertuppar i ett skott. Häröfver ordade 
han sedan vitt ock brett för sina grannar ock kunde ej nog 
prisa sin skicklighet. Då han emellertid kort därefter blef 
sjuk ock för en längre tid måste intaga sängen samt till ock 
med förlorade håret, gaf detta anledning till den föreställningen, 
att han blifvit förtrollad. Folket berättade nämligen, att en 
trollkarl, hvilken ofta plågade jaga å Garphytte marker, hade 
med oblida ögon sett hyttekarlens skytte ock därför vållat 
hans ofärd. Den förmodade trollkarlen skall ha bestyrkt denna 
tro med den mystiska förklaringen: 

»Han skulle ha låtit bli att skjuta på mina tuppar, så hade 
han nu inte legat sjuk!» 

Om de älste egarne af Stackerud förtäljes, att deras skjut-
skicklighet var mer än naturlig. De behöfde sålunda ej af-
lägsna sig längre än ett par steg från gårdsknuten, förrän 
de blefvo i stånd att nedskjuta vilt, som de själfva fram-
kallade. 
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Den tron fanns hos mången, att vissa förbjudna utvägar 
gåfvos, genom hvilka man kunde varda skicklig att skjuta 
hvad hälst man önskade, »blott man visade sig». Så funnos 
de som ansågos hafva fått en handskrift från »själfva skam», 
hvarigenom de kommit i besittning af denna förmåga. 

Fisket. 

Fiske idkades mera sällan af bärgsmännen. De ansåg°, 
att detta yrke lönade sig sämre än annat arbete. Dock visade 
fisket sig på vissa orter ofta vara ganska gifvande. Den fisk, 
som fångades, förbrukades i allmänhet icke inom hushållen, 
utan forslades till staden ock såldes. 

1 Siggeboda bodde en finsk kvinna, den s. k. finska, som 
var en af de ifrigare fiskarena. Hon hade inflyttat frän Filip-
stads bärgslag, hvarest hon af sin far lärt yrket. För öfrigt 
förtjänade hon sitt lifsuppehälle genom att tillvärka allehanda 
fiskeredskap, som hon sålde. Hon var synnerligen skicklig i 
sitt fack, ock talrika voro de lindbast-»karsar», »märdar», nät 
ock ryssjor, som hännes flitiga händer förfärdigade. 

Bruksidkaren A. Andersson i Siggebohyttan var i sin trakt 
en bland de förste som begagnade not. Ej sällan hände det 
på hans tid, att en »upprågad rotasläde» erhölls full med fisk 
efter ett enda notdrag. 

Fisket i Norasjön var bekant för att vara synnerligen 
gifvande. En fiskare förtäljer därom, att han ett år i början 
af 1840-talet tillika med några andra viii ett tillfälle fångade 
så mycket Nk med sommarnot, att ekan endast med möda 
förmådde bära lasten. De sågo sig nödsakade att försiktigt 
ro efter alla land, utan att våga begifva sig ut på djupet. Den 
fisk, hvilken därvid uppfångades, var uteslutande braxen ock 
alla utan undantag stora: de vägde 5-7 marker hvardera. 

En dylik erfarenhet angående fisket i Norasjön gjorde 
dock icke en i staden bosatt lantmätare. Denne hade utarren-
derat sin fiskerättighet åt en handlande V., ock i kontraktet 
ingick, att den förre skulle i arrende erhålla visst af hvarje 
fisksort, som fångades. Lantmätaren, som i en bok noggrant 



42 	 BORD, BÄRGSMANSLIF. 	 V. 7 

skref upp, hvad han erhöll, visade en gång resultatet för en vän. 
Därvid lästes följande lakoniska anteckning: 

Handlanden V. har lemnat fisk, men mört, mört, mört — bara mört! 
I den lilla sjön Aspen vid Garphyttan var fisket också 

synnerligen gifvande. Vid metning erhölls därstädes i slutet 
af 1830-talet ofta 2-3 pund fisk om dagen. Genom att fiska 
med håf invid de utlagda bråtarna kunde man också göra en 
ansenlig fångst. 

