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I.

___esjofors. Ramen. Uddekolmskyttan.
Samspråk med en vallgosse.

\J fver allt man nöjet finner,
Till och med i Filipstad", säger Tegnér i någon af

sina dikter.
Detta oaktadt öfvergaf jag dock, en vacker Juliqvä 11

1849, nämnde stad, för att göra en liten "upptäcktsresa" i
Wermlands nordligaste orter. De första fjäten af denna van-
dring förde mig ej genom synnerligen märkvärdiga trakter,
ehuru dock alltjemnt i en natur, som var nog vacker att

verkligen förtjena namnet Wermländsk. — Men på andra
dagen af min färd kom jag deremot till ett i flera afseenden
anmärkningsvärdt ställe, till Lesjöfors? bruk, hvars minsta
märkvärdighet ingalunda var- den, att det för närvarande
beboddes af den om vår jernhandtering så förtjente Direktör
Ekman. Flera förträffliga inrättningar besågos bär, såsom
stångjerns-, mumlings- och knipphammare samt vall-ugnar
och gjuteri. Mest interesserade det dock att se, huru man
gjort mer ån en god anordning för arbetarnes välbefinnande
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i så väl andligt som materiellt hänseende. Så fanns här t.
ex. ett bibliothek för dessas räkning och utanför deras tref-
liga bostäder var marken planerad för anläggandet af blom-
sterrabatter.

Lesjöfors ligger djupt ner i en dal, och de stupande
höjderna deromkring tränga sig helt nära hvarandra; men
der är ändå vackert, och om salig Tuneld i lifstiden fått se
detta ställe, hade han säkert kallat det "en ljuflig ort."

Ett stycke norr om bruket ligger Lesjön, der jag snart
steg i enbåt, för att styra kurs ännu längre mot norden.
Farkosten gungade fram mellan ensliga, merändels skogkläd-
da, stränder; men långt i fjerran sprang en täck udde ut i
sjön, och på denna udde stod en inbjudande landtgård. —■Det var Lesjöbyn. Der landade jag Och hade genast den
turen, att påträffa ett par flickor, hvilka just nu med mald
skulle fara till Ramen. Samma ställe var nemligen också
målet för min dagsresa, och vänligt blef jag derföre tillbju-
den plats i de ungas båt, som stod färdig i den ej långt
aflägsna sjön Fjällramen. Allt var klart — och jag tog
sålunda farväl af min förra roddare. Men när jag åter vän-
js mig åt det håll, der Ramsflickorna nyss stått, hade des-
sa redan sprungit sina färde, och jag fick ensam leta mig
fram till båtstaden.

Det var ett herrligt väder i dag, och jag prisade mig
hcklig, att under en så klar himmel för första gången få
se Tegnérs beryktade ungdomshem. Vi färdades först norrut
på en lång smal vik, hvarunder en otålig längtan allt mer
och mer bemäktigade sig resenären och gaf honom ett lifligt
begrepp om hvad pilgrimen måste känna, då han närmar
sig den vallfartsort, dit han i åratal sträfvat.

Redan på långt håll belsade oss Näsramens _fcyrka från
sin udde. Derefter framträdde några gröna holmar ur sjön;
men allrasist höjde sig i vester mellan lönnar pch syrener
en h*. itglänsande bv£_gnad f Ändtligen är stranden helt nä-
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ra; redan bjuda trädgårdens terasser en den täckaste väj,
upp till bostaden — och nu landar farkosten. Ramen, tju-
sande bygd, jag trampar din jord!

Hvad främlingen ifrigast efterfrågar är alla de ställen,
der den store hädangångne med någon förkärlek uppehållit
sig. Vi namne här blott två sådane. — Det ena är den
så kallade Tegnérs grotta, ej långt uppom gården — en

fördjupning i bergväggen, omsluten af björk, gran och al,
och den i håcda klippan skaldens och hans makas namn sta

inristade. Den andra märkligare platsen är å sjelfva gårds-
planen,; der vi Bjuta en rik skugga af två lönnar, dem bi-
skopen och hans fru med egna händer planterat.

Ett mer passande hemvist för en skald än detta Ramen
torde näppeligen finnas. Trefliga bostäder, omgifna af hög-
\exta löfträd; sjelfva hufvudbyggnaden belägen i en träd-
gård, hvilken i terasser sänker sig mot sjön, och utåt just
denna sjö en den mest förtjusande utsigt, — här de lacka-
ste små holmar, fordom målet för så mången- glad utfart, —-

der den i sjöns midt utskjutande halfö, hvarest kyrka och
prestgård synas -— den förr» med höga, hviftande höngbjör-
kar kring tempelgården, —- den sednare till halfe gömd
mellan syrenhäckar och löfskog; — och till attt detta de
klarögda fjärdarne och de gröna stränderna, rundtorn be-
strödda med tref na, rödmålade bergsmansgårdar.

Det v_ir, som man -vet, den patriotiske Myhrman, som
här först bröt bygd; ty obygd kunde man väL förut kalla
en trakt, der på sin böjd hle»U ett OGh annat finnpörte var
synligt. Sjelfva Ramens namn tyckes) vara af finskt ur-
sprung — så mycket troligare^ Som män vet, att en af de
släkter, som genom Karl den niondes åtgäed hit inkommo
från Finland, bette Ramen. ■ ' *

Ramsbygden, likasom hela nordöstra Wermland, är en
lika sund som angenäm trakt. Också torde man i få delar
af landet kunna uppgifva så många personer af den högsfa
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ålder som i dessa nejder*). Men dessa lefde också i de

gamla goda tiderna, innan bränvinet, folkets argaste despot,
gjort sin eriksgata genom svenska bygderna, och medan man
der ännu förde en vandel i mera enkel och gudfruktig anda.

På hvad ståndpunkt sedligheten då stått särskildt i
denna nejd kan synas af förhandlingarne vid en sockenstäm-
ma, som, år 1698 i Augusti, blef hållen i Gåsbom. Man
klagade der först öfver Jöns Månsson vid Näsrams malmberg,
"för det att han sällan ginge till kyrkan", ehuru till denna
var cirka 3 mil från Ramen. Vidare frågades "om någon
funnes här i sitt äktenskap oenig", hvartill svarades nej, och,
för det tredje, förmanades en viss Henrik, att "skynda sig
med copulation."

Några sägner om de första här boende Finnar erhöll
jag ej, — icke ens då, när jag med en i orten barnfödd
vägvisare lemnade Ramen bakom mig och en half dag tåga-
de vesterut öfver berg och myra. Det enda, min tyste ci-
ceron hade att meddela, var några namn, som antydde ett
finskt ursprung. Bland dessa må nämnas, berget Päkkahinen,
Wigafallet, sjöarne Länka och Reitika samt torpställena Aha-
mäk och Kosamak. Af berörde lokaler ligga dock åtmin-

*) Som stöd för denna mening må här meddelas ett ntdrag nr Gås-
böra» kyrkohandlingar för den första delen af l8:de seklet eller
den tid, då Ramen änon lydde nnder nämnde kyrka.
År 1701 afled Hake Persmor i Igelshöjden t . . . . 107 Sr gammal
— 1705 — Jonas Olsson i Näsramen ....... io3 — —

I.

— 1706 — Eokan Annika från (namnet oläsligt) 107 — —

— 1709 — Haka Larsson t Igelshöjden II
~

—
—

— 1714 — Hans Larsson _....100 —
—

— —
8

— Nils Pandan, Finne 118 —
—

—
— — Jon Larsson i Ramen 10a — —

— 1720 ■—. Erik Helsing i Siksjon 100 —
—

—' 1730 — Carls enka i Ormsjö *.no —
—

— 1731 — Annika Berg i TvärelfVeu ios —
—

— 173» — Sven Olsson i Gåsbom 10a —
—

— —\i— Snder Mattes I Dalkarlsjön io3 —
—

— 1733 — En enka i Ramsviken 103 — —
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slone de två sistnämnda ej inom Näsrams, utan i Gu6taf
Adolfs kapellförsamling och Elfdals härad.

I Kosamak förfrågade vi oss om vägen, den min följe-
slagare nästan lika litet som jag kände. Midt på stugugolf-
vet satt en sexton års flicka med blottad barm och läste i
katechesen. Vid vårt inträde log hon blott ögonen från bo-
ken men sökte ej ängsligt något fikonalöf att skyla sig
med, utan svarade Öppet och obesväradt till det gjorda spörjs-
målet. Denna naturfriskhet frapperade ej litet och påminde
mig lifligt en aforism: "Oskuld och anständighet trifvas ej
väl tillsammans"*).

Från Kosamak anlände vi snart till Uddeholmshyttan,
ett ensligt ställe i en vrå af verlden, der vägen tar slut
och der bergen i ~en trång krets draga sig ihop. Här hade
jag ändtligen den lyckan, att få till följeslagare en frimodig
•feorparegosse, som kunde både tala och svara. Med honom
gick jag från hyttan åt Gustaf Adolfs Kapell samt vidare
utefter Deglundens norra strand; — och var den förmiddag,
vi följdes åt, icke bland de minst interessanta. — "Kan du
sjunga någon visa?" — frågade jag min följesven. "Nej",
-— svarade denne — "jag bar inte hufvelag för töcken
■der**), jag!"

— "Men någon saga, något äfventyr kan du väl be-
rätta .ändå?"

