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De här meddelade historierna, upptecknades somrarna 1898,
1899 ock 1900 vid sidan av insamling av material till min gradualavhandling »Värmländska bärgslagsmålets ljudlära» (Sv. Lm.
XXI: 1, 1902). De dialekter, de representera, äro sockenmålen
i Rämmen, Gåsborn, Nordmark ock Färnebo samt Brattfors
ock Kroppa. I fråga om fp-§-9- (Åk r-n, befinna sig, såsom jag
i Sv. Lm. 1906 s. 52 f.. ock Sv. Lm. XXI: 2 s. 37-41 (1927)
påpekat, värmlandsmålen ock speciellt målen i Värmlands bärgalag i en övergång. Vid tiden för uppteckningen förekom fp
endast vid Älvsjöhyttan i nordöstligaste Gåsborn ock vid Saxån
i östligaste Färnebo; h användes då ännu icke någonstädes i
häradet av mycket gamla personer (75 år ock däröver), men
är nu överallt det regelbundna r-ljudet i uddljud ock vid fördubbling. Uppteckningarna söka alltid att återge, vad jag
faktiskt hörde, ock ange sålunda icke alltid den inom resp.
socken vanligaste språkformen.
Vid mina besök i stugorna visade sig befolkningen över lag
mycket lätt att komma till tals med ock intresserad av att berätta om gammal övertro ock annat märkligt. Icke få av meddelarna fyllde ganska högt ställda anspråk på fart ock åskådlighet i berättelsen; detta gäller väl särskilt Smed-Petter ock
Bengt Larsson i Rämmen, Dott-Anna i Gåsborn ock Jonas
Andersson i Brattfors.
Uppsala i maj 1934.
G. K.

Nagra samtal.
1. Hos Jan Jonsson, Älvsjöhyttan, Gåsborn, 1899.
Närvarande: Jan Jonsson, hans hustru ock Henrik Jansson, alla omkring 60 år, ock G. Kallstenius.

Trollkarlarna Byggmästaf-Pär ock Byggmästar-Jan.
1

dce va AM/It ve hilft4s,r,4ce va e lsirg-dce,-s,em
hadv „krticsbceshåskar, a da hind-dce, atbPgmcestapog bir a stak z mtftn, ner ag„kam gåns.
fistr„o va
j§irga ho seig-at fel, mcen„o sa alt
nid fei-n. min da et-tåg, ncer„o sag' „pir bitit,
sa tita„o et„böskån, a da va dce en stör-an svåt
huinsåt, spy jéi&er a sparka pa böskein. man
sina tOra„o aln tit et,böskån, nce„pckr keitn.
kalstgipus:
dcen dcer bPgmcesta-pi„di mat alt ha vor en rön
ftsyktg

2

yafc„yönsa:
å ja, ja mins„1 et tåg, dce va sa fl for få,„ncer ag„
kam hit, fe...da stakp„cti ba hist a Mr för„eman,
dce föst ham„berja-p4. a da had„an hit„vbPgmce•
sta-pir a bpgmista-jan, sat„di skucl böt„ctem. a da
scet„cti bin evar hiecva pa kötia a sk4t i4t vemag,
ginicgara pa viga. a köna di stö.g sem lijon
lågån, a di ba vrgra a ån. mcen va skucl tåk vår
fer a böt?

Några samtal.
1.

Hos Jan Jonsson, Älvsjöhyttan, Gåsborn, 1899.
Närvarande: Jan Jonsson, hans hustru ock Henrik Jansson, alla omkring 60 år, ock G. Kallstenius.

Trollkarlarna Byggmästar-Pär ock Byggm ästar-Jan.
Jan Jonsson:
Det var roligt vid Hällforsen, det var en käring där, som 1
hade krusbärsbuskar, ock då hände det, att Byggmästar-Pär
tog bär ock stack i munnen, när han kom gåendes. Ock
käringen hon såg-et full, men hon sade inte åt-en, för hon
var rädd för-en. Men då ett tag, när hon såg Pär kom, så
tittade hon åt buskarna, ock då var det en stor-en svart
hundsate, som gick där ock sparkade på buskarna. Men
sännan torde hon aldrig titta åt buskarna, när Pär kom.
Kallstenius:
Den där Byggmästar-Pär det måtte allt ha varit en ren
fuling det.
Jan Jonsson:
Å ja, jag minns full ett tag, det var så illa för far, när 2
han kom hit, för då stalp det både häst ock kor för honom,
det första han började på. Ock då hade han hit ByggmästarPär ock Byggmästar-Jan, så att de skulle bota dem. Ock då
satte de bössorna över huvena på korna ock sköt ut igenom
gluggarna på väggen. Ock korna de stod som läjon i ladugården, ock de både vrålade ock annat. Men vad skulle
tocket vara för en bot?
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Skogsrå.
kalsMikpas:
Mr vålra va fl råa fram (jg?

3

4

jaii-jönsa:
ja dce va fl int sa låg scen. dce va teikan, nce-n6dyz kkeikidiwpa, min mårbro, va ud a kara. di
had sAågfål sk om vitNrink. a ner-an lag a
kiga em htisk, sa kam dce in e sa fina-ne t-n om
nåta. si ctiv-fria te der, a da kam-o in ten. dce
va utnar ysinsas bdrj. a ham-bke kdda tik nra, va
tåk kan vår, for etiv-ik'st fl, at ho int • knut kam
te"-n. a ncer-o hacr -titt p-n e skin, sa ga-o se i
vcbg, a da seig-an, at-o had hishnp. mcen-o likna
sce ve hdn, som-aw-frfa t. a-cov-va sa gkå, at
-an int had jöt-nea årdear mck-a, mcena ho va in i
kika.
Tomtar.
ner-an låg dcer om ndtara, sa had dt et kdt,„
-s,em de fek-v drYp i, fo-dce va våtståt. a ncer-an
skial sbmn, sa ldta dce i dra a så: »mätas, kåra co
filat». a haii-jek fl 4p a tita dtar, men de vå
int fiålt. a vår geig han skal siimn, saså-dce:
»målas, kåra co Nit». mcen te skåta sa lflre-cf Abe
sc »knål-dce hdna duc, kåra dce fotar jå!»
Mita va de tyst.
kalstäiyas:
cefi-jc_in §cRrv da, ha-an int hit-no?
jaii-Onsa:
ja ha aln lega mer, en pa é stcbl, de-dce ha sakt
ifrå. dce va stråks si4r om en håg, si leman håd —
(Här blev samtalet avbrutet genom att förvaltaren på Älvsjöhyttan inträdde i rummet. Om en stund upptog emellertid
hinnb•-ffinsa berättelsens tråd; ock yaii-jånsa föll snart in
ock skildrade, när »det sade ifrån»).
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Skogsrå.
Kallstenius:
Förr i världen var full rån framme ock?
Jan Jonsson:
Ja det var full inte så långe sen. Det var tocken, när 3
Norder i Klockartorpet, min morbror, var ute ock kolade.
De hade slogfall söder om Vitklinten. Ock när han låg ock
kolade om hösten, så kom det in en så fin-en [kvinna] till-en
om natten. Se han friade till en [kvinna] där, ock då kom
hon in till-en. Det var under Jöns' bärg. Ock han blev
rädd ock undrade, vad tocket kunde vara, för han visste full,
att hon inte kunde komma till-en. Ock när hon hade tittat
på-en en stund, så gav hon sig i väg, ock då såg han, att
hon hade rumpa. Men hon liknade sig vid hänne, som han
friade till. Ock han var så glad, att han inte hade gjort
några ordningar med-na, männan hon var inne i kojan.
Tomtar.
När han låg där om nätterna, så hade de ett kar, som det 4
fick drypa i, för det var vattenstarkt. Ock när han skulle
somna, så lättade det i dörren ock sade: »Mattes, karet är
fullt». Ock han gick full opp ock tittade efter, men det var
inte fullt. Ock var gång han skulle somna, så sade det:
»Mattes, karet är fullt». Men till slutet så blev han rasande
ock sade: »Knalla dig hännan du, karet det sköter jag!»
Ock sännan var det tyst.
Kallstenius:
Än Jan själv då, har han inte hört något?
Jan Jonsson:
Jag har aldrig legat mer än på ett ställe, där det har sagt
ifrån. Det var strax söder om en hage, som Loftman hade —
(Här blev samtalet avbrutet genom att förvaltaren på Älvsjöhyttan inträdde
i rummet. Om en stund upptog emellertid Henrik Jansson berättelsens tråd;
ock Jan Jonsson föll snart in ock skildrade, när »det sade ifrån»).
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hinrab:-,yånsa:
vi had milar hcer v&stafer, a få-ktg i dn an
kliva, a han lPcl pa at-erce kåpa. a ,j4 lek nor et
par mila.,lcbgar mbsta4. a han skal tcen-i bk4sa, far
an traj d, at-ctce va j4. men ncer-ag-kam-Mt, sa
'va dce fil pa håns mil, sip-an lced.Atg. meja
kam t-n em e stdn, a da fraka han, om ja had
men ja had int lat Mr mce et anda tåg.
men alm /Lod jå noa t6pa, ncer-a kiVra; mcen dce
sA6g z ckfra; sa siiåLd'ce va åln sa lit fil pa niila.
jaii-jönsa:
mcem-pa et ån skal va dce sa pikat, sa em-fek
int fra, om en int stcklt kaskå_pan pa at st.
n6dy had e mil der, a jå a mint-br4r va va paykMltar,
a han ked 1§4-,-sa va skial våkt mila. a da tåkå-n
am fr os: »nia ska ni stcel
- kaskåpani-pa et ptcbl,
hcblas-sa fa-iti int var mce fran». men vi gh4mdat flas,e4, mcen da sa dce alt ifrå a sZ6g pa ckra,
sa j6?rct kåsa a /nåja.
men dce va, ncer-a 1,,se`ent nce-yonca-ffinsa, had
-an em,b4tly ve yatigdån; a va fek ib-bet mce e mil
hcdrvåna vak-75a dåg a nåt, a dce be int an åsk —
dce bire int ,0årk te kg egg. a dce sånig, at
-ct-ce lik scaiit,sip ja Åtar hr pa vald" a dce va,
fr at mila va apkast 19va-vckgan.
hanrib--jansa:
jet om dm min§,-jån, sa e dce em-belty, ve p6elieta
19var eiv-vcbg, a de aln) mila vatkvalt r.
Jaii-j6nsas hitistria:
mata-am, at m6rfar va it om nåta a lik d,
-ncer bctrjkåa pod vål köna-sin. a da had sa vålea,
-nåmn, dce va ~lina a liwalina a krånsa, a kratståpan dce va plån. a ho iita savåkz.14.
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Henrik Jansson:
Vi hade milor här västanför, ock far låg i den ena kojan, 5
ock han lydde på att det ropade. Ock jag låg när ett par
milor längre västeråt. Ock han skulle tända i blosset, för
han trodde, att det var jag. Men när han kom ut, så var
det fel på hans mila, som han lärde laga. Men jag kom
till-en om en stund, ock då frågade han, om jag hade ropat.
Men jag hade inte låtit nr mig ett enda tag. Men aldrig
hörde jag någon roping, när jag kolade; men det slog i dörren,
så snart det var aldrig så litet fel på milan.
Jan Jonsson:
Men på ett annat ställe var det så kinkigt, så en fick 6
inte fred, om en inte ställde redskapen på e tt ställe. Ock
Norder hade en mila där, ock jag ock mina bröder vi var
pojkkultar, ock han lärde köra, så vi skulle vakta milan.
Ock då talade han om för oss: »Nu ska ni ställa redskapen
på ett ställe, hällers så får ni inte vara med freden.» Men
vi glömde-t förstås, men då sade det allt ifrån ock slog på
dörren, så jorden rasade av kojan.
Men det var, när jag tjänte när Jonas Jansson, hade han 7
en botten vid G-etingdalen.; ock vi fick arbeta med en mila
halvannan vecka både dag ock natt, ock det blev inte annat
[än] aska — det blev inte slark till kol en gång. Ock det
är sanning, att det är lika säkert, som jag sitter här på
vedlåren, ock det var, för att milan var opprest över vägen.
Henrik Jansson:
Ja om du minns, Jan, så är det en botten vid Punglättan 8
över en väg, ock det klöv milan varteveligt år.
Jan Jonssons hustru:
Mor talade om, att morfar var, ute om natten ock hörde, 9
när bärgrån körde vall korna sina. Ock de hade så vackra
namn, det var Sommarlinden ock Lövarlinden ock Kransan, ock Krustappen det var tjuren. Ock hon lullade så
vackert.
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II. På ålderdomshemmet, Älvsjöhyttan, Gåsborn, 1899.
Personerna: En yngre kvinna (ung. 30 år), vaggande ett barn,
mor Lena omkr. 80 år ock G. Kallstenius.

En syn.

10

den
cl.-ce en 10n-dcer ve tAakberja, en lik en, a
der akt vi pa jkar. de va fl kåv hast nåta.
a da fe/ja si e sa fina-ne inceta.,låna, a ho jek pa
yawl-. a ja fra' ga di Ctnar, em di stig-a, men di sag
intne. mcen da higka de int, fen vi va ei 1,9ckn, nce„dce
bar va jå sm
mcen nta åar.
Bärrår.

11

mo4na:
da ha fl såkt, at-de ha vera Otar aMa-p.-dela teakbeerja. a di sem va felAtara brdka a bdrja.
Björn.

kalsthiijuts:
ha mo...lka sit nenz.-byk,da?
12

jå vås. de va dce.-nök amcela tepa. va böd der.
a da skal ja Umat, a ja jek rakt n1t jismi9n rysa.
a da kim dce éri tråkras, a harv.-va sa ndma-mce sii
våga. a mik bke ja Hktit rdd, mcen aln rbd,an mer
uta laCtiLjek sim...vt-kg,a jå fek.-ga min.
Varg.

13

ner ja va e lita kz, sa )«..-ja fl vål fes,4645,a da va &e alt em.-vår) sm tåg en låmög fe me,
a han löfsa alt a vckg md-n, a dce zöanda td-e. memfast ja yek vål a fdm sira&a be ja
mce mer
cené lånabs.
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II. På ålderdomshemmet, Älvsjöhyttan, Gåsborn, 1899.
Personerna: En yngre kvinna (ung. 30 år), vaggande ett barn, mor
Lena omkr. 80 år ock G. Kallstenins.

En syn.
Den unga:
Det är en tjärne där vid Torrakbärget, en liten en, ock där 10
åkte vi på skenor. Det var full kav högsta natten. Ock då
fick jag se en så fin en [kvinna] inefter landet, ock hon gick
på skenor. Ock jag frågade de andra, om de såg-na, men de
såg inte något. Men då hinka,de det inte, förrän vi var av
tjärnen, när det bara var jag som såg-na, men inte de andra.
Bärgrår.
Mor Lena:
De har full sagt, att det har varit getter ock käringar där 11
i Torrakbärget. Ock de som var före Hultgrens, de hörde,
när getterna bräkade i bärget.
Björn.
Kallstenius:
Har mor Lena sett någon björn då?
Mor Lena:
Ja [be]vars. Det var där nord imellan torpen. Vi bodde där. 12
Ock då skulle jag hemåt, ock jag gick rakt nord igenom
röjseln. Ock då kom det en trackandes, ock han var så närma
mig som vaggan. Ock nock blev jag riktigt rädd, men aldrig
rörde han mig; utan han gick sin väg, ock jag fick gå min.
Varg.
När jag var en liten kulla, så gick jag full vall förstås; 13
ock då var det allt en varg som tog en lamunge för mig, ock
han lufsade allt i väg med-en, ock det i oande täng. Men fast
jag gick vall i fäm somrar, så blev jag inte av med mer än
en lamunge.
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III. Hos två gamla systrar, 70 å 75 år, Anna Dott ock
änkan Johanna Jansson, Älvsjöhyttan, Gåsborn, 1899.

Gengångare:
dt-åna:
hån en,t a vent mpk tkrie, &år hån, atAcen db
karv-vis se cetu...dbn?
kalsMikluts:
ya int ha J4 sit non, mcen dce kare..fl heen.
14

15

dik-åna:
jo, cl,ce alt schkgt, fr ja ha sie-et. jo dce va
kr et alfre iggs,spstar; dcen seig,...ya saklåt,,,gro
ja sir /An, a dee va dcht ddgot dt sneft-Hman!
eg...kam.,v6t, va ftija bH! mcen aj6amce
intne. ja fek si håtkdd pa et marefåkk ner em en
båk; a ja teed: »vem kan dce vår?» fe-dce va tga
fcbt Mar,..bman, a do va skår. a da t&gkla tnfslm
mo: »de fl åbarham nils kål». a da vrLam..pet
hittva, a da sdg...yet, vem do vd. a da tc'egi.Ja, Ja
skutl get a fåt-tta fr4g9n, va haii...Ja &tar, men sa
f&kv?rv...vå ja, a ja keim-?n int ncbmar,
mcen sa biltstAtce mck,heman, a scen sq.ja ntne.
neer,,a kam lihm, sa bke Ja sa 51:4tk & fris, sa Ja leig
ddgar, a ja ktun int 89n4k vas,kaw,våt
Skrymt.
Joh4na-m6ra:
di scb2ar, at-crce ska va...skr§mt ve bratbåkan.
dt-åna:
ja dce tr6r,a, f vera JOnt ve Jonas-kåls, sa
skuti.,Ja et-brhkai a fa måka. a de drbol
sakte,
sa »dika va &ly em nåta, ncer,a f6-dcertfrei. a tr6
Gustavsström.
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III. Hos två gamla systrar, 70 å 75 år, Anna Dott ock
änkan Johanna Jansson, . Älvsjöhyttan, Gåsborn, 1899.
Gengångare.
Dott-Anna:
Han som har varit mycket ikring, tror han, att den döde
kan visa sig efter döden?
Kallstenius:
Ja inte har jag sett någon, men det kan full hända.
Dott-Anna:
Jo, det är allt säkert, för jag har sett-et. Jo det var 14
karl åt Alfred Igels syster; den såg jag så klart, som jag ser
härrn, ock det var den dagen de svepte honom! Ock en kan
veta, vad sjuk jag blev! Men han gjorde mig inte något. Jag
fick se hattkullen på ett manfolk nerom en backe; ock jag
tänkte: »Vem kan det vara?» För det var inga fjät efter
honom, ock det var skare. Ock då tänkte jag inom mig: »Det
är full Abraham Nils' karl.» Ock då vred han på huvet, ock
då såg jag, vem det var. Ock då tänkte jag, jag skulle gå i
fatt-en ock fråga-n, vad han gick efter, men så skälvande var
jag, ock jag kom-en inte närmare, vadledes jag gick. Men då
buste det med honom, ock sen såg jag inte något. Ock när
jag kom hem, så blev jag så sjuk ock frös, så jag låg i tre
dagar, ock jag kunde inte smaka varken vått häller torrt.
Skrymt.
Johanna-moran:
De säger, att det skall vara skrymt vid Brattbacken.
Dott-Anna:
Ja det tror jag; för när jag tjänte vid Jonas Karls, så
skulle jag åt bruket' ock få malat. Ock det dröjde så länge,
så klockan var älva om natten, när jag for därifrån. Ock tro
Grustavsström.
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me frit, ner-a kam dit, sa tvåsAint kåmpan, a ja
fak-an int zfra en anda fkcals. nce dce va ve jösVekpal,
ve-dce/ a da tög-ya katinpan a skutl la, a da fib.,,
ja hesiman et par fet. a ya fiåndara, va i fridta,as
friåktan dce skata bki. a ja kråp-cip pa myfts,iekan
såt sa 14. men hes,des vå, sa jek-an stå 5MT.
Oce-såt-atut, takan ,Pits ja fak; dei! a de stög
int te hal ven kåmpan et anda •takan. — a köa stånt
for os ag der. vi skal ta-eft ot-kreibces,htiyda 2 a vi
nokt-op tålbaskar a sA6g-a. mcerv-vi fak hcen int
fråniot, utta vi skav-hen. mcem-bår vi kam isivalkåvukbrcia, sa bke dce lp pei-a. a ho »pta, sa ja
va skpsteik låg ?Agan
johåna-möra:
dce va alt eg-kca-som stånt-ctcer ag; dce va petar
ånasa. a-cov-fek si teer i tvei timar, ina dce sZctft.

16

det-åja:
a hån, bPgal di kåla, hag-keim a va fiål. a ner
-ag-kam te kva, sa va-an hatlås. a da jek-an
tebåka te jös,Vekpa, sa fak-an hd
a skti,pei
se. mcen ner-ag-keim te beekan On, sa va-an
håtlås. a da ja-an tebåkas, a da va håk ve
jöstekpa. a da tog-an håk utnar årman, a da fak
-an hai-n.

17

IV. Hos mjölnaren Jonas Andersson i Brattforshyttan, Brattfors, 1900.
Personer: Jonas Andersson, 011e Henrik i Lungsnäs, båda omkring 65
år, ock (som åhörare) G. Kallstenius.

18
I
2

Falskt alarm.
Jonas ån,usa:
dce va et tåg, nce-di sa, at-de spika i smata,
At-di had lavd for ötiåktit-dce,-sa kam de en stö-svåt
Plats för jordskred på vägen mellan Gustavsström och Älvsjöhyttan.
Torp västerut från Älvsjöns nordände.
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mig fritt, när jag kom dit, så tvärstante kampen, ock jag
fick-en inte ifrån en enda fläck. Nej det var vid Jordstälpet l,
var det! Ock då tog jag kampen ock skulle leda, ock då fick
jag honom ett par fjät. Ock jag funderade, vad i fridenes
fruktan det skulle bli. Ock jag kröp opp på mjölsäcken
ock satt så länge. Men rätt som det var, så gick han stad
själv. Ock kära söta du, tocken skjuts jag fick då! Ock
det stod inte till hålla igän kampen ett enda tecken. —
Ock kon stante för oss ock där. Vi skulle ta av åt Gråbärgshöjden 2. Ock vi ryckte opp tallbuskar ock slog-na.
Men vi fick hänne inte framåt, utan vi sköv hänne. Men
bara vi kom över kavelbron, så blev det lopp på-na. Ock
hon kyttade, så jag var släpstock långa vägar.
Johanna-moran: .
Det var allt en karl, som stante där ock; det var Petter An- 16
dersson. Ock han fick sitta där i två timmar, innan det släppte.
Dott-Anna:
Ock han, Byggel de kallade, han kom ock var full. Ock 17
när han kom till älven, så var han hattlös. Ock då gick
han tillbaka till Jordstälpet, så fick han hatten ock satte-n
på sig. Men när han kom till bäcken igän, så var han
hattlös. Ock då gick han tillbakars, ock då var hatten vid
Jordstälpet. Ock då tog han hatten under armen, ock då
fick han ha-n.
IV. Hos mjölnaren Jonas Andersson i Brattforshyttan, Brattfors, 1900.
Personer: Jonas Andersson, 011e Henrik i Lungsnäs, båda omkring 65
år, ock (som åhörare) G. Kallstenins.

Falskt alarm.
Jonas Andersson:
Det var ett tag, när de sade, att det spökade i Smotten, 18
för de hade levt för otuktigt där, så kom det en stor svart
2

Plats för jordskred på vägen mellan Gustavsström och Älvsjöhyttan.
Torp västerut från Älvsjöns nordände.

16

EALLSTENIUS, HISTORIER FRÅN VÄRMLANDS B ÄRGSLAG

,gris imö.t-me. a ya Utfira alt, va de vå, mceii-ja
tt, at »om de va jemalien j&kv, sa ska ja fråm»,
a da fåk ya n si, va dce vå.
Tomtar.

trO-duc mat, at-die fins tåmtgaitba-duc?
öla-hinriA :
nc &e trår-a jdmt int.
19

jonas-ånnsa:
mcen dce ska ja karbevis dej om. for duma-mi
vekt-me, fg-dce yyta, sa ståga skåkv — om dce va e
nei-Z6s, elar va &e hdlas, va far fl mce kvåna.
Skoj med övertro.

20

bla-hinnA:
da ncer bdrjanhems ydrg cMcl, sa • va da sa Add,
ALM bbka köna, a dce va et forfdlat vdsy, sa da
tråd, at yerga vcl-dcer. men da va dce jönas, saa
jåk-cter a håv a vegara. a da tad-di-6m de for
jönas ånac-dågan: »dce va tak vdsti, dce kåska a ItH,
dce knåp a clåtbara.» — »mcen da tdgi-ja di»,
sa jönas, »at-cti ska alt fa no te va-hdd får a kvdl
6g. a da ner-a jek hånat, sa tog-ja a pårka
skeldka, a köna da tog te a bbka it, sa dce va
forfcklit.»
Naturlig förklaring på något hemskt.