Fisket i Skedvisjön — hvilken visserligen icke är belägen 
inom de trakter, hvarifrån dessa anteckningar härstamma, men 
icke långt ifrån dem — var fordom rikligt lönande. För 20-30 
år sedan drogs där med en stor not hvarje vinter. Denna not 
var fördelad på 12 lotter, hvarför den uppfångade fisken skif-
tades i lika många lotter. På 1860-talet ock tidigare, eller före 
sjöns sänkning, var fisket isynnerhet rikt. Vid ett tillfälle 
erhölls 36 skeppund fisk ock vid följande notdragning 60 
skeppund, hufvudsakligen braxen ock gös. När bytet för-
delades, bekom hvarje delegare så mycket på sin lott, att en 
stor kolryss därmed fylldes. Ock ledaren för notdragningen 
(»notkungen») plägade med förkärlek återkalla minnet af denna 
vinter, då han hade fisk åt sitt hushåll för hvarje dag, hvar-
förutom han i staden sålde sådan för 90 rdr. 

Att fånga fisk med katsa eller kasta var ock är ännu 
allmänt bruk vid sistnämnda sjö. Kastan, som utgjordes af 
spjälväggar, var anordnad på det sätt, att fisken på bägge 
sidor om en lång spjälgård leddes (eller med pulsning drefs) 
in i en mot spjälgården vinkelrät inhägnad, »det yttre golfvet». 
Där kunde han svårligen finna någon utväg; ock ännu mindre 
kunde han undkomma, om han från det yttre golfvet funnit 
väg in i de två inre golfven. Här vittjade sedan fiskaren sin 
kasta med håf. 

Tjänstfolkets ställning. 

I förhållandet mellan husbönder ock tjänare rådde på de 
flästa ställen en patriarkalisk anda. Tjänaren räknades till 
huset ock ansåg sig hedrad af att ega en aktad ock ansedd 
husbonde, hvarför han gärna ville skydda dennes intressen 
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eller, som det heter, »vara mån om huset». Husbonden till-
talades rätt ock slätt med benämningen »far», ock husmodern 
kallades »mor». Våra dagars titelsjuka har äfven trängt till 
bärgsgårdarna, ock man har redan länge äflats att där införa 
härr- ock frutiteln. 

Men oaktat det skenbart förtroliga förhållande, som före-
fanns mellan husbonde ock tjänare, visste likväl den förre att 
skaffa sig vederbörlig respekt ock tålde aldrig, att någon af 
de underordnade understod sig att brista i den lydnad eller 
vördnad, som tillkom husets härre. 

Tjänstfolket fick fordomdags nöja sig med en anspråkslös 
lön. En dränglön utgjordes under 1830-talet af 50-60, någon 
gång 75 riksdaler. En pigas lön belöpte sig samtidigt till 
25-28 rdr. 

Därjämte hade hvarje dräng att utfå i »smårede»: 2 skjortor 
af blångarnsväf ock 1 af lingarn, 2 par svenska skor (becksöms-
skor) ock ett par tyska (kalfskinnsskor till hälgdags), 1 par 
handskar af kalfskinn, samt 1 par s. k. Boråsvantar af ull. 
En fördräng (»husbonddräng») erhöll dessutom 1 par svenska 
stöflar. 

En piga bekom följande i »smårede»: 12 alnar väf till 
lintyg, däraf 8 alnar blångarn ock 4 alnar bomullsväf, 4 alnar 
hårväf till en kjortel, tyg till ett ullförkläde, 1 mark ull eller 
något mer till strumpor, 2 par svenska ock 1 par tyska skor, 
samt ett par kängor. 

Vid städslingen förbehöll sig också tjänaren ledighet under 
årets lopp på en marknadsdag ock en drefdag för deltagande 
i drefdansen, hvarjätnte han vanligen erhöll en riksdaler till 
bestridande af utgifter vid sistnämnda tillfälle. 

Dessa löneförhållanden voro allmänt gällande till slutet 
af 1840-talet eller början af 50-talet, då lönerna begynte att 
höjas. 