Efter något funderande på saken kom det snart fram,
att två sådane voro i minnet. Det första äfventyret hand-
lade om en röfvare, hvilken, utstyrd som varg, brukade öf-
verfella och plundra vägfarande här <i orten. "Men" — til-
lade gossen — "den, som har tält om detta, var just ingen
trovärdig karj." Så mycket sannfärdigare var den andra
passagen, hvilken hade följande innehåll: "Långt upp i

*) Se Fr. Mdhergs "Litterärt thema med variationer.**
**) Töcken der brakas i Wermlands nordöstra del alltid i stället

för så der.
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nohl*) ve' L^ppberge' **) vq' dä' en gång e' kohlerkuej i
skogen. Kohlern låg der å' sof, å' då kom' di e' natt å'
väckte'n. När han pu tok te' å' se sej ikring, så va' der
två frugen timmer, som höll' gå å' daeas, å' di va* så graenn,
så dä' va' anna öfvermakta, jp! dä' va' så öfvermått a, så dä'
va' anna ulikt. Bäst dä.' va' höll' di opp ma* dansen å' frågte
kohlern r om han inte' velie vaer _p_tä'. Men kohlern han
teg. Då tok' di än en gång to' å' da ens, §' så stan te di
igen å' frågta kohlern, om haqi än velie gå nä. Men koh-
lern iörsW allt att dä' va' Rå% l&an, å' derföjv lå' han stielJ
å' teg. Då sa' Råa te' kamraten sin: hva** skaf vi ta' bhlo-
ge__ i. —- När kohlera hörde dä', då hhle' han rädd å'
kytta' på döxra å' utåt skogen. A,' dcc geck han vill- i tre
dar, inna' han kom t* bys igen"***), ,—r Så »lutades den
"trovärdiga" sagan; —- men- snart fick samtalet en ny rikt-
ning. Vi sågp plötsligen å ömse sidor om vägen små öpp-
na fält med en i denna nejd ovanligt nik växtlighet. A
den gröna vallen stodo der ca mängd, små-byggnad^r »ti den
enklaste konstruktion, och på tillfrågan, för hvad ändamål
dessa, blifvit uppförda,, svarades, att här" voro så kallade "qvi-
jor" eller sätervallar, tillhörige bönder i det mer än två
mil aflägsna Ekshärad. Några vallflickor ellef så kallade
säterjäntor furmos dock för närvarande ej på platsen: de

*) Bok st afven h är här och flerstädes tillsatt, för att beteckna1 sam-

ma l-ljud, son futekonimer i Wtfstgöten* väl ocb Östgöte», tnlf.
**) Blaud oamn, som här i orten väcka främlingens uppmärksamhet,

är också Lappberget. Detta har sä blifvit kalladt sedau en lapp-,
familj för $Ö a 50 år tillbak* géirarti Hea- «c_i TiJtt.ldwf-ilirtnP i
Kor.!ge ftrilände dit och äfntar pågot* tid, drog omkring ined' sin
hjord der i trakten.

*•**) I nyss återgifne mnnart framstår en egenhet, som är märkvärdig
Hog, tremHgen det t, h.ilket hi^ «.<&• defr finnei Inskja.et före, i
stället får vissa ords alatkiH-Sotwaf^r. Så ha vi, t» ex.. Ira« ds*tn.s
i stället for danse, som det i andra delar af provinsen heter.
Detta "£ uttalas lika kort som någonsin det hebreisks; scheva, och
det fordras ett bra vant öra, att knäna oppfatta det; hvarföreofvan-
ståeode da^ns för främlingen presenterar tig son» ett enkelt d»o».
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voro alla till skogs; och dröjde det således ännu en tid in-
nan jag om detta slags herdinnor erhöll någon närmare kän-

nedom. Deremot fick min följeslagare nu anledning att för-

tälja om sitt herdelif; ty äfven han plägade som "vall-unge"
följa kreatur i marken.

Det egendomligaste, han hade att berättay var om de
pojkaktiga upptåg, med hvilka, artans vallhjon då och då
plägade muntra sig i skogen. Det ena af dess«h var mål-
skjutning med pilbåge — én öfning, der icke blott träd,
buskar och stenar togos till skott-mål, utan lika ofta krea-
turen sjelfva, hvars språng och krumbugter, då de träffades
af pilen, väckte stor belåtenhet hos skytten. Ett annat,
högst kuriöst, upptåg var den så kallade "broms-gussan",
(broms-guess,) — ett slags kring-gunga, förfärdigad af två
små stickor. Den inrättas så, att en sticka sättes rätt ned
i marken, — och den andra, som har hål i midten och 8r

klufven i båda ändar, fästes i horizontal riktning ofvanpå
den förra, att det hela får likhet med en karusell. Denna
sättes nu i rörelse af två flaxande bromsar, hvilka med
stjerten blifvit inklämda i de klufna ändarne af den hori-
zontala stickan. Det der gör vallgossarne ett ej ringa nöje,
— ett nöje, troligen jemförligt med det, Stockholms ung-
fierrar erfara, då de om somrarne se ett par vackra mam-

seller sväfva omkring på karusellen i Tivoli. Men å pro-
pos om täcka mamseller, må det ej förbigås, huru gossen
från Uddeholmshyttan uppdrog sina skönhetslinjer. Jag till-
frågade honom nemligen bland annat, huru en vacker flicka,
efter hans tycke, borde se ut. "Jo", — svarade han —-

"hon ska' vara rödblommig i ögona och svart och hvit i
ögonsten afän" *). — Ett slikt porträtt kan visserligen synas

*) Vi ha hår åter en språk-egenhet 1 den bestämda pluralisformeo
aTn i st. för ar ne och oroa. Svårligen skall man af en infödd
Elfdaling få höra ett annat uttal. "Ögoostenarne, bastame. gossar-
ne eller jäntorna" — ingen af dessa och dylika former klingar väl
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Underligt — för att ej säga vidunderligt; men gossen var
ändå icke så klen målare, som det låter; ty ögon vill här
säga så mycket som kinder, och ögonstenar är detsamma
som ögon.

Vidare är nu ej att orda om samvaron med vallhjonen;
— vi öfvergå här i stället till ämnen, hvilka närmast till-

höra forntidslifvet i Gustaf Adolfs församling.

i hans öron. — nej! det måste ovilkorligen heta: "ögonstenaaa,
hästaan, gossnan ocb jäntaan."



It.

Sägner och Sånger I Gustaf Adolf.

JjFe, som i denna bygd först röjde skogarne, voro Finnar.
Långe Kristofer hette "en Flykting" af nämnde folk, hvil-
ken, "år 1550", anlände hit. Hans enda sällskap var hu-
strun, "en lång och stark qvinna". De förde, att börja med,
ett kringirrande lif i skogen och visste sällan em morgonen
hvar de till natten skulle få hvila sitt trötta hufvud. —>

Men slutligen fick Kristofer i drömmen den anvisningen,
"här skall du stanna!" — Och när han följande morgon
stod upp, såg han sju elgar gå fram i vildmarken. Dessa
fällde han alla; och hade han och hustrun sålunda nu lifs-
medel för en lång tid.

Sundsjön, i hvars närhet den första bostaden nu upp-
fördes, försedde dem med fisk, och äfven åkem blef dem
omsider en näring. "Sundsjöfinnen" hade dock, att börja
med, "ej mer råg än han kunde rymma i ett sämskskinn."
Denna "satte" han ut och fick år ifrån år rikare skördar.
Men Kristofer hade ock lycka på annat håll. Han fann i
Upplundshöjden, straxt nedom den för sin höjd bekanta
Gumklinten, en silfvergrufva, och den ädla metall, han här
i rikt mått upphämtade, smälte han i en egen masugn i
närheten af Motjernshyttan. Den platsen kallas än i dag
"Finnhytteforsen". Ingen fick dock bestämdt veta hvar sjelf-
va grufvan var belägen; ty denna hemlighet tog uppfinna-
ren med sig i grafven. Emellertid har man i sednare tid
mer än en gång återsett den, men aldrig kunnat få säkert
märke på platsen. Om Långe Kristofer berättas ock att han
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varit en svåra stark man och att äfven hans sju söner fått
denna kraft i arf. Redan som barh begagnade de en qvarn-
sten som leksak. Både de och den gamle gjorde sig dess-
utom beryktade som stora björnskyttar, ooh en högrest gran
har ända till våra dagar qvarstått, fullsatt med skallar af
de björnar, de fällt. Udden, der den ha^e sin plats invid
sjön, kaHar man' "BjörnskalPe-uddenr.

I Sundsjöfinnens tid kom der ännu en Finsk nybygga-
re till dessa nejder. Denne ville först Slå sig ned i Lagp-
åsen, (omkring 2\ mil norrom Sundsjögården,). men då Lån-
ge Kristofel? förvägrade detta, uieaaode att dan, andre då
bodde "i haES kalfhagfl", afstod dea. nye- invandraren der-
ifrån och tog i stället sin bostad vid Najen *—* en sjö på
Dal-gränsen, vid pass halfannan mil uppom Laggåsen. Då
blef Sundsjöfinnen åter tillfreds. Först i början af 1600-
-talet lärer Lagg-åsen ha blifvit hebygdt, och man har der
ännu i behåll afskriften af ett, år 1613 utfärdadt, Kongl.
bref rörande denna possession.

Mannen, som byggde Najens gård, bette Per Hackran,
Laggåsens grundläggare Filip Larsson*). Om Per Hackran
är ungefär samma sägner som om Sundsjöfinnen; likasom
denne var han ofantligt stark, ocb. när åkren häfdade» "sat-
te" han också ut sia råg i stället för att så de».

En "manslagare" hette Harald. Han ry_pda riket och
begaf sig till Norrigq,. Men snairt uppstod krig mellan
Sverige och, nämnde land ocb derunder inträffade, att "Bag-
garne" en dag rustade sig till att upprifva en brö i de
Svenskas väg. Då uppflammade Haralds fosterlandskärlek,
och i löndom begaf han sig nu till svenska lägret ocb Upp-

*) Denne elfer den förre, båda Finnar, skiiDe först ha varit betjent
bos em "Pbssev Mm »ar Kamniarberre bos Kun gett". Iv. Stjera-
mans adelsmatrikel finnes en Nils Rontssou Posse nämnd lonKam-
marjtinkare hos Hertig Karl år 1600, och flyende, riket år l(j03.
Att oägöit Lans tjenare då kommit till Wermland, att söka ed ny
vistelseort^ e,ler kansk* fristad, är Hy så »Udele* _-_.o|igt-
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täckte Norrmännens plan. Detta nit bar den frakt, att
Svenskarne undgingo -den hotande faran och att Harald der-
efter fick Hejd och tillåtelse att å Wermlandsskogen fästa
sitt bo. _Så blef Upplands gård byggd; och tyckes detta ha
skett straxt efter Karl den tolftes död. — Detta om sock-
nens första J-ebyggare.