21

mena ja va en hk p6jk, sa skucl ja te kvåna.
nilg-jan va a myra en ti, a da had-an stcelt
en sdk ve vdgank,ve nignstånara. a de va kåv ve
hast nåta. a ja had-y,, hdst, slit de bygd önt a,
ncer-a kam te nignstensbåkan,sa feb...,ja ant hdstn
fråm, tuta han snårka a ståg dcer a tråd'. a ja
sag fketar, va dce va våk, a da feb•-ja si den dce.
sdkn. a da had stit sdkan, sa de sag-iltt, syt
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gris imot mäj. Ock jag undrade allt, vad det var, men jag
tänkte, att »om det var djävulen själv, så skall jag fram»,
ock då fick jag full se, vad det var.
Tomtar.
Tror du inte, att det finns tomtgubbar du?
011e Henrik:
Nej det tror jag jämt inte.
Jonas Andersson:
Men det ska jag överbevisa däj om. För gumman min 19
väckte mäj, för det kyttade, så stugan skalv — om det var en
nål lös, eller vad det hällers var för fel med kvarnen.
Skoj med övertro.
011e Henrik:
Då när Bergenhems käring dödde, så var de så rädda, för 20
då bölade korna, ock det var ett förfärligt väsen, så de trodde,
att käringen var där. Men då var det Jonas, som gick där
ock rev i väggarna. Ock då talde de om det för Jonas
andra dagen: »Det var tocket väsen, det raskade, ock rev,
ock det knapp i dörrarna.» — »Men då tänkte jag det»,
sa Jonas, »att de ska allt få något till vara rädda för i
kväll ock. Ock då när jag gick hemåt, så tog jag ock
pirkade i skåldörren, ock korna de tog till att böla ock röta,
så det var förfärligt.»
Naturlig förklaring på något hemskt.
Männan jag var en liten pojk, så skulle jag till kvarnen. 21
Ock Nils Johan var i Myren en tid, ock då hade han ställt
en säck vid vägen vid Nigarstenarna. Ock det var kav vid
högsta natten. Ock jag hade en häst, som det byggde ont
i, ock när jag kom till Nigarstensbacken, så fick jag inte
hästen fram, utan han snarkade ock stod där ock trådde.
Ock jag såg full efter, vad det var vordet, ock då fick jag se
den där säcken. Ock de hade stöttat säcken, så det såg ut,
2 - 34231.
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de va én sm såt,crier. a da tog...ja hcbski gråma
a Ud heman inM. a da tög...ja den der a skal
si, va de vå. a da had-aiv,ver vårm, sa de va
dåg på lieman, sa ham..,va bitdt a vårm. a da vd;
de dit, sa dce jek kårar nva-hggan på-mce.
22

23

24

En dröm.
— fasi...ja ha kg i feemtan
din i vekde ja ha sit nentie — da va dce e nåt
ja va tre, fto:,,ja had vor Umat a trask, a ja språe,
fe!„ja had breit, a de !Agna; a gena la ja mce
s(w. a ncers,a våkna, sa leta ja pa kikideha, mcen
de strbegna, sa dce dnip i hiava pa-nice. a da 14ja-me ijchn. a neer...a låg i håkvdvåka, sa tifIcks,
dce kam et friantimar in, å ner ja våkna, sa OU,
ja, dce hås,Za z ch5ha a at,cle vå non sm jek-ut. mcen
ncer...a seig tåt, sa skekhc'egna cice a va barn" a da
vesi..,ja fel, at...ele int kutiv...vas.,ne frihntimar it
ver.
Spöksyn.
jonas-ångsa:
Mce,å ha szt spik pa j4sa dciä-ja. ja va ?it
jåga en sendasåfta, a vånt vd;-dce a våkg4 vdr.
dce vd fel kaka fcbm ve låg. a de va et par
måski...dcer, a våtna hån u...dcen "bi a i 'den ånar,
ibkån han dce tebåkgs. a dce va skög pa
a bråka pa veestg...saa. a ja sktal tivg-dce der
våtn,vda hcela.,gntsvda. a da va de et sa fint frisantimg.Acer mé z vilancld htiyda, a dce cc sånig dce,
at,..ctce jek efi...gtka vman mce, sal
Jakthistoria.
ha ni hishAdck ei ncers.a hel (Hyn z åra? ja sk&
fes,4a sk4ta på-n, a han sthp, a da såLan i bkg..yeha.
a ja yyta fl fråm a fek-an iåra. a da kam skögvåktgr, a skit-tt. » skbp, sZcbp!» skr4k...an. mcen &lam
språg alt em...b« endi.
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som det var en som satt där. Ock då tog jag hästen i
grimman ock ledde honom intill. Ock då tog jag i den där
ock skulle se, vad det var. Ock då hade han varit varm,
så det var dagg på honom, så han var blöt ock varm. Ock
då var det allt, så det gick kårar över ryggen på mäj.
En dröm.
Sista gången jag kolade — fast jag har kolat i fämton år, 22
ock aldrig i värden jag har sett någonting — då var det en
natt jag var trött, för jag hade varit hemåt ock tröskat, ock
jag sprang, för jag hade brått, ock det rägnade; ock sännan
la jag mäj ock sov. Ock när jag vaknade, så lättade jag
på kojdörren, men det stridrägnade, så det dröp i huvet på
mäj. Ock då la jag mäj igän. Ock när jag låg i halvdvalan, så tyckte jag, det kom ett fruntimmer in, ock när jag
vaknade, så tyckte jag, det rasslade i dörren ock att det var
någon som gick ut. Men när jag såg ut, så skvalrägnade det
ock var beckmörkt, ock då visste jag full, att det inte kunde
vara något fruntimmer ute i tocket väder.
Spöksyn.
Jonas Andersson:
Men jag har sett spöke på ljusa dagen jag. Jag var ute 23
ock jagade en söndagsafton, ock varmt var det ock vackert
väder. Ock det var full klockan fäm vid lag. Ock det var
ett par mossar där, ock vattnet rann ur den ena ock i den
andra, ock ibland rann det tillbakars. Ock det var skog på
östra sidan ock avbrukat på västra sidan. Ock jag skulle över
det där vattenvadet häller gräsvadet. Ock då var det ett så
fint fruntimmer där mitt i villande höjden, ock det är sanning det, att det gick en kyla igenom mäj så!
Jakthistoria.
Har ni hört tal av när jag höll älgen i öronen? Jag sköt 24
första skottet på-n, ock han stöp, ock då sack han i blöta
kärret. Ock jag kyttade full fram ock fick-en i öronen. Ock
då kom skogvaktarn ock sköt-en. »Släpp, släpp!» skrek han.
Men älgen sprang allt en bete ändå.
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Lösryckta historier.

25

26

27

Skogsrå.
Jaktjälp.
jaii.46nsa Mitra, 74 år, Rämmen 1898:
ja va i fOransk6g et tåg, a da låg...ja i e kiity.
a om mårån, ner fldråm„brukka,s,pål, sa ga ja mce ei.
- Lp a
a da va dce en tvår båk, a de...st ånfrän skuil spål. mcen da r6pa dce iuk6gan: »30.,
...dce int sa breit, iån!» meja Åk. mce de si fe4,
ja hir från. han såt pa en svålfkiek pa båkan.
a ja set på-n. a da skråta dce i sk6gan. a dce va
en stå...Mån dce,..,...s,em ja tc4k.ag...kuin,,a hult bake«. men dce fånas agan figran a iga fr
Mar. mcen hågka feja tåg i pa snOgan, a ya pkåka
en hövan
mcen "cinak.,dagan sa JeA,„ka clit i sökgåsan om kvid;
ickmt i sökgeigan sa kåniar...an a slå...s,ce i en tål
rc'et i hål åt-mce. a da scekka p-n, sa fOra r)51.k
a de bar-å mcb-m...pa snå ner a bråk, sitt ja had låga.
a da skråta dce bak i sk6gan akdn. mceiv419rmår-me
ja kutiv-fa tåg i från, våla'§-.Ja låta, sat nak Omtas
at,ctce va reiståt. mcen scna, ncer.,a rev-sp.:bro:4k,
da v4-an der, råk a tictiek.
Skogsråt söker umgänge med män.
ok-pcbsa i fchlkc'ela, 65 år, Rämmen 1898:
får i våka da Jek,,cti ikrig mildn, stör §ckrgar,
kam-in z kuVa M-dom, a ne-di int,bke m6tc'eRn, sa
råst4i, sa kikelbra kam lågt-bak taLbåkan.
dce va en dr, sii had e fctstm4. a hankva fil
leig bak i sk6gan. a dcen dcer f&stmha kam M-n
a vila „119,sce såms mcb-n. a va lcte han hul-pei mck-a,
sa våsiaa hån, at...6 had råmp, a da seig..ar...17, vem
dce vå, a vist-ei mc-a.
såmMs va de me eg,gitib, serv-va a fiska. ham,
be l&E bed. a da keint,..o, 4seerga-hånsas, tå-n. »va
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Lösryckta historier.
Skogsrå.
Jaktjälp.
Jan Jonsson Hurra, 74 år, Rämmen 1898:
Jag var i fjäderhaneskog ett tag, ock då låg jag i en koja. 25
Ock om morgonen, när fjäderhanen brukar spela, så gav jag
mäj av. Ock då var det en tvär backe, ock där stante jag
ock lydde, om fjäderhanen skulle spela. Men då ropade det
ur skogen: »Gör däj inte så brått, Jan!» Men jag gick. Med
detsamma fick jag höra fjäderhanen. Han satt på en svallfläck på backen. Ock jag satte på-n. Ock då skrattade det i
skogen. Ock det var en stor sten där, som jag tänkte han
kunde ha tullit bakom. Men det fanns ingen fjäderhane ock
inga fjädrar efter-n häller. Men haglen fick jag tag i på
snön, ock jag plockade en hoper.
Men andre dagen så gick jag dit i solgången om kvällen;
ock jämt i solgången så kommer han ock slår säj i en tall
rätt i håll åt mäj. Ock då satte jag på-n, så fjädrarna rök
av-en. Ock det bar av med-en på sned ner i bråten, som jag
hade huggit. Ock då skrattade det bort i skogen igän. Men
förmera mäj jag kunde få tag i fjäderhanen, vadledes jag
letade, så att nock syntes det, att det var råstarkt. Men sännan, när jag rev opp bråten, då var han där, rutten ock otäck.
Skogsråt söker umgänge med män.
Olov Pärsson i Skärfjällen, 65 år, Rämmen 1898:
Förr i värden då gick de ikring milorna, stora käringar, 26
ock kom in i kojan till dom, ock när de inte blev mottagna,
så reste de, så kojdörren kom långt bort åt backen.
Det var en dräng, som hade en fästmö. Ock han var full
ock låg bort i skogen. Ock den där fästmön kom till-en ock
ville göra sig sams med-en. Ock vad länge han höll på med-na,
så varsnade han, att hon hade rumpa, ock då såg han full, vem
det var, ock viste av med-na.
Sammaledes var det med en gubbe, som var ock fiskade. 27
Han blev länge borta. Ock då kom hon, käringen hans, till-en.
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ga
itl dågar ha-ditc hr a30...?s4-n. »jo ja
a si, va-dia Vre-ei, sem-va sa leeg båt», set-o. men
da be aiv-vår, at-o had rbinp, a da så-an: »dra
dui et hctlHt!» a da re'st-ho, sa kii9cltåra fo-leigt
-baNt sk6gan.

28

29

30

i)

En historia om Skomakar-Lars.
bcegt-låsa, 70 år, Rämmen 1898:
höt em skåniakii-Z4s, ncer-aiv„fria te
ha hc&lc
hig,stra-sa? si ho båd vcestar i guiståval, a cl-ce embcbk-dcer ve ra. han shia ga te fctstmda-si, a såp?rvvå-an, a brek rinn had-an mie-sa. a ncer-ag-keim te
MIcan, sa vå-dce é der, a han ty'kt,-dce va ign,
fgla, a jod vca H-a a semna scem-pa kå7tb6itn.
Såskiumspipa t6g-o,a tuitet bet-o a fiska. a sa
va-an sa
nit fr-a jcbmt: han lced 4t em nc'etara,
a ho pgntå-n sa il. a ncer-an skud fift-sce, sa va-o
cttic-r,d pa
rktråpa, a ho va lik hög nice ygkrktöm. a da va dce ktsn, sin jcet-iyei me-a. a
da likå-n lieman et pa-skår Mr-at. mcen dce va fått
fe-n,sa dce bke intne ei. a da vå dce k diskiiiban så:
»ska ja gcep lös f&stmöct 4t-4ce?»
Polack-Måns.
mcem-peilak-meins skild ga et me'semnsUk hån (jg et
tåg. da leig rq:ci ma evar vckgan. a ho va sa fin
som e frö/can, ho va te-a-mw kkiedi sick. a ho hig
sa vcbk bplågd åt-n. mem-fäst-alv-va söpan, sa seig
-an alt, &km de vå. »liet pa reva!», så-n, »elits ferbågk-mce spcknar.,a dce zåseka!» a da rast-ho svik-0146in, sa dce clitinra i s1c6gan.
Två historier till om Skomakar-Lars.
anis-f4sZcer i gråbcpsheyda, 64 år, Rämmen 1898:
ja ska ta-bi, va som /And mim-får: reia fek
makt mcb-n et Ng. dce sa lögn, utta rbktit kamvinit sån. ham-båd hce-s,tråks nok (nn. dce va en
Gustav Adolfs socken, Älvdals härad.
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»Vad i alla dagar har du här att göra?» sa-n. »Jo jag lärde
gå ock se, var du blev av, som var så länge borta», sa hon.
Men då blev han var, att hon hade rumpa, ock då sa han:
»Drag du åt hälvete!» Ock då reste hon, så kojdörren for
långt bortåt skogen.
En historia om Skomakar-Lars.
Bengt Larsson, 70 år, Rämmen 1898:
Har härrkarlen hört om Skomakar-Lars, när han friade till 28
hustrun sin? Se hon bodde väster i Gustava', ock det är en
bäck där vid rået. Han skulle gå till fästmön sin, ock supen
var han, ock brännvin hade han med säj. Ock när han kom
till bäcken, så var det en [kvinna] där, ock han tyckte, det var
Ingrid, i fyllan, ock gjorde väl vid-na ock somnade sen på
kolbottnen. Ock sjöskumspipan tog hon, ock tuten bet hon
av flaskan. Ock sännan var han så illa ute för-na jämt: han
lärde ut om nätterna, ock hon pyntade-n så illa. Ock när han
skulle gifta säj, så var hon efter-n ända på kyrktrappan, ock hon
var lika hög med kyrktornet. Ock då var det Kusgubben, som
jälpte-n av med-na. Ock då lovade-n honom ett par skor för-et.
Men det var fattigt för-en, så det blev inte något av. Ock då
var det Kusgubben sa: »Ska jag släppa lös fästmön åt däj?»
Polack-Måns.
Men Polack-Måns skulle gå åt midsommarslek han ock ett 29
tag. Då låg rån mitt över vägen. Ock hon var så fin som
en fröken, hon var till ock med klädd i siden. Ock hon låg
så väl opplagd åt-en. Men fast han var supen, så såg han
allt, hocken det var. »Lätta på röven!», sa-n, »ällers förbanka mäj spänner jag däj i arshålet!» Ock då reste hon
över talltopparna, så det dundrade i skogen.
Två historier till om Skomakar-Lars.
Anders Forsberg i Granbärgshöjden, 64 år, Rämmen 1898:
Jag ska tala om, vad som hände min far: rån fick makt 30
med-en ett tag. Det är ingen lögn, utan riktigt ögonvetligt sanning. Han bodde här strax nord om. Det var en
1)

Gustav Adolfs socken, Älvdals härad.
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dåns i vcksta...granibdrja, a fuil v&cov.,f&s,tås. men
haw,va ifhje..ctei. & hary...va sa fuil, sa haniAlre
ligans pa et fal hce-viestar-4m. a ncer...a,makna, sa
såt fctstmha brev-n. a da jek...an 6p, a hd fizdmcen mer..ag,keim bakot,Ace,
md-m..,baket:
...dansv, va, sa jek.cti in i e la, a dcer je3d-di fg
tdmpo md-varanar. a sa, ne.4z jek Isvar em,bdic,
sa jek hån 1979brc'era, som-va tlgd, mcen hö jek
bdkan. a da sCan: »va i je'sa nam-faybrev
-ck dcbj, sz gar i ban?» da bke...o lik hifg me
skcjgan a tog 7,-n a 6ft4-n hat i vdra & dcegd.4 z
sat kbdra Yre stinyhakan. a scem-fanAra-o m
sUk
lana hag,keim te dansn,. mcen dce va
ba...,,,rdvr...,cov-va fila, my-0 had makt md-n; sa föt
fila jek-å-n, sa rest-o. men sa fck...aw.,va ful
— a dce va..aw.fg brak qta, for Ola va fr
ydr — sa
sa ligan st<ig zur hålsv, på-a, a
tafta-n ot 1479 a olckgd-Y.i, u bakan, sa frågan stag
om mån p-n. a sa va di a 4p hce...nök, fa.,dce
va krö dcer, a da va dce en skikvaktg-,-s,olv„va
— jan-svehisa håta-n. a da skal di
ga te vdsta,grambdrja te dåns, mcerv,far-min vila
int, fIstr...arv-väst, valas dce skral VA. a nce-di kåm
em...Ut, sa keim.,o, sa bkålågan stig mr halm), på-a,
fek-i far a dr&-an z hakan. a sk6 gvakti.in han
svar a ldst Ovar-a sat, mcen dce jcbt intno. »vis
mce pei-a!» sa skögvaktån. ja får ham,päkt på-a,
jan-svdnsa skht...ctceråt, mcen dce trdfa hcen int.
mcem...bar.,o bad fanAra me fasa fa jek-å-n,
da had,o iga makt md-n. mcen ho va dty-21ncer
åg. men te Atitta sa ickt kitiståtban
homan mck-a.

31

sm'd-pdar, 76 år, Rämmen 1898:
mceiLja kamar ihåg, dce hö d en hcer mestar i gramVery), som ha las,-asa. han trcefa-tåt fora. j
cl...ce int ldea.,sc'enic, cefi.,ja mins-at. jan-svdnsa,
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dans i Västra Granbärget, ock full var han förstås. Men
han var ogift då. Ock han var så full, så han blev liggandes
på ett fall här västerom. Ock när han vaknade, så satt
fästmön bredvid-en. Ock då gick han opp, ock hon följde
med-en bortåt dansen. Men när han kom bortåt, där dansen
var, så gick de in i en lada, ock där gjorde de full tempo
med varandra. Ock sännan, när de gick över en bäck, så
gick han över bräderna, som var utlagda, men hon gick
bredvid i bäcken. Ock då sa han: »Vad i jesse namn felar
det däj, som går i bäcken?» Då blev hon lika hög med
skogen ock tog i-n ock lyftade-n högt i vädret ock dängde-n
i backen. Ock sen fanserade hon med-en, så att kläderna
blev sönderslitna av-en, unnan han kom till dansen. Men
det var bara, när han var full, som hon hade makt med-en;
så fort fyllan gick av-en, så reste hon. Men så fort han
var full — ock det var han full bra nock ofta, för fyllan var
för kär — så kom hon, så lågen stod ur halsen på-na,
ock lyftade-n åt vädret ock dängde-n i backen, så fradgen
stod om munnen på-n. Ock så var de ock söp här nord,
för det var krog där, ock då var det en skogvaktare, som
var svåger till-en — Jan Svensson hetade-n. Ock då skulle
de gå till Västra Granbärget till dans, men far min ville
inte, för han visste, vadledes det skulle bli. Ock när de
kom en bete, så kom hon, så blålågen stod ur halsen på-na,
ock fick i far ock drev-en i backen. Ock skogvaktarn han
svor ock läste över-na så att, men det jälpte inte något.
»Visa milj på-nal» sa skogvaktarn. Ja far han pekte
på-na, ock Jan Svensson sköt däråt, men det träffade hänne
inte. Men bara hon hade fanserit med far, så fyllan gick
av-en, då hade hon ingen makt med-en. Men hon var efter-n,
när han gifte säj ock. Men till slutet så jälpte Kusgubben
honom av med-na.
Smed-Petter, 76 år, Rämmen 1898:
Men jag kommer ihåg, det bodde en här väster i Gran- 31
bärget, som hetade Lars Olsson. Han träffade ut för rån. Ja
det är inte längre sännan, än jag minns-et. Jan Svensson,

26

32

33

KALLSTENIUS, HISTORIER FRÅN VÄRMLANDS BÄRGSLAG

fårbro-min, va skågvåktar bak i gråmbc'erja den
a da håd di en dåns„.crcer, a lag-åsa va me, a
hank.va n lit skpan. a da fria han te 6 der, a
sena
lan-sce, fr aiv„va sh'pan. a, ncercov-våkna,
sa såt,o ijchintar lånt», hå som ar„fria-te. MOM.,
va han håd fnr ifinigar m-a, sa måsta han shlvitd6_sa et h4). & ho va 6t-ti fr getgar & bl okt
pa te ta clif på-n. a han tåkas intga et skågan
'6,såman sena, utta skågniktitn, fårbro-min, led get
me-n a had ba5a me-se. »si der keimaKo», sa
lås. — »vis me pei-a!» sa fårbro. men rent
de vå, sa luk„.o lå& i dika a hådra me -n, sa
frågan st6g em mim på-n. »a drå a rak a ren
dta dit,-crcenfra dia ce Honan!» sa fårbro..
da san chn sni en lijg i vera. men da sAckft...o
Urnan.
Skogsråt i kolkojan.
anus-årusa hifk, o. 70 år, Rämmen 1898:
mcer,får-min tad-6m, dce båd hm-pa tbrphyda,
han had e mil, de„s6marychgbgar et sZctffin. a di
had
a han lag der a våkta. & nce,dce tog
te li, sa dagna va it, sa lå,,an-se, a han okt,
,,cov,va våkan, fastan sv fl. da kam de e k6n•
a drog-6p ikrig-se a scet eg...köp 1491u-se a pisa
i-n. »va ska dia ha de t6?» sa kchr,. »dce skå
dia fa si», set.,o. et„.o h9'g-an i nåkdn a tåg hpan
scet te main på-n. »dce h%ka ditt drble» ,
mcen hån spcend-im6t, sa de vrhi i nålsan a mkan
spreta tkrig-an. »ja de ska dia hå f6„,»,„. sa...o, »at
int,,ctr6kar!» da vek nta han ht,ctag t, ftkr,an
takt alt,,,die va khistat. mcejchmt tr6 vhlsar cetar6t
kam.,an dit me rant, a da va mila n6rbrojna, sa
fåkåskan loig-dcer.
men dce va é i nisbo, di kala te nis, jön. haw,.
va liksom chnfråni den der. nut had di en gårkvårm, & di had he‘man te si-chtu.,den de„vårman. et
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farbror min, var skogvaktare bort i Granbärget den tiden.
Ock då hade de en dans där, ock Lars Olsson var med, ock
han var full litet supen. Ock då friade han till en där, ock
sännan la han säj, för han var supen. Ock när han vaknade, så satt hon ijämter honom, hon som han friade till.
Men vad han hade för ordningar med-na, så miste han
silverdosan ock hatten. Ock hon var åt-en flere gånger ock
höll lyckt på till ta död på-n. Ock han tordas inte gå
åt skogen ensammen sännan, utan skogvaktarn, farbror min,
lärde gå med-en ock hade bössan med säj. »Se där kommer
hon», sa Lars. — »Visa mäj på-na!» sa farbror. Men rätt
som det var, så hov hon Lars i diket ock hoverade med-en,
så fradgen stod om munnen på-n. »Ock drag ock ryk ock
ränn du dit, därifrån du är kommen!» sa farbror. Ock då
såg han ända som en låge i vädret. Men då släppte hon
honom.
Skogsråt i kolkojan.
Anders Andersson Hök, o. 70 år, Rämmen 1898:
Men far min talde om, det bodde en [karl] på Torphöjden, 32
han hade en mila, där sommarvägen går åt Slädsjön. Ock
de hade rivit ut, ock han låg där ock vaktade. Ock när
det tog till lida, så dygnet var ute, så la han säj, ock
han tyckte, han var vaken, fast han sov full. Då kom det
en kona ock drog opp ikring säj ock satte en kopp under sig
ock pissade i-n. »Vad ska du ha det till?» sa karlen.
»Det ska du få se», sa hon. Ock hon högg-en i nacken
ock tog koppen ock satte till munnen på-n. »Det här ska
du dricka», sa hon. Men han spände imot, så det vren i
nacken ock megen sprätte ikring-en. »Ja det skall du ha
för», sa hon, »att du inte dricker!» Då väntade han ett
dygn till, för han tyckte allt, det var konstigt. Men jämt
tre veckor efteråt kom han dit med ryssen, ock då var milan
nerbrunnen, så falaskan låg där.
Men det var en i Nilsbo, de kallade till Nils' Jon. Han 33
var liksom ändafram den där. Nu hade de en slarkvärme,
ock de hade honom till se efter den där värmen. Ock
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han skal skek-it, a di befålt-ti te sek-ifit, men
han had n int gcbkt ratit.
Pollackarn.
e g- &rg ve håkMl, Gåsborni 1898:
de va &c di kala pencilogn i hcbmsbckrya. haw-va
skåmåky-den deer, a han hael-jåd et pa,s4vlar
had mck-se a skal ji fctstmdfa. a da heikt-an é pa
veegan, sem-an yeend fer feestmtia, a hcht gå-an
s6vlara; men de va 'vikt, så-di, a harv...va ff, sa
il Mt fer-a. ja mins int, vålds ham-bke-ei meb-a. ja
mena-, preesk lced 5éj dem 4t.

34

011e vid Bro; skogsråt jälper till med
kolning.
n6c4gspstar, Gåsborn 1898:
dce va eg-gMb — ola-ve-br6 ha-han — som di
sa had måskabi mce råa. a ho yck-e-te riv-Mt,
da sa-o åt-tt, han skild ga-in i kika, a dce jåd
-an. men han veend-sce 612 z. a da rjv-o-iftt; a da
kråka-o mce ncksa a skkt mce rempa. a da begrgp-an, aka dce vå. mcen da så-an 4t- a seena:
»ja vet int, va de bcer-6t: mig-2r ha vegt-se
pa dig-kdr.» — » jåga» , sa-o, »dm ska fa em-p6g
mc; deen ska dm bin i re'mpa på-n, a da ska-an
int kan kåni-dem ndinar, cen da ska mie-kö-sta
a Ht pa dcen n h4da a dimpa den ånar
int kam-6t-varånar.» a da tålsa han a stak pågan
faa, a da kiun-o int kåm-an neemar. men da
så-o: »hacl-ya tråd dce em dcb, at-du skal brfick
min l Ktd6m teikan, sa had diu åln feit4J. mceii-ja
kamar fl et-cte.» a s&na sa bår-an dcen dcer
pågan mee-sce Amt. mcen é tåg, ncer-an skal get
et ståwsirka te ~ta, sa gNmcl-am-pågan. a da
kam-o (5t-tu ve håstabierja a vre hittva dt-n. sa da
be Instörta fctdi.

35
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han skulle släcka ut, ock de befallte-n till släcka ut, men
han hadde full inte släckt riktigt.
Pollackarn.
En käring vid Råkullen, Gåsborn i 1898:
Det var en de kallade Pollackarn i Rämsbärget. Han 34
var skomakare den där, ock han hade gjort ett par stövlar
ock hade med säj ock skulle ge fästmön. Ock då råkte han
en [kvinna] på vägen, som han kände för fästmön, ock hänne
gav han stövlarna; men det var rån, sa de, ock han var
full så illa ute för-na. Jag minns inte, vadledes han blev av
med-na. Jag menar, prästen lärde skilja dom åt.
011e vid Bro; skogsråt jälper till med
kolning.
Norders syster, G-åsborn 1898:
Det var en gubbe — 011e vid Bro hetade han — som de 35
sa hade maskabi med rån. Ock hon jälpte-n till riva ut,
ock då sa hon åt-en, han skulle gå in i kojan, ock det
gjorde han. Men han vände säj om. Ock då rev hon ut;
ock då krokade hon med näsan ock släckte med rumpan.
Ock då begrep han, hocken [kvinna] det var. Men då sa
han åt-na sännan: »Jag vet inte, vad det bär åt: min tjur
har vänjt säj på dina kor.» — »Jaså», sa hon, »du skall
få en pung av mäj; den skall du binda i rumpan på-n, ock
då ska han inte kunna komma dem närmre, än då ska
mina kor stå ock röta på den ena höjden ock dina på den
andra ock inte komma åt varandra.» Ock då tackade han
ock stack pungen i fickan, ock då kunde hon inte komma-n
närmre. Men då sa hon: »Hade jag trott däj om det, att
du skulle bruka min lärdom tocken, så hade du aldrig fått-en.
Men jag kommer full åt däj.» Ock sännan så bar han den
där pungen med säj jämt. Men ett tag, när han skulle gå åt
stadskyrkan till julottan, så glömde han pungen. Ock då
kom hon åt-en vid Hastahärget ock vred huvet av-en. Så då
blev historien färdig.
1)
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Björnjägare med jälp av 'skogsråt.
kalstajtas:
dce fans n byön heer Mr?