Sällan var tjänstfolket i stånd att göra några besparingar. 
Den lilla lönen gick åt till kläder ock till dryckesvaror. En 
dräng i Ringshyttan, vid namn Karl Pärsson, hade dock lyckats 
spara hop ett efter dåvarande förhållanden ingalunda obetydligt 
kapital, hvilket han lånat ut i näjden. Men denne dräng bil-
dade ett undantag i flere afseenden. Han höll sig fin, som 
det hette, nyttjade i hälgdagslag klädeströja ock silfverspännen 
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i skorna; han egde byxsäcksur samt sjöskumspipa, hvarför 
han i mångas ögon gällde för en fulländad gentleman. Därtill 
kom, att han var en öfvad ock skicklig dansör, hvarför han 
ej sällan åtnjöt den hedern att få deltaga i kalas eller större 
fästligheter, som afslutades med dans. Med tiden erhöll han 
medalj för långvarig ock trogen tjänst ock afled för omkring 
40 år sedan såsom torpare vid Ringshyttan. 

Tjänstfolket fick öfverallt förrätta ett hårt ock strängt 
arbete, vida strängare än hvad nu är fallet. Hvar ock en 
bärgsman var mån om att erhålla starka ock hurtiga drängar, 
så att ingen af grannarnas folk skulle kunna »knäppa» dem. 

Särskild »drängbod» eller drängstuga förekom på många 
ställen, i hvilket fall pigornas egentliga bonings- ock sofrum 
var köket. Stundom fanns jämväl särskild »pigbod». På andra 
ställen åter lågo husets barn ock tjänstfolket af bägge könen 
i ett ock samma rum, vanligen i hvardagsstugan, som plägade 
vara rymlig. Vi känna en gård, där tjänstfolket utgjordes af 
3 pigor ock 4 drängar, hvilka tillika med husets 2 söner — 
summa 9 personer — nyttjade gemensamt sofrum. Detta för-
hållande egde dock endast rum under den kallare årstiden. 
Om sommaren däremot lågo drängarna hälst ute i ladan. 

I drängstugan, om sådan förekom, voro möblerna snart 
räknade. En eller tvänne sängar jämte ett par kistor upptogo 
hufvudsakligen utrymmet. I sängen användes i stället för lakan 

»Byxsäcksur» eller »byxsäckaklockor» användes allmänt i bärgs-
lagen ända inpå 1850-talet. Klockorna voro tämligen stora ock flata. 
En ock annan af de äldre bevarar ännu ett exemplar af de gammaldags 
»vardarna», såsom de största benämndes. Benämningen »byxsäcksur» har 
uppkommit därigenom, att de buros i en särskild ficka eller »säck» i 
benkläderna. Till klockorna hörde en på byxorna nedhängande kedja. 
Denna utgjordes hos de °bemedlade af ett silkesband eller var af stål; 
andra hade »spinkspank»-kedjor (af mässing ock annan metall). De för-
mögne hade dyrbarare kedjor, ock dessa pryddes med petschaft. Stora, 
fyrkantiga, platta urnycklar af mässing eller silfver hörde äfven till 
ståten. När männen dansade, hängde de långa urkedjorna ock skramlade 
med sina vidhängande nycklar ock prydnader. Någon enda af de för-
mögnaste begagnade guldnycklar af gamma platta form. Endast »stor-
karlar» ock de rike egde klockor af silfver. De of vannämnda »vardarna» 
gällde i handeln 10-15 rdr. I slutet af 1850-talet började de för-
mögne bärgsmännen lägga sig till med ankar- ock cylinderur, af hvilka 
de sistnämnde till en början betingade ett pris af 50 rdr. 
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beredda kalfskinnsfällar, som lågo på halmen. I stället för 
täcken nyttjades fårskinnsfällar. Till sängdonen hörde dess-
utom halmkuddar. 

I den gärd, hvarpå vi i det föregående hufvudsakligen 
hafva tänkt, skulle tjänarne lägga sig på slaget 7. Någon 
enda gång kunde det tillåtas dem att prata bort en stund, 
ehuru det var »liggdags», ock pigorna fingo särskilt lof att gå 
ut ock tillbringa denna ledighet under skämt ock glam med 
hyttfolket vid den närbelägna masugnen. Men detta inträffade 
endast under sådana tider, att denna var mindre besökt. Som 
i det föregående är nämnt, steg man upp i god tid. 