Gustaf Adolfs nuvarande befolkning tyckes vara ett en-
kelt och fromt, med ett ord, ett godt folk; så visar redan

deras flärdfria drägt, deras godmodiga tal. Men om här än-

nu finnes en vacker lemning af gamla goda seder, så har
ock den gamla vidskepelsen följt dessa åt. Om sjörån och
troll vet man således ännu att tala och i bergen lyser det
ofta öfver gömda skatter. Till och med vid sjelfva kyrkan
och i en hel hops närvaro har jag hört en dylik tro öppet
uttalas. Men hvad som här mest väckt min uppmärksam-
het är de många sägnerna om det ofvannämnda Lagg-åsen
och dess invånare. Dessa sägner lockade mig följande som-
mar till ett särskildt besök på stället. Jag begaf mig då
först till Sörgården, dit man anländer öfver en lång fcafvel-
bro, ett stycke öster om landsvägen. Här finnes ett märk-
värdigt stenrös högt uppe på åkem mellan bostäderiia och
sjön Laggen. Nämnde rös håller cirka 12 alnar i längd,
4 å 6 i bredd och 2 å 3 i höjd.

Detta är hvarken någon lemning från hednatiden, ej
heller — hvad man snarast kunde antaga — ett odlingsrör,
utan, enligt allmän tro, ett griflrör, uppkastadt öfver åtskil-
liga vägfarande, som i Lagg-åsen fordom blifvit mördade.
Detta fordom a* ej längre aflägset än alt de nu lefvande
fäder eller farföräldrar derom vetat att berätta. Men det är

ej blott efterlefvandes utsago, som stadgat Öfvertygelsen om
de gamla Lagg-åsboernas brottslighet; -— man har i deras
bostäder funnit saker, hvars tillvaro ser högst misstänkt ut.
Sådane äro schabraker orh annat dyrbart ridtyg, ovanliga
klädespersedlar o. m. sådant. Det är ej längesedan man
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af dessa effekter ännu hade i behåll en med blått silke ut-
sydd elgskinnsrock; men denna har nu blifvit omändrad till
något annat plagg. Sjelf såg jag vid mitt besök i Nolgår-
ien en dylik elgskinnströja, visserligen icke silkessömnad,
men tillskuren på ett ovanligt sätt med fyra skört — ej
olik en drägt från Carl den tolftes dagar. Straxt venster
om ryggsömmen fanns å nämnde plagg ett rundt hål, så
pass stort som efter en mindre kula, och rundtorn detsam-
ma bruna fläckar både på in- ocb utsidan. Nära högra
skuldran voro ytterligare fyra smärre hål som efter hagel.
Innehafvarne af denna tröja kunde sjelfva ej neka, det de
hört sägas, att nämnde skador tillkommit vid mord på plag-
gets första egare. Äfven erkände man här, hvad förut blif-
vit mig berättadt, att det i Lagg-åsen från far till son fort-
gått en sträng befallning, att roset vid Sörgården ej finge
rubbas. Samma uppgift lemnade mig ock; inför många vitt-
nen, en af de yngste ättlingarne till de för morden miss-
tänkte.

Jag bifogar här några utförligare sägner eller, om man
så vill, äfventyr från Lagg-åsen.

För hundra eller ännu färre år tillbaka fanns det vid
nämnde gård blott en helt smal. ridväg inåt Dalarne. Den
gick tvärs öfver myren och den långa kafvelbron uppåt Sör-
gården, der skogen då stod hög och tät. Få voro de väg-

farande, som på den tiden besökte denna ödsliga nejd. De
flesta, som foro der fram, voro "Boraser". En sådan kom
en qväll till bonden i Lagg-åsen och blef vänligt tillbjuden
nattqvarter. Men en tjensteflicka, som på stället var "illa
kållen", visste att man traktade efter den främmandes lif,
hvarföre hon i tid varnade honom, under förbehåll, att han
vid afresan skulle ta henne med sig. Det lofvade också
Boråsern. Frampå natten, då man trodde att denne sof,
kom värden med bössan i hand utanför gästens fönster. Ett
skott aflossades, och då bonden derpå hört efter, att inlet
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rörde sig i sängen derinne, begaf han sig genom stugan till

gästrummet. Men Boråsern hade redan länge med ett till-
hugga i handen stått vaktande vid dörren, och i detsamma
Lagg-åsaren der steg in, sträcktes han af elt kraftigt hugg
till marken. En kort stund derefter kora röfvarens hustru
också insmygande i kammaren. "Träffa' du honom?" —

frågade hon, sakta hviskande. "Ja, pina rasa dö', gjorde
jag så!" — svarade Boråsern och gaf med detsamma kärin-
gen ett slag, att hon också föll afsvimmad bredvid mannen.
Medan detta försiggick, stod pigan med Boråserns häst utom
gården: och på den flydde nu begge undan.

Vid ett annat tillfälle, och detta för ej särdeles många
år tillbaka, säges en af Lagg-åsdrängarne ha gått ett långt
stycke utom gården och laggt sig i bakhåll för en gårdfari-
handlande, som var i antågande. Denne kom också ganska
riktigt vägen framåt, och när han ändtligen befann sig midt-
för Lagg-åsarens gömställe, redde sig denne hastigt till an-
fall. Men, nyss återvänd fiån bevärings-exercisen, ansåg sig
den unge röfvaren för hvarje fall nog stark och oöfvervinner-
lig, att kunna kosta på Westgöten några varningsord, innan
plundringen börjades. Derföre ropade han nu högt: "Ho,
kär! Ingen ursäkt, utan dö på eviga fläck; för här 6er du
den, som a' excerad kär!" Och rusade så fram med en påk
i högsta hugg. Men Boråsaren, tillräckligt förberedd genom
ett så långt tilltal, parerade lyckligt det tillämnade slaget
och fick till och med påken ur den anfallandes händer.
Denne blef härefter rätt eftertryckligt kringklappad; och Bo-
råsaren gick sedan i allsköns ro vidare.

Lika lyckligt lärer detf ej ha aflupit för alla Westgö-
lar, som i Lagg-åsen gjort besök. Visst är ålminsfone, att
man i en skogskarn, ej långt ifrån gården, funnit lemnin-
gar efter en släde, hvilken tillhört en .gårdfarihandlare, som
just här i nejden spårlöst försvunnit.

Om de Lagg-åsboer, som sednast utöfvat röfvarejrkef)
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berättar man, att de både med lock och våld sökt draga
vägfarande i snaran. Hvar och en, som kom det- vägen
fram och såg något välbehållen ut, inbjöds på dryckjom,
ocb gick han då ej godvilligt i stugan, hände det ofta att
han med armstyrka fördes ditin. -— Nu fanns det på den
tiden i Wermland en herreman vid namn Kolthoff, allmänt
känd som en. af de starkaste karlar i provinsen. Denne
kom också en dag ridande förbi Lagg-åsen. När gamle-far
såg en obekant ryttare på vägen, gick han genast ut och
bad honom stiga in; och då denne vägrade att följa med,
fattade han honom häftigt i rocken. Men ryttaren satt orubb-
lig i sadeln och frågade nu Lagg-åsaren, om han icke vore
hågad att dra fingerkrok med honom. Utmaningen antogs,
och snart kände bonden sitt finger så tårdt omslutas af den

andres, att det var som om han råkat ut för ett skrufstäd,
I samma ögonblick gaf ryttaren sin häst sporrarne — och
nu måste gubben öfver stock och sten följa med. Det gick
hurtigt framåt ett godt stycke utom gården, och först när

-Lagg-åsaren höll på att digna af mattigbet, blef han -ändtli-
nen lössläppt. "Adjö med dej" -*— ropade ryttaren då —

"helsa nu de andre bofvarne derhemma i Lagg-åsen och säg

dem, att du har dragit fingerkrok med Kolthoff i dag!" —

Och härmed red han vidare.
Det var icke blott i Lagg-åsen man fordom lefde så

barbariskt; hela socknen har haft samma rykte om sig, och
det ända till för 20 å 30 år tillbaka. Nu, sedan denna
församling helt och hållet lyder under Uddeholms bolag, och
bättre ordning der blifvit införd, afhöras sällan eller aldrig
-några excesser af svårare art; man förer der ett.lif i guds-
fruktan och arbetsamhef.

Några sägner om Gustaf Adolfs Forntid ha nyss blifvit
meddelade, men en annan qvarlefva från förgångna dagar
må ej heller förbigås — jag menar Folkvisan. Denna fort-
lefver ännu, ehuru mest hos de ålderstignare, cch det är
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att hoppas att den icke så brådt dör ut bland ett så natur-
friskt folk.

I Upplunds gästvänliga prestgård hörde jag, vid ett så
kalladt "Yst-öl", ej få genuina folksånger. Af dessa har jag
upptecknat trenne, ehuru åtminstone de två af dem förut
finnas utgifna af Geijer och Afzelius*). Emellan de sednare
och dem, som i Gustaf Adolf sjungas, är nemligen en så
stor olikhet, att de väl allesammans kunna förtjena att be-
varas.

N.o 1.
"Ack, om jag kund' få komma till min lilla vän i qväll,
Visst vore det stor glädje och fröjd,
Men om jag finge hvila på lilla vännens arm,
Så vore jag af hjertat förnöjd!

"Till dig så har jag friat uti arena fem,
Och dig så har jag utvalt till min vän;
Men nu har jag sport utaf dig, min lilla vän,
Att jag aldrig får följa dig i säng.

"Om alla berg och backar de vore utaf gull
Och vattnet vore vändt uti vin, —

Jag hellre skulle önska utaf hjerta och sinn',
Att du vore allra kärestan min.

"Inte har du att förvänta någon rikedom af mej
Hvarken pengar, ej silfver eller gull:
Men ett uppriktigt hjerta det vill jag gifva dej,
Så länge som anden är uti mej."

Men är det nu i sanning som du talat har till mej,
Att du hafver, mig så hjertligt kär,
Så resa då hem till min kära faders gård
Och begära troiofning åt mej!