36

37

hOrmbeer i dräskhtlyda,. 75 år, Gåsborn 1899:
ja de va likt-dee! mim-fås fr far han sk‘rt 514
pikg by4nar. ncer-aii-jek n'O4 orv-våra — si di
jåga eira runt, a de va int sa noga, om .eg-kampa frian mark. men han sokt-op eii_pcbda1U om kvid a joeLsde en 4l& 14-see. neer-an
had lekt e st, sa r6pa des: »On, byån gar-4m,
5g-d!» mcen-am-bryd-se int no 4m-a då. si de
va råa, som r6pa. man om e stksin r6pa des Ven
»On, byår, ha gat-6m, 5-des, helas
tYvve fira
fei-diii-n int!» da jek-an-4p. men ncer-an da keim,
sa-an såg byån, sa va-an sa leigt låna, sa haw-va
int i hål. a da skråta-o, fr at-an int fa-an.
hcela& had-an hen te jeblp; de va dekfar han sköt
flå a 'dog by g- inar.
a des va sa låg-sea, sa de fans int potåtts. da
had di kraticra i e kv, a der fek-eti ga & Sit
mig, sa de bke 3sAct, & dce-s,åd di sena. nut håd
-an e taka cle-4ik, srti hl pa ekkj & ft5gZr& byön
åltig, a ho seet-n4r byfin, satan int kam zur
fkc'ekan. a nia va-o neer laitiåra a vakta dorv„br
by& & vår). a da fek hiåstriåa hr om nåta, at
tika Setld, a ho vend Konan a så: »dee ce fl no
rUctit il mce krbtifera, cetg-tika halar et tdik veesn.»
haii-pyta ut-sc'ega a va i bår 56ta & fek-N sa nWeud te kvigrina. a da va byön in i kvia.
sat-an int kam-4t no krbtuir,
meen tika hal
a di lig-sce i en st6r-an kris a va rM fiststeis.
sa sett-an-see pa rka
men neer byår, fek
h&gd håva sa /Ar: haw-vbst, at-erce skal bh dån
f4-n.
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Björnjägare med jälp av skogsråt.
Kallstenius:
Det fanns full björn här förr?
Holmbärg i Dreskhöjden, 75 år, Gåsborn 1899:
Ja det var likt det! Min fars farfar han sköt sju ock 36
tjuge björnar. När han gick nordåt om våren — se de
jagade året runt, ock det var inte så noga, om en kom
in på främmande mark. Men han sökte opp en tjäderlek
om kvällen ock gjorde säj en eld ock la säj. När han
hade legit en stund, så ropade det: »Jon, björnen går om,
skynda däj!» Men han brydde säj inte något om-na då.
Se det var rån, som ropade. Men om en stund ropade det
igän invid örat på-n: »Jon, björnen har gått om, skynda däj,
hällers får du-n inte!» Då gick han opp. Men när han då
kom, så han såg björnen, så var han så långt undan, så han
var inte i håll. Ock då skrattade hon, för att han inte
fick-en. Hällers hade han hänne till jälp; det var därför han
sköt sju ock tjuge björnar.
Ock det var så långe sännan, så det fanns inte potatis. 37
Då hade de kreaturen i en kvida, ock där fick de gå ock
skita ock miga, så det blev gödslat, ock där sådde de sännan.
Nu hade han en tocken där tik, som höll på älg ock fogel
ock björn ock allting, ock hon satte ner björnen, så att han
inte kom ur fläcken. Ock nu var hon när kreaturen ock
vaktade dom för björn ock varg. Ock då fick hustrun höra
om natten, att tiken skällde, 'ock hon väckte honom ock
sa: »Det är full något riktigt illa med kreaturen, efter
tiken håller ett tocket väsen». Han kyttade ur sängen ock
var i bara skjortan ock fick bössan med säj ock ut till kvidgrinden. Ock då var björnen inne i kvidan. Men tiken höll
ner-en, så att han inte kom åt något kreatur, ock de höll säj
i en stor-en krets ock var rädda förstås. Men när björnen
fick se-n, så satte han säj på röven ock hängde huvet så
här: han visste, att det skulle bli döden för-en.
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Skogsråt väcker.

38

erk-sa, o. 65 år, N ordmarken 1898:
mer mint-mörfar h& a hattltd, sa had di heestån
ner ve laUct a stilt-etem. a da skald di tut a Or
kaka-4t. a va han int 4p-etti,sa va-o pa ftsinstra.
»sven», sec-o, »dua lcer 623 ma» . a nar ag,, kamva lickstara sa fin, sa de gn d-dem.
R å-P ä r .
ya mins fl hå-por. han skita ga båt-te en dåns,
a da trctfa han fctstnuk ner i åtaidån, a dce va
a, sii had ferveent-see tian. a hag-gr4t
ncer-an tad-4m-at.

39

40

kitclin i skåeeen, o. 40 år, Färnebo 1899:
dce va en sin heta pcb,,,s,noi skull te en dåns i bMplsietra1, a han had stcemt nakit mce fctstanira-sa ve
en late 56 hedar en yeen-olcer. a neer-ag-kam te
4kståa, sa stig dee et kvinfikk-eteer. a dce va Mia,
seiv-fervist-sce sem fetstanha-hånsas. a da san: »ce
d d, åna?» — »ja ya ha v&nt sa leee pvi-dce»,
— »ja dce va brå, di-ya s,lap vetiat pa dcbj»,
så-an, »bciAce int ha !Att kålt 4t-ercej», s4an. — »70.)»,
så-o, »cl-ee int fåht, scet-ctce i bå-ditc», set-o. —
ns-di da kam tivar gytn, sa tog-o me ét pa te bh,
sa rågat tim inek-n, sa harv be hent brvånt, fu-dce
va sa h4nt ovånlit veblr mee-a. a han leed,letg-sce
jor vd?, v4-a te skåta. mcen da hast lidavkkeea
båket på-a, a da fek-an si, at ho apa- jr håd, fu-ola ska int hå teiku,-dee dc-er f4kka. a da blfe-an
feskr&kt a timra pa va tåk kuov-vår ; mcen dce va
fo.,,gnt. a a. deeseam sa va-o b&t. a ner-ag-kam
te d4nsa2,, sa tad-an-4m, va aunlit-dce had heent-n,
fast an tåd a int 4m-at sa noga. mcen-am-bN
sa il Påk sa, a da sakt-d'åktarar, mcen dce
intne. a nee-dee bd heman, sa leed-an-iåt, em

5 1 Sunnemo socken.
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Skogsråt väcker.
Erik Ersson, o. 65 år, Nordmarken 1898:
När min morfar bodde i Hultet, så hade de hästarna nere 38
vid hyttan Gick stillte dom. Ock då skulle de ut ock köra
klockan ett. Ock var han inte oppe då, så var hon på
fönstret. »Sven», sa hon, »du lär opp nu». Ock när han
kom ut, var hästarna så fina, så det sken av dom.
Rå-Pär.
Jag minns full Rå-Pär. Han skulle gå bort till en dans, 39
ock då träffade han fästmön ner i Otterdalen, ock det var
rån, som hade förvänt säj tocken. Ock han gret gubben, när
han talde om-et.
Kulin i Skåltjärn, o. 40 år, Färnebo 1899:
Det var en som hetade Pär, som skulle till en dans i Björ- 40
kilsäternl, ock han hade stämt möte med fästmön sin vid en
liten sjö häller tjärne där. Ock när han kom till ekstaden,
så stod det ett kvinnfolk där. Ock det var rån, som förviste
säj som fästmön hans. Ock då sa han: »Är det du, Anna?»
— »Ja, jag har väntat så länge på däj», sa hon. — »Ja
det var bra, att jag slapp vänta på däj», sa han, »bara
det inte har blivit kallt åt däj», sa han. — »Nej», sa
hon, »det är inte farligt, sätt däj i bara du», sa hon. —
Ock när de då kom över tjärnen, så tog hon med ett på till
bli så fasligt öm med-en, så han blev rent förvånt, för det
var så rent ovanligt väl med-na. Ock han lärde lägga säj
ock göra väl vid-na till slutet. Men då raste huvudklädet
bakåt på-na, ock då fick han se, att hon inga öron hade,
för de ska inte ha tockna, det där folket. Ock då blev han
förskräckt ock undrade på vad tocket kunde vara; men då
var det för sent. Ock i detsamma så var hon borta. Ock
när han kom till dansen, så talde han om, vad underligt det
hade hänt-en, fast han talde full inte om-et så noga. Men
han blev så illa sjuk så, ock de sökte doktdrer, men det
jälpte inte något. Ock när det bådgjorde honom, så lärde han
1 I Sunnemo socken.
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dce va m0 i nåta. a ncer-aw-va act iårbH,sa
kam dce stör &rar elt-homan, som han lceeLs,prig
åkt-sa Mr, sat-dt int skial ta cl4 pei-homan. mcen da
va dce en trölgiiib, som j&t-hbinan. a da skutt-arv& lov a når-hen te m«-homan ve yen. a da va
trégilim a had e bås. a daban han såg-a int.
»vis me p4-a, var cb-o?» sa gåtban. — »tgst, tgst»,
sa ii-pr, »tak int sa hei4, ho ce sa neya sa.» —
»tro-dia, bhsa hceka-fråni?» sa gin. — »ja dce
jr4r-o», sa pr. a da la giabni-bifsa ovar åkga pålieman a sk«, a så-no i dce sam. a da gnistra de
mcen s?ena va
lbga i vcbra a bar-ei (lipat
pcbr

41

42

43

Skogsråt i kolarkojan.
jan-svensa i skågetkara, o. 60 år, Färnebo 1899:
keilycelmkti sa kam dce, hcksip-an lag
a dce-nok
itbka am nåta, sa leig dce et sa fint fritoitiing,
-Ackr-human. a han vctnd fl pei-sce, a så: »valas ha
mansc'el kami /vit a låkt-sce a löti," hr?» — »pgt»,
»lö-gar fl båt.» mcen da te sliåt sa vist han
å me-a. mcen se'na fek-an kkei mce •milån, sa han
årbda-sce fadörvci a spiita b4r bk6gan, a han låvd
bå-te eing-dågan.
petar-b/ ve såkseia, 87 år, Färnebo 1899:
ja had eg-kegarkamaråt, a reia Ng a bar-iåt-homan
lå-m-pa hiitgkiaban uttafo,d4ra. nzcen de va kånsti
steelnig dce dcer, at-di vila bmgås me maivfOrk.
jonas-ånasa, o. 70 år, Brattfors 1900:
får et las-5&a lag a kb% ve kåtfcer, ve kåpasM, a da vå-cov-fl i kaka om kvid. a som han
leig, sa kam dce et kvirufekk in t-n, a han tykt,-cte
va Utdra.. »a va i ,Osici nåni ce dce me-dce?», så
-an. for-an treml-fl, at-etce va no il; mcen da ga-o
" alt å, ner-an tog heeran te jcblp.
-se
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ut, om det var mitt i natten. Ock när han var ute i arbetet,
så kom det stora faror åt honom, som han lärde springa ock
akta säj för, så att de inte skulle ta död på honom. Men
då var det en trollgubbe, som jälpte honom. Ock då skulle
han få lov att narra hänne till möta honom vid tjärnen. Ock
då var trollgubben med ock hade en bössa. Ock gubben han
såg-na inte. »Visa mäj på-na, var är hon?» sa gubben.
»Tyst, tyst», sa Rå-Pär, »tala inte så hårt, hon är så nära
så.» — »Tror du, bössan räcker fram?» sa gubben. »Ja det
gör hon», sa Pär. Ock då la gubben bössan över axeln på
honom ock sköt ock sa något i detsamma. Ock då gnistrade
det ock lågade i vädret ock bar av oppåt med-na. Men sännan
var Pär frisk.
Skogsråt i kolarkojan.
Jan Svensson i Skoggårdarna, o. 60 år, Färnebo 1899:
Ock där nord i Kallkällmossen så kom det, rätt som han 41
låg ock rökade om natten, så låg det ett så fint fruntimmer
när honom. Ock han vände full på säj ock sa: »Vadledes
har mamsell kommit hit ock lagt säj i lorten här?» — »Pytt»,
sa hon, »lort går full bort.» Men då till slut så viste han
av med-na. Men sännan fick han klå med milorna > så han
arbetade säj fördärvad ock sputtade bara bloden, ock han levde
bara till andra dagen.
Petter Bäck vid Saxån, 87 år, Färnebo 1899:
Jag hade en kolarkamrat, ock rån tog ock bar ut honom 42
ock la-n på huggkubben utanför dörren. Men det var konstig
ställning det där, att de ville omgås med manfolk.
Jonas Andersson, o. 70 år, Brattfors 1900:
Far åt Lars Olsson låg ock kolade vid Kattjärn vid Kapells- 43
heden, ock då var han full i kojan om kvällen. Ock som han
låg, så kom det ett kvinnfolk till-en, ock han tyckte, det var
hustrun. »Å vad i Jesu namn är det med däj?», sa han,
för han trodde full, att det var något illa; men då gav hon
säj allt av, när han tog Härran till jälp.
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Lungsunds-drängen ock skogsråt.
li6krnstnstm, över 80 år, Fors, Brattfors, 1899:
a dce heent-sr mce en i lögsns sökan: han halpa int fa jift-sce fe„dcen der. a hag-kani t-a, scen
han had fri te måla, som ham-bke jift me sena, a
hafi-jead f 01 dcen dcer möröa me-a. a haiv-va sa il
fr-a sena. helas-gez sir-an dem int, tuta en
som en sler-ihöp t6r gritbarkar.
lif)rudem — dce
Skogsråt lovar malmbärg.
hinrib•i kritsfåla, o. 60 år, Brattfors 1899:
dce va e yeerga hesetv,fek tva tviligpåykar,
da va dce e sköghd, sim liva-dmi, aLeti skucl fa et
måkmbery, im o ban tig mce de, te di bke virksna.
mcen ho irrka int tig mce de, a da dåd di dcer
pitykara.
Bärgrå,' ock troll.

46

Bärgråt skänker malm.
erk-6sa, o. 65 år, Nordmarken 1898:
de va é si be i f*,) mce heia, a ho had k6mp.
han skul get et 4stzt-st. »etu...dui ce beYli, ska ja
sc'en sa trefa
vzsJce pei em-måkm,firek», sa,..o.
han int hela M6'. men ham,16k alt måkm.

Nordmarks ock Tabärgs gruvors upptäckt
ock namn.
finsytberia
ce
&ist.
dcer va dce finar. a da kam
47
dce fOrk a tit-M-dom. »ni har niPkani„medrm
-sa di. »ya vi har fl niok i märka.» a da va
dce et par baku...sem sparka-6p mbsti, a da va do
baka håla. a dc'efar fek,cle het nörmårka. a tåbceaa, de va hda som- höpa et,,ctem: »ta bery, ta ber,!»
1) Icke alltid att skilja från skogsrå. Jfr sista berättelsen under rubriken
»Skogsrå» ock de första här.
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Lungsunds-drängen ock skogsråt.
Holmström, över 80 år, Fors, Brattfors, 1899:
Ja det hände säj med en [karl] i Lungsunds socken: han 44
höll på inte få gifta säj för den där. Ock han kom till-na,
sen han hade friat till Maja, som han blev gift med sännan,
ock han gjorde full den där moron med-na. Ock han var så
illa ute för-na sännan. Hällers så ser-en dom inte, utan en
hörer dom — det är som en slår ihop torra granbarkar.
Skogsråt lovar malmbärg.
Henrik i Krusfallet, o. 60 år, Brattfors 1899:
Det var en käring här nord, som fick två tvillingpojkar, ock 45
då var det en skogrå, som lovade dom, att d6 skulle få ett
malmbärg, om hon kunde tiga med det, till de blev vuxna.
Men hon orkade inte tiga med det, ock då dödde de där
pojkarna.
Bärgrå ock troll.
Bärgråt skänker malm.
Erik Ersson, o. 65 år, Nordmarken 1898:
Det var en [karl], som blev i följe med rån, ock hon hade 46
rumpa. Han skulle gå åt syster sin. »Efter du är beskedlig,
ska jag visa däj på en malmfläck», sa hon. Ock sen så
träffade han inte rån mer. Men han fick allt malm.
Nordmarks ock Tabärgs gruvors upptäckt
ock namn.
Finshyttbärget är älst. Där var det finnar. Ock då kom 47
det folk ock tittade till dom. "Ni har mycken malm här»,
sa de. »Ja vi har full mer nord i marken.» Ock då var
det ett par bockar, som sparkade opp mossan, ock då var det
blanka hallen. Ock därför fick det heta Nordmarken. Ock
Tabärget, det var rån som ropade åt dem: »Ta bärg, ta bärg!»
1) Icke alltid att skilja från skogsrå. Jfr sista berättelsen under rubriken
»Skogsrå» ock de första här.
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Kreaturen bli bärgtagna.

48

49

e g'dr i tknil, Gåsborn 1898:
ya vet, hcedcer yek-ctce int ån, at fade kan tå
fåra, nce.A had .83c'eft-dem et skågan. a ya kam
dit, a da frå gd di mcey: »tå er en tcRykniv, som ni
dt int st4ka ce sZifit på, a kast-n sa her evg,non,
a fåra, sa ska ni fa si, ni far-iyc'en fra; mcen at
ni int far-iyeg-knivan, Or fl intne.»
dcer ep i klfintn dcer va de st i liva te fa lihm
krettiira. a de...s,eig di e ye'.t et tag, som kåpa, a
der fans fl iga &ar. mcen ner-a kasta eg-kniv,
14vit-dem, da feja hhin dem. a
sii dce sva stil'
dce va brå te ii dem libstikhcat cjg, fe-ch bh sa hdit
-1Yerytc'eyan, sa di myg•ka blig.
Bärgråt med sin boskap.

50

51

hinri i kriofåla, o. 60 år, Brattfors 1899:
&a va ya ince får a hevlåt.
ncer-a va en Mb;
a ya skita bh ve den na mila a vakta, a di anar
ga-s te dcen år mila. a da kam dce et sa fint
friantimar mce en hel hopar yaar a b&/ar, a di had
byela-,-sni mat ha 1,81' ata trcb, fo...oh, bar pålsa
påta. a ya be fl sa sed, sa ya yod-pa ew-vårma
sa st6-,,sa drivarag-kani M-me.
hhknistrkam, över 80 år, Fors, Brattfors, 1899:
ya ska s&.7 dcb, at-cle va int iitan ai-ya hi4d alt
~åt. dce fins alt M taka der. dce va eg-gbs, som
ya had i skagan, a di våla dcer, a dce va ve Imikst
nåta. a ner vi kam tebaka, sa fek-an 10:-dcen deba hala, hela ra, a h4n. haw-va tre5elt
veeshn. a hani-bN sa red, sa ham-bke bbi i
hga. mcen ew-fek int si dem endå, a di va inast
neve båtti.
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Kreaturen blir bärgtagna.
En käring i Råkullen, Gåsborn 1898:
Jag vet, här nord, där gick det inte an, att folk kunde ta 48
fåren, när de hade släppt dom åt skogen. Ock jag kom dit,
ock då frågde de mäj: »Ta er en täljkniv, som ni vet inte
stålet är slut på, ock kasta-n så här över någon av fåren, så
ska ni få se, ni får igän fåren; men att ni inte får igän
kniven, gör full inte något.»
Där oppe i Klinten, där var det slut i livet till få hem 49
kreaturen. Ock där såg de en get ett tag, som hoppade, ock
där fanns full inga getter. Men när jag kastade en kniv, som
det var stål i, över, dom, då fick jag hem dom. Ock det var
bra till ge dom libbstickrot ock, för de blev så hårt bärgtagna,
så de mjölkade blod.
Bärgråt med sin boskap.
Henrik i Krusfallet, o. 60 år, Brattfors 1899:
När jag var en tolv år, så var jag med far ock rev ut. 50
Ock jag skulle bli vid den ena milan ock vakta, ock de andra
gav sig till den andra milan. Ock då kom det ett så fint
fruntimmer med en hel hoper getter ock bockar, ock de hade
skällor, som måtte ha varit utav trä, för de bara pickade ock
pickade. Ock jag blev full så rädd, så jag gjorde på en värme
så stor, så drivarena kom till mäj.
Holmström, över 80 år, Fors, Brattfors, 1899:
Jag ska säga det, att det var inte utan att jag hörde allt 51
något vart. Det finns allt till tocket där. Det var en gosse,
som jag hade i skogen, ock de vallade där, ock det var vid
högsta natten. Ock när vi kom tillbaka, så fick han höra den
där lätan, både kullan, häller rån, ock hunden. Han är treskällig som värdshunden. Ock han blev så rädd, så han blev
blå i ögonen. Men en fick inte se dom ändå, ock de var innerst invid bottnen.
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Bärgråt bultar.
52

ok-yånsa, Lesjöfors, Rämmen 1898:
mirv-får had gand6man her,' a vt had e mil hce-stråks vcestar-bm. a htiyda ce &it bi-åt eva fr.
milåm-brutka .9,44 ftMeis., a vi lag a .94v i kika
b&g tv, a får gyta-Op a sa: »gut trst-es, nut
ha-o f sj-se a bkit fttokirva». a vt gyta f
tåt, a da had-o ålra 9-4t...s,ce. ma int råa va i
be2a?
Bärg-Ili.

53

54

55

che va eg-gamyk gittb, mce si, han heta erb•-yönsa,
hag-kbka pet et steel, dt kale rbinpdi-giga. da va
dce e nåt, sa ya-die et frtåntimar pa bbtn, svansa,
»a ya lced frå g-a te sist, va-o /täta», så-an. »ja hetasa-o. sdn sa såg-an-a int
Trollen i Billingkullen.
jan-svcensa, o. 60 år, Färnebo 1899:
dce va e pfg, sam sktal ta ib i biltykail. a ho
leig fl a sv, ho va låt. a da ncer-o vikna et kig,
sa spcend de pa a skr«e: »12214 ce de ni iv key
biligidal.» a hö Hittat ° sam tuisdn-ycklar. d-ce
ketrvspå, sa eibcesktigan.
ja tröd alt et tåg, at tråla va dt mcey dcer
nce-las-måstatbafi-yod infla-dcer at-b&agren.
lit pgi, at vår pin, sam han 'te:da-4 am lttydaskviel,
sa nce-di kam dit am mårån, sa va dce n&hckva. ja
dce ha vari iny'k spkkvårk-dker beik.
Äppelbo kyrkas guldkrona.

56

mats-ån.tts,a (hök), o. 70 år, Rämmen 1898:
di har e giitlkrön i tionkbo yårk dedrån ceta-rdta,
åk...an trör-at olat- ån, sa ce cice re'n såniga, farbdk ince ce-ka de &b. de va teikan, sat-di
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Bärgråt bultar.
Olov Jansson, Lesjöfors, Rämen 1898:
Min far hade egendomen här, ock vi hade en mila här 52
strax väster om. Ock höjden är ärligt brant ovanför. Ock
milorna brukade slå förstås. Ock vi låg ock sov i kojan
bägge två, ock far kyttade opp ock sa: »Gud tröste oss, nu
har hon full slagit säj ock blivit fördärvad!» Ock vi kyttade
full ut, ock då hade hon aldrig rört sig. Mån inte rån var
i bärget?
Bärg-Ili.
Det var en gammal gubbe, [ge] mäj se, han hetade Erik Jons- 53
son, han kolade på ett ställe, de kallar till Rumpdrågen. Då
var det en natt, så gick det ett fruntimmer på bottnen ock
svansade, »ock jag lärde fråga-na till sist, vad hon hetade», sa
han. — »Jag heter Bärg-Ili», sa hon. Sen så såg han-na inte mer.
Trollen i Billingkullen.
Jan Svensson, o. 60 år, Färnebo 1899:
Det var en piga, sona skulle ta löv i Billingkullen. Ock hon 54
låg full ock sov, hon var lat. Ock då när hon vaknade ett
tag, så spände det på ock skrek: »Nu är det nock löv taget
i Billingkullen.» Ock hon hemåt som tusan djävlar. Det är
klart som korvspad, sa Åbärgsgubben.
Jag trodde allt ett tag, att trollen var åt mäj där i Billing- 55
kullen, när Lars-Matts-gubben gjorde milor där åt Berggren.
Ock lita på, att var pinne, som han rättade opp om lördagskvällen, så när de kom dit om morgonen, så var det nerhävat.
Ja det har varit mycket spökvärk där borta.
Äppelbo kyrkas guldkrona.
Matts Andersson (Hök), o. 70 år, Rämmen 1898:
De har en guldkrona i Äppelbo kyrka i Dalarna efter rån, 56
ock hocket han tror-et eller annat, så är det rena sanningen,
förbanka mäj är icke det det. Det var tocken, så att de har
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-4aky-ele-scktustcH
sk6gn. a da va de
snu dce
va littlyst Mr, e kid. a ma had bcbrytrga &nig
pa at o skita-fift-sce, sa du tåg-a a klrekl-a. a ner
vålhihn seig &b, sa • setar-an i ukbg hån a ga-sce
int Mr, cen han, sizz-o sktal-yift-se mcb, s&t-sce pet
en hc'est a fed-mci3 et skagan. a ncer-ag-kama-dit,
sa had di yc'emt scet pit-a gukrå.na, a han tåg-a a
sckt-a pa hcåsty ncb-sce, fy-dce va en står, mås,k h&st,
re ifrei-dem.

57

58

59

Vallare ock vallhund i bärge.t.
ånys, a å va ut pet val et tåg; a d-e et-bc'ery
der. a vi 10.d,-rke.,de ber9a pa a bida a lkd i bcerp
yckmt ner i båkan. a de Ut int seuv-fark. a Mån
håd di, a dc'en Feld. a vi blre rekd a ga-os4 mce
fara a kam aln dit« mce kre'tirtra un6-.
Bärghunden i Torrakbärget.
sni6pdar, 76 år, Rämmen 1898:
cl-ce et-bery estar idusbön,-di kala-te tårakbduya.
ya skal ittt a ly eg
dar z nöttbo — si dce cluitnra_,
„ncer_an schty-sce. c'elys-spear-an int sa bikt som
sat en ce int gå te hå-, var-an cb ceta-s,paa bår.
»nce-dut kamy-dit, sa raky-dut pa kb:Mulen», sa fårbro-min, skågvåktyri. ya int vesLyci, va dce vå. men
dce l pa nåta, a ieafi-g-cbdar kz dce. a vålas-ele
vå, sa siJmna ya. mcen rcåstui dce vd, sa tog de te
5ctl i Or pei-mce, a dce va grågyitt som en hittnwakp.
a ya vetkna fl ya a tita me ikrie, men int sag-a
non hån. men sa fåt-stiman tog te ga NVar i%.J Ryt
pei-mce, sa tog dce te fctl vc'en. vd de vå,
men dce yåd mce intne.
Fribolånga.
begt-låsa, o. 70 år, Rämmen 1898:
ve friboterpa da—Mr båd de en„99,p-va yift mce et
kvilvfOrk ata trelslcact. di kåla-hcen te friboleiga.
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tockna där säterställen i skogarna. Ock då var det en [kvinna],
som det var utlyst för, en kulla. Ock nu hade bärgtrollen
ordning på att hon skulle gifta säj, så de tog-na ock kläddena. Ock när vallhunden såg det, så sätter han i väg hem ock
gav säj inte, förr än han, som hon skulle gifta säj med, satte
säj på en häst ock följde med åt skogen. Ock när han kommer dit, så hade de jämt satt på-na guldkronan, ock han tog
ock satte-na på hästen när säj, för det var en stor, morsk
häst, ock red ifrån dom.
Vallare ock vallhund i bärget.
Anders ock jag var ute på vall ett tag; ock det är ett bärg 57
där. Ock vi hörde, när det började på ock lullade ock levde
i bärget jämt ner i backen. Ock det lät inte som folk. Ock
hund hade de, ock den skällde. Ock vi blev rädda ock gav
oss av med fåren ock kom aldrig ditåt med kreaturen mer.
Bärghunden i Torrakbärget.
Smed-Petter, 76 år, Rämmen 1898:
Det är ett bärg öster i G-åsborn, de kallar till Torrakbärget. 58
Jag skulle ut ock lyda en tjäder i nattbo — se det dundrar,
när han sätter säj; ällers spelar han inte så högt som orren,
så att en är inte god till höra, var han är, efter spelet bara.
»När du kommer dit, så råkar du på bärghunden», sa farbror min, skogvaktarn. Ja inte visste jag, vad det var. Men
det led på natten, ock ingen tjäder kom det. Ock vadledes
det var, så somnade jag. Men rätt som det var, så tog det
till skälla i örat på mäj, ock det var grannljutt som en hundvalp. Ock jag vaknade full jag ock tittade mäj ikring, men
inte såg jag någon hund. Men så fort sömnen tog till gå
över ögonen på mäj, så tog det till skälla igän. Vad det var,
vet inte jag, men det gjorde mäj inte något.
Fribolånga.
Bengt Larsson, o. 70 år, Rämmen 1898:
Vid Fribotorpet där söder bodde det en, som var gift med 59
ett kvinnfolk utav trollsläkt. De kallade hänne till Fribolånga.
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a han skutl sko hc'estrz, a liö skutt hal-6p. theskön va fa-4r4 a da skutl-ag-ga etar håmitn
påk p-n. »het mce si», saco a pröva sköni-pa hesthövan. a sena tög-o mce bår henara a baka-titt-n/
liti gråna. »dkit-olce mit?» sa-o — »merv-vå b.
sa ken, »at-chlt, sni e sa stärk, ha tceyi
strek a önt etta nic'ej?» — »jo, ya mins-di t).é öka,
presk så, ncer-arv-vigd-es»,
Trollen byter boskap med Bengt Bengtsson
i Ölmhult.
60
begt-bdp,sa z l-inkilat ata mi sh'ekt han hå'cl, at
_dee 1.6pa em nåta et tag: »begt-begsa iOtinhialt,
bc'egt-bcegsa z kmhialt! far-a byi-ytar a kör mede? sek,R-ytar a det-514n valain.» — »ja, bå-clut
feer-ep vrtri, Eit-niee», sa begt-begsa. a da lt-ctee
ha nåta: »bin båtlar z bets, bin ba4lar z bein!»
em mbrån sa •va vrtroi 4pskön, cc kda va bk, cc i stel
stog dee sc'ek2tar cc em-beik låg.