Sådant var åtminstone från 1820- till 40-talet bruket i en 
gård, där tjänstfolket ansågs hafva det bra ock fördelaktigt 
efter den tidens anspråk, ock där husbonden ständigt ifrade 
för att allting skulle vara reellt. 

Vidskepliga seder ock bruk. 

För att bota barn, som hade engelska sjukan (»ältan», 
»hälveteseld») eller ledo af sömnlöshet, magerhet eller hade 
svårighet vid att lära sig gå, plägade man offra vid s. k. älf-
kvarnar. Så benämndes smärre bärghålor ock jättegrytor, 
hvilka af folket tros hafva uppkommit genom »älfvornas» dans 
på bärget. Stundom kallas de äfven älgkvarnar. 

Denna offring öfverlemnades vanligen åt någon gammal 
gumma, som var van vid dylika uppdrag. Den gamla upp-
sökte då en älfkvarn; hon smorde den först med ett stycke 
ister, med detta smordes sedan äfven det sjuka barnet. Där-
efter skedde den egentliga offringen. En torsdagskväll vid 
solnedgången nedlades antingen invid älfkvarnen eller också 
bredvid en bäck, källa eller annat vattendrag ett slags af tyg 
förfärdigade dockor, kallade »tultingar», eller ock en mindre 
påse eller tyglapp, hvari förvarades flera sorters saker, såsom 
naglar, knappnålar, nålsuddar, säd, svafvel, garn m. m. På 
somliga ställen plägade man lägga in 9 föremål af hvarje sort. 
Vid en gård i Västra Sund, Nora socken, upphittades hösten 
1888 ett knyte, gjort af ett stycke papper samt ombundet med 
ett snöre. Det innehöll en tyglapp fuktad med något fett 
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ämne, 9 hafrekorn, 9 saltkorn, 9 knappnålar, 9 garnändar af 
olika färger, samt en papperslapp upptagande ett fruntimmers-
namn. 

Den offrande borde noga tillse, att han icke hälsade på 
någon människa eller talade med någon, då han var sysselsatt 
med sitt förehafvande. Ej häller fick han göra det under hem-
färden, förrän han tagit i ett eldkol. Lät han förleda sig att 
afvika från denna regel, så var offringen förfelad ock utan frukt. 

S. k. älfkvarnar, hvilka mycket anlitades, förekommo bl. a. 
vid Djupvassen i Västra Öskevik, Nora socken, samt på en 
plats mellan Bor ock Rya i Linde socken. Äldre personer 
erinra sig mycket väl, hurusom där fordom ofta anträffades 
föremål, som härledde sig från offringar. 

I Elfhyttan sökte man bota barn, som hade engelska sjukan, 
på följande vis. En grästorfva gräfdes upp på det sätt, att 
den var fästad vid marken endast på två motsatta sidor. Under 
torfvan gräfdes ett tämligen stort hål, ock genom detta drogs 
det sjuka barnet tvänne gånger. Det utgjorde hela kuren. 

För att bota barnsjukdomar i allmänhet plägade man gå 
till väga på följande sätt. Man tog 9 kvastpinnar, som setat 
i ett kvastskaft, ock lade dessa i en vattenskål, som ställdes 
under vaggan eller sängen, där det sjuka barnet låg. Detta 
borde försiggå på en torsdagskväll, sedan alla i huset gått till 
hvila. För öfrigt gällde det att iakttaga åtskilliga andra för-
siktighetsmått, såsom att ingen i rummet fick tala före midnatt, 
ock ingen dörr eller något spjäll i huset öppnas under nattens 
lopp. Följande morgon togs skålen bort. Så många kvast-
pinnar som under nattens lopp hade sjunkit till skålens botten, 
så många sjukdomar förefunnos hos barnet. Nu hade man att 
uppsöka en korsväg, från hvilken en af vägarna ledde norrut. 
Här skulle nian kasta alla kvastpinnarna öfver vänstra axeln, 
ock därunder säga: 

»Tag det här ock lek med det, men låt barnet [härvid 
nämndes barnets namn] vara i fred!» 