*) Under R-.iis 76 och 77 i 3 Delen af Svenska Folkvisor.
')
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"På din kära faders gård, der var jag uti qväll,
Och de svara mig ett rede_iget nej;
Men kan ej sköna jungfrun ta råd utaf sig sjelf
Och resa utaf landet med mej?

Hur skulle det gå an taga råd utaf sig sjelf
Och resa utaf landet med dej?
För när som du kommer åt främmande land,
Då tänker du att öfvergifva mej.

"Och huru skulle jag kunna öfvergifva dej;
Du är ju så rosenderöd?
—-Sjelf Kristus på leorset han svek ju ingen man,
Fast han led så stor pina och död!

Och när som han kom åt de främmande land,
Ibland jungfrur och adela mor,
Så fick han sig en fager unger mö,
Då öfvergaf han kärestan sin.

"O, om jag visste hvad du hade i ditt sinn'
Eller hvad du uti tankarne bär,
Och om du hafver någon som är kärare än mej,
Då vill jag vara långt ifrån dej."

Och ungersven drog upp ett svärd utaf gull
Och klappa' jungfrun på blekaste kind:
"Aldrig skåp du tro någon fager ungersven,
Förr än först du har pröfvat hans sinn'!"

Och jungfrun hon föll uppå sin snöhvita knän,
Så bad hon en bön upp till Gud:
Ack, om du kunde komma på min kära faders gård
Och vara både halter och blind!
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Gud gifve du komme i en andelig strid,
Gud gifve du komme i nöd,
Gud gifve att du komme på min kära faders gård,
Att bedja mig sjelfver om bröd!

"Ja, väl så kan jag komma i en andelig strid,
Och väl så kan jag komma uti nödj
Men aldrig så kommer jag uppå din faders gård
Dig sjelfver att bedja om bröd!"

När sju år var gångna och lupna förbi,
Då hörde Gud jungfrunes bön;
Då kom der den riddare på kryckor skridande
Och då var han både halter och blind.

"Stånder upp, stånder upp, mina söner, J två,
Och hemter eder fader in bröd!
Jag mins väl den dagen så väl som i går
Då riddaren led allsingen nöd.

"Stånder upp, ståndet* upp, mina söner, J två,j
Och hemter eder fader in vin!
Jag mins väl den dagen så väl som i går,
Då han var allrakärasten min.

"Stånder upp, stånder upp, mina söner, J två,,
Och hemter eder fader in gull!
Jag mins väl den dagen så väl som i går,
Då riddaren han var mig svekefulJ.

Och hennes kära fader han lydde deruppå,
Han gaf uppå orden grann akt,
Så drog han upp ett förgyllande svärd
Och högg honom hufvudet utaf.
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Så tog han det hufvudet, så blodigt som det var,
Och kasta det i jungfrunes sköt:
"Och har det nu varit allra kärasten din,
Så visserlig begråter du det!"

"Ja, elfven den är ju väl aldrig så torr,
Att nog finns det vatten ibland,
Och blodet det är ju väl aldrig så tunnt,
Att nog är det tjockare än vand!

"Föraktad det blifver jag af alla menniskor
Och mest utaf lilla vännen kär;
Men Herren Gud, som i himmelen bor,
Han hjelper den, som fattiger är!"

N:o 2.

Jungfrun skulle resa åt midsommarslek,
(Men linden hon domnar i lunden.)
Hon mötte en ulfver, han var så vred,
(För jungfrun var af älskogen vunnen.)

"Och, kära du ulfver, du bit inte mej;
Mitt röda gujlband det skall jag gifva dej!"

Ditt röda gullband jag passar ej på;
Aldrig skall J det om armarne slå.

"Och, kära du ulfver, etc.
Min röda gullkrona den skall jag gifva dej!"

Din gullkrona röd jag passar ej på;
För aldrig skall du för altaret stå.

"Och, käre du ulfver, etc.

Min sölfspända sko den skall jag gifva dej!"
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Din sölfspända sko jag passarr ej på;
Jag går hellre på mossar än jag går på bro.

"Och, kära du ulfver, etc.

Min gångare grå jag gifva skall dej!"

Din gångare grå jag passar ej på;
Hellre tager jag jungfrun, som sitter deruppå.

')-

Och jungfrun hon ropte ett ömkeligt rop,
Det hördes fram till herr Peders midsommarslek.

Herr Peder han sadlar sin gångare röd,
Så red han långt fortare än fåglen han flög.

Herr Peder han hann inte fortare fram
Förrn ulfven har fostret ur jungfrunes barm.

Herr Peder han satte sig vid en rot,
(Men linden hon domnar i lunden.)
Der stack han ut sitt hjerteblod.
(För jungfrun hon var af älskogen vunnen.)

N:o 3

Jag vet så väl hvar det ståndar ett slott,
Det Sr så väl uppmuradt,
Med silfver och med rödan gull
Och marmonesten uppmuradt.

') Här synas följ. af Geijer och Afzelius upptecknade verser ba blif-
vit förgätna:

"Och jungfrun hon steg sig så högt opp i ek,
Och alfven han gick på backen och skrek.

Och ulfven han gräfde den eken till rot
Och jungfrun gaf till ett hiskeligt rop."
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Uti det slottet der ståndaron bur
Med b läder och dygdiga blommor,
Deruti bor en näktergal fin,
-3öm ljufligt sin tunga månd' röra.

Det kom en riddare ridande,
Fick höra den näktergal sjunga,

"Och hörer du, liten näktergal,
En visa jag bjuder dig qväda!
Dina fjädrar vill jag med gull beslå,
Din hals med perlor bekläda."

— Dina fjädrar med gull jag passar ej på,
Din perlor jag ej månde bära;
I verlden är jag en främmand' vildfågel,
Och ingen _mig nu månde känna.

"Är du uti verlden en främmand' vildfågel
Och ingen dig mer nu månd' känna;
Visst qväljer dig hunger,, köld eller snö,
Som faller på vägen den breda."

—• Ej qväljer mig hunger, köld eller snö,
Som faller på vägen den breda,
Mest qväljer mjg en hemlig sorg,
Som gör mig stor ångest och sveda.

Jag hade mig en riddare båld,
En herre, så riker och mäktig;
Min styfmoder slog det hastigt omkull,
Som hon ej så hafva ville.
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Mig skapte hon till en näktergal,
Bad mig all verlden omflyga;
Min broder skapte hon till fen ulf,
Bad honom åt skogen utsmyga.

Hon Önska' han aldrig skulle få bo,

Förr'n han skulle dricka hennes hjerteblodj
Sju år derefter så skedde.

Hon gick sig ut en sonunarstund,
I rosendelunden spatsera,
Min broder det då så vredeligt såg,
Gaf noga akt uppå henne.

Han grep uti hennes venstra fot
Med ulfvekloen, den leda,
Ref ut hennes hjerta och drack hennes blod
Och blef på stunden helbregda.

Men jag, som är så liten en fågel
Och flyger i vilda skogen;
För aldrig fann jag bättre qvist
Än i den gröna linden.

"Och hörer du liten näktergal,
Ett bud jag beder dig höra:
I vinter kan du få sitta t min bur,
Till sommaren åter flyga.'*

Och näktergal stod och tänkte sig om:
Jag aktar ej riddarens vilja.
Så grep han henne i sin Venstra fot,
Som hon ej så hafva ville.
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Han gick med henne hem tilj sin bur,
Tillstängde der dörrar och luckor,
Hon blef till många underlig djur,
Hon tänkte den riddaren mörda.

Först skapte hon sig till lejon och björn
Och sedan till andra små ormar,
Sist skapte hon sig till en stor lindorm,
Hon tänkte den riddaren mörda.

Så stack han henne med en liten knif,
Att blodet på golfvet månd' strömma,
Deraf rann upp en jungfru skön,
Hon stod alltsom en blomma.

Nu hafver jag frälst ditt unga lif
Af all din sorg och qvida;
Du säg mig nu din härkomst god
På faders och möderne sida!"

— Egypti lands konung, kär fadren min,
Hans drottning, min moder med ära

Är Egypti lands konung kär faderen din,
Hans drottning din moder med ära,
Förvisst är du då allra kärestan min,
Som för näktergal månde våra.

Här bjuder vandraren farväl åt Gustaf Adolfs socken."
Fattig var visserligen denna bygds natur — fattig och dy-
ster; men dess invånares stilla dygder gåfvo lif och glädje
åt det hela; och sjelfva de ödsliga hedarne, de oländiga my-
rorna och mörka skogssjöarne blifva alltid för främlingen
ett kärt minne, — minnet af ett landskap med allvarsamma,
men äkta nordiska drag.
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Råda »©eken. Stjernsfors. Uddeholm. Vå-
gen till Berg-läns- Ekshårad. Fynd och

sägner der. Lofstrand. Halgå. Fol-
ket och dess språk.

Jjland ställen, jag besökte, var också Hagen, en gästgifva-
regård, der jag hufvudsakligen infann mig, för att äta mid-
dag. Men allt, hvad man här kunde prestera, var en tår
mjölk och litet hafrebröd; och då detta skulle liqvideras,
furmos inga penningar att vexla med. Man sprang förgäfves
ur gård och i gård — öfverallt hette det, alt ej så mycket
som en tolfskilling fanns inne. Och folket här lyda dock
alla under det stora Uddeholm.