61

Trollen lånar bakredskap.
mor-beta, o. 70 år, Rämmen 1898:
her pa istdvik va dce e tråk4-Cerg pa nåta a
bå uttafg-d6ra: »g-Cå' grånamöra-mi, lån mce påkapita-di!» a ho (ek lån ba pikan cc gre'sla a råka:
a em mö'rein sa fek-cti braåkar 4ptre4 pa grbsla.
Bortbyting.

62

ok-yansa, Lesjöfors, Rämmen 1898:
dce va en, ni kövra ve e mil. a da va de eg
kv, stii de karv-fram eg-g1412 mee eg-kiitb ci yksa1.4 si et &ity, ya spy e menas, ata kieban. a da sa
den dee-,-sem kgra: »va ska dta ha dee dce-V?» —
»jo ya ska bet», så-an. »d,ce e hutstria hcer z gräsgdin,,,,sem ska fa bår, i nåt, a da ska ya bet me-a;
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Ock han skulle sko hästen, ock hon skulle hålla opp. Ock
hästskon var för trång, ock då skulle han gå efter hammaren
ock packa på-n. »Lät mäj se!» sa hon ock provade skon på
hästhoven. Ock sännan tog hon med bara händerna ock bockade ut-en lite grand. »Duger det nu?» sa hon. »Men vad
bär det till», sa karlen, »att du, som är så stark, har tagit
stryk ock ont utav mäj?» — »Jo, jag minns de tre orden,
prästen sa, när han vigde oss», sa hon.
Trollen byter boskap med Bengt Bengtsson
i Ölmhult.
Bengt Bengtsson i Ölnahult utav min släkt han hörde, att 60
det ropade om natten ett tag: »Bengt Bengtsson i Ölmhult,
Bengt Bengtsson i Ölmhult! Får jag byta getter ock kor med
däj? Säx getter ock den sjunde valuren.» — »Ja, bara du
skär opp vreten åt mäj», sa Bengt Bengtsson. Ock då lät
det hela natten: »Bind bartlar i band, bind bartlar• i band!»
oyek om morgonen så var vreten oppskuren, ock kon var borta,
ock i stället stod det säx getter ock en bock i ladugården.
Trollen lånar bakredskap.
Mor Bengta, o. 70 år, Rämmen 1898:
Här på Östervik var det en trollkäring på natten ock bad 61
utanför dörren: »Kära grannemoran min, låna mäj packarpickan din!» Ock hon fick låna både picken ock grisslan ock
rakan. Ock om morgonen så fick de brödkakor oppträdda på
grisslan.
Bortbyting.
Olov Jansson, Lesjöfors, Rämmen 1898:
Det var en, som kolade vid en mila. Ock då var det en 62
kväll, som det kom fram en gubbe med en kubb ock yxade
till som ett huve, ja som en människa, utav kubben. Ock då
sa den där, som kolade: »Vad ska du ha det där till?» —
»Jo jag ska byta», sa han. »Det är en hustru här i granngården, som ska få ett barn i natt, ock då ska jag byta
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ho ska fei den !Ar.» ya hafi-a-c'knd fikka, han sin
k å- ka, sa harLjek-- dit om ki Al a ba om hMs. men
da va-o :Påk hiftstnita, sa han skild int fa lig-der.
»ja ni fei-s4 vd ni vii, ya lc'egar mce hr pa spishåla», så-an. (st da pasa hanip, yc'emt ner-o fbsd
båna »nM ska ni lies fadarvår ovar båna &nda mce 4t»,
s4-an. ya da ML° ck. »ja hackla tråd dej om di»,
sa dcen dcbr uttaf0-,» -sa had du int kam-in lukr me lim.»
Tomtar.
Tomtarna dansar.
63

mor-beegta, o. 70 år, Rämmen 1898:
ya h4d,-ne-t4mktitbein dånsa ya. a ya inins,,dke
va em-pålsk, a ya stog ve döra. dce va i geimiik
bry ghinsa. a Ja trod, dce va !kåkar a p4ykar, fu-vice
skud var e byilccinig, sa vi had skihrt g4kva der.
a ya så: »ni har-at brå ni, sow-faxiåns a m6r4-er,
a ya fei-lovan a årbd.» a ci-e siktig, at-dansa
di int sa fint, sa de kan igan dåns Nar! a de
va sa tYst a i tåkt, a cl4ra dåra. a ya steg
ld,ga lY d. a ncer-a kam-in, sa vå fkaara de-,
-som ya trod va a dansa. a ner vi va a titaeeta-,,sa vd-dce intim, a dce va int no n4iåta pa
g4kva.
Tomten väcker.

64

a ya vét,Jde såna, for-a seig en lik,. si ner
bnara vå her, int an
hMnra stYka, sa skita
di ha dra, a ya fek--bryg vci-nåt. a ya be tåg
fgsteis, a led ga a lut-ikMl-me, mena påna koka4p. a da ropa de sa klåt.M gå gancer påna
köka: »åna!» röpa de. a tr-g7 geigafi-yyta ja 4p.
a da rås,ia dce inom päitm. mcen ner-a båka
et tag, da kam-an-4p pa g4kva. harv-va sa Mr), som
84, a,an had-n trin håt, en sin et kåfala.
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med-na; hon ska få den här.» Ja han kände folket, han
som kolade, så han gick dit om kvällen ock bad om hus. Men
då var hon sjuk hustrun, så han skulle inte få ligga där. »Ja
ni får säga, vad ni vill, jag lägger mäj här på spishallen», sa
han. Ock då passade han på, jämt när hon födde barnet:
»Nu skall ni läsa fadervår över barnet ända med ett», sa han.
Ja då gjorde hon det. »Ja hade jag trott däj om det», sa
den där utanför, »så hade du inte kommit in här med livet.»

Tomtar.
Tomtarna dansar.
Mor Bengta, o. 70 år, Rämmen 1898:
Jag hörde, när tomtgubbarna dansade jag. Ock jag minns, 63
det var en polska, ock jag stod vid dörren. Det var i gamla
brygghuset. Ock jag trodde, det var flickor ock pojkar, för
det skulle vara en bjudning, så vi hade skurit golvet där.
Ock jag sa: »Ni har-et bra ni, som får dansa ock moroa er,
ock jag får loven att arbeta.» Ock det är sanning, att dansade de inte så fint, så det kan ingen dansa finare! Ock det
var så tyst ock i takt, ock dörren darrade. Ock jag stod
länge ock lydde. Ock när jag kom in, så var flickorna där,
som jag trodde var ock dansade. Ock när vi var ock tittade
efter, så var det inte något, ock det var inte något nerlortat
på golvet.
Tomten väcker.
Ock jag vet, det är sanning, för jag såg en liten. Se när 64
bönderna var här, inte annat [än] tre• hundra stycken, så skulle
de ha dricka, ock jag fick brygga var natt. Ock jag blev
tung förstås ock lärde gå ock luta ikull mäj, männan pannan
kokade opp. Ock då ropade det så klart tre gånger, när pannan kokade: »Anna!» ropade det. Ock tredje gången kyttade
jag opp. Ock då rasslade det inom pannmuren. Men när jag
bakade ett tag, då kom han opp på golvet. Han var så liten
som så, ock han hade en trind hatt, ända som ett kaffelock.
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Tomten ger varningssignal.

mats-ångsa (1i6k), o. 70 år, Rämmen 1898:
65

vi had ma milar i skågan, ner få-lbvd. vi va trcl'
byk, a får va 991&998. a ner vi fek tatr6vm-mila,
sa vaka hån, for harv-va t4g, haw-fas6v-sce int han.
derv-fist mila had vi rev-iat, a da nr vi fek 287'
rnla pa åtsia, da så-an: »kast ibid
vil ar, fo...seena ska ni bak a riv-tict-dcen åtiar
mila». ya vi tåg fl ihop mc-e-a. de va n4liti leigt
imla milån. ya yod-e vårm ve milfåtn, fo-dce va
pa lusistn, sa de va kålt. aangs-seka ya varat
ceta-ly'sbrdr,s,f. a da skial den anar brclgr, ga-md
4g. di bh sa ldg sa; de va fl et pa-timar. ya va
fl bp a tita pa k6fra alt imdla. a sa tog dce te
knås,fa snk, a da tog-ya et ks& a rceta-6p Ovalmce, fit-dce va iga kil) der. a rc'esin de vå, yc'emt
som ya tita-6p, sa kaniu-dce åld6las som e 810sk(420 ovar mce; a ya fek bga fia ya .ryta-6p
i'lga e låg stsln, ina ya kian si
spbta a gn6 me
håna fir-me. »va fuchicsan ndny-dut», sa ya, »ska
dui lykt fedårv O'ga fr-m!» ya va gnsim dc'en tfn,
tykt inb, ya skial var rdd for fctkv bisn. ja
tråd ska, at-de va ånas,, a for h6man va ya int
yekvan. mcen cice di-4d fl en tim, ina anas, keini.
ya yyta &mg kövrgån, a dr va igan, mcen uctaf6.Alcer va die en stör vårm i g-kigpyåk. .a ya yyta
etar våtn aSlekt-lict-n. a nce-dd va yöt,-sa tåta
ya h6man for vcblr yåt, a b4-n, at an int skita var
fo-di ce
rcsii -pei-mo, for ai-ya had ta'
t6mtgi4bån, om an hala-se vcblr mc-dom, mcen di
kain-bki fått 6g.
ya a iblrån sa Kåpa olf-m-ve nåm, te eiv-våkna,
om die va no fe mce inilån. nicerv-va de iga tl v6dom, sa tk-an.
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Tomten ger varningssignal.
Matts Andersson (Hök), o. 70 år, Rämmen 1898:
Vi hade myckna milor i skogen, när far levde. Vi var- tre 65
bröder, ock far var med oss. Ock när vi fick utriven milan,
så vakade han, för han var trygg, han försov säj inte han.
Den första milan hade vi rivit ut, ock då när vi fick isär
milan på ottsidan, då sa han: »Kasta ikull er nu», sa han,
»ock vila er, för sännan ska ni bort ock riva ut den andra
milan.» Ja vi tog full ihop med-na. Det var något litet långt
imellan milorna. Jag gjorde en värme vid milfoten, för det
var på hösten, så det var kallt. Ock Anders skickade jag
nordåt efter lysbränsle. Ock då skulle den andre brodern gå
med ock. De blev så länge så, det var full ett par timmar.
Jag var full oppe ock tittade på kolen allt imellan. Ock så
tog det till knassla ock snöga, ock då tog jag ett kolsåll ock
rättade opp över mäj, för det var ingen koja där. Ock rätt
som det var, jämt som jag tittade opp, så kommer det alldeles som en stybbskovel över mäj; ock jag fick ögonen fulla.
Jag kyttade opp ock spottade ock gned mäj i ögonen en lång
stund, innan jag kunde se handen för mäj. »Vad sjutusan
menar du», sa jag, »ska du lyckt fördärva ögonen för mäj!»
Jag var grym den tiden ock tyckte inte, jag skulle vara rädd
för själve bisen. Jag trodde säkert, att det var Anders, ock
för honom var jag inte skälven. Men det dröjde full en
timme, innan Anders kom. Jag kyttade ikring kolgården, ock
där var ingen, men utanför där var det en stor värme i en
kolpjock. Ock jag kyttade efter vatten ock släckte ut-en.
Ock när det var gjort, så tackade jag honom för väl gjort
ock bad-en, att han inte skulle vara rasande på mäj, för att
jag hade talat hårt till-en. För de är nyttiga tomtgubbarna,
om en håller säj väl med dom, men de kan bli farliga ock.
Ja ock ibland så ropade de-n vid namn, till-en vaknade,
om det var något fel med milorna. Men var det inget fel
vid dom, så teg han.

4- 34231.
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Tomten bestraffar vårdslöshet mot hästarna.

66

ner yå va 6, sa va tåmtån mg k i iiithiitsa,
ibkånsa fiid-di et elt halå, em an int jek-ctem rata te hända me ltd/Unga ata hestån. a da va-dce
us a yå.
eg-kvc'el, vi skal bed a it cleiv-får,
ner vt va tois-' da a kam ifra 5tin me-dem a vi
had gåt dem, sa yet-ya får itiLjeman dåra. ajc'emt
ångs, kam-nit, sa fek-an et stråk eva-rggan, sa ja
hiid-s,mel. a da svår-an a skra a skuil ha kig
den, sylt s,Z6g-an, for-any-va hållbvra ei-sce jemt.
han låt i varevali vrei, men dce va igan der. a
ner vi skål leg-os, sa. had,an mej te si-mar, a da
had-an e bk& strim eva-rggan. de va int an tåmtkiicbaiv-festeis, sem sZ6g-an.
a de va et tcig, ner vi va båt a sg strån slcutLyi
hestån, sa va di dit få-n, a di bke sa Ked, sa di
jyta-in, a få-Zced nit i låa.
Tomten i kvarnen.

67

68

76 'år, Rämmen 1898:
smd-ptar,
her ha spiksin4c steit far, a kv‘inct va der. a
får va iiii-jift-ctei; hare-va 6. a hån. a mbnarinågnius får Mut cetar aln. a da fek-cli si, de kam
en litn4n ttis, som had gr /aren »si va ce dcb?»
sa fki.r. »d-ce tbinkiiiban», sa mar-mågnius får. »den
spinga,- vi fåt», sa får. a di la i veg. a ycemt-di
kam te iiiiiarhitisctåra, sa va få-set nia, sa han helpa te fa kig i reikam-pei-n. mcen da gkånt-an in. a
da sa får: »i måra ska vi si &tar, em dce ce na fet
cttg-r,.» men dce va iga fet cttu-i, fast-cte va ng sn.
månar-mågnags, o. 70 år, Rämmen 1898:
dce 'Va mb, i nåta, ncer-a sknil drapa våtna te
ligt.ct, sa libd ja et fåh vsi i ,kåkhiiisa, a i et
...gamz.t4 kåkliiiiS kan de h int var fåkk ma i nåta,
men dce va • et .fåh vent a diiinar a bråk. a nara
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Tomten bestraffar vårdslöshet mot hästarna.
När jag var ung, så var tomtarna mycket i uthusen, ock 66
ibland så förde de ett ärligt hallo, om en inte gick dom riktigt till handa med utfodringen utav hästarna. Ock då var
det en kväll, vi skulle bort ock ge dom foder, Anders ock jag.
Ock när vi var tillreds då ock kom ifrån sjön med dom ock
vi hade givit dom, så gick jag för ut genom dörren. Ock
jämt Anders kom ut, så fick han ett stråk över ryggen, så
jag hörde smällen. Ock då svor han ock skrek ock skulle ha
tag i den, som slog-en, för han var hetlevrad av säj jämt.
Ock han lette i varevelig vrå, men det var ingen där. Ock
när vi skulle lägga oss, så hade han mäj till se efter, ock då
hade han en blå strimma över ryggen. Det var inte annat
[än] tomtgubben förstås, som slog-en.
Ock det var ett tag, när vi var borta ock systrarna skulle
ge hästarna, så var de ute för-en, ock de blev så rädda, så
de kyttade in, ock far lärde ut i ladan.
Tomten i kvarnen.
Smed-Petter, 76 år, Rämmen 1898:
Här har spiksmedjan stått förr, ock kvarnen var där. Ock 67
far var inte gift då; han var ung. Ock han ock MjölnarMagnus' far kom efter allen. Ock då fick de se, det kom en
liten en kyttandes, som hade grå kläder. »Se vad är det?»
sa far: »Det är tomtgubben», sa Mjölnar-Magnus' far. »Den
springer vi fatt», sa far. Ock de la i väg. Ock jämt de kom
till underhusdörren, så var far så närma, så han höll på till få
tag i rocken på-n. Men då glant han in. Ock då sa far:
»1 morgon ska vi se efter, om det är några fjät efter-n.»
Men det var inga fjät efter-n, fast det var ny snö.
Mjölnar-Magnus, o. 70 år, Rämmen 1898:
Det var mitt i natten, när jag skulle draga på vattnet till 68
hyttan, så hörde jag ett farligt väsen i kolhuset, ock i ett
gammalt kolhus kan det full inte vara folk mitt i natten, men
det var ett farligt väsen ock dunder ock brak. Ock när jag
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drog-på våtna, sa tja, dce skita ha jit-se, mcen
dce va lik-ctånt. ja int vei-jå, va dce vå. dce va fy
tånikticban, kaja trå: dce va en litn knarvi, ner-a
kam-ult tar kvåna. haw-vå dck-,-sizi di tar-utt sMkara. a ncer-a kam ditt, sa vd-de, som haKjek mganar kvåna. han had gråt Mr a st&ki &by.

69

70

Tomtarna hämnas.
ok-jänsa, o. 65 år, Lesjöfors, Rämmen 1898:
dcen de-nylig-glam hag-kåka i rmesh4yda estar
om f&nbcerja. a dce va sa fult mce tijmtkiickLder.
nia had-an-ti dr, sip, di kala te pajas, a dcen dr
haii-jo—sktji mck-dem. a da vd-dce e nåt, sa kam
di insc'eks z hiva. da sk drc4an, mcen nyliw-va
våkan. da va de en tilinkiab siv, tog en ståb der a
fek-i a va sint te ge drc'egan i huva, a da led
nylin fa drc4an i liicvan. a da nita di tåt.
Gruv-tomtar.
e a-ch-gi ve hAkikl, Gåsborn 1898:
rna dce int fins Mmtar i ål griiivar? far em di va
leen ne-,-sa kasta dce sten iety-dem, em di va-dcer
-ti. mcem-pa mikörv-fek-ch vå-dcer va t sii Kast.
Tomtar vid mila.

71

72

dbt-årla, o. 75 år, Älvsjöhyttan, Gåsborn 1899:
tr fan,as-ctce alt tbinkticbar, far ja sek en. ja skuil
get rioNt jekfthIsiyda, a ner...a kam pet ei.briitkniga, sa
sktul-ja ta-, a ner-a keim et stpls, sa yels-ctce en lik
gik a knala dcer, a han had grei trti,ia grd Yksar
a en stOr-ag-grd håt.
a dce va e hcer ep ve tAakb&rja, a ho va te-dorn
mcc måt te mila. a da så-ho: »men ho-diu nils, va
cb-de far bån?-di ha fl gat vils», så-ho. »ja dce
brg-duc dce int 4ni», sa hån.
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drog på vattnet, tänkte jag, det skulle ha gett sig, men det
var likadant. Ja inte vet jag, vad det var. Det var full tomtgubbarna, kan jag tro. Det var en liten knarvel, när jag kom
ut ur kvarnen. Han var där, som de tar ut säckarna. Ock
när jag kom ditåt, så var det, som han gick inunder kvarnen.
Han hade grått hår ock stäckig tröja.
Tomtarna hämnas.
Olov Jansson, o. 65 år, Lesjöfors, Rämmen, 1898:
Den där Nylin-gubben han kolade i Orrmosshöjden öster 69
om Stjärnbärget. Ock det var så fullt med tomtgubbar där.
Nu hade han en dräng, som de kallade till Pajas, ock den
där han gjorde skoj med dom. Ock då var det en natt, så
kom de insättandes i kojan. Då sov drängen, men Nylin var
vaken. Då var det en tomtgubbe, som tog en stabbe där ock
fick i ock var sint till slå drängen i huvet, ock då lärde Nylin få drängen i luven. Ock då kyttade de ut.
Gruv-tomtar.
En käring vid Råkullen, Gåsborn 1898:
Mån det inte finns tomtar i alla gruvor? För om de var 70
länge nere, så kastade det sten efter dom, om de var där efter
tio. Men på morgonen fick de vara där vad tid som hälst.
Tomtar vid mila.
Dott-Anna, o. 75 år, Älvsjöhyttan, Gåsborn, 1899:
Förr fannades det allt tomtgubbar, för jag såg en. Jag skulle 71
gå nordåt Skäfthöjden, ock när jag kom på avbrukningen, så
skulle jag ta av, ock när jag kom ett stycke, så gick det en
liten gosse ock knallade där, ock han hade grå tröja ock grå
byxor ock en stor-en grå hatt.
Ock det var en [kvinna] här oppe vid Torrakbärget, ock hon 72
var till dom med mat till milan. Ock då sa hon: »Men hör
du Nils, vad är det för barn? De har full gått vilse», sa hon.
»Ja det bryr du däj inte om», sa han.

54

KÅLLSTENIUS, HISTORIER FRÅN VÄRMLANDS BÄRGSLAG

73

ftir et lena, neer haiv_va ostar i skålberia, sa had
an jot kal-kålsa e spritansta ng kik. a ncer...atv,
vakna om Mrån, sa lag-an ud pa hitigkilzban, a pksa
stog brev.

74

Tomtarna i sågen.
ve såga dce.-hopa dce mej ve nåni. men etbarhamnilsa hatv.-va sdgara, han h4d.4om et vårv, ncer..an
skal sov mäda. a haiLyctnd, at.-di ja evar b4na
p-n, a han tctit...:»ya vet int, va ho ska ga hcer
ja tiva r-nue » , for han tr6c1, de va jå. men ner
tst p&-sce, sa vå-dce
Tomtarna bestraffa övermod.
kalstä-rijuts:
f4r i vcika fanasAce fl t4mtgli4bar hcer i håna?

75

76

77

yonas-ånys.a, o. 70 år, Brattfors 1900:
t-ja, cl...ce alt fr gigar ja ha hal-pa stop-i/nål
pi-dom. mcen bår an int4a.4om dit fsa ce
di int fått. de va än hcer ep i finhtlyda di kålar;
hag.-kam ifra veestara. a dce ha stat.4l dcer pa
et stc'el. a da kam di fråni dt dcer giicbara ve lön.
håni,pei-dom mce gcpan , for.-an had fl fctgna-se,
mcen d sa be dce alt hån, sny,..fek ycen-pa åna.
Tomtarna i bröllopsgården.
ja dce va eLbrOlop i vitberja, sin ja vå pa.
ja väst int, va..dce va no åvtrctcla hcela.-ftthi'm, lena
frånz te seej.a. a da jeb...aa te fOrigstcin a set-mce
der, a da kam dce fem stgka a hel i hcknara pcivaräiar. »ml ni me2 no, p4yka,?».-så ja. men da
ba...dce-ei me dom ceta-jigein.
Tomten i kolarkojan.
hinri i kritsfåla, o. 60 år, Brattfors 1899:
a sa va dce hi et pa,thmtar, ja dce va alt fkb...
...stgka. a de kam-e takan cice...lite en in a stmcle:ra
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Far åt Lena, när han var öster i Skallbärgen, så hade han 73
gjort Karl Karlsson en sprittandste ny koja. Ock när han
vaknade om morgonen så låg han ute på huggkubben, ock
yxan stod bredvid.
Tomtarna i sågen.
Vid sågen där ropade det mäj vid namn. Men Abraham 74
Nilsson han var sågare, han hörde dom ett varv, när han
skulle sova middag. Ock han kände, att de gick över benen
på-n, ock han tänkte: »Jag vet inte, vad hon ska gå här
ock skeka över mäj», för han trodde, det var jag. Men när
han reste på säj, så var det inte något.
Tomtarna bestraffa övermod.
Kallstenius:
FÖ/T i världen fannades det full tomtgubbar här i kvarnen?
Jonas Andersson, o. 70 år, Brattfors 1900:
Å ja, det är allt flere gånger jag har hållit på stupit ikull 75
på dom. Men bara en inte går dom allt för när, så är de
inte farliga. Det var en [karl] här oppe i Finnhöjden de kallar;
han kom ifrån Västerrud. Ock det har stått en loge där på ett
ställe. Ock då kom de fram de där gubbarna vid logen. Ock
han på dom med käppen, för han hade full fägnat säj, men
då blev det allt han, som fick känna på annat.
Tomtarna i bröllopsgården.
Ja, det var ett bröllop i Vittbärget, som jag var på. Ock 76
jag visste inte, var det var något avträde häller skethus, ända
fram till säga. Ock då gick jag till fodringsstaden ock satte
mäj där, ock då kom det fäm stycken ock höll i händerna
på varandra. »Vill ni mäj något, pojkar?» sa jag. Men då
bar det av med dom efter skidgården.
Tomten i kolarkojan.
Henrik i Krusfallet, o. 60 år, Brattfors 1899:
Ock så var det hemma ett par tomtar, ja det var allt flere 77
stycken. Ock det kom en tocken där liten en in ock studerade
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mce kltar. mcen våls; dce vd, sa bke.-an iivc'enaimcb -n, sa han tog em.-brån a lapa-ta-n, a da yyta
dcen dcer paykan åt a köpa: »jcekvar breend-mce,
§c'ekvar breend-mce!» a da köpa dce i skögan: »du ma
hå sa ght,jdu ma hå sa dt!» si haw,fråga-haman dcen
dcer paykan, va han hata, a da så-han, aLan heta 5 var, a dcbfzi,sa tråd di ång..,4iimtara, at.-an had breentncer.-an skira tak-im, at kebn had brc'en4.
78

ja lag a kika pa et st&l. dcer va dce sa vet4...sat,
sa våt.sat —: sa fötAce va n8 hilk pa mila, sa köpa
de nue) i nåni. ci je4„ja int 43 een MCC at, sa steg
mila i Man liga. a kveelara fet-ja 18v a på,sa ci
tilzt, hcalas-sei feja iga nått o for mila.
fg.-dce va int te måtar 8t teintara. mcen di va yeenståkti di, sip-veekt-ii.