Hvilken som skulle taga pinnarna, visste man ej. Men att 
barnet skulle varda friskt ock färdigt, därom var man öfvertygad. 
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Äfven brukades det att i stället för kvastpinnar kasta ut 

eld. Därvid tillgick på samma sätt, ock medlet hade, som det 
troddes, samma värkan. 

Bot för sjuka kreatur fanns ock. Lemnade någon ko blod-
blandad mjölk, eller hände det, att mjölken »rände upp ock 
yste sig», så misstänktes gärna en grannkvinna för att hafva 
»skämt» kreaturet. Botemedel däremot kunde erhållas, om 
pigan, som »stillade» i ladugården, var i stånd att bemäktiga 
sig ugnsrakan, som tillhörde gården, där grannkvinnan bodde, 
som hade skämt kreaturet. 

Hade man lyckats bemäktiga sig rakan, återstod att 
bränna upp riset ock taga askan till vara samt lägga denna i 
vatten. Detta gafs följande morgon åt det sjuka djuret att för-
tära före allting annat. 

Vi hafva äfven hört ett medel att få klena ock magra 
kreatur feta ock frodiga. Man skulle då »dra dagg». Det 
borde ske under själfva midsommarnatten. Man försedde sig 
med några lakan ock en stor kruka ock styrde, så utrustad, 
kosan till några ängar, som tillhörde främmande egare. Här 
drogos nu lakanen i det daggiga gräset, hvarefter det fuktiga 
gneds ur dem ned i krukan. Denna manöver fortsattes den 
ena gången efter den andra, till dess så mycket dagg erhållits, 
som önskades. Daggen fördes hem ock förvarades noga. Där-
med trakterades sedan kreaturen hvarje hälgdag, framför allt 
på nyårsdagen, vid påsk, pingst, midsommar ock jul. 

Det nämndes, att kreaturen på detta sätt troddes blifva 
feta. Om de kreatur däremot, som hörde till egendomen, byar-
ifrån daggen blifvit hämtad, hade man den tron, att de efter 
den dagen blefvo magra ock sjuka ock lemnade obetydligt med 
mjölk. För den skull fruktade man alla daggdragare, ock 
dessa måste alltid på smygvägar söka komma öfver hvad de 
ansåg° sig beböfva. 

Ännu på 1830- ock 40-talen voro följande vidskepliga sed-
vänjor i bruk uti Lindes Garphyttan. 
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Under julaftonen, då gårdsfolket satt till bords, plägade 
husmodern smyga sig ut på gården ock genom fönstret skåda 
in på folket. Såg hon därvid någon, som satt »hufvudlös» vid 
bordet, var detta ett tecken till att han skulle dö under det 
kommande årets lopp. 

På julaftonskvällen iakttogs äfven den seden, att husmodern, 
sedan alla lagt sig ock allt var tyst ock stilla, vid 9-tiden 
ställde en kopparkittel, innehållande 4-5 kannor dricka, mitt 
på matbordet. Härefter påtändes ett mycket stort ljus, som 
var särskilt stöpt för att brinna julaftonen. Detta ljus sattes 
i en metallstake ock ställdes i den med dricka fyllda koppar-
kitteln. Innan matmodern därpå gick till hvila, tände hon 
först på ljuset, ock det fick brinna hela natten. Inträffade 
det, att ljuset slocknade under nattens lopp, bådade detta, att 
någon af gårdens invånare skulle dö under året. 

Följande morgon stod alltid husmodern först upp af alla 
i huset, ock sedan hon hällt litet sirap i drickat ock brutit 
stålsiktat bröd däruti, begaf hon sig ut i ladugården ock gaf 
kreaturen af anrättningen. Härigenom fredades dessa för troll 
ock annat »otyg». 

När ett hushåll flyttade in i en gård, brukades vissa för-
siktighetsmått. När man anlänt dit, grep husfadern sin katt 
ock kastade in denne först i stugan, innan någon ännu stigit 
öfver tröskeln. Därpå gjordes genast upp eld i kakelugnen 
eller spisen — allt till skydd mot onda makter. Slutligen 
leddes alla kreaturen fram till dörren, ock här förde pigan en 
eldknofs (eldbrand) mot nosen på hvart djur. Blott man iakt-
tagit detta försiktighetsmått, så bet sedan intet ont på kreaturen. 
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