Från Hagen visade man mig åt Stjernsfors bruk en
genväg, hvilken dock blef en verklig senväg, enär jag efter
en knapp balf fjerdingsvägs vandring redan befann mig på
villostigar. På en sidländt mark och i en tät skog af björk
och al gick jag der af och an, såg ingen mensklig varelse,
— endast några säterbodar, alla öfvergifna och tomma. Jag
ropade i skogen; — ingen svarade. Härunder befann jag
mig plötsligen midt i en gungmosse, der jag gjorde flera
fåfänga försök, att åtminstone någorlunda torrskodd komma
öfver; måste derföre efter mycket krus bokstafligen gå på
djupet med saken, och kom så, våt, trött och hungrig, fram
till Stjernsfors. Elfven, som drifver bruket, har rätt vackra
fall. Vistandet på stället blef emellertid ej långt; ty Udde-
holm lockade mig vida mäktigare till sig; och den korta
vägen dit var snart tillryggalaggd. Man kallar sistnämnde
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ställe "Slottet i Elfdalen", och, ehuru detta just icke vill
så mycket säga, så kan det ej nekas, att hufvudbyggnaden
der är rätt ansenlig. Hvad som emellertid genast väcker
främlingens förvåning, är, att Elfdalsslottet, när man från
stora alléen närmar sig d-tj ligger liksom undangömdt på
ena sidan af gården — precis i samma riktning som en
vanlig flygelbyggnad. Här, likasom öfveralU> i d§.sa bygder,
finner man ett gästfritt bemötande,, men för rtsteä ett kon-
torslif — något i Göteborgs-maneret.

Uddeholmska bolaget, huru aktningsbjudande det än i
i vissa fall må vara, torde dock, på det hela tåget, mer bd-
ra fruktas än älskas. Det är ett litet- Ryssland inom Svefi*
ge§ område — icke som om man der skulle nyttja knutpi-
skan mot sina underhafvande, utan emedan det verkligen
har den ryska tendensen, att allt mer och mer gripa ikring
sig. Bolaget eger sålunda redan att disponera öfver en ej
obetydlig del af norra Wermland, och den resande, som
ifrån Filipstad tar vägen uppåt Öfra Elfdalen, skall mellan
Nordmarks och Dalby kyrkor, eller i 6 olika socknar, tidt
och ofta, om icke just trampa Uddeholms mark, åtminstone
se dess skogar i närheten.

Slottet i Elfdalen öfvergafs snart och vandraren skyn-
dade att uppnå Klarelfvens strand. Trakten ditåt är, att
börja med, högst intagande; ty man har här den vackra
Rådasjön, vid hvars strand det stolta Uddeholm reser sig,
der Waerns förtjusande Risberg är beläget och der man å
motsatta sidan af viken ser det inbjudande Risäter samt Rå-
da kyrka och prestgård. Och ramen till denna tafla äro de
mörka skogstrakterna och de ljusblå bergen. Medan nejden
hade denna karakter, gick resenären gladt framåt; — men
ack, huru länge Var Adam i paradis? — Det intagande
landskapet förbyttes inom kort i en den gemenaste busk-
bygd — en trakt, der man ej gick, utan vadade i sand och
der det enda märkliga föremål invid vägen var en afrätts-
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plats med några murkna stockändar på. Vackra vyer —

och detta var Uddeholmames kyrkväg!

Ändtligen glesnade skogen; jag befann mig på en höjd
och såg der nedanför den efterlängtade Klaran och dess om-
nejd. Återigen en bedragen förhoppning. I stället för den
djupa floddal, inpressad mellan branta berg, som jag tänkt
mig, sågos vidlyftiga flacka fält, beskedligt utplattade mellan
obetydliga höjdsträckningar å ömse sidor. Det var vid Ede-
bäck, en ansenlig lastageplats, vid pass 8 mil norr om
Karlstad.

Här ser man dagligen ankommande och afgående Dal-

bybåtar, än lastade med jern, än med spannemål och brän-

vin för de norra socknarnes behof. Klaran blir märkvärdigt
nog först vid Edebäck segelbar, men icke nedåt mynningen,
utan i stället hela 7 å 8 milen af sitt öfre lopp. Jag hade
härifrån ämnat gå med båt uppåt elfven, men fick höra att
kanske 4 å 5 dagar skulle åtgå för en åtta mils färd. Der-
före fortsattes resan landvägen, ehuru i en brännande hetta,
och för att derunder få någon förfriskning, gick jag in på
Edebäcks gästgifvaregård. Mina pretentioner sträckte sig här
ej längre än till ett glas mjölk, •—- men tro icke att sådan
fanns att tillgå. Nej, i hela Elfdalen kunde man vid den-
na tid ej för guld bekomma ett glas mjölk, åtminstone icke
i bondgårdarne; ty just nu hade man der sina kreatur i
sätorna, hela 2, 3 milen uppe i vildaste skogen.

Först vid Sälje färjstad och på Klarans vestra strand
får trakten ett mer omvexlande utseende. Man är der inne
i Ekshärads socken och uppnår snart kyrkan af samma namn.
Denna byggnad, som eger något af den kinesiska stilen, har
ett instängdt, nästan dystert läge tätt under det för sina
kummelgrafvar bekanta Ekesberget. Straxt öster om kyrko-
gården och åt Klaran till reser sig en liten tät löfskog,
Och nedanom den är prestgården gömd. Dess läge är så-
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lunda föga gästvänligt, det måste medges; men ett hjertli-
gare mottagande än här har resenären sällan rönt.

Ekshärad är en mycket gammal bygd. Utom de så
kallade jättegrafvarne på det nyssnämnda Ekesberget, vittna
också åtskilliga jordfynd derom. Öster om prestgården qvar-
stå ännu tre små grafkullar, i hvilka man redan för 100
år tillbaka verkställt gräfning och då påträffat kol.

För ungefär 50 år sedan furmos ock vid plöjning i
åkem tätt invid prestgården flera silfvermynt af mycket hög
ålder. Det sista fynd, man känner här i nejden, är en
stenyxa, år 1846 eller 1847, hittad vid det pittoreskt be-
lägna Nygård, \ mil söder om kyrkan.

Men folket vet icke blott att omtala dylika märkliga
ting, det har här som annorstädes —— tack vare nutidens
högtprisade upplysning — vida underbarare händelser att
förtälja.

Så säges t. ex. om Säljeberget: "Det bodde fordom
troll i detta berg, och hände sig på den tiden, att en bon-
de i qvällningen gick der bredvid och såg på sin fullmog-
na åker. "Hade jag min säd skuren till i morgon tidliga''
— sade han — "så skulle jag gerna ge till min bästa ko."
Dermed gick han hem. Om natten hördes en skära flitigt
gå fram öfver gärdet, och ur berget ropade det tidt och of-
ta: "gör band och bind, bonden ska sjelf snesa!" Näfr da-
gen rann upp var all bondens säd afskuren; men hans bä-
sta ko var också borta."

Vestra Hinsjön heter ett vatten i Ekshärad. Detta är

så klart, att man på många famnars djup kan se sjöbottnen.
Alla föremål blänka der med en sällsam glans och detta har
gifvit anledning till den tron, att berget invid sjön är fullt
af silfver. "En kolare — heter det — brände der en mi-
la. Elden gjordes då så stark, att silfret i bergets innan-
döme började smälta och flyta ned i sjön. Detta såg kola-
ren Qcb ville då gå ned att upphemta den ädla metallett.
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Men han glömde dervid att kasta stål öfver silfret och då
dessutom Råa här var för stark, så blef silfret tills vidare
qvarliggande å sjöbottnen."

Äfven i Ekesberget säges en stor skatt ligga förvarad.
Den har i ofredstider blifvit gömd der. Midtemot oftanämn-
de berg ligger å elfvens östra sida det så kallade Aurena-
berget. Vid båda dessa höjder ha jättar fordom bott. Men
dessa förliktes icke alltid så väl, och under en häftigare
träta hände det en gång, att de började kasta stora stenar

på hvarandra. En cylinderformig sådan slungades då ända
vester om Ekesberget. Den stenen har i sednare tider blif-

vit uppsatt på gården vid Hjellins kaptensboställe och är

der än i dag synlig.
Men här kan det vara nog af fornsägnerna; — den

som vill veta flera kan gå till Fernow.
Vi fortsätta nu vandringen norrut. Detta lönar också

mödan, emedan trakten redan på föga afstånd ifrån kyrkan
får en mera markerad fysionomi än den förut haft. Höjder-
na blifva der brantare, skogen drar sig tätare tillsammans,
slortaliga bäckar springa bullrande ned ifrån höjderna —

och ingen bostad är synlig — knappast en ensam vägfaran-
de. Det är en tyst och högtidlig natur, som här omgif-
ver oss.

När skogen slutligen upphör, gå våra blickar ned i en
väl -odlad dal, der vi återse Klaran, lika lugn och mäktig
som der vi sist sågo henne. Här helsar oss en vänlig landt-
gård välkomna — Löfslrand heter den. På längre afstånd
visar denna ej några synnerligt framstående behag; men när

vi komma närmare, står den högst intagande för våra ögon.
Ställets manbyggnad ligger så godt som i en trädgård, och
omnejden, derifrån sedd, har en högst egendomlig pregel.
Söderut är utsigten visserligen enformig och tråkig — en
platt buskbygd å sjelfva dalbottnen med föga ansenliga höj-
der å sidorna. Men i vester reser sjg deremot ett grönt
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berg, och på östra sidan skymtar Halgå bruk fram ur sko-
gen. Der går också Klaran sin kungliga gång, och vid dess
strand stå björk och gran koketterande för vattenspegeln.
Den norra vyen har visserligen ringa omfång, men är oänd-
ligt mer inbjudande än de öfriga. Dalen tyckes der vid
första påseende vara alldeles slut; men betraktas den när-
mare, så varsna vi, huru bergen längst upp i nordvest skil-
ja sig åt. Vi se nemligen der ingången till öfra Elfdalen
— en himmelsblå bergport, som, lockande, manar främlin-
gen till sig.

Jag nämnde nyss Halgå. Dit måste den, som besöker
Ekshärad, ovilkorligen begifva sig. Icke just för sjelfva
brukets skull; ty dess läge är snarare hemskt än vackert
— en föga djup elf, fullsådd med stora kullerstenar, och på
dess stränder en den torftigaste vegetation med fullkomlig
brist på löfskog — endast magra tallar, hvart man vänder
sig; alltså, som sagdt är, ej för att se detta, bör man kom-
ma hit, utan för det pittoreska Brallfallet, en knapp fjer-
dingsväg uppom gården. Nämnde fall gör skäl för sitt
namn; ty med fart kommer det framrusande mellan två
klippväggar och störtar sig utför en brant sluttning i djupet.
Dess dån är mäktigt och skummet slår högt upp emot gång-
bron, som vid elfvens sista och djerfvaste språng leder der-
Öfver. Ä ömse sidor står en tyst och ödslig tallskog, der
den besökande ostörd kan få betrakta det sköna naturspelet.