Tomtarna få nya kläder ock bli högfärdiga.
79
di hol-t i en stål eg et tåg; a had di int heestara håfsa 'baht, sa va dce int te måtar, ci di påsa
a påsa a had ångar. a te slitit sa skafa kcen,dem
zi#a kitcbr, fg-di seig-dem sa kaktit sa. mcen da bke
di for fina, sa da gå-di-sce-å.
SO

81

Tomten hämnas på otacksamhet.
a sa va dce epgddj, sii steg pa lön a tråska;
da kam dce en tinntkiiiba t-n mce et kegas ci stågka.
a da sa bpn, atAce va int nigle te stågk fr. a da
sa tålde,: »tög.,ja zfrei-dce ålLja ha drcej-hit, sa blre
dce int nipk ijcerz» . a da drogan ifric-n, sa hant,
bke Utfått.
Tomten är jälpsam.
hår-j, o. 60 år, Kroppa 1900:
vi holas a tev-it pa et steel, ci vi Kid zga
ci nce...dce le pa nåta, sa smal-dce-ta i e tål som et
båskat; a da va dce ti, te jz-sce-dt, a da va dce alt
vånna i kghigan.

LÖSRYCKTA HISTORIER: TOMTAR

57

med kolarn. Men vadledes det var, så blev han ovänner meden, så han tog en brand ock lappade till-en, ock då kyttade
den där pojken ut ock ropade: »Själver brände mäj, Själver
brände mäj!» Ock då ropade det i skogen: »Du må ha så
gott, du må ha så gott!» Se han frågade honom den där pojken, vad han hetade, ock då sa han, att han hetade »Själver»,
ock därför så trodde de andre tomtarna, att han hade bränt
säj själv, när han skulle tala-om, att karin hade bränt-en. .
Jag låg ock kolade på ett ställe. Där var det så vart så 78
att, så vart så att —: så fort det var något hål på milan, så
ropade det mäj i namn. Ock gick jag inte opp ända med ett,
så stod milan i ljusan låge. Ock kvällarna fick jag lov passa
ock stilla över så tidligt, hällers så fick jag ingen nattro för
milan. För det var inte till måtter åt tomtarna. Men de var
tjänstaktiga de, som väckte-n.
Tomtarna få nya kläder ock bli högfärdiga.
De höll till i en stall ock ett tag; ock hade de inte häs- 79
tarna hyfsade riktigt, så var det inte till måtter, ock de passade ock passade ock hade ordningar. Ock till slut så skaffade
karlen dom nya kläder, för de såg dom så riktigt så. Men då
blev de för fina, så då gav de säj av.
Tomten hämnas på otacksamhet.
Ock så var det en gubbe, som stod på logen ock tröskade; 80
ock då kom det en tomtgubbe till-en med ett rågax ock stånkade. Ock då sa -bonden, att det var inte mycket till stånka
för. Ock då sa tomten: »Tog jag ifrån däj allt, jag har dragit hit, så blev det inte mycket igän.» Ock då drog han
ifrån-en, så han blev utfattig.
Tomten är jälpsam.
Har-Jon, o. 60 år, Kroppa 1900:
Vi höllades ock rev ut på ett ställe, ock vi hade ingen koja. 81
Ock när det led på natten, så small det till i en tall som ett
bösskott; ock då var det tid till ge säj dit, ock då var det
allt värme i kolringen.
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Tomten vill ha tyst i gården.
eg-gami.ck giicb ve huinsncks, Brattfors 1900:
ner ya yånt i veestara, salibdja tåmtgiichara. hemspucn-min a jå va fl ut pa slåtåna. a di slög i a
vc'eg. di holas a slog in sigkar i våga om dagan,
da ner vi kam hatat om kv ål, sa fek vi h4,,,,ncer
vi kam ve lön, a&&e deanra i våga, a vi timra, va
dce kuov-veir. a da we,- vi kam m4t-fo..,Zagån,...sa
sik dce i våga, sa vi såg, at strikara våka i veega.
di brucka lig pa lön i slåtåna, men de va iga fr.
yeerga tad-4m, at ho had sii lite-grå glitb i !gryitti ibhov4kftra der.
Tomten mutar med tobak.
a nce,..da ha l'dg i skögan a kålra, sa ha di hat sa
önt ata taka dce-trålt P. a dce va 4n, som had knip,
sa dce va en stia int kika, som han had sa önt
sa han tegt hiag bdt-e. men om mbrån, nrav
vakna, sa lag dce en töbaksniil pet kiåbarv..., for at
han int skutt litag-beit-e.
Tomten förstör gröten.
a dce va 4n, siti skutt kok..414tiji tkm kvekl i
a da va dce non, som påsa i grPta fr-homan, a han
ked licev-iiit4r4tn.
Tomten skämmer bössa.
a båsara ha di fåna for en ståkara tiy! ja had
e sa gr4in b4s:4e va seela nåstii...,ja skot fat m4-a.
?nen sa te ståta sa feja ko`p pa fieeretnara a st
3åsa titny,AZom, 72103)2 di fkgrg cendei. a ja lced bytForsgubben.
Spelar-011e.
kalst4iiyucs:
ha ni int h4t...no afåstikban?
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Tomten vill ha tyst i gården.
En gammal gubbe vid Hundsnäs, Brattfors 1900:
När jag tjänte i Västerrud, så hörde jag tomtgubbarna. Hus- 82
bonden min ock jag var full ute på slåttanden. Ock de slog i
en vägg. De höllades ock slog sinkor i väggen om dagen, ock
då när vi kom hemåt om kvällen, så fick vi höra, när vi kom
vid logen, att det dundrade i väggen, ock vi undrade, vad det
kunde vara. Ock då när, vi kom mitt för ladugården, så slog
det i väggen, så vi såg, att stockarna vickade i väggen. Ock
de brukade ligga på logen i slåttanden, men det var ingen fred.
Ock käringen talde om, att hon hade sett en liten grå gubbe
i fårkätten ibland fåren där.
Tomten mutar med tobak.
Ock när de har legit i skogen ock kolat, så har de haft 83
så ont utav tocket där trolltyg-. Ock det var en, som hade
kojan, så det var en stubbe ini kojan, som han hade så ont
av, så han tänkte hugga bort-en. Men om morgonen, när
han vaknade, så låg det en tobaksrulle på kubben, för att
han inte skulle hugga bort-en.
Tomten förstör gröten.
Ock det var en, som skulle koka gröten om kvällen i härden; 84
ock då var det någon, som pissade i grytan för honom, ock
han lärde häva ut gröten.
Tomten skämmer bössa.
Ock bössorna har de skämt för en stackare ock! Jag hade 85
en så grym bössa: det var sällan någonsin, jag sköt felt medna. Men så till slutet så fick jag krypa på fjäderhanarna ock
sätta bössan under dom, men de flög ändå. Ock jag lärde
byta bort-na.
Forsgubben.
Spelar-011e.
Kallstenius:
Har ni inte hört något av forsgubben?
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mor-beegta, o. 70 år, Rämmen 1898:
net, men spelar-åla l&d-sce te spel
vå-de int
noir i sekekva, beegt-ctut? de va en spe'lmån sa hctftz
sa. han inat-ka a seet-sce ve elrva a pireamp, a haivfa-dn te kamdråt. hag-keov-fråmkrPpans tar fijsr,,
så-an. dce vi/a han;41 int vet-å, at han had lchd ata
fbskiliban, nicen ncer-aw-va sOpan, da tad-an-bm-at.
Forsgubben spelar ock sjunger.
mats-iingsa (MA o. 70 år, Rämmen 1898:
dce va eg-gMb i renisberp, di kåla te Jonas-degdlsa, a haw-va lat kbnstt. di had e kvån-dce-nar,
a han skita dit a målr. a ncer-an had stc'eld kvåna
&nig a skita ga a lekg-s, sa fek-an hfy-sa grån
musik ner i ban, a de va ål saks finUtar.
sme'-p0ar, 76 år, Rämmen 1898:
ja mins, mi m6,4ad-4m, heenas fcitr a mör båd ba.
z krfickla. di had e bctkvån-dcer, a ds vå-cicer
mc_51r, has får a mör. a da vd-dce om nöta,
11Cer,0 sk, sa kam has fcir in te-a a så: »vast,
ska dm fa hor, fåstaban Mar i eltva». a han såg
sa våkat. a ho minas, han såg en sålmvees. mce
si, jo kikaiv-vå-dce:
s,Zipar jg (ej in,
fkidar, cbi: jag ika din,
har jåg ej brlopskirct dar?
kalsteViyucs:
ha hinri4 åkt Ib« ffastikban?

89

hinrifj kriksfåld, o. 60 år, Brattfors 1899:
j6 f8r ål del, va ja deen ha ligft—cLe em-bek, stit
',Anar ifra bOvisbåkan: cicbr ha_aiv-vår, incen nå ha
ya int hit,e pa fiti"7- r. ciceii-jod ba spblta a sås.
ja va alt åta mPlsa a lifda på-n, a Air va alt nick
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Mor Bengta, o. 70 år, Rämmen 1898:
Nej, men Spelar-011e lärde sig till spela av en. Var det inte 86
nord i Sågälven, Bengt du? Det var en spelman så häftig så.
Han måtte gå ock sätta säj vid älven ock plumpa, ock han
fick-en till kamrat. Han kom framkrypandes ur forsen, sa
han. Det ville han full inte veta av, att han hade lärt utav
forsgubben, men när han var supen, då talde han om-et.
Forsgubben spelar ock sjunger.
Matts Andersson (Hök), o. 70 år, Rämmen 1898:
Det var en gubbe i Rämsbärget, de kallade till Jonas Da- 87
nielsson, ock han var litet konstig. De hade en kvarn där
nord, ock han skulle dit ock mala. Ock när han hade ställt
kvarnen i ordning ock skulle gå ock lägga säj, så fick han höra
så grann musik ner i bäcken, ock det var alla slags finheter.
Smed-Petter, 76 år, Rämmen 1898:
Jag minns, min mor talde om, hännes far ock mor bodde 88
bort i Skärfjällen. De hade en bäckkvarn där, ock de var
där ock mol, hännes far ock mor. Ock då var det om natten,
när hon sov, så kom hännes far in till-na ock sa: »Var tyst,
ska du få höra,. forsgubben sjunger i älven.» Ock han sang
så vackert. Ock hon minnades, han sang en salmvärs. [Ge] mäj
se, jo tocken var det:
»0 Härre, slipper jag ej in,
o Fader, är jag icke din,
har jag ej bröllopskläder?»
Kallstenius:
Har Henrik aldrig hört forsgubben?
Henrik i Krusfallet, o. 60 år, Brattfors 1899:
Jo för all del, vad jag den har hört. Det är en bäck, som 89
rinner ifrån Bövelsbacken: där har han varit, men nu har jag
inte hört-en på flere år. Den gjorde både spelte ock sang.
Jag var allt ute mycket ock lydde på-n, ock far var allt med
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eiga lg d p-n. han ha-sa grån Veta den dcb-sa,
men te fa hcbt p-n dce Ok inta. dce ha alt fas
mr våt får i tin.
Näcken.

sm6p«dr, 76 år, Rämmen 1898:
va kan nc'ekarv-vår fo-sZå?
kalståiijius:
ja han ce f ata sånza såga som fåsgihban.
90

små-påtar:
cice har, hag-karv-vå-dce. de ska ja tak-åm
får-an.
ja vå-fl en fiti
eir. da va de em-påyk vcestar
zfra gråmlicerja. han l&st fe prcbsk da. jonas-ösa
hbta-an. di va a låga-se. di jek vål. mceii-jå
jek int vål, for ja va flor 6, mceii-ja, va m6-dem.
de va en stö-s,tån zwve låna, a el-ce gnånt, sa båk
sgs leigt låt. da sic ud di lk-see. ja sag-pd ja,
for ja trbd rnce int i. han, sw-va zfra gråmbc'erja,
fek larcbra a sa snar cen di Omar, a han la-sce
framstalip, for-ag-ktun sim. a ja tykt,-crce keim
ctri som et lita bån,-s,orv-va nåk, a fek tåg i Mom
p-n. a haw-fek Ort c5p hdiva, tuta dce drog-4
m sprag håm eta-får, a haw-fek-tut åka a fek
tåg i e lita grcin a trced indinar-håman a fek åpan, mcen da va an 0. a ja fr.dga di ånar pelykara, om di sdg no Nr,. mcen di sag intim, mcen
jå sdg-ai-ja.

91

mcem-miw-fårbro, skögvåktiin,...tad-åm, at ncer hawva en lik brillor a leig ceta-Shldna, sa tgkt-an, at
-die Uni et lat bårKåk, a ham-bke sa rc'ed, sa hån
språg.
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ock ock lydde på-n. Han har så grann läta den där så, men
till få rätt på-n det gick inte. Det har allt funnits något
vart förr i tiden.

Näcken.
Smed-Petter, 76 år, Rämmen 1898:
Vad kan näcken vara för slag?
Kallstenius:
Ja han är väl utav samma slaget som forsgubben.
Smed-Petter:
Det händer, han kan vara det. Det skall jag tala om 90
för-en.
Jag var full en sju åtta år. Då var det en pojk väster
ifrån Granbärget. Han läste för prästen då. Jonas Olsson
hetade han. De var ock lögade säj. De gick vall. Men jag
gick inte vall, för jag var för ung, men jag var med dom.
Det var en stor sten invid landet, ock det är grunt, så bottnen syns långt ut. Då skulle de löga säj. Jag såg på jag,
för jag trodde mäj inte i. Han, som var ifrån Granbärget,
fick kläderna av säj snällare än de andra, ock han la säj
framstupa, för han kunde simma. Ock jag tyckte, det kom
ända som ett litet barn, som var naket, ock fick tag i huvet
på-n. Ock han fick aldrig opp huvet, utan det drog av
med-en.
Ock vi sprang hem efter far, ock han fick ut ekan ock
fick tag i en liten gran ock trädde inunder honom ock fick
opp-en, men då var han död. Ock jag frågade de andre pojkarna, om de såg något barn, men de såg inte något, men
jag såg-et jag.
Men min farbror, skogvaktarn, talde om, att när han var 91
en liten kulter ock låg efter sjölandet, så tyckte han, att det
kom ett litet barn, naket, ock han blev så rädd, så han
sprang.
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Spökeri, gengångare ock varsel.
Gasten.

sme-pUar, 76 år, Rämmen 1898:
92

ya ha vem itct far byr z min dåga-,,ska ya sd2
hebrkc'erån.
mceii-ja va fict fao, stv„va vår cen
by4r/ 4g. ha hckrkchrån hot-tås, em gåstn?' dce
fkåtra ni et 5in i vcbra, a han skak ctn, som et
--bår, men maav-f4,4ad-åna, dce va en dåns a sk nfogdin,
påykån di skip. a da kam gåstn. mcen han-g6gsce em Una pa mör, mcen ho b4-n: »drå a rek!» a da
firog-an-4p a hov n& haft ståltåka.

93

a ja mins fl, valas-ctce va mce On, p4ykan min.
dce va pa dc'en tf n, han hel-pa a fria pa årtu-s,ta
sattnffin. a da vå-dce en dåg, som han skal Man vien,
eva-On, a mö-s,a 4t-mce: »dia lcer f 01 tåt mce eka,
sa p4ykan ta-se h&a.» fe-dce va pa veirkantn, sat
jån)„va iipan i straan etar bbfec'ekva. ya va mat sin
te res, far isn, va thskar. r&sap, dce vå, sa hitita
des zfra åna-Olåna. ya skoviåt "doa. a ja hbyta
mck, mcen dce svåra int. ja timra, va dce kuov-vår,
mceii-ja ga-mes fisivar fe-4e sa-cnar. rdsan dce vå,
sa hbyta dce afra ana-s,ia. da for ja åar vdn.
ja, ja heyta-t6 et tåg M. ya han svåra 1~3 tavve
låna. nacefi-ya sg igarv,,fåst-die ant va m4t. ja da
ropa-ja-M vc'en. »Uj», sa dce ings,t tavve åra peimce, a ja fek tåg i en te'rkvist; mcen dce va intne
te Ae. a ja freiga: »ce dce daå, jan?» mcen dce
svåra intne. a da tctii--ja: »dce gar a spgar hcer,
ja pr-mes Untat. a da va dce c'etar-mce a röpa a
hbyta. a ncer„a kam-hån, sa så ja et m6-:»-4ut ska
fa si, at p4yky-keimar pa isn a ligar-i.» a pa
rån sa keimar påykam-pa fsij, fe-dce hadv „frbsi pa
nåta. va vå tedo fasa? gåstn vå-dce tad.
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Spökeri, gengångare ock varsel.
Gasten.
Smed-Petter, 76 år, Rämmen 1898:
Jag har varit ute för björn i mina dagar, skall jag säja 92
bärrkarlarna, men jag var ute för något, som var värrare än
björn ock. Har härrkarlarna hört talas om gasten? Det
fiattrade som ett skinn i vädret, ock han skrek ända som ett
barn. Men min far talde om, det var en dans i Sundsjögården,
ock pojkarna de söp. Ock då kom gasten; men han slog säj
om benen på mor, men hon bad-en: »Drag ock ryk!» ock
då flög han opp ock hov ner halva stalltaket.
Ock jag minns full, vadledes det var med Jan, pojken min. 93
Det var på den tiden, han höll på ock friade på andra sidan
Sundsjön. Ock då var det en dag, som han skulle hem igän
över sjön, ock mor sa åt mäj: »Du lär full ut med ekan,
så pojken tar säj hem.» För det var på vårkanten, så att
sjön var öppen i streken efter Bosjöälven. Jag var inte sen
till resa, för isen var osäker. Rätt som det var, så hojtade
det ifrån andra sjölandet. Jag sköv ut ekan. Ock jag hojtade med, men det svarade inte. Ja,g undrade, vad det kunde
vara, men jag gav mäj full över för till se efter. Rättsom
det var, så hojtade det ifrån andra sidan. Då for jag över
igän. Ja, jag hojtade till ett tag till. Ja han svarade innerst
invid landet. Men jag såg ingen, fast det inte var mörkt.
Ja då ropade jag till igän. »Hoj!» sa det innerst invid örat
på mäj, ock jag fick tag i en torrkvist, men det var inte något till slå. Ock jag frågade: »Är det du Jan?» Men det
svarade inte något. Ock då tänkte jag: »Det går ock spökar
här, jag ger mäj hemåt.» Ock då var det efter mäj ock ropade
ock hojtade. Ock när jag kom hen', så sa jag åt mor: »Du
ska få se, att pojken kommer på isen ock ligger i.» Ock på
morgonen så kommer pojken på isen, för det hade frusit på
natten. Vad var tocket för slag? Gasten var det inte.
5-34231.
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94

nce,) gåsk halv-va anMs hån. de va nor ja va
lik. ya skita gaitit a tg, for da likjd,-elce r6pa.
a da r6pa-d: »får!« a da iiinra, va de va. ya
tad-åm-at for får. »d-ce gåsk», $å-n. da jéi han
låt. da r6pa-dce: »kam hit!» — »nce, kam hit24!»
sa får. mcen da keim-an a skrefra een snz et-bår,
»nced nil4 lcer vi in, fo-Aia kan-am-bh fålar, cen
ncer-an rev-ne-s,tältaka»„sa får. a han sag-t som
et fOgin mce ränzein hctgano.
han tad-Onz, at-dce va e pig, si jod-ei me et
i On. a di hd fart gåsk för. di sc'ejar, at
-don der gåstj ska får a lev sa lcte, som don der
mdnisa ska var fora te fa Uv.

Finnen ock Skam.

nödits-gy'star, Gåsborn 1898:
95

cl-ce fl itivest, valas-clke va mce råa. mon at skånt
fåns a hag-kam-freon, do va-ya. do va en hopar
fitigiiilp-,-gom låg om nåta hem nr ek. di kam ifra
stån, a di dcer finäiv-va fl sOpan. a da va de eg.sow-våkna pa nåta a skrek: »dc'elp, c'evika
jOlp, c'evika klå!» — »va ce do ind-dce?» så-di. —
»ja ha p6tat sa miisi, nu& tår-an mod!» skrek-an..
dce va skåm, han såg, fos,eis.

Det spökar.

kalstgidlits:
nor ha va utt a kika, sag-cov-fl ra iblrån?
anitscanics,a hk, o. 70 år, Rämmen 1898:
96

nak såg fl då a hd-ro-v, mon d-ce int„got
te vet, va do vå. men dce va eg-Hr hce-vcbstar,
da do va her op i gr4mbes,h4yda. a nor-ni-Ull-a,.
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Nej gasten han var annledes han. Det var, när jag var 94
liten. Jag skulle gå ut ock lyda, för jag hörde, det ropade.
Ock då ropade det: »Far!» Ock jag undrade, vad det var.
Jag talde om-et för far. Det är gasten, sa han. Då gick
han ut. Då ropade det: »Kom hit!» — »Nej, kom hit du!»
sa far. Men då kom han ock skrålade ända som ett barn.
»Nej nu lär vi in, för nu kan han bli farligare, än när han
rev ner stalltaket», sa far. Ock han såg ut som ett förskinn
Med remmarna hängandes.
Han talde om, att det var en piga, som gjorde av med ett
barn i sjön. Ock de hörde aldrig gasten förr. De säger, att
den där gasten ska fara ock leva så länge, som den där
människan ska vara förordnad till få leva.

Finnen ock Skam.
Norders syster, Gåsborn 1898:
Det är full ovisst, vadledes det var med rån. Men att Skam 95
fanns ock han kom fram, det vet jag. Det var en hoper finngubbar, som låg om natten hemma när oss. De kom ifrån
staden, ock de där finnarna var full supna. Ock då var det
en gubbe, som vaknade på natten ock skrek: »Jälp, ävike Bud!
Jälp, ävike Kud!» — »Vad är det med däj?» sa de. — »Jag
har potat så mycket, nu tar han mäj!» skrek han. Det var
Skam, han såg, förstås.

Det spökar.
Kallstenius:
När Hök var ute ock kolade, såg han full rån ibland?
Anders Andersson Hök, o. 70 år, Itämmen. 1898:
Nock såg full jag ock hörde något vart, men det är inte 96
gott till veta, vad det var. Men det var en karl här väster,
ja det var här opp i Granbärgshöjden. Ock när han kolade,
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sa kim dce 61, a lceta-cip kiNdera a b-red-119246k
scU-sce pa trsk a tög-fram knv a skar-å-sce
håva, sa dce kitara tivar-hinnan a ugnar ktiVsalia.
ham-bh rc'ed a sprag-116mat ifra (Ut thöpa. a da
va dce en ån-en, som ga-sce dit. a da låg dce dcer
luka a lipa 64 ve milfök. »mce,ga ska fctral
covfc'ekta mce fi dce ja», så-n a tög aha — mon da
va dw int» te sZ6.

97

98

99

anus-gMlgren, 76 år, Pärsbärg, Färnebo, 1899:
ja va en litn„ Wik a såt pa eg-kgrb6k, a da va
dce en lik vckstig war btitig,.a kc'esni dce vå, sa
kim eke no svar bfslffl, a dce va sv& a vit a bkctp,ka
i-at som sälk. a ja tröd, at-dce va e möstar, ja
håd, som skial skrctin mw a had kasti no j'agk
isivy-sce.a ya tOta-mce fl i vcbg h6Inat. a da had
di grann, e gr4p vwmta figån, a yc'emt-dce kam
te gröpa, sa tvågåp-dce ner. a ya trå d, at ho
yeondv -sce, sa ja jéi a tita-ar, a da vå-dce
intno.
hinrib• i kri'Asfala, o. 60 år, Brattfors 1899:
de va 6n, sir, heta nils-ösa. haw-va hårasdömara. a da lag-an a kidra. a da kam dce eg-gMba
in ffi-n, a clierv-va sa smål sa, a d&rv-våks a be sa
gyils, sa han trcegd-?4t-ti mr kM2a. a han (At som
tåsan a h6mat a sZ6g pa ftsinstra. a seena trod-ansce
yav6lsmöra, 78 år, Nordmarken 1899:
ja vå ncer mapstg-norks i vintas,, a ya skita vakt
hMsa, nice di rest-buit, a ja låg ig-o:ka. da skita
klnydera sta 6p, fo-dt had Vromar i pilcskanign,
sa di int skucl fras. a da hösta dce sa fr6st in i
dce skal var e las mci& mceii-ja
lag fl int stil, tuta g-yta-6p a tcend låmpa, fo-ja
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så kom det en [karl] ock lättade opp kojdörren ock trädde
in foten ock satte säj på tröskeln ock tog fram kniven ock
skar av säj huvet, så det kullrade över honom ock inunder
kojsnet. Ock han blev rädd ock sprang hemåt ifrån allt ihopa.
Ock då var det en annan en, som gav säj dit. Ock då låg
det där huvudet ock lipade åt-en vid milfoten. »Men jag
ska djävuln anfäkta mäj ge däj jag», sa han ock tog yxen
— men då var det inte något till slå.
Anders Gullgren, 76 år, Pärsberg, Färnebo, 1899:
Jag var en liten tullik ock satt på en kolbotten, ock då var 97
det en liten vägstig över bottnen. Ock rättsom det var, så
kom det något över bottnen, ock det var svart ock vitt ock
blänkade i-et som silke. Ock jag trodde, att det var en
moster, jag hade, som skulle skrämma mäj ock hade kastit
något skynke över säj. Ock jag totade mäj full i väg hemåt.
Ock då hade de gråvit en grop ijämter skidgården, ock jämt
det kom till gropen, så tvärslapp det ner. Ock jag trodde,
att hon gömde säj, så jag gick ock tittade efter, ock då var
det inte något.
Henrik i Krusfallet, o. 60 år, Brattfors 1899:
Det var en, som hetade Nils Olsson. Han var häradsdom- 98
mare. Ock då låg han ock kolade. Ock då kom det en
gubbe in till-en, ock den var så smal så, ock den vax ock
blev så tjock, så han trängde ut-en ur kojan. Ock han ut
som tusan ock hemåt ock slog på fönstren. Ock sännan
trodde han säj inte dit.
Juvels-moran, 78 år, Nordmarken 1899:
Jag var när magister Noréns i vinters ock skulle vakta 99
huset, medan de reste bort, ock jag låg i köket. Då skulle
kammardörren stå oppe, för de hade blommor i kökskammarn,
så de inte skulle frysa. Ock då hostade det så friskt inne i
kammarn, som det skulle vara en levandes människa. Men
jag låg full inte still, utan kyttade opp ock tände lampan,
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tpkt alt,-die va far tiskht i dcen dce-snir bp &niga,
kaiv-vbt.
anar kved sa basa fl tåt lampa, mceiLya sv
int, far ya va intne smnz. mcen da tpki-ya, dce
va i pbka, a da snpt-de scey sa hifit-sa. mcedc bp
tend lämpa si ei-yuis. sina fek fl lämpa brin
häkv nåta. mcen clåtra norbns skucl hg i yaskinzun,
kam-Um, mien ho brka int, tuta ho yek-iåt
g..bka.
Gengångare.
100

dce va e yctrg sp,i ellri hal fr, utta ho ,ek-c,
for-o had pctnigar ytsimd. dce va hce-sår i gnicva.
d-ce Ming, far ya va pa nin dra. a gietban haiv-va
ila mcb fu-dcen dcer ycbra: ho kam-in a inha-n
bira, a dce sPnas cetar hel håna pei-a.