Men vi må icke för den yttre verlden helt och hållet
förgäta det folk, som här lefver och har sin varelse. Eks-
häradsboen förtjenar ock att betraktas. Hvad först dess drägt
angår, så ser man qvinnorna vanligen i svart kjol och tröja
samt hvitt hufvudkläde. Under det sednare bära de kring
det i nacken uppknutna håret en half qvarters bred, dubbel
näfverremsa, hvilken antingen är utmålad med blommor och
sirater på sjelfva näfvern — då den rätt och slätt kallas
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"kårnäfver" ■— eller öfverdragen med något brokigt tyg, då
den heter "kårstryk",

Karlame hafva ock sin egen drägt, nemligen svarta

rockar med häktor, låga hattar och ofta gula knäbyxor af
skinn.

"Ekshäringen" är i allmänhet ett blondt, trögt och
osnyggt folk. Hemma i hans stuga råder, åtminstone i hvar-
dagslag, gerna en märkvärdig tireda. Så har jag, t. ex., i

ett af de bättre husen sett en rock midt på golfvet — ett
golf, hvars färg må förtigas — en pelströja nära den ena
väggen och en vid den andra; på bordet ett fat vatten väl-
ling och der bredvid, i största endrägt, ett smutsigt lintyg;
samt slutligen på en stång framför spiseln en mängd rykan-
de strumpor.

Äfven språket har sina kuriositeter*). , Ekshäradsboen
talar, t. ex., aldrig med någon, utan han "stormar"; och
vill han derföre uttrycka, att någon är treflig att spraka
med, så heter det: "han a' så fin å' gröm te' å' stoérm."
— Skall det vid ett annat tillfälle omtalas, hvems den el-
ler den saken är, då säger man alls icke: "det är Nils's
häst", utan: "dä' a' hästen has Nisch." Men ett högst sin-
guliert ord, som tillika har sin egen historia, må för ingen
del förbigås, nemligen det, åtminstone förr, ofta förekom-
mande "Kola-bad", hvilket betyder så mycket som ett dug~
ligt kok stryk. En språkforskare skulle troligen vilja här-
leda sagde ord från allmogens "kota", (benknota,) hållande
före, att ett kota-bad följaktligen vore en sådan eftertryck-
lig bastonad eller genompiskning, som kändes ända intill
benen. Men ordets ursprung är helt annorlunda. I Eks-
härad fanns nemligen för flera (kanske 50) år tillbaka en

*_) hoit. lär här förutskicka den anmärkning, att när folkspråket, så
väl pä detta ställe som i kommande socknar, vidröres, sker sådant i
stöista korthet, dels för att göra sjelfva texten mindre härdlast, dels
ock, emedan en särskild bilaga vid reseskildringens slut komineratt
upptaga återstoden af de spräkegenheter, han i Efdalen uppfattat.
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svåra sträng herre, en kapten v. Kothen, hvilken vid min-
sta förseelse af bönder eller underhafvande genast på det
grundligaste brukade genomprygla de felande. Den som se-
dermera från hvad håll som helst fått ryggen riktigt full
med stryk, sades då ha fått ett "Kolha-bad."

För öfrigt yttrade allmogen slutligen i anledning af den-
na v. Kothens stränghet: "Vi lär allt ändå vara bra elaka
här i Ekshärad; och derför har väl kungen- skickat v. Ko-
then hit att straffa oss."

Troligen har Ekshärad ännu flera egendomligheter; men
huru kunna uppfatta alla sådane vid ett blott flyktigt besök
i orten. Vandraren drog alltför snart vidare — ännu fort-
farande mot norr och till trakter, om hvilka den fryntlige
värden på Löfstrand med största förtjusning talat. Nämnde
gästvänlige, genomsvenske man, följde mig en solhet som-
mardag ett långt stycke till vägs. Med stor afsaknad skil-
des jag från honom.

Kort derpå kom jag, öfver stora, flacka fält, till en grå
by, som bar namnet Fastnäs. På de magra gräsvallarne
sprungo der flockar af barn bit och dit, alla i sin lättaste,
hvita drägt. De flydde oförtöfvadt vid min ankomst. Så
uppnådde jag Klarans strand; och medan jag der vid färj-
staden afvaktade ekstockens eller "prommens" ankomst, slog jag
mig ned under en yfvig hängbjörk — det enda träd, der i
närheten fanns. Äfven här lekte barn å sanden, och bland
dessa en i alldeles samma kostym som fordom paradisets in-
vånare. Denne unge vilde, som af solhettan blifvit från
topp till tå alldeles rödstekt, följde med på farkosten, när

denna ändtligen anlände. En väderbiten qvinsperson förde
der årorna. Så lemnades Ekshärad.



IV.

En najad. I¥y socken och åtskilliga d
märkvärdigheter.

i\larans strömfåra är mäktig; men färjkarlens hustru hade
senfulla armar och förde oss med lätthet öfver det strida

elfdraget. Brita Balvarsdotter var en katig qvinna. Hon
berättade t. ex. sjelf, att det ibland om nätterna inträffade,
att okvnniga drängar förde både färja och båt från hennes
bostad i Åstrand till Fastnässtranden. Kom det då någon
resande och ville vägen fram, då var det ej hennes man,
utan hon sjelf, som simmande begaf sig ut att hemta farko-
sten. Och obesvärad i den drägt, naturen beskärt henne,
kom hon sedan roende till resenären, som väntade.

Jag tog snart farväl af den käcka flodnymfen och gick
nu i Ny socken. Hvilken egendomlignejd! — Elfven, mäk-
tig och bred, strykande fram genom en ovanligt trång dal,
och, å ömse sidor om denna, höga, blånande berg på föga
afstånd från floden; --— de sednare på flera ställen stupande
rätt ned i elfven, hvarvid vägen förer vandraren långt of-
vanom daldjupet, upp genom en qvartersdjup sand, till ty-
sta ödsliga hedar å höjdernas terasser. Derifrån har man
då en både vild och skön anblick utöfver dalen -dernere:
— elfven, alltid lika intagande och slingrande sig fram i
ständigt vexlande krökningar, der båtkarlarne från Dalby
fara upp och ned med sina frakter, — glada och sjungande,
när de utför floden få den muntraste fart af dess strömfåra,
—- men mer allvarliga och tysta, då de emot densamma,
endast med tillhjelp af en lång stång, föra farkosten framåt.

3
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(Detta sätt, att, stående i båtens akter, skjutsa sig upp emot
strömmen, kallas på Elfdals-målet att "skåla" sig fram —

och sjelfva stången, hvarmed det verkställes, heter "skålaan.")
Mot middagstiden uppnådde jag och gjorde äfven besök

i socknens prestgård, Kyrkebot. Ett godt qvarter för en
hungrig själ.

Detta är ett af de få ställen i Öfra Elfdalen, der man,
ehuru med ringa framgång, försökt plantering af fruktträd.
När kyrkoherden första gången hemförde några apel-telnin-
gar från en Carlstadsmarknad, visste folket härikring ej an-
nat namn att beteckna dessa med än "martens-lräJn", (träd,
komna från marknaden,) och sjelfva frukten kallades först
"martens-åpplen" och sedermera "apel-äpplen", till skillnad
från potatisen eller jordäpplena.

Bland de nya bekantskaper, jag här fick, var en liten
pilt vid namn Sem, en manhaftig sexåring, som gick och
slamrade med en stor sabel. Han sade sig med tiden skola
bli krigsman, och kunde från början till slut koriekt upp-
läsa "Kung Carl den unga hjelte", hvarunder sabeln merän-

dels i luften beskref mer än ett väldigt hugg. "Om du in-
te blefve större än du nu är", sporde jag pilten an, "hur
skulle du då kunna reda dej mot de stora soldaterna?" —

"Jo", svarade Sem, "jag skulle hugga å' dom jemnt efter
knäna, så blefve di inte större än jag."

Vägen förbi Kyrkebol är en af de täckaste i Elfdalen.
Löfskogen, ofta tät som en berså, breder sitt gröna hvalf
öfver vandrarens hufvud, men visar honom ändå der och
hvar genom en uthuggning, huru elfven vandrar sin gång i
grannskapet. På motsatta hållet har resenären deremot ett
brant berg vid sidan, och det så nära, att han blott be-
höfver utsträcka sin hand, för att nå det — en beqväm an-

ordning, när han under sommardagens qvalm vill vederqvic-
ka sig ur de friska källsprången, hvilka här så ofta qvälla
fram ur hårda klippen. Detta allt oaktadt har dock Kyrke-
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bols prestgård, likasom Ny socken i allmänhet, en viss an-

strykning af dysterhet, ett något — man vet ej rätt hvad
—. som tynger och nedtrycker själen. Man finner det qvaft
mellan de trånga bergen, och om man nyss i mer upphöjda
och luftiga bygder kännt sig lyftad till glädje och, fröjde-
full, uppstämt en sång, så blir man deremot nere i den
djupa dalen alldeles förstummad.

Först närmare kyrkan, som ligger \ mil norr om prest-
gården, blir trakten mer öppen.

Ny kyrka är en temligen rymlig trädbyggnad och för-
varar åtskilliga saker, som äro anmärkningsvärda nog.

Altartaflan, af år 1767, har tvenne afdelningar, den
nedra föreställande Christus på korset, den öfra, med större
omsorg utarbetad, Christi himmelsfärd. Utikring englar med
basuner. Det hela vackert.

öfver predikstolen synes Maria med barnet.
Bland äldre saker märke vi först en stor dopfunt af

tälgsten samt tvenne illa medfarna altarskåp. Det ena af
dessa har på grön, snedrutig botten en plumt tillskuren
Christus på korset; — det andra, också ett snidverk, fram-
ställer Christi nedtagande af korset, med krigsknektar på
högra sidan samt gråtande qvinnor och män på den venstra.
Flera ansigten äro särdeles väl skurna. Spår efter förgyll*-
ning samt blå, röda och gröna färger ser man än; sjelfva
taflans grund af silfver är helt grå. Dörrarne till detta al-
tarskåp hafva hvar sin qvinnofigur.

Sist bland kyrkans märkvärdigheter må anföras en i
träd skuren helgonbild, St. Olof i sittande ställning och meflP
krona på hufvudet. Hvad utseende detta beläte ursprungli-
gen haft är svårt att upptäcka, emedan det i sednare tider
blifvit hvitstruket.

Här sluta vi besöket i kyrkan och se i stället efter
hvad der i grannskapet kan finnas för anmärkningsvärdt. Ät
prestgården till och helt nära Stöllet visar man oss du, tätt
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invid landsvägen, en upphöjning, Penninghögen eller Silf-
verkvdlen kallad, der man bestämdt påstår, att jordegodsskall
finnas. Gräfningar fiafva der också blifvit gjorda, men kun-
na svårligen rätt grundligt företagas; emedan en god del af
landsvägen då måste undermineras och nedstörta i elfren,
som flyter straxt bredvid. För öfrigt synes kullen, åtmin-
stone i dess närvarande skick, hafva en formation, helt van-
lig, der ett vatten, så ofta och häftigt som i Elfdalen är
fallet, bryter in på och ombildar stranden; och den torde
sålunda ej heller med särdeles stort skäl kunna anses för
en forntida grafhöe;, såsom en och annan förmodat.

Ännu en plats för jordagods uppgifves. Denna är i
Tummelberget, söder om Kyrkebol, (helt nära Grafols gäst-
gifvaregård,) der penningar sägas i ofredstid blifvit nedgräf-
da. En qvinna —- berättar man — såg der en kista med
guld och silfver i; men när hon kom närmare och skulle
fatta i det, hon såg, fann hon bara en sten. Detta skedde
för tre "mansfall" tillbaka.

Från Kyrkebol for jag vidare uppåt Elfdalen, numera i
sällskap med en ung studerande, som var väl hemmastadd i
trakten. Vi, dels åkte, dels gingo, under den tid vi voro
tillsammans.

Att begagna häst i dessa bygder var ej särdeles kost-
samt, då skjutsbonden för två lätt-åkande personer endast
ville ha sina 24 sk. per mil. Vagnpenningar frågade man
alls icke efter, och lika litet väntpenningar. Som exempel
på det sednare kan anföras, att jag och min reskamrat un-

första dagsresan anlände kl. 4 e. m. till ett ställe, der
vi beställt skjuts till kl. 12, och ändå sluppo betala för
dröjsmålet. Skjutsbonden hade nemligen sjelf nyss anländt
— ett förhållande, hvilket här så mycket mindre anses an-
märkningsvärdt, som det ofta händer, att den resande, oak-
tadt »in förbudsedel, kan få vänta hela sex, åtta timmarne
eflpr den bestämda tiden, ja, kanske hela dygnet om. En
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sådan ordning må synas högst klandervärd; men så bör man
ock besinna, att allmogens beteshagar i denna bygd äro så
vidsträckta, att kreaturen på ena hållet beqvämt kunna spal-
sera inåt Dalarne och sedan ända uppåt Avasaxa, om de be-

haga, samt i annan riktning inåt Norriges fjelltrakter. Det
fordras alltså här en riktig Lunkentus till hållkar], om man
på en bestämd timma med säkerhet vill ha hästarne till hands.

Vår färd gick till en början alltjemnt på östra elfstran-
den ocji ofta ända "sub montis radicibus". Men vid "Vlfva-
heden" kommo vi åter högt upp i verlden och hade derifrån
en vidsträckt utsigt öfver de lägre regionerna — söderut
Ny kyrka, och närmast ned i dalen ljusgröna fält mellan
löfskog och "aver" *f Men inga bostäder — endast här och

der någFa lador på ängarne. Den punkt af heden, hvarifran
vandraren kan bäst öfverskåda landskapet, heter "Vlfvelöpet".
Med löp menar man häf en å landthöjdens sluttning befint-
lig bana, utför hvilken stockar nedstörtas i dalen. - Gräsbe-
täckningen är naturligtvis der afnött, så att bara sanden
framlyser i dageö, och der sådane timmerbanor ofta före-
komma utefter elfven, gifva de stränderna ett högst naket
och ödsligt utseende. Dylika löp finnas, äfven tätt ofvanom
sjelfva landsvägen, der man då ibland har det högst egna
skadespelet, aft först se ett par stockar med förfarlig hastig-
het komma nedbrakande, derefter ett par yxor, och sist arr
betarrte sjelfva, åkande på granrisqvistar. Det är egentligen
om vintern, när löpet är rätt slipprigt, som dylika företeelser
éro Synliga; men då händer det också, att kanske i nästa
ögonblick, efter det en resande farit der förbi, kommer <en

stock nedstörtande tversöfver landsvägen. Det heter således
här att s& opp, *

«r
Från' Ulfvelöpet blef trakten allt mer ocb mer öd_Hg.

En småvext barrskog otrtgaf oss på alla sidor, och den djupa

*) Aver kallar man bäf små stillastående vattensamlingar, ofta in-
fattade i en fan af yfviga, mörkgröna buskar,



38

-anden gjorde det till på köpet omöjligt, att komma synner-
ligen fort fram. Här var det alltså välkommet, att på he-
den anträffa en ung man af Wermlands fältjägare, den
skjutsbonden presenterade som en stor vissångare. Denne
bond-virtuos fick också emellanåt, när väglaget så tillät,
plats på vårt åkdon; ocb då skulle man ha sett hurudant
kostligt equipage der for fram. Främst på kärran skjuts-
bonden i skjortärmarne med en från roten lösryckt tallbu-
ske som piska och en half hafrekaka framtiltande ur den
randiga västen. I sjelfva kärrstolen vi båda resenärer samt
bakom oss den gapande sångaren i sin grönrandade uni-
formsmössa.

Vår trubadur var ej särdeles utmärkt; men tiden tyck-
tes ändå gå fortare i hans sällskap än förut, och innan vi
visste ordet af, voro vi åter ute på Öppna fält, de der i
ödslig nakenhet täflade med sjelfva Westergötlands "Svältor"
eller den Småländska Ljungbyhed. Skogen har nemligen
bär blifvit till inemot roten, dels nedhuggen, dels afbränd,
och svarta trädstubbar omvexla Öfverallt, så långt ögat mot
norr och vester kan se, med grå klippor och stenar. I
denna trakt ligger Femlå jernbruk, och der gingo vi nu att
bese oss.

Men vid Femtå går gränsen mellan Ny- och Dalby
socknar; och irma-i vi derföre på allvar lemna den förra,
må vi först, så godt sig göra låter, ta reda på dess invånare.

Om vi, att börja med, inträda i Nysockningarnes bo-
städer, så skola vi finna dessa, med få undantag, högst
otrefliga *— stora skräpiga stugor, der osnyggheten tydligen
har ordnat och fört sopqvasten. Rummets vigtigaste möbel
är den vidlyftiga "skåpsängen" — ett litet hus för sig —

vanligen i två våningar, (den öfra kallad "tarre",') och med
matskåp i ena ändan, att man, i fall andan kommer på, äf-
ven om natten kan ta sig en bit. Det är egentligen blott
de äldre, som ligga här. Husets jäntor deremot hafva of-
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tast sin plats ute i fähuset ("fugguse") på en lägerstad,
benämnd "gället" (gäell).

Bland bondens bohag, buru simpelt det ock i allmän-
het må vara, saknas likväl ej helt och hållej lyxartiklar.
Som sådane kunna anses de brokiga borddukarne af ylle
samt de små, både ut- och invändigt målade, trädskålarne,
motsvarande våra toalett-askar och nålfat.

Nysockningarne, de må ligga i skåpsängen eller stå
fullklädda framför oss, äro i de flesta hänseenden ett högst
kuriöst slägte.

Qvinnorna, när de äro -som grannast, bära hvitt huf-
vudkläde, så hårdt stärkt och brutet, att det som en mössa
kan påtagas, vidare svart tröja, ofta både fram- och baktill
utskuren, att det hvita klädet å ömse sidor i en trekant
framlyser, och hvarvid de främre snibbarne af detta gå ett
godt stycke nedom tröjan. Förklädet är oftast grönt, kjolen
svart *) med röda bårder. Strumporna äro ock svarta samt
utsydda med rödt garn i form af ett ruter ess. En sådan
grannlåt på nämnde plagg kalh<s "löfver", och är just ett
af de förnämsta kännetecknen på den äkta Nysocknaren.
Men för att riktigt från topp till tå ha beskrifvit dessa
qvinnor, må sluteligen nämnas, att äfven deras skor ha sin
lilla egenhet, nemligen den, att de äro försedda med gula,
halfqvartersbreda band, tilltagna med den längd, att de slä-
pa på marken.

Är det en varm dag och qvinnan tar af sig tröja och
hufvudkläde, så ser man under den förra vanligen ett rödt
lifstycke och långa lintygsärmar, (omsorgsfullt utsydda och
liksom männemas linne, kantade med rödhvita band,) samt
under den sednare den granna hårnäfvern ("nävvra").

*_. Såsom en ytterligare egenhet må bär anmärkas, att den del af
kjolen, som skall skylas af förklädet, alls icke, såsom det öfriga,
är svart, ntan af' hvad annan färg som helst. Bar detta bruk till-
kommit af sparsambetsanda, så måste det medges, att den dygden
bär gått längre än annorstädes.
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En väl vårdad hårklädsel är af följande beskaffenhet.
Först kammas al 11* håret åt- nacken, der det tätt invid huf-
vudet omlindas af ett band. Det hårsvall, som nu från
nämnde band nedfaller, skiljes sedan i två lika stora delar,
hvilka hvar för sig Viras med halm och derefter läggas i
kransform kring nacken, att de blifva ett rätt stadigt (eller,
som man här säger, "stött") underlag för näfvern.