101

anas--kiitnas-yckrga yek fl4g On. dcbn månar-a
yek em d4gan. da va et stän a had måra, a dötra
— ho va yift — ho yek Mrat a skal scet-pa e Okcepii.drgrkt. bsanian;-vei-o. a dce låsa a ta. intne
8.4-o; en ho lcest fl vckga yek hbinat. a da sa-o
et öeän, at-di sktul ga a si-ar yökcepgkgrPta: ho.
tröd-sce int.

102

jan-svdnsa, o. 60 år, Skoggårdarna, Färnebo, 1899:
a en hchicllsa ska ya ta'-im. dce va trb vbkar
ceta-sum far-mim-va begräva, sa kam-an hbm. a dce
va sa kl« a clicha va ppm. a ja kam-in nice et
vbfag, a da kam-an &tar a vila ta mcey a han. mcen
da kiickfi-ya hc'enara takan-hcbr a. yek-an
a da yek-an-tåt, s jd yek4tar. a ncer-ag-kain ner
pa pktiy,Ma, sa sZog-an ikda-se. a ner ya tita
casa va-am-bett. a da yeb.-ya at-bcja, a da håg
kiihrkkckra dir, fast-an had dum pa-sce.

LÖSRYCKTA HISTORIER: GENGÅNGARE .

71

för jag tyckte allt, det var för ödsligt i den där stora byggningen, kan veta.
Andre kvällen så blåste jag full ut lampan, men jag sov
inte, för jag var inte något sömnig. Men då tyckte jag, det
var i köket, ock då snytte det säj så hårt så. Men jag opp
ock tände lampan som ett ljus. Sännan fick full lampan
brinna halva natten. Men dottern Noréns skulle ligga i kökskammarn, när de kom hem, men hon orkade inte, utan hon
gick ut i köket.
Gengångare.
Det var en käring, som aldrig höll fred, utan hon gick 100
igän, för hon hade pänningar gömda. Det var här söder i
gruvan. Ock det är sanning, för jag var på nionde året.
Ock gubben han var illa med för den där käringen: hon kom
in ock nöp-en i låret, ock det synades efter hela handen på-na.
Anders-Gunnars-käringen gick full ock igän. Den menar 101
jag gick om dagen. De var åt staden ock hade märren, ock
dottern — hon var gift — hon gick söderåt ock skulle sätta
på en jordäppelgryta. Ensamtnen var hon. Ock det tassade
ock tassade. Inte något såg hon; än hon läste full igän ock
gick hemåt. Ock då sa hon åt ungarna, att de skulle gå ock
se efter jordäppelgrytan: hon trodde säj inte.
Jan Svensson, o. 60 år, Skog,gårdarna, Färnebo, 1899:
Ock en händelse skall jag tala om. Det var tre veckor 102
efter som far min var begravad, så kom han hem. Ock det
var så klart, ock dörren var öppen. Ock jag kom in med ett
vedfång, ock då kom han efter ock ville ta mäj i hand. Men
då knäppte jag händerna tocken här ock gick inåt kinningen.
Ock då gick han ut, ock jag gick efter. Ock när han kom
ner på plöjseln, så slog han ikull säj. Ock när jag tittade
efter, så var han borta. Ock då gick jag åt boden, ock då
hang kolarkläderna där, fast han hade dom på säj.
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Varsel.

mor-bctgta, o. 70 år, Rämmen 1898:
ya dt, vcir geie patron n6ra skal kam-hhni, sa åkt
103
tce fr-h4man, a dce dittnra sa obegriph.
cick-te et tåg, nor vi sat i 9-4kspisly,, sa tog 7'194pzetn0 te spel, a do va sa våkut. a vi si 66,
vi tog te dåns, a vi had sa rit. da va do non,
sm $i: »vi lcer f si-ar, vem dce ce sm spelar», 69r
vi tr6d, do va non ata h&rkOran. mcen ner vi
skutl si-tar, vem sm spela, sa v6-de gan. mon
ncer vi ya, sa spälkice iy&n.
104

nce,,n6ra-mjrmanA.,va i vctkmåkta, sa had,an en
drc'eg, sem...an had te ga a ge pa trdtma, nce_di yek
ifra tråskvc'erka. a do bl di pei mce en hel ~ar.
schia pet htisk et tig sa biswict dce te ge pa trdtnict,
ya ya ska int see2 va mete fintar, a de cldtnra, sa
ydka 8Mb-n mcen da be di ferv6n, sa di lced
mo te go pa trdtma. fn.,di va rchl.

105

dce va fl enkf&stman, si stog i brpghiicsa, ya dce
gåmuk brP ghtitsa, sny, ce rem må., a hank.vctnta pa at
skutl lctg-sce iy4ka, for,anA,fria dor. a da kam
di lens mce en stör 6ks a gåkta, mcen-an st6g-dcer.
nce,..di had gett, sa repa...ank.vårw,ft4te si-cttar,
valas...die vi. a da vå-dce intne.

106

lovis-hlgren a yå ya kkaka é pet nåta a sktal
brp g. a da
»ffisit,crce liti!» — »vafm,dc'e?» sa
yå.
»ja dce tgrar...a int 6ni, fr ten no-dce hrp», så-o. sa så„o: »sig ditt int-dien dcekfcarct?»
— »neep, sa yi. men ho sig-a ho.

hinri z kritsfcila, o. 60 år, Brattfors 1899:
107
mcefi.,ya va ent-pc5yk, da va int,dcen hce...r4a lånsvc'egan. a yc'emt sm ja bin?, te deg-getmka lånsvgan,
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Varsel.
Mor Bengta, o. 70 år, Rämmen 1898:
Jag vet, var gång patron Nore skulle hem, så åkte det för 103
honom, ock det dundrade så obegripligt.
Ock därtill ett tag, när vi satt i köksspisen, så tog fortepianot till spela, ock det var så vackert. Ock vi, som unga
var, vi tog till dansa, ock vi hade så roligt. Då var det någon, som sa: »Vi lär full se efter, vem det är som spelar»,
för vi trodde, det var någon utav härrkarlarna. Men när vi
skulle se efter, vem som spelade, så var det ingen. Men när
vi gick, så spelte det igän.
När Nore Myhrman var i välmakten, så hade han en dräng, 104
som han hade till gå ock slå på trumma, när de gick ifrån
tröskvärket. Ock det höll de på med en hel sommar. Ock
sännan på hösten ett tag så började det till slå på trumma,
ja jag ska inte säga vad många timmar, ock det dundrade,
så jorden skalv. Men då blev de förvon, så de lärde sluta
med till slå på trumma. För de var rädda.
Det var full en fästman, som stod i brygghuset, ja det 105
gamla brygghuset som är rivet nu, ock han väntade på att
de skulle lägga säj i köket, för han friade där. Ock då kom
de ledandes med en stor oxe ock slaktade, medan han stod
där. Ock när de hade gått, så repade han värme för till se
efter, vadledes det var. Ock då var det inte något.
Lovis Edgren ock jag gick klockan ett på natten ock skulle 106
brygga. Ock då sa hon: »Flytta däj litet!» — »Vadför
det?» sa jag. »Ja det talar jag inte om, förr än när det lider på», sa hon. Sännan sa hon: »Såg du inte den där likfärden?» — »Nej», sa jag. Men hon såg-na hon.
Henrik i Krusfallet, o. 60 år, Brattfors 1898:
Medan jag var en pojk, då var inte den här nye lands- 107
vägen. Ock jämt som jag kom till den gamle landsvägen, så
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sa kam do en st6-14,kprosc'es a masa i-vckg ep et
håyda. mceiLya bkö int no ',del for en &bröt.
108

vi va a kev-åt sor i lusiyda et tåg. da håd ya
sphka. föst va de som erv...f&s,keik, a che breeka
had ål keb. a sdniAke dce Ost a sena borya dce
a &Uni-a a fåta a bcer-ig.,ka. a da skittl ya tita-åt,
for ya tiegta, di ånra kamaråtara hada kam dit. men
da va dce bitne, a ya ket vcen döna, a liktånt vådce. a do ce alt sa verkht, som ya sötar ktr.
Trolleri.

Varulvar.
petar-bdt, 87 år, Saxån, Färnebo, 1899:
109
dce va en stryjkasem stceld-öin et hölt jeesbesidg,
saLcri be våryar. mcen di had fl int fat noa ding
pa dd, om dce int had vor 6i, som had sköt ön:
a da hacLumpei-sce e fi4trb.2 utnar ha. di kåla
derv.,vitvåriar.

kalstöiVuts:
va di vit...cra?
petar-bca:
nt, di va vita. di kala dow..,vitvårpr, fo,..ch va
vita.
Kusgubben.
110

mor-bdgta, o. 70 år, Rämmen 1898:
kgtsgtitban hagAittn trål han. hamAke då a skial
begråvas. a nce...di kam hut-t te ndsiltdioi, sa va
&Ask tröt, a tin l, fo-ch skita rig såma. a ålstarbka stog pa pirktråpa a vdnta. a da yek ålstarbka
dit a strök mce gyipan ova-yistlaa, a sa yök hiesk,
sa di kiun knåft
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kom det en stor likprocess ock marschade i väg opp åt Höjden.
Men jag blev inte något rädd förr än efteråt.
Vi var ock rev ut söder i Höjden ett tag. Då hörde jag 108
spöken. Först var det som en fårskock, ock det bräkade ock
hade alla läten. Ock sen blev det tyst. Ock sännan började
det dundra ock fata ock bära in kol. Ock då skulle jag titta
ut, för jag tänkte, de andre kamraterna hade kommit dit.
Men då var det inte något, ock jag läte igän dörren, ock likadant var det. Ock det är allt så värkligt, som jag sitter här.

Trolleri.
Petter Bäck, 87 år, Saxån, Färnebo, 1899:
Det var en strykare, som ställde om ett helt gästbudslag, 109
så att de blev vargar. Men de hade full inte fått någon
ordning på det, om det inte hade varit en, som hade skjutit
en: ock då hade han på säj en ulltröja under huden. De
kallade dom vittvargar.
Kallstenius:
Var de vita då?
Petter Bäck:
Nej, de var vittade. De kallade dom vittvargar, för de var
vittade.
Kus-gubben.
Mor Bengta, o. 70 år, Rämmen 1898:
Kusgubben han kunde trolla han. Han blev död ock skulle 110
begravas. Ock när de kom hit ut till Näsudden, så var hästen
trött, ock tiden led, för de skulle ringa samman. Ock Alsterblad stod på. kyrktrappan ock väntade. Ock då gick Alsterblad dit ock strök med käppen över kistlocket, ock sännan
gick hästen, så de kunde knappt hålla-n.
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Lars-Lovisa.
del-dna, o. 70 år, Älvsjöhyttan, Gåsborn, 1889:
111
lås-Zovisa ho kam alt. faner ya jOnt dräskhdyda, sa va dce en drev, sn?...va i vu...terpa a skat
ner et,de ne'clar. a di hael"...se:pi d,sa ham-va alt
ful. a da keim...an i em-båt, a deAula han eutfeir
a kam-Hr me Vara iem,bc'ele.,ctcer, a da svor...anM. a dce fåstna pei-heman, sa hankfa en takaivk.
vcerk
ål firn pet bg hcbnara. a da sa di tjt- 2,
at han sktul ga te lovisa. a da tad...0-4,1)46-n ålt
thöpa: duk va shpan», så-ho, »a tutla tuffer em...båk»,
så-ho, »a kam nice henara a em...bc'els, a da sv6Aite»,
så-ho. men da laga-ho-M e smsby 44, a da blPe...am-brå två&
112

Skiller-Ingrid.
mcen dce fåns hissen
ve grctsastz, di kala tedce va é, sem,,va yetldnda. da va alt
som kiun tak-bm.f6k4em. em dt kam ifret vchds,
dn, sa klan ho tak-ånk.f4.4em, valas.Atce sag-Mt,.
tteci böd.

Den nyfikna flickan.
jaglicfar, o. 70 år, Nordmarken 1890:
113
de va e yckrg, sny.,fik en taken dcer Isk,...sfie ho
skucl kök a d' t, fa..4e ba kkök. a ho had e lita
sii skutl tit-Oar påna, ner ho va det. a ho
sa 4t-a, at ho int skal fa tit i påna. mcen dceOM-a, a stak figur i a sk'ka p-n. a neryeerga
tad-o-åne fr-a, va köa had
kv, at hcouxa, röst. vaga, dm ha vor z påna»,
sa gytrga.
Bus-Karin ock Bus-Stina:
erk-sa, o. 65 år, Nordmarken 1898:
114
dce va hidstruk a k,„sem kam zfra Köra te bites•kårt fe te fa tebåka pc'ega. sa berPkta va hö. de va.
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Lars-Lovisa.
Dott-Anna, o. 70 år, Älvsjöhyttan, Gåsborn, 1899:
Lars-Lovisa hon kunde allt. För när jag tjänte i Dresk- 111
höjden, så var det en dräng, som var i övre torpet ock skulle
ner åt det nedre. Ock de hade supit där, så han var allt
full. Ock då kom han i en backe, ock där tullade han utför
ock kom ner med händerna i en bäck där, ock då svor han
till. Ock det fastnade på honom, så han fick en tocken värk
i alla fingrarna på bägge händerna. Ock då sa de åt-en, att
han skulle gå till Lovisa. Ock då talde hon om för-en allt
ihopa: »Du var supen», sa hon, »ock tullade utför en backe»,
sa hon, »ock kom med händerna i en bäck, ock då svor du»,
sa hon. Men då lagade hon till en smörja åt-en, ock då blev
han bra tvärt.
Skiller-Ingrid.
Men det fanns långesen en [kvinna] vid Gräsåsen, de kal- 112
lade till Skiller-Ingrid. Det var en, som var gällande. Det
var allt en, som kunde tala om för dom. Om de kom ifrån
världens ände, så kunde hon tala om för dom, vadledes det
såg ut, där de bodde.
Den nyfikna flickan.
Jan Guffar, o. 70 år, Nordmarken 1899:
Det var en käring, som fick en tocken där ört, som hon 113
skulle koka ock äta för till bli klok. Ock hon hade en liten
flicka, som skulle titta efter pannan, när hon var ute. Ock
hon sa åt-na, att hon inte skulle få titta i pannan. Men det
gjorde hon, ock stack fingern i ock slickade på-n. Ock när
käringen kom in, talde hon om för-na, vad kon hade för en
kalv, att han var rosig. »Jaså, du har varit i pannan», sa
käringen.
Bus-Karin ock Bus-Stina.
Erik Ersson, o. 65 år, Nordmarken 1898:
Det var hustru ock karl, som kom ifrån Nora till Bus-Karin 114
för till få tillbaka pängar. Så beryktad var hon. Det var ett
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et tåg sn,i, Utmana 4g va hr, a hå a Mil had tcey
kr ifra et fOrk. a da skita di ga mc-dom te
örmbekan. da borya di der bceg-ydrgara
a skutt ga a bdkan. »a yd-nz», sa di, »int kan ni
std her a si-p, ner vi tar-os.» a da yek-cti
ddna, som di had tey kkdra ifrå. a da ga yctrara
scey i bcklean a trbla der.
Den trollkunnige dalkarin.
115

fr i vci?ra ha di alt kiwi trål. kaiv-vd,-ctce kam
en dåkkcer a stånt me skra ve håla a 'ek-ep
varma-sej. da kam dce é a skial t4-no ata låsa.
ydvl awfdkt, fek han int std-dce,,-4e dåkk'en kamn6r.
Byggmästar-Pär ock Byggmästar-Jan.

nådas-sfj star, Gåsborn 1898:
116
de va en trOglik12, by' gincesta-pc'e„-s,em sa et nödy:
»ce dm int rc'ed, nce-dm ligar ve ygoisas-bc'ea, at skåm
hela-rda ska kam e:t-ctce?»
»nd», sa nödy:
»den rc'et kan leesa set fådarvdr,
han rcedas vasky,)-fc_in hcelg-Mlan.»
ya haii-yek fl tebäkm oLysinsgs.,m):1 em kvid. a
em nåta sa kam-de-in et pa,tye fin friang-g-n
kn'tja, sa-an. »dce va n bkmcesta-pck-,,som stcelt
-dem pi-mce», så-an.
ok-Onsa, Lesjöfors, lammen, 1898:
117
de hcent /knogar dc.,s,cen, de va e fing-c'erg he,
-n6-,-sem heta påsa-da-stzna; di sa, ho ban tr.
ho bruka sceb krätzur i ftlipstå. da ktim-o pa lånsvcbgan breve On lågan. da va dce tv, sew-va tut a
fiska, di heta bpgmcesta-pcer a bpgmcesta-y4n. ho
kam mce kre'Ner, a ho yek fr foseis, a di yek dtar.
da sa den en et-den åna,:-»de var alt reAt te stcel-
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som Bus-Stina ock var här, ock hon ock Karin hade tagit kläder ifrån ett folk. Ock då skulle de gå med dom till
Ormbäcken. Då började de där bägge käringarna ta av sig
ock skulle gå i bäcken. »Å kära ni», sa de, »inte kan ni stå
här ock se på, när vi tar av oss.» Ock då gick de dännan,
som de hade tagit kläderna ifrån. Ock då gav käringarna säj
i bäcken ock trollade där.
tag

D.en trollkunnige dalkarin.
Förr i världen har de allt kunnat trolla. Kan veta, det kom 115
en dalkarl ock stante med skrinden vid hyttan ock gick opp
ock värmade sig. Då kom det en ock skulle ta något utav
lasset. Ock djävel anfäkta, fick han inte stå där, till dalkarin
kom ner!
Byggmästa,r-Pär ock Byggmästar-Jan.
Norders syster, Gåsborn 1898:
Det var en trollgubbe, Byggmästar-Pär, som sa åt Norder: 116
»Är du inte rädd, när du ligger vid Jöns' bärg, att skam
häller rån ska komma åt dig?» — »Nej», sa Norder:
»Den rätt kan läsa sitt fadervår,
han rädes varken fan häller trollen!»
Ja han gick full tillbakars åt Jöns' bärg om kvällen. Ock
om natten så kom det in ett par tre fina fröknar till-en i
kojan, sa han. »Det var full Byggmästar-Pär, som ställte
dom på mäj», sa han.
Olov Jansson, Lesjöfors, Rämmen, 1898:
Det hände för några år sen, det var en finnkäring här 117
nord, som heta,de Passa-Anna-Stina; de sa, hon kunde trolla.
Hon brukade sälja kreatur i Filipstad. Då kom hon på landsvägen bredvid sjön Laggen. Då var det två, som var ute ock
fiskade, de hette Byggmästar-Pär ock Byggmästar-Jan. Hon
kom med kreatur, ock hon gick före förstås, ock de gick efter.
Då sa den ene åt den andre: »Det vore allt roligt till ställa

80

KALLSTENIUS, HISTORIER FRÅN VÄRMLANDS BÄRGSLAG.

me krbtuira, sa ho int fa-dem mcb-se.» fe-si di
kan trål 4g. ya våtas-di &na, sa kezm kråttara et
vånszt hål, a ho hål-pa bh bt mck-dem. mcen våtas
vå, sa fik-o dem alt mc'e-se, a da kam dce 4p
en stårm, sa di hel-pa bh båt. a ycbmt åka kam te
låna, sa sko. så-pas kiitn-o, påsa-åna-stzna.
118

a da yek
dce va en dåkkc'e-,-sem had måst?, pdnigar,
-an te bpgincesta-p/r a skutt fa råda pa va-di fåns.
»dce ska dia fa våt i kv&r», sa pcbr; »ja ska tåk ve
etkv skåm.» a da siejar-an
i: »ma ska dat
ga fr et småa, a ncer-a ta-te tet-,-$a ska dia svår.»
ja haii-jek fl dit. a pcb-4ok-te fråg, var pcknagån
vå, a da svåra dcen anar. men clKikkcbr, va int-chitinar, cen han tita-ietar i småa; a da tog dce alt te
smed fe.-dem.
Skytte.
hekmbcer, 75 år, Dreskhöjden, Gåsborn, 1899:

119

dce va måg ei-sden. da fek
em vårån
juii-§cbdar. a eg-kumv-bct-te hebrgån, em em-vila.
a di sa a:t-mce, JA skutt tak-4m, tfaLact såg noa
fåtar. niam da så-ja: »My- ceja <Mar etar fidranfiita-,„sa vei-ja int vi; di ban ta a sie tå-ince,
sa ya
dce va inve reia, a dce va, sa söka kam-gp,
da kam dce eii-Odar. a ja håd dn dr båsa,
d&n 5ilitar-a int fil mcb. a dce va em-båk neret, sa
ncer-an sat i en Kittel), sa va ya lik hat mc-n,
ja fek hål blåsa sa hdr.1 a ja brcenct-tåln. a da
skåka han lit pi-se, sa ficbra nåk lit ei-s, a beact
te spa btar v&rar. da lada-ya-4m, a da tog-ja
stå a kkcemct-tbin. mcen ham-bår fråta-se te en

') Visar ut i horisontell ställning.
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till med kreaturen, så hon inte får dom med säj.» För se de
kunde trolla ock. Ja vadledes de ordnade, så kom kreaturen
åt var sitt håll, ock hon höll på bli bet med dom. Men vadledes det var, så fick hon dom allt med säj, ock då kom det
opp en storm, så de höll på bli bet; ock jämt ekan kom till
landet, så sack hon. Så pass kunde hon, Passa-Anna-Stina.
Det var en dalkarl, som hade mistit pänningar, ock då gick 118
han till Byggmästar-Pär ock skulle få reda på var de fanns.
»Det ska du få veta i kväll», sa Pär, »jag ska tala vid
själve Skam.» Ock då säger han åt Jan: »Nu ska du gå
före åt smedjan, ock när jag tar till tala, så ska du svara.»
Ja han gick full dit. Ock Pär tog till fråga, var pänningarna
var, ock då svarade den andre. Men dalkarlen var inte dummare, än han tittade efter i smedjan; ock då tog det allt till
smälla för dom.

Skytte.
Holmberg, 75 år, Dreskhöjden, Gåsborn, 1899:
Det var många år sen. Då fick en kytta om vårarna ock 119
skjuta tjäder. Ock en kunde bära till härrgården, om en ville.
Ock de sa åt mäj, jag skulle tala om, ifall jag såg några
skyttar. Men då sa jag: »Förr än jag kyttar efter fjäderhan.
skyttar, så vet jag inte vad. De kunde ta ock slå till mäj,
så jag siger ner», sa jag.
Ock det var invid rået, ock det var, så solen kom opp, ock
då kom det en tjäder. Ock jag hade den där bössan, ock
den skjuter jag inte fel med. Ock det var en backe neråt,
så när han satt i en talltopp, så var jag lika högt med-en,
ock jag fick hålla bössan så här.1 Ock jag brände till-en.
Ock då skakade han litet på säj, så fjädrarna rök litet av-en,
ock började till spela ytter värrare. Då laddade jag om, ock
då tog jag stöd ock klämde till-en. Men han bara flyttade
i)
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åg-gre:n a drog te spel tycbn. men da be ya råsn
a tog eg-kvist a kasta åt-n. da fkifg han, a ya yek
håmat.
mcen ånar mårån sa, em ya int had håcr -kbparhåt
på, sa had-an alt råst cendå.
120

da va ya et rceinsp.årka sa em stindan. a da
gmcesta-per båd, a hanz-bb me
keim ya iyctinta-dcer
in, a yårv-va alt häin 4g. a di hacCestårkvåra-,...s,a
ya fåk eg-kåsk. a di va sa gråni te tå-di des,a
dce va rånt fålit. a da så pr: »ja ha int tråd de
dce dut d» — ya de så-han. »va de, nce-dut
5cemd bllsa fr-mce de?» sa yå. mcen det dråg han
svågar tur Ofin
t a skråta a sv,-sa dce va kåv
p-n — fa..ci ban int Mat luta te svct-di dcer —
han ncemd fån meg g&gar a så: »ditt va alt en rån
skeik te håls mck» — ja de så-han.
Trolleri med bössor.

yaiLyönsa hMra, 74 år, Rämmen 1898:
mceiLya va pa en mik not em h4k5n. a dcer va
121
dce tf ekar, a ya skåt 54 sk4t på-dem, sa fra rifk
å-dem, mcelv-va int kråp te fift en anda. a ve
mådan, ner-a hal-pet a fcHt te milån, for ya had
h'evdån ker, kam skikvåkturf,-4å-mce. »ha-dut nembrå årlåk he...?»,så-n. »ja dce vå en höpar hcer
mås» ,-sa jet, »a ya sk& 5iit sk« på-dem, a va int
kcb-te fei en anda.» — »mcen em dm hå-te yi nice lit
måt, sa ska ya stån te mårån, a dm ska fa amiunfån
mcbj, sa ve-dce fl i4n1i, ew-vi int skutl kn&p-ctem»,
så-n. »ja nak hår ya, sa skekväktur, karv-fa måt
te kvckl», så-ya.
122

ya em mårån sa ga vi es å. ya hacr -tvei kiitja-dcer,
v'ånsi. a sa fåt-sickvåkti.tia, kam-in i
a vi kröp
si ki42, sa kam de en år, a dc'en sk4t-an. men da
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säj till en annan gren ock drog till spela igän. Men då blev
jag rasande ock tog en kvist ock kastade åt-en. Då flög han,
ock jag gick hemåt.
Men andre morgonen så, om jag inte hade haft kopparhatt
på, så hade han allt rast ändå.
Då var jag åt Rämskyrkan sännan om söndagen. Ock då 120
kom jag ijämter där Byggmästar-Pär bodde, ock han böd
mäj in, ock Jan var allt hemma ock. Ock de hade starkvaror,
så jag fick en kask. Ock de var så grymma till tala de där,
så det var rent farligt. Ock då sa Pär: »Jag har inte trodd
däj om det du är» — ja det sa han. »Var det, när du skämde
bössan för mäj det?» sa jag. Men då drog han till ock
skrattade ock svor, så det var kav som svager ur käften på-n
— för de kunde inte tala utan till svära de där — ock han
nämnde fan många gånger ock sa: »Du var allt en ren skock
till hållas med» — ja det så han.
Trolleri med bössor.
Jan Jonsson Hurra, 74 år, Rämmen 1898:
Men jag var på en mosse nord om Höksjön. Ock där var 121
det tio orrar, ock jag sköt sju skott på dom, så fjädrarna
rök av dom, men var inte kropp till få en enda. Ock vid
middagen, när jag höll på ock fällde till milorna, för jag hade
hävderna där, kom skogvaktarn till mäj. »Har dt någon bra
orrlek här?» sa han. »Ja det var en hoper här i morse», sa
jag, »ock 'jag sköt sju skott på dom ock var inte karl till få
en enda». — »Men om du har till ge mäj litet mat, så skall
jag stanna till morgonen, ock du skall få ammunition av mäj,
så vore det full underligt, om vi inte skulle knäppa dom», sa
han. »Ja nock har jag, så skogvaktarn kan få mat till
kvällen», sa jag.
Ja om morgonen så gav vi oss av. Jag hade två kojor 122
där, ock vi kröp i var sin. Ock så fort skogvaktarn kom in
i sin koja, så kom det en orre, ock den sköt han. Men då
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kam-an åvit-4e md), fo-di ånar årån fig, nce-s,k4ta
smål. »ja lcer p-mce-dt nu, ya har int stånu...4e stån
lcart-nut», så-n. mcen sdna skiLya tra årar pet e
lita st. han, va led-te stcg, sa ya hcekta-pei-dom.
men de ce fl en trdti eLs,ena.
123

fir i våka fanas-dce mal-håll s ncer ya låd, sa
iiig-ya et litt kön a la i fgådniga; a da va-o
int-kö te fcht skåta. a Wo- en in lita markiitly
btlskgrvan, sa årkar vaskan råa hcelar ån te ym
skåta.

smd-patar, 76 år, Rämmen 1898:
ja ska tcdr-år-f,,..ncer hågka be kvår i båsa
124
skdta yek-Mt. si ja lag tycemta-Olåna a sakta pet
ån, a ner ya brcend-a skåta, sa håd ja, at-ctce
raskt i btispipa, s ncer ya vdnd ps båsa, sa fet-)a
håptk i ndvan. ya ya Okt fl, at-die va lit kånstzt
dir, mceikya tiegi-ja int had låd rata. a da
tetra a 14r-åm et Kalit skåt, & mce dcesåm sa kam
dce en år a scet-se a spalt op-kar me. a da tcki,
ya, des vor n best4nh, em int hågka skita mr båsa
a i ån. mcen nce-skåta små, sa Ng-an a sett-sce
en ån tål. et ncer-a veend ps båsa, fet-ia äl Mera
neevan. da ye-ya, a tad-åm-at for fårbro-min,
skikvåkturi. s ds drijg-an-ta: »d-ce tetku-de-ftlta-,
..som kåkar a tråla...,,som ha 5camt-bilsa ftj...de; de ha
di yck for mck2 4g.

125

ok-fetnsa, Lesjöfors, Rämmen, 1898:
des /And egeie her ve gutstastrtsim tincela vettbeekan
greibceshåyda — ya de va sa låg scen, sa spiksmaa
ya ve erkscla. dce va spiksmen — han heta n6&Com — & mats-cis,a i våtbdkan. di tråla imdtvarånar, a den de-n6s4rom hag-kam Jfr& rcaman te
vå'tbdkan, a vci han skgft ps fidrån, sa ydt-dce-int.
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kom han över till mäj, för de andra orrarna flög, när skottet
small. »Ja lär ge mäj av nu, jag har inte stunder till stanna
längre nu», sa han. Men sännan sköt jag tre orrar på en
liten stund. Han var karl till ställa, så jag häktade på dom.
Men det är full en trätti år sännan.
Förr i världen fannas det markulja, ock när jag laddade, så 123
tog jag ett litet korn ock la i förladdningen; ock då var hon
inte god till skämma skottet. Ock borrar en in litet markulja
i bösskolven, så orkar varken rån häller annat till skämma
skottet.
Smed-Petter, 76 år, Rämmen. 1898:
Jag skall tala om för-en, när haglen blev kvar i bössan ock 124
skottet gick ut. Se jag låg ijämter sjölandet ock siktade på
en and, ock när jag brände av skottet, så hörde jag, att det
rasslade i bösspipan, ock när jag vände på bössan, så fick jag
hagel i näven. Ja jag tyckte full, att det var litet konstigt
det där, men jag tänkte, jag inte hade laddat riktigt. Ock
då tar jag ock laddar om ett redigt skott, ock med detsamma
så kom det en orre ock satte säj ock spelte opp över mäj.
Ock då tänkte jag, det vore besynnerligt, om inte haglen
skulle ur bössan ock i orren. Men när skottet small, så flög
han ock satte säj i en annan tall. Ock när jag vände på
bössan, fick jag alla haglen i näven. Då gick jag ock talde
om-et för farbror min, skogvaktarn. Ock då drog han till:
»Det är tockna där skyttar, som kokar ock trollar, som har
skämt bössan för däj; det har de gjort för mäj ock.»
Olov Jansson, Lesjöfors, Rämmen, 1898:
Det hände en gång här vid Gustavsström imellan Vattbäcken 125
ock Gråbärgshöjden — ja det var så längesen, så spiksmedjan
gick vid Eriksdal. Det var spiksmeden — han hetade Nordström — ock Matts Olsson i Vattbäcken. De trollade imot
varandra, ock den där Nordström han kom ifrån Rämmen till
Vattbäcken, ock vad han sköt på fjäderhanen, så jälpte det
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knia a
a da yek,„ain„fråm te våtbckkan a skucl
»j4 dce ska duc fd», sa måts, »mceg„keim
int sa nekma a fik, fo.,dce knal- int.»
yonas-Cinics,a, o. 70 år, Brattfors 1900:
nu ce de en i Italisk°, som haar ola-niklas nils.
126
hamAke sa kåkt skäm?" me sétyevcbr : had.,an skot
stinu.„dom i tr4sdsa had di fkik cendå. Glien kam
hit a vila lånbYt mc-mce for e vaka. a han had e
grå fabriksbåsa. a ya yek fl t, fu„da fek en !fåt
pa arlaa fi&rankk a ålt fågkan em...vila. a da
skg.ya tri Minsk«. da yeb....ja Umat a pråva, a dce
skoLja tvei
yek sa tmcerkt. a sie« yeb...ya
böins1c4t. men da va ya alt kåstc, a da satAce
leigt-bak pa ngsn,,a dcbn brencLya-ii, a dcen tåg de.
seena skita ålri et.„börnsht mcb-a. men da hact,
ya alt håt mina dingar me Ntsa fås. jo ss da
dom, a da c dce bkåg i dcb, a dce
kokar en yeeta
smilryar-emAbsa mcb ba irAt a in. de ce trolaria dce.
127

a dce tb4 eip„t2b4r,,,ckegar, a hag,kam int a vila byttyds nid-mes. a da jeb.„ya K-n a fråga, va for han
int kds a byt-tyc'en. a da tat.,an-bm, valas.„cre vå
fö-n, a fråga, om ya int vila by't in-n. »va skut,
ya me dcen hckr a jhra?» sa ya; »dceg.„kaiLya int
fitta mcb.» a da så-han: »dum ska f4-a, bar ya fa.,
keksklar imc'ela.» a da had hånsas.,Nsa kosta
åtan a ini bra! a da bgya mc-n. a den håd-ja,
eena tes ho int tog bycYn.
Förtrollade orrar.

hetr-ic)n, o. 60 år, Kroppa 1900:
vi va pa en aknujsa om nåta, a da kam de sa
128
myka akar bm-os, sa cl.„ce int sa myka bevcanigar pa
tråsnces. a va myk vs skit,..di fkgr vd-ds. a ds
kam a hysa, som etv.,vU akara Or. a da va dce
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inte. Ock då gick han fram till Vattbäcken ock skulle låna
säj krut ock hagel. »Ja det ska du få», sa Mats, »men kom
inte så närma ock skjut, för det lönar inte.»
Jonas Andersson, o. 70 år, Brattfors 1900:
Nu är det en i Hedenskog, som heter 011e Niklas' Nils. 126
Han blev så rakt skamnom med sitt gevär: hade han skjutit
sönder dom i trasor, så hade de flugit ändå. Den kom hit
ock ville lånbyta med mäj för en vecka. Ock han hade en
grann fabriksbössa. Ock jag gick full ut, för då fick en
skjuta på orrlek ock fjäderhanlek ock allt fanken en ville.
Ock då sköt jag tre bomskott. Då gick jag hemåt ock prövade, ock det gick så utmärkt. Ock sännan gick jag ut. Då
sköt jag två bomskott. Men då var jag allt rasande, ock då
satt det en långt bort på mossen, den brände jag till, ock den
tog det. Sännan sköt jag aldrig ett bomskott med-na; men
då hade jag allt haft mina ordningar med bössan först. Jo.
se då rycker en järtat ur dom, ock då är det blod i det, ock
det smörjer en bössan med både ut ock in. Det är trolleriet det.
Ock det tålte en fjorton dagar, ock han kom inte ock ville 127
byta igän med mäj. Ock då gick jag till-en ock frågade, varför han inte kom ock bytte igän. Ock då talte han om, vadledes det var för-en, ock frågade, om jag inte ville byta meden. »Vad skulle jag med den här att göra?» sa jag; »den
kala jag inte skjuta med.» Ock då sa han: »Du ska få-na,
bara jag får tre riksdaler imellan.» Ock då hade hans bössa
kostat aderton ock min fyra! Ock då bytte jag med-en. Ock
•
den hade jag, ända tils hon inte tog björnen.
Förtrollade orrar.
Har-Jon, o. 60 år, Kroppa 1900:
Vi var på en orrmosse om natten, ock då kom det så 128
myckna orrar om oss, så det är inte så myckna bevärningar
på Trossnäs. Ock vad mycket vi sköt, dess fler var de. Ock
de kom ock hyssjade, som en vet orrarna gör. Ock då var
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eggilbsåt, en skkvåktar ~ar åkycetl,, som had stcelt
AiLctem.
Skatter.
Brännvinspannan i Djuprimmen.

mor-b&gta, o. 70 år, Rämmen 1898:
dce
va en srp.,fiska i ydtprc'eman a fek s efi..g.cätl,
129
celar em dce va e brchvvinspån. a haw,fek 4p-a sa
bikt, sat.,am,fek si, at...o va fiål mce käpar- a sälvar4p-a.
pcentgar, mcen da råsto-när, a sa felc...k
si di va sa tigi se`nia, sa di vila int, at skkligån
skal fi-ne, nce-di
Plöja med tuppen ock harva med hönan.

130

a sa va dce eg,gittb, a han dtsid-f1; a da had,ag.,
keiscäga. a da s4 an: »dce
grcevz-när em,..pctnigpäs
lickska int tas-bp, fenA4, philar mce täpan a hårvar
mce hbna.» a da va dce e lita flräk, som likcLcke
&är. a da tåd...o-49n-at fler mö-si lågt cetar4t. a da
laga di tä et pa-sma (Idkar et täpan a e lita hårv et
likna a scet te a ph§y a hCtrv; a rCesni dce vå, sa
fek,cli 4p p4sti.
Det lyser.

Jan-sviensa, o. 60 år, Skoggårdarna,Färnebo,1899:
a Kär ve e yeel va dce et stänhks, sam dce last i.
131
a da va de e 9-ctrg, sam leig hcer; a ho $å: »dce
ce md.» a ya lät f , niceikya fik
-bår en trUilig ; men han skild int lig-dcer.
132

st...crie am nåta, mcen da va
a i eibcegshåyda
dce än, sam ha et par köSCela,..dcer, a sdnsWcta dce:
di skfitl int lig-dcer. a dchr ha tråla dann mPle,
ska ya sck21
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det en gubbsate, en skogvaktare under Ackkärr, som hade
ställt dit dom.

Skatter.
Brännvinspannan i Djuprämmen.
Mor Bengta, o. 70 år, Rämmen 1898:
Det var en, som fiskade i Djuprämmen ock fick se en kittel, 129
eller om det var en brännvinspanna. Ock han fick opp-na
så högt, så att han fick se, att hon var full med koppar- ock
silverpänningar. Men då raste hon ner, ock sännan fick de
aldrig opp-na. Se de var så agiga somma, så de ville inte,
att släktingarna skulle få något, när de dödde.
Plöja med tuppen ock harva med hönan.
Ock så var det en gubbe, ock han dödde full; ock då hade 130
han grävit ner en pänningpåse i kålsängen. Ock då sa han:
»Det här ska inte tas opp, förn de plöjer med tuppen ock
harvar med hönan. Ock då var det en liten flicka, som hörde
det där. Ock då talde hon om-et för mor sin långt efteråt.
Ock då lagade de till ett par små skäcker åt tuppen ock en
liten harv åt hönan ock satte till att plöja ock harva. Ock
rätt som det var, så fick de opp påsen.
Det lyser.
Jan Svensson, o. 60 år, Skoggårdarna, Färnebo, 1899:
Ock här vid en källa var det ett stenrös, som det lyste i. 131
Ock då var det en käring, som låg här; ock hon sa: »Det
ligger något där, som är gömt.» Ock jag lette full, men jag
fick bara en treskilling; men han skulle inte ligga där.
Ock i Abengtshöjden där lyste det om natten, men då var 132
det en, som hittade ett par koskällor där, ock sen slutade det:
de skulle inte ligga däri Ock där har trollen dansit mycket,
ska jag säga.
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hinrib i krUsfåla, o. 60 år, Brattfors 1889:
133
hce...ner pa misn lake de våra 88M störa britsar, ålar.
ja ha ålra sit-at. men i snara ha ya sit-at fkira
gåear. a hes" dce e, sa te de båta.

Djurhistorier.
En påflugen hök.

s&-påtar, 76 år, Rämmen 1898:
134
ya skucl
i e grån. de va et håkb6 der, a
de va st& kvistar, a b6a va bbgd pet en står kvist
,der epi. yemt ncer,,a tck z kvistm0 for b6a, sa
hag liåkakkijra i nevam,pei-me, sa de kkbpa &tar, a
ya va int kråp te fa dena kkåra, ceja led kragykmce-n6-, a hån hcegct,kvår. mcen da dhda
En påflugen bärguv.

yonas-ånasa, o. 70 år, Brattfors 1900:
135
ya ha ålri ve,s,a skångrit Uta, som ne,..dce va em,
beerp4v, sere...mla svelg-mce. dce va °pi 16ean. ner
ya skucl åt ur vika, sa kamade em...Verv:tv a jod
e veenig utikrie a stråk sa neeina luitva-mU, sat
em ya had vor kva a fat-ep påstra, sa haetya feit-n.
ham.,va åt-me tH gaga,,Q.a harvva sahåkgåean 4t-mce sa. mcen sena feb...ya h,cLcc hend
etarg at,die keim ån tfrec årvika, a da kam dce en
takan ds-en a Aog-sce på-n. men da fe/can alt
»plfikta mce liva» .
Mästerskott.

136

nu ce dce em,bels, s hetar hblrbekan, der vå-ya
skita futAnar. a dce for-åt e höna der a öeara
eta...sem en snåpb.6g, a dce små enda me åt, a ya
fek fem övar a höna i ét sht. a dcen set-den
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Henrik i Krusfallet, o. 60 år, Brattfors 1899:
Här ner på mossen plägar det vara som stora brasor, eldar. 133
Jag har aldrig sett-et. Men i Snåret har jag sett-et flere
gånger. Ock rätt som det är, så är det borte.

Dj urhistorier.
En påflugen hök.
Smed-Petter, 76 år, Rämmen 1898:
Jag skulle gå opp i en gran. Det var ett hökbo där, ock 134
det var stora kvistar, ock boet var byggt på en stor kvist där
oppi. Jämt när jag tog i kvisten mitt för boet, så högg
höken klorna i näven på mäj, •så det kloppade efter, ock jag
var inte kropp till få dännan klorna, än jag lärde krångla
mäj ner, ock han hängde kvar. Men då dödade jag-en förstås.
En påflugen bärguv.
Jonas Andersson, o. 70 år, Brattfors 1900:
135
Jag har aldrig varit så skamligt ute, som när det var en
bärguv, som ville svälja mäj. Det var oppi Lungen. När
jag skulle ut ur viken, så kommer det en bärguv ock gjorde
en vändning utikring ock strök så närma huvet mitt, så att
om jag hade varit kvick ock fått opp ljustern, så hade jag fåtten. Ock han var åt mäj tre gånger till. Ock han var så
hårdgången åt mäj så. Men sännan fick jag höra, det hände
efteråt, att det kom en ifrån Arvika, ock då kom det en
tocken där-en-en ock slog säj på-n. Men då fick han allt
»plikta med livet».
Mästerskott.
Nu är det en bäck, som heter Hålbäcken. Där var jag ock 136
skulle skjuta änder. Ock det for ut en hona där ock ungarna
efter som en snöplog, ock det small ända med ett, ock jag
fick fära ungar ock honan i ett skott. Ock den sjätte den
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for-ep i vi. a dr vci,an, ner ja sg. men da
Björn.
137

ja mins fl, ner ya fek må,sprfrh ji2kcept.isk4k.
a da fans-die int te fa Mst gyit, om di haLgtål hcelo
,sölva,e fa y4pa. men da di..,2a byhnyjt löl. da vådce eg-gåtba, a han had b4r et pacsenkiXrar i pö&an.
a da kam by, a han scet-pd-n, a han st4p, men öl)
On a te kkeitga. a ja nitik,gutbaii—jemt i elöha,
da taka-han-öm de dcer. a bydr, gog-iykZr e mch,,
som had fe., a had Uti et tåg ul4ra pa fg6san.
d..,ce e sc'etar baket c'elsbåk, a dceog-an e kö i
bågig», a han 11,19kt-4-a håls, for bana va sa ska.
mcen siena skit vi-fl alt.

kudi,n, o. 40 år, Skåltjärn, Färnebo, 1899:
138
dce va en sbmar, byår, sAog-ajveLl tre för.
fara kam-bit, a dce va n igan, sow,väst, valas,de
jek-t6, a di jek a tit cetar fara. a da va vi noga,
jek et viestagan, a da keinmn te em..,mbs.
da had..,agreet 116-der a stoki-4r fara me mjva
beLnösa stak-öp, a di sker a g61fa takan dckr.
139

eggamg?r glid) ve sk&t;n1, Färnebo, 1899:
ja jek vål i ett sönzrar, a nctstan iyan ddg ceii„ja
sag vävar. a hAsni, dce vå, sa kam di hitivstl'ap möt
i få &kakan, a va-dce ön, som di orka mcb, sa tög-di-n
gkipan, c som kåta tar e itöt, a la i-vckg.
Ur bärgslagens historia.

140

Finnarnas invandring.
jan-sv&nsa, Skoggårdarna, Färnebo, 1899:
nce„digudåii,oök„sa kam dce fia* hitkrOans ifra
finlan a da slog de nö.,s,ce ön i figgerdn; dcefar
feLdce höt &ikon.
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for opp i vassen. Ock där var han, när jag slog. Men då
var han inte duglig.
Björn.
Jag minns full, när jag fick mala syrfrö ock jordäppelskal. 137
Ock då fanns det inte till få färskt kött, om de haft guld
häller silver, till få köpa. Men då åt jag björnkött lell. Då
var det en gubbe, ock han hade bara ett par rännkulor i
pungen. Ock då kom björnen, ock han satte på-n, ock han
stöp, men opp igän ock till klåingen. Ock jag mötte gubben
jämt i dörren, ock då talade han om det där. Ock björnen
slog ijäl en märr, som hade föl, ock hade tagit ett tag ur
låret på fålungen. Ock det är en säter bortåt Älvsback, ock
där tog han en ko i ladugården, ock han ryckte av-na halsen,
för bandet var så säkert. Men sännan sköt vi-en allt.
Kulin, o. 40 år, Skåltjärn, Färnebo, 1899:
Det var en sommar, björnen slog ijäl två eller tre får. 138
Ock fåren kom bort, ock det var full ingen, som visste, vadledes det gick till, ock de gick ock tittade efter fåren. Ock
då var vi några, som gick åt Västergården, ock då kom vi
till en mosse. Ock då hade han grävit hål där ock stokit ner
fåren med röven före, så bara nosen stack opp, ock de satt
där ock guckade tocken där.
En gammal gubbe vid Skåltjärn, Färnebo, 1899:
Jag gick vall i åtta somrar, ock nästan ingen dag än jag 139
såg vargar. Ock rätt som det var, så kom de huvudstupa
mitt i fårskocken, ock var det en, som de orkade med, så tog
de-n i glipen, ända som katten tar en råtta, ock la i väg.
Ur bärgslagens historia.
Finnarnas invandring.
Jan Svensson, o. 60 år, Skoggårdarna, Färnebo, 1899:
När digerdöden gick, så kom det folk hitkrypandes ifrån 140
Finland. Ock då slog det ner säj en i Finngårdarna; därför
fick det heta tocken.
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Nödåren 1811-1813.
petar-bc'els„ 87 år, Saxån, Färnebo, 1899:
dce
va int.46 r, eelv a tt5lv a treetan, ska 3a s eey.
141
dce va en tårpar i-vckg et nåra — celar om do va een
te drabr6 — a fa-so et rklås ; si han håd nogar
årvstpvrar mce hlt stra-si. a da fet4ohanas,..bc'erygren
hr, at °AV:mua va et kvåna, a da 5eka han e
pig a skuil lån at-n. mcen ho fa intno. a da
leed alLyohanas..,bckrjgreg,Autfl a-vckg jckkv. a di
had grOtspåa peisc'et z /Orgeln, mcen di lod alt v&nt,
te patr6g,kam héi mce myålip4se — far hankfek
lån et plån ata o,oktvisa, ncer hae,,keiin 5ckkv. mcen
m& fa...an int.
Lustiga historier.
Finnen som skulle till nattvarden.
142

bcegt-låsa, o. 70 år, Rämmen 1898:
dce va erv,fin i neis, som skild va,.4e nåtvåde om
dågan, a da yyta han i fickransk6g, ya hag„ga-sceå pa loydasåftån. mcen dce vå ;gan natvasgeie pa
stindan. a ncer-ag..,kaiv.-fråm te yrka, sa..,an te en
sT...vå-der: »ce dce skre*pas i dp_ig?» så-n.
vd», set 92, a da va dce e yårgagshilistritc, gip steg
dcer a fal-n& far åltara, a da ygtå-iv...fråni dit a låso brev-a, faran tr64, dce va nåtvaskåe.
Forna tiders vallpojkar.

smg-pUar, 76 år, Rämmen 1898:
143
fr z våZra feki ga vål, te di va egitcgeir. min
~fås mår far a dreeean-hans va lict a skita rcet-bp
e mil, a da trcefa di pei en sa gröv-arv...fårkiikb,
int orka rckt-e. ya da så glicban et vålprjykan,. 84n-sin,
ncer.,ag..,keim Ulm: »dia lcer faKot mila mce krättura,
sa dia kaikydlp os mce en2.,fbrkiltb, soiv,vi int orka red.»
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Nödåren 1811-1813.
Petter Bäck, 87 år, Saxån, Färnebo, 1899:
Det var inte goda år, älva ock tolv ock trätton, ska jag 141
säga. Det var en torpare i väg åt Nora — eller om det var
ända till Örebro — ock fick säj ett råglass; se han hade några
arvstyvrar med hustrun sin. Ock då fick Johannes Berggren
höra, att Olov Davidsson var åt kvarnen, ock då skickade han
en piga ock skulle låna utav-en. Men hon fick inte något.
Ock då lärde allt Johannes Berggren kuffla i väg själv. Ock
de hade grötspadet påsatt i härrgården, men de lärde allt
'vänta, till patronen kom hem med mjölpåsen — för han fick
låna ett pund utav Olov Davidsson, när han kom själv. Men
mer fick han inte.

Lustiga historier.
Finnen som skulle till nattvarden.
Bengt Larsson, o. 70 år, Rämmen 1898:
Det var en finne i Nås, som skulle vara till nattvarden om 142
dagen, ock då kyttade han i fjä.derhanskog, ja han gav säj
av på lördagsaftonen. Men det var ingen nattvardsgång på
söndagen. Ock när han kom fram till kyrkan, sa han till en
annan finne, som var där: »Är det skrippa,s idag?» sa han.
»Ja», sa han. Ock då var det en kyrkgångshustru, som stod
där ock föll ner för altaret, ock då kyttade han fram dit ock
la säj bredvid-na, för han trodde, det var nattvardsgång.
Forna tiders vallpojkar.
Smed-Petter, 76 år, Rämmen 1898:
Förr i världen fick de gå vall, till de var en tjuge år. Min 143
svärfars morfar ock drängen hans var, ute ock skulle rätta opp
en mila, ock då träffade de på en så grov-en furkubb, så att
de inte orkade rätta-n. Ja då sa gubben åt vallpojken, son
sin, när han kom hem: »Du lär fara åt milan med kreaturen,
så du kan jälpa oss med en furkubb, som vi inte orkade rätta.»
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— »den rctta jå, ncer,a keim mce krbtlara», så...an. »a
da lce.-dm fl fa bYksa»sa gMban. da va.-an nitan r.

Björnen i släden.
erk4sa, o. 65 år, Nordmarken 1898:
op-i ctkvclån had di e lå i sk6gan, akcbri,„sm
144
hå-a, fo dit mce sov,. a da had by0r1 kam i låa.
a då ncer-an lost-421,d6ha, sa yyta byijr,,direekta
hOtt.a hcbstn, yyta sm åtaiLytvlar. a by4n. had
kåni pa vån si om hYsi:p,a dce ya si e sk6gsvålr.
a k ekr, va &tar a fråga: »ha ni sit min higst her
sa di, »mowvararvf6gd keim
fråmat?» —
hce..,s,om åtaeevlar; han had vor a pånta, a han
had bybripnsmåsa p&ls a väntar.

V ä gsyn.
145

dce va en lcbisman, srpva pa vctgsYnig. vålas,dce
linsmån, satan trila ayeeha.
vå, sa sop,,an sce
a da kam dce dålnkc'erar, a di så: »va e diit for en,
som ligar a krYpar cetar vcbgan?» a da vec,,an seLpas
sa hag,laan hcev-M-sc e: »ya ce en lc'ensman, si» ce
a synar vcbgan.» a da så-di: »ce hck sa ncka, sa dm
ska krYpa cetar vcbgan?»

Lars Långlår.
hinri i kråsfäla, o. 60 år, Brattfors 1899:
de va et par bisina,s432,..va i sk6gan a hg milve
146
dcen na had drc'eg, a dcen åar held igan drc'eg.
dc'en sin int håd non di-4, han hg lik sa myk si
di ånar, fRr han litig ba nåta dåg. di kåla lieman
dce dc& va di hån?, pei, sa da yarien dce...drchgan
kien 1,U pa kål om nåta, a da skraAcen &i: "va
ska vi bcer-ss-fit me las,,,leigleir?» a da svåra dcen
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— »Den rättade jag, när jag kom med kreaturen», sa han.
».k då lär du full få byxor», sa gubben. Då var han nitton år.
Björnen i släden.
Erik Ersson, o. 65 år, Nordmarken 1898:
Oppi Älvdalen hade de en lada i skogen, ock karlen, som 144
hade-na, for dit med ryssen. Ock då hade björnen kommit i
ladan. Ock då när han läste opp dörren, så kyttade björnen
direkt i ryssen. Ock hästen kyttade som attan djävlar. Ock
björnen hade en ram på var sida om ryssen, ock det gick som
en skogsvala. Ock karlen var efter .ock frågade: »Har ni sett
min hingst här framåt?» — »Nej», sa de, »men våran fogde
kom här som attan djävlar; han hade varit ock pantat ock
han hade björnskinnsmössa ock päls ock vantar.
Vägsy n.
Det var en länsman, som var på vägsyning. Vadledes det var, 145
så söp han säj full, länsmannen, så att han trillade av kärran.
Ock då kom det dalkarlar, ock de sa: »Vad är du för en, som
ligger ock kryper efter vägen?» Ock då var han så pass god,
så han kunde häva ur säj: »Jag är en länsman, som är ock
synar vägen.» Ock då sa de: »Är hä så noga, så du ska krypa
efter vägen?»
Lars Långlår.
Henrik i Krusfallet, o. 60 år, Brattfors 1899:
Det var ett par bönder, som var i skogen ock högg milved; 146
den ene hade dräng, ock den andre hade ingen dräng. Ock
den, som inte hade någon dräng, han högg lika så mycket
som de andre, för han högg både natt ock dag. De kallade
honom Lars Långlår.
Ock det där var de rasande på, så då gick den där drängen
ock karlen ut på kullen om natten, ock då skrek den ene:
»Vad ska vi bära oss åt med Lars Långlår?» Ock då svarade
7 -34231.
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drar: » jo vi ska ta a kök-an i e gryta.» a da be
..,an sa hc'ed, sa han trod-sce int åt ngr em nåta.

Bonden, drängen ock sillhuvudet.
147

dce va enk-böna, sip,va sa ila snei„,..sadi had et silhMva heegans pet en trå, a da skutl drcbgan a hån
sitva pa dek, nc&ci t eepka. a bön han skutt.jckmt
suva f6s4. a da pasa drc'egam..pei et tåg, ncer böin-va
åta, a fek-in e stå...snål-P/gsa i silhiltva. a då ncer
be4-kam-ina sktul sitva, sa sån: »nå jieval aivf&kt
mce fet,..ya alLyeese cendeft.»

Bellmanshistorier.
148

149

o. 60 år, Kroppa 1900:
tåkafi400l bcblman, ncer,an skial ta åvle a drbtniga. ham,bke lånsfervist, a da fek,..an tg te et par
byksar å-a. a da lcet,..aft..0...s,ce frånibYks a iga
båkbYks. a da så drbtniga, ncer,..an had geit:
alt sgn em bcklman cendei.» a da tog hkfråknara
te spbta a sviera a så, aLctce- va st&s,k(tm, va han
sezg-åt. fisk,dce va bkågka mjva dce. mcen drbtniga
ho fek int g, valas han sag-åt, ncer,an steg a Mhzsee, inwn likfrIslknara di fek int g an cem.-bkågka
ås,i.tkd di. da leka ho (Nar heman vdn, a da bke
..am.,benåda.
mcen ham3ke alt lånsforvist c'en eg44, a da had di
hat-iychk eg-kåmpAcer, a skrka leig bak-pa båkan.
a da krop,..an-in i dce dce-skniva, a da hön biztitgan
4m dcer a så: »ha ja int såkt, at,.,ctu ska åt ur met
hika?» — »jd vas tre, dcv gar-ån» , sa bdlnzan. »ce
dce hr kåntitgans hika, sa ska ja alt kryp-åt, sa far
bniitgan kryp-in.» a da bk&ain...beneida. si di håd-iy,
te en takan dcer hbvnåh.
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den andre: »Jo vi ska ta ock koka-n i en gryta.» Ock då
blev han så rädd, så han trodde säj inte ut mer om natten.

Bonden, drängen ock sillhuvudet.
Det var en bonde, som var så illa snål, så de hade ett sill- 147
huve hängandes på en tråd, ock då skulle drängen ock han
suga på det, när de åt äpplena; ock bonden han skulle jämt
suga först. Ock då passade drängen på ett tag, när bonden
var ute, ock fick in en stor snorklysa i sillhuvet. Ock då när
bonden kom in ock skulle suga, så sa han: »Nu djäveln anfäkta mäj fick jag allt järsen ändå.»

Bellmanshistorier.
Har-Jon, o. 60 år, Kroppa 1900:
Tocken gjorde Bellman, när han skulle ta avsked av drott- 148
ningen. Han blev landsförvist, ock då fick han tyg till ett par
byxor av-na. Ock då lät han göra säj frambyx ock ingen
bakbyx. Ock då sa drottningen, när han hade gått: »Det är
allt synd om Bellman ändå.» Ock då tog hovfröknarna till
spotta ock svära ock sa, att det var stor skam, vad han såg
ut. För det var blanka röven det. Men drottningen hon fick
inte se, vadledes han såg ut, när han stog ock bockade säj,
men hovfröknarna de fick inte se annat än blanka arshålet
de. Då skickade hon efter honom igän, ock då blev han benådad.
Men han blev allt landsförvist än en gång, ock då hade de 149
haft ijäl en kamp där, ock skrovet låg bortpå backen. Ock då
kröp han in i det där skrovet, ock då kom konungen om där
ock sa: »Har jag inte sagt, att du ska ut ur mitt rike?» —
»Jo vass tre, det går an», sa Bellman. »Är det här konungens
rike, så ska jag allt krypa ut, så får konungen krypa in.»
Ock då blev han benådad. Se de hade-n till en tocken där
hovnarr.
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Bonden ock skomakarn.
150

che va ent,böna,s had sköincika-ncLsw. a. haiK,
va sa sn,s,a smkira dce neemas,an din te h4ra.
da had skönidikkin,M4 plykan, han had mc-sa, at
han skal griipa natzt i Silihrd, a sa hadan sakt 65t
påykan, at han skal skeka zfra bön, sa skutt haii,„94rheman et pas,kör. a nce„da påykag,grhpa i sin‘fra,
yet ha Mya dc, dce sket cil:k
sa så skönieckiftn:
få.» a da tråd bön, at han had Nya heman strgk,
sa da si;.c..an: »ja dce ceaneelt ved!»
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Bonden ock skomakarn.
Det var en bonde, som hade skomakare när säj. Ock han 150
var så snål, så smöret det nämmades han aldrig till röra. Ock
då hade skomakarn lärt pojken, han hade med säj, att han
skulle gröpa riktigt i smöret, ock så hade han sagt åt pojken,
att han skulle stjäla ifrån bonden, så skulle han göra honom
ett par skor. Ock när då pojken gröpade i smöret, så sa .
skomakarn: »Det jag har lovat däj, det ska du få.» Ock
då trodde bonden, att han hade lovat honom stryk, så då sa
han: »Ja det är han ärligen värd!»

Ordförklaringar.
Siffrorna hänvisa till berättelsernas nummer.

agig avig, elak 129

annledes annorlunda 94
attan djävlar (< aderton) tusan
djävlar 144

avbrukat avvärkat 23
avbrukning avvärkning 71
bartlar (tronens språk) kärvar 60
bete bit 24, 30
bisen fan 65
bocka ut böja ut, böja isär 59
busa bära iväg hastigt 14
bygga ont: »en häst som det
byggde ont i» en häst som
var istadig 21
bådgöra ge bud 40
bära åt: »vad det bär åt» hur
det kommer sig 35
bärghunden bärgtrollens hund
58
bärgrån det kvinnliga bärgtrollet 9
dra på släppa på vatten genom att dra upp damluckorna 68
drivare timmerkörare 50
dännan dädan 114
ekstad landningsplats för eka 40
fall svedjefall 30
fansera bråka 30
fata lassa träkol i ett »kolfat»
(ett stort såll) för att frakta
det till masugnen 108
fjäderhane tjädertupp 25, 85,
125

fjäderhanlek tjäderlek 126
fjäderhanskog: »jag var i f.»
jag var ute på tjäderjakt
(i skogen) 25, »han kyttade
i f.» han var ute på tjäderjakt (i skogen) 142
fjät spår 14, 67; steg 15
flattra fladdra 92
fläck: »jag fick-en inte ifrån en
enda fläck» jag fick honom
inte ur fläcken 15
fodringsstad gödselstad 76
fria ha kärlekshandel, vara förlovad 93, 105; »han höll på
ock friade på andra sidan
Sundsjön» han hade sin fästmö på andra sidan S. ock
var ofta där 93; »han friade
där» han hade sin fästmö
där 105
fria till vara förlovad med 3,
31, förlova sig med 44
fritt: »tro mig fritt» jag försäkrar 15
full visserligen, nog, väl, minsann (flerst.)
fägna säj ta sig till bästa 75
förbanka mäj förbaska mig 29,
56
förmera mäj förbaska mig 25
förvisa säj visa sig (ikläda sig
någons utseende) 40
förvon bestört 104
glant impf. slant, slank 67
glip gap 139

ORDFÖRKLARINGAR

grannlj udd med högt (gällt)
läte 58
grym morsk 65, 120, utmärkt
85
gröpa gräva, ta djupa tag 150
gucka titta 138
gå om gå förbi 36
gällande »klok»: »en som var
gällande» en som besatt stor
kunskap om förborgade ting
112
gästbudslag bröllopsfölje 109
göra: »den gjorde både spelte
ock sang» den både spelade
ock sjöng 89
hall berghäll 47
hinka dröja (opersonligt) 10
hov impf. hävde, vräkte 92
hovera bråka 31
hålla ner jakttärm: »ställa». 37
hålla på jakttäim: driva, hålla,
stå för (om en hund) 37
hårt adv. högt, högljutt 40,
våldsamt, kraftigt, svårt 49
hä (skall föreställa dalmål) det
145
häftig skicklig 86
häkta på lyckas träffa 122
häller eller 14, 23, 116
hällers eljest 19, 36, 44, 78
hännan hädan 4
hävder skog där ved till en viss
mila fälles 121
högst: »vid högsta natten» mitt
i natten, vid midnatt 10, 21
ijämter bredvid 31, 97, 120, 124
illa med illa ute 100
j ordäppelgryta potatisgryta
101
jämt just, precis 97, 107, just
som, precis som 61, 117
järse järna 147
kalla till kalla för 33, 59, 69, 87
kamp häst 149
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karl: »karl åt Alfred Igels syster» Alfred Igels systers man
14
kav just, precis, rent av 10,
21,120
kinning framskjutande mur vid
sidan om en spisel 102
kloppa säga smack: »det kloppade efter» det sade smack
134
klå springa; slita och arbeta 41
klåing lopp: »opp igän ock till
kläingen» opp igän ock satte
av med fart 137
knapp impf. knäppte (intransitivt) 20
knarvel pyssling 68
knassla ock snöga småsnöa 65
kojsu käpparna varpå nävern
under torven skall läggas för
ett tak till en kolarkoja 96
koka ock trolla trolla (jfr da
kogle) 124
kolgård inhägnad bredvid en
mila för provisorisk förvaring av kol 65
kolpj ock liten kolhög 65
kolring stybbring på marken
runtomkring en mila 80
kopparhatt knallhatt, tändhatt
119
kroka använda kolkrok vid utrivning av en mila 35
kuffla springa, luffa 141
kulla flicka 13, 56, kvinna (om
bärgrå) 51
kulter pojkvasker 91
kvida flyttbar kreatursfålla 37
kvidgrind grind till en kvida 37
kyrkgångshustru hustru som
skall kyrktas 142
kytta springa, rusa (flerst.)
kökskammare kammare invid
köket, jungfrukammare 99
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libbstickrot rot av Levisticum
of ficinale 49
lida: »när det lider på» om en
stund 106
ligga i gå ner sig på isen 93
likfärd likprocession 106
likprocess likprocession 107
likt: »ja det var likt det» ja
ja män 36
ljus: »som ett ljus» ögonblickligen 99
loven: »få loven» få lov, vara
tvungen 63
lulla sjunga (vallåt) 9, 57
lyckt förstärkande adv. rakt
31, 65
lyda lyssna 5, 25, 63, 89, 94;
»lyda en tjäder i nattbo»
lyssna, var en tjäder sätter
sig för natten 58
lysbränsle bränsle att göra upp
eld med för att lysa sig 65
lånbyta byta för en kortare
tid 126
långe sännan länge sedan 37
lära vara tvungen, pres. lär måste, får lov 93, 94, 143; impf.
lärde måste, fick lov (fierst.)
läsa låsa 101, 144
låta läte 51, 89
lätta: »1. igän» stänga 108,
»1. opp» öppna 96, »lätta
på en dörr» öppna en dörr
en smula 22
löga säj bada 90
malmfläck malmfyndighet 46
manfolk karl 14
markulj a arsenik 123
maskabi maskopi 35
meg urin 32
mena tro 34; »den menar jag
gick om dagen» den gick
visst på dagen 101
miga låta sitt vatten 37

mol impf. malde 88
moro lustighet 44
moroa säj roa sig 63
måtter : »till m.» till pass, i
lag 78, 79
männan, konj. medan ä, 21, 64
nattbo nattkvist 58 (se lyda)
nerhävat nervräkt 55
nock nog, allt 12, nog, tillräckligt 54
något litet ganska 65
något vart något av varje, ett
ock annat, varjehanda 89, 96
nål sprint 19
nämmas nännas 150
när vid, bredvid 5, 41, hos 37,
95, 99
närma adv. nära 67, 125, 135
oande : »i oande täng» i fyrsprång 13
oppskuren avmäjad 60
ordning reda 109, »få ordning
på» komma under fund med
109
ottsidan : »på o.» på morgonsidan 65
packa bulta 59
packarpicken (tronens språk)
bakarpicken (se pick) 61
pick brödnagg 61
pirka peta 20
plumpa knäppa (på ett stränginstrument) 86
plöjsel nyplöjd åker 102
pojkkult småpojke 6
pota antagligen = supa 95, säkerligen felaktig form i st. f.
jota (jfr fl. juoda supa)
rasa falla 40, 119
raska raspa 20
repa värme tända på en tändsticka 105
resa ge sig av 93, (med fart)
26, 27

ORDFÖRKLARINGAR

riva ut riva isär en mila, när
den är färdigkolad 35, 65,
108; »vi fick utriven milan»
vi revo ut milan ock avslutade arbetet 65
ryss kolsläde med korg av flätvärk 32, 145
rå n. gränslinje, rågång 28
rå f. skogsrå 28, 30, 31, 34, 35,
36, 38, 40, 42 (46, 47), kvinnligt bärgtroll 56 (46, 47?)
råstark besatt av rå 25
rännkula kula så mycket mindre än kalibern, att flera tas
i ett skott 137
rätta resa 55, 143
röjsel röjning 12
röta böla 20, 35
sack impf. sjönk 24, 117
sang impf. sjöng 88, 89
siga ner segna ner 119
sinka märla 82
sint sinnad 69
sj ölandet stranden (av en sjö)
93
skamnom bet (i uttrycket »bli
bet») 126
skeka skreva med benen 74
skenor skridskor 10
skidgård gärdsgård 76, 97
skjuva skjuta (t. ex. en skottkärra) 15, 93
skock tusan 120
skogrå skogsrå 45
skrind skrinda 115
skrippas nattvard 142 (skall
föreställa finska, antagligen
fl. rippi med hypersvecistiskt
tillskott av sk)
skrymt spöke(n): »det skall vara
skrymt» det lär spöka 15
skurit skurat 63
skåldörr dörr till mindre ladugård 20

105

skåcker (pl. av skåk) skaklar
130
skälven fallen för att skälva,
ängslig, rädd 65
skära opp mäja av 60
slark smått, odugligt träkol 7
slarkvärme brasa av slark 33
slogfall svedjefall med gröda 3
slå (om milor) vara orolig genom att det inträffar småexplosioner i förbränningsgasen 58, »slå säj» detsamma
58, slå sig ner 25, »det var
ingenting till slå» det fanns
ingenting, som man kunde
slå till (vad man hade sett,
var försvunnet) 93, 96
slåttand slåtter, slåtterarbete 82
släpstock: »jag var släpstock»
jag släpade efter som en
stock, som forslas i skogen 15
smälla: »det tog till smälla för
dom» de fick smörj 118
snarka frusta (om en häst) 21
snorklysa snorkluns 147
snällare adv. fortare 90
solgången solnedgången 25 (eljest också soluppgången)
spishall spiselhäll 62
sprittandste (förstärkande adv.)
spritt 73
stalp impf. stupade 2
stilla utfodra 38; »stilla över»
fylla på kolstybb på en mila
78
stoka stuka 138
streke strömdrag 93
stråk slag 66
stund: »ha stunder» ha tid 112
stybbskovel skovel med kolstybb 65
stäckig kort 68
supen berusad 28, 29, 31, 86,
95, 111
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svager svavel 120
svallfläck isbelagd fläck på
marken 25
sännan adv. sedan (flerst.)
sätta ner (jakttärm) »ställa» 37
till framför infinitiv: att (flerst.)
tjärne tjärn 10, 40
tocken adv. så 3, 35, 39, 56,
102, 146
torde tordes 1
tota säj hemåt tulta hemåt
97
tracka traska 12
treskällig: »han var treskällig»
han skällde tre gläfs i taget 51
tro säj våga sig 90, 98, 146,
våga 101; »tro mäj fritt»
se fritt
tråda trampa 21
tulla trilla, ramla 25, 111
tullik pojkvasker som tultar
ock går 97
tut pip (på en flaska) 28
tvärslippa ner falla plötsligt
ner 97
tåla dröja (opersonligt värb)
127
täng lopp (se oande) 13
underhus nedersta våningen i
en kvarn 67
unnan innan 30
vad hur 14, 21, 40, 104, hur . . .
än 123
vadledes hur 30, 34, 41, 58, 77,
93, 95, 105, 112, 127, hur . . .
nu 117, hur . . . än 14, 25

valur (tronens språk) bock (jfr
vädur) 60
var varse 27, »det var vart»
det varslade 78
vattenstark vattensjuk 4
vax impf. växte 98
vid hos 15
villande: »i villand3 höjden»
långt uppe i höjden (jfr »i
villande skogen») 23
visa av med avvisa, visa bort,
visa ifrån sig 26, 41
vittad förtrollad 109
vittvarg varulf 109
vordet: »vad det var vordet»
hur det var fatt 21
vrina gnissla 32
vädret luften 30, 40, 92
värdshunden Cerberus? 51
värme eld 33, 50, 65, 80
värrare värre 92, 119
åka: »det åkte för honom» man
tyckte sig höra, att det åkte
en stund, innan han kom
hemåkande 103
än konj. utan 101, 134, 139
ända just, precis, rent av 90,
92, 94, 139, »ända med ett»
alldeles med detsamma 62, 68
ändafram mindre vetdnde 33
äpple potatis 147
ärlig väldig 66
ärligt adv. väldigt, duktigt 52
ävike Kud (återger finsk brytning) evige Gud 95
ögonvetligt bevisligt genom
ögonsyn 30.

Register.
Bärgslagens historia:
Nordmarks ock Tabärgs gravars upptäckt 47; finnarnas invandring 140; nödåren 1811-1813 141.
Bärgtroll:
byter boskap med människor 60; vill byta barn 62; skänker
malm 46; yppar malmfyndighet 47; bärgtar brud 56; kreatur
48, 49; bultar när mila är rest för nära bärget 52; ogillar att
mila reses på lördagskväll 55; skrämmer piga som tar löv 54;
lånar bakredskap 61; trollens boskap 9, 11, 49, 50; hund 51,
57, 58.
Dj urhistorier:
Björn 12, 36, 37, 137, 138, 144; bärguv 135; hök 134; orrar
122, 128; tjäder 25, 58, 119, 125, 126; varg 13, 139; älg 24;
änder 124, 136.
Forsgubben :
lär upp en spelman 86; spelar ock sjunger 87-89.
Främlingars tal:
bärgtrollens 60, 61; finnars 95, 142; en dalkarls 145.
Gasten: 92, 94.
Gengångare: 14, 100-102.
Kolning:
det måste vara ordning 6; milan får inte vara rest över
en väg 7, 8; inte stå nära ett brant bärg 52; en dröm (om
skogsrå) 22; vaxiskött mila 33; Bärg-Ili vid. milan 53; mila i
Billingkullen 55; skogsrå besöker kolare 3, 22, 26, 32, 42; jälper
till vid kolning 35; tomte ger varningssignal 65, 81; väcker
kolare 4; ropar på kolare 5; mutar kolare med tobak 83; tomtar
vid mila 71-73, 78; i kolarkoja 77.
Lustiga historier:
finnen till nattvarden 142; forna tiders vallpojkar 143; björnen
i släden 144; vägsyn 145; Lars Långlår 146; bonden, drängen
ock sillhuvudet 147; Bellmanshistorier 148-150.
Näcken: 90, 91.
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Skam: 95.
Skatter (gömda):
129-133; det lyser för något som är gömt 131-133.
Skogsrå:
besöker kolare 3, 22, 26, 32, 42; jälper till med kolning 35;
jälper jägare 25, 36, 37; söker umgänge med män 26-31, 34,
39-44; väcker 38; lovar malmbärg 45; visar sig för en kvinna
10; för en man 23.
Spökeri:
häst ock ko bli stående 15; karl blir stående 16; mister hatt
17; det ropar 93; det hostar ock snyter sig 99; spöksyner 10,
23 (skogsrå), 96-98.
Tomte:
i bröllopsgård 76; i gruva 70; i kvarn 19, 67, 68; i kolarkoja
77, 78, 83; vid mila 4,5, 65, 71-73, 81; i såg 74; tomtar dansa
63; få nya kläder ock bli högfärdiga 79; tomte väcker kolare 4;
flicka som brygger 64; ropar på kolare 5; ger varningssignal
åt kolare 65, 81; åt mjölnare 19; mutar kolare med tobak 83;
vill ha det tyst i gården 82; bestraffar vårdslöshet med hästar
66; övermod 75; hämnas oförrätt 69; otacksamhet 80; förstör
gröten 84; skämmer bössa 85.
Trolleri:
Byggmästar-Pär ock Byggmästar-Jan 1, 2, 116-118, 120; BusKarin ock Bus-Stina 114; Kusgubben 28, 30, 110; Lars-Lovisa
111; Passa-Anna-Stina 117; Skiller-Ingrid 112; trollkunnig dalkarl 115; nyfiken flicka 113; trolleri med bössor 121-127; varulvar 109; förtrollade orrar 128.
Tvivel om övertro:
falskt alarm 18; skoj med övertro 20; naturlig förklaring på
något hemskt 21.
Varsel: 103-108.

Meddelare.
Fran Brattfors:
Gammal gubbe vid Hundsnäs 82-85.
Henrik i Krusfallet 45, 50, 77-80, 89, 98, 107, 108, 133,
146, 147.
Holmström i Fors 44, 51.
Jonas Anderson 18, 19, 23, 24, 43, 75, 76, 126, 127, 135-137.
011e-Henrik 20-22.

REGISTER OCH MEDDELARE
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Från Färnebo: •
Anders Gullgren vid Pärsbärg 97.
Gammal gubbe i Skåltjärn 139.
Jan Svensson i Skoggårda,rna (Damhyttan) 41, 54, 55, 102,
131, 132, 140.
Kulin i Skåltjärn 40, 138.
Petter Bäck vid Saxån 42, 109, 141.
Från Gåsborn:
Dott-Anna i Älvsjöhyttan 14, 15, 17, 71-74, 111, 112.
Henrik Jansson i Älvsjöhyttan 5, 8.
Holmberg i Dreskhöjden 36, 37, 119, 120.
Jan Jonsson i Älvsjöhyttan 1-4, 6, 7.
Jan Jonssons hustru 9.
Johanna-moran 15, 16.
Käring vid Råkullen 34, 48, 49, 70.
Mor Lena i Älvsjöhyttan 11-13.
Norders syster J Klockartorpet 35, 95, 116.
Ung kvinna i Älvsjöhyttan 10.
Från Kroppa:
Har-Jon 81, 128, 148-150.
Från Nordmarken:
Erik Ersson 38, 39, 46,47, 114, 115, 144, 145.
Jan Guffar 113.
Juvels-moran 99-101.
Från Rämmen:
Anders Andersson Hök 32, 33, 96.
Anders Forsberg 30.
Bengt Larsson 28, 29, 59, 60, 142.
Jan Jonsson Hurra 25, 121-123.
Matts Andersson (Hök) 56, 57, 65, 66, 87.
Mjölnar-Magnus 68.
Mor Bengta 61, 63, 64, 86, 103-106, 110, 129, 130.
Olov Jansson i Lesjöfors 52, 53, 62, 69, 117, 118, 125.
Olov Pärsson i Skärfjällen 26, 27.
Smed-Petter 31, 58, 67, 88, 90-94, 124, 134, 143.

Rättelser.
S. 22 r. 7 står 70 år läs o. 70 år.
23 » 7 » 70 år » o. 70 år.
39 » 4 nedifrån står är läs var.
41 » 2 står Rämen läs .Rämmen.
43 » 6 » inte, förr än läs inte förr, än.

I samlingens första ark äro delvis andra principer tillämpade
vid transkriptionen till riksspråk av folkmålstäxten än i fortsättningen, men detta torde icke behöva vålla missuppfattning hos
läsaren.

-e.
.5:'
r
.N4 .
.
17.'..
4

,'It-'

,, gi•

'
el:

14

3,›

LP
t,--

,-.:. ",

"..-'-kk.„? -

.''''',

...•
,

,

......1,g
.h.,!,

<-,f',/it'l,

"-&'
.594'

D'

I

•S''''

4'.' '

1
4
4:

;Y>

-

ARCHIVES

DES TRADITIONS POPULAIRES
sutDoisEs

11131,1EES AX FRAIS IIJ OUYERNEMBT SUEDOIS
PAR

J.-A. LUNDELL

VOL. XXI

STOCKHOLM OCK UPPSALA
1902-1936

BIDRAG TILL KÄNNEDOM OM

DE SVENSKA LANDSMÅLEN
OCK

SVENSKT FOLKLIV

TIDSKRIFT
UTGIVEN MED UNDERSTÖD AV STATSMEDEL
GENOM

J. A. LUNDELL

TJUGOFÖRSTA BANDET
Kallstenius

STOCKHOLM OCK UPPSALA
1902-1936

UPPSALA 1936
ALMQVIST & WIKSELLS BOKTRYCKERI-A.-S.

Tidskriftens redaktion 1902-35:

Professor J. A. LUNDELL
med biträde av
Prof. L. F. LÄFFLER ock Prof. AD. NOREEN
i Uppsala,
Prof. A. 0. PREUDENTRAL, DOC. H. A. VENDELL,
Prof. H. PIPPING, Prof. 0. F. HULTMAN ock Prof. T. KARSTEN
i Hälsingfors,
Prof. A. KOCK ock Bibliotekarien A. MALM
i Lund.

För årgången 1902 uppbar tidskriften av statsmedel understöd å 3,650 kr., för årg. 1927 understöd å 6,350 kr., för årg.
1935 understöd å 5,400 kr. För språkkartorna i nr 2 har
bidrag lämnats ur Längmanska kulturfonden.

Tjugoförsta bandets innehåll:

Titelblad på franska, s. ij.
Titelblad ock register på svenska, s. iijVärmländska bärgslagsmålets ljudlära. Akad. avh. av
GOTTFBID K ALLSTENIUS. Stockholm 1902. 216 s., 1 karta
ock 1 plansch.
77 h. = 1902 C.
Översikt av Värmlands svenska dialekter, av GOTTFRID
KA 1,LSTE/NTIIIS. Stockholm 1927. 220 s. ock 7 kartor.
H. 175 = 1927:1.
Från Värmlands bärgslag, historier på folkmål, upptecknade av GOTTFRID KALLSTENIUS. Uppsala 1936. 109 s.
213 = 1935: 2.

Bidragande till 21:a bandet:
Kallstenius, Gottfrid, värmi., f. 1873, fil. dr (Upps.), lektor vid

H. allm. lärovärket i Nyköping, rektor i Härnösand ock Västerås, sedan 1925 lektor vid Uppsala h. allm. lärovärk.

Table des matikes (vol. XXI).
Phonetique du parler populaire du
district minier de Värmland. These pour le doctorat.
N:o 1. 216 pp., 1 carte et 1 planche.
Aper9u des parlers populaires de la prov. de Värmland.
N:o 2, 220 pp. et 7 cartes.
Histoires et recits populaires, notes en patois dans le
district minier de Värmland. N:o 3, 109 pp.

GOTTFRID KALLSTERIIIS,

Uppsala 1936. Almqvist & Wiksells Boktryckeri-Ä.-fl. 34231