Männemas drägt är i hvardagslag vanligen lång, ljus-
grå rock, kallad "tröja" *), med häktor och ståndkrage, ovan-
ligt kort, blott 6 å 8 tum lång väst (än af randigt tyg, än

af gult skinn), deremot så myckel längre uppgående skinn-
byxor, vanligen öppna vid knäei, men försedda med spänne,
att de när som helst kunna åtdragas. Kring midjan bära
de ett bälte med en eller två knifvar i slidan; straxt ned-
om knäet Vidtaga '"holkarne''', strumpor utan fötter **), men
ändå utstyrda hied sina "löfver" Sjelfva fotbeklädnaden är

under pågående arbete oftast näfverskor. Hattar och mössor
brukas Ömsevis. Om söndagen, eller när man eljest vill
vara fin, är svart tröja, röd väst samt gula knäbyxor och
hvita strumpor med löfver vanligaste utstyrseln. Det bör
då också vara hatt på hufvudet. Men en fulländad Nysocks-
kavaljer bär derjemte alltid —. det må vara vinter eller
sommar •**- röda muddar och Tjrannt utsydda vantar.

Folkets vinterdrågt är ungefär densamma som om som-
maren; men utom de då vanliga kläderna bär iman också
en fårskinnspels under tröjan. Karlame nyttja särskildt da-
maskor, omknutna med rödhvita eller eljest brokiga band,
och under västen ett 4 alnar lårigt och 3 qvaijter bredt
yllebälte, ''gördeln?, i flera omgångar kring lifvet.

*) Likasom rocken här namn af tröja, så kallar man också tröjan
för "armväst" och sjelf.a vösteri "lifstycke*. Mellan Ekshä-'
radsboens och tröjor är den skillnad, -att de förra
baktill ha knappar och slät rygg. liva remot d<* sed nar e ära vecka-
de i ryggea och ha silkéstafsar i stället for knappar.

**) Sådane brokas redan i Gustaf Adolfs rocken.
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Nysocken har ock sin särskilda bröllopsskrud.
En vanlig brud bär svart tröja och kjol (helst af klä-

de), den sednare grannt sirad med i breda rankor gående,
kulörta band. Förklädet, af hvad färg som helst, är också
fullsydt med kulörta band i flerfaldiga fasoner.

En kronbruds klädsel skiljer sig blott deri från den
förras, att kronbruden, först och främst, bar fyra band af
olika färger nedhängande från nacken till midjan, samt, der
dessa sluta, ytterligare två kulörta band, ju brokigare, desto
bättre, och så långa att de riktigt nå marken.

En brudgum, som gifter sig med kronbrud, har äfven,
han, till skillnad från andra, sämre brudgummar, dylika
band på kläderna, nemligen ett hredt sådant af sideh rundt-
orn lifvet, ett annat på kragen och, sluteligen,. å hvardera
sidan af bröstet ännu ett kulört band i vertikal riktning.

För öfrigt äro brudgummarna i följande stycken» allde-
les lika. De hära blå eller svart klädeströja, qvarterslång
väst i åtskilliga kulörer samt gula bockskinnsbyxor. Om
halsen hänger en försilfrad kedja, i hvilken en silfverspecie
är fästad —<- att tecken till den bergning, man antingen re-
dan har eller hoppas få.

Men här tqrde med detsamma böra nämnas; några ord
om sjelfva hröllopshögtidligheterna. Dessa firas aldrig, så-
som vanligen annorstädes, i brudens, utan 1 brudgummen»
hem. Hos den förras föräldrar hållas blott så kalladt "hop-
drick", innan färden Mil bröllopsgården anträds. När denr
na försiggår, är brudtåget företrädt af två så kallade "tje-
nesdrängar'\ hvilka. bära under armen hvar sitt hyende, öf-
verklädb med blommigt i ylletyg, och hvilka hyenden dessa
tjenesdrängar straxt före vigselns början nedlägga framför
brudparet. .

Hvarje qvinsperson medförer till bröllopsgården ettkny-
te med ost ocb bröd samt en bran vinsflaska*); /och begifva

*) Dylik föroiog af bär manlig rid högtider *f atia slag. '»
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sig gummorna då i ett särskildt rum, der hvars och ens
medförda välfägnad går laget omkring.

Åtskilliga andra lifvets vigtigare förrättningar hafva ock
sina egenheter.

Barndop, t. ex., förrättas alltid i kyrkan straxt före
gudstjenstens början.

Vid första nattvardsgången var, åtminstone förr, den
sed, att flickorna buro en så kallad "hatt" —»'en hufvud-
bonad, alldeles lik en vanlig nattmössa — Öfver hvilken de

nedifrån hakan knöto ett brokigt silkeskläde. Denna huf-
vudprydnad var dock under vägen lill kyrkan höljd af det
vanliga hvita klädet.

Vid begrafningar må slutligen anmärkas det egna bru-
ket, att karlame der vanligas bära röd väst.

Nysockningarnes lefhadssätt är i allmänhet högst eh-
kelt. Deras hvardagsspis är hufvudsakligen vattenvälling och
näfgröt — den sednare oftast af hafremjöl och så hård, att
den skares med knif, när icke de fem begagnas.

Näfgröten är för Elfdalingarne en rätt, med hvilken de,
åtminstone i sin hembygd, äro så införlifvade, att man skul-
le våga påstå, att den der utgör deras halfva väsende. Den
smakas mångfaldiga gånger under dagens lopp, och går man
något längre från bostaden, så medföres vanligen i den på
ryggen hängande "kassen" (en trädställning för smärre bör-
dors transporterande), en kittel ocb en liten mjölpåse. Flin-
ta och stål äro äfven till hands; och när man så har kom-
mit ett stycke till vägs och ett rinnande vatten visar sig i
närheten, då stannar Elfdalingen, samlar sig i hast litet
bränsle, slår eld deri, fyller kitteln med vatten; och när
detta kokat upp, tar han näfvarne fulla med mjöl, slår det-
ta på en gång i kitteln — och näfgröten är färdig. När
lian härefter intagit sitt lilla mål, då först kan han måhän-
da orka gå vidare en fjerdingsväg eller så der bortåt. —

Men huru bär han sig då åt under de långa båtfärderna på
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Klaran? — Icke kan han der oupphörligt stiga i land och
koka? — Nej, men -— tack vare uppfinningsförmågan! —

han medför vanligen i båten en liten stenhäll, på hvilken
tidt och ofta eld uppgöres och gröten i största hast tillagas.

Vår ryktbare Almqvist har kallat penningen en idé —

för Elfdalingen är näfgröten bestämdt också en sådan; och
skulle man i denna bygd uppställa några grundsatser för
lefhaden, så komme troligen den första af dem att lyda så
här: "Du skall tillreda näfgröt åt dina barn och deraf nju-
ta, när du sitter i ditt hus eller går på -vägen, när du ne-
derlägger dig eller uppstår!"

Elfdalingen lefver långliga tider rätt nyktert och be-
skedligt, d. v. s. så länge han ej har tillgång på bränvin;
men när han emellanåt med båtkarlarne erhåller en ankare

eller två, då är det att på en gång kalasa och göra sig go-
da dagar. När det borta bjudes på bränvin, mottages supen
vanligen med det naiva uttrycket: "åh, välkommen!"

Qvinnorna gifva ej männen mycket efter i supning,
och det är vid åtskilliga tillfällen ej ovanligt, att se flera
af det täcka könet förtära sina 7 å 8 supar och ändå stå
stadigt på benen.

Under större delen af sommaren är man i hela trakten
merändels alldeles utan mjölk; ty "gälte-jäntorna"*) äro då
uppe i "sättern" och göra under denna tid blott en eller
två söndagar besök i hemmet. Den dag, då de efter sin
långa bortovaro åter visa sig vid kyrkan, kallas "sätersön-
dagen" och är en af sommarens förnämsta högtider. Hus-
mödrarne komma då sjelfva gående till kyrkan; jnen jäntor-
na måste åka. Bränvin och ost medföra dessa till trakte-
ring åt vännerna. Vanliga bekanta fä af sednare varan blott
en obetydlig skifva; men de förtroligare deremot hvar sin

') "Gitte" kallar man här att gå vall — en benämning, som tydli-
gen bar sitt ursprung från det Isländska "gaeta".
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så kallade "Ull-ost'". Man bjuder häraf till och med i sjelf-
va kyrkan. På qvällen är vanligen dan§ i någon gård.

Vilja vi nu slutligen ta i betraktande Nysocknaren__
bildningsgrad och karakler, så finna vi ingendera vara sär-
deles att loforda. Det är ett trögt och rstt slägte, detta
folk, — till utseendet enfaldigt och okonstladt, men i sjelf-
va verket både inbundet och bakslugt.

Nysockens invånare tyckas äga Skåningens tröghet, i
förening med Smålänningens illistighet och Westgöta-slätt-
bondens osnygghet. , _-

Huru många framsteg kulturen intill vsra dagar gjort
hos dessa menn iskor, deroni vittnar ej litet sjelfva deras
språk. Vi vilja höra några exempel.

En Nysocknare berättar oss, att han jemte en viss Per
och en Jon stod vid gärdesgården och sprakade; — detta
uttrycker han så: "En je *), en Jong å' en Peev sto' attat
en garschgåhl åf taschal'at" **).

Är man i kalas, så säger värden öfvertalande: "Ta opp
knien å' bit i, å' se inte ätter dä', som äJ telagadt!" —

Och gästen ger, sedan han ätit, ofta följande artighet i ut-
byte : "Dä' va' så äntjele ***) fin en gröt, å' så änljele godt
ett bränvin, å' så fin e' kaek."

Vill en husbonde ha reda på sin tjensteflicka, så ropar
han till någon af omgifningen: "Hvar a* Marilh? Ränn-*
ä'tt'o!"****). D. v. s.: "hvar är Märäh ? spring efter henne l"

*) Vi iinoa här ordet en begagnadt såsom artikel, ett bruk, det man.
som oftast använder.

**. "At" =5 åt eller vid; häraf "Att at" =_, utmed, ycb af detta slutli-
ligen "attatteranner" _= bredvid hvarandra.

***) iotjele S_- särdeles.
•***) Återigen en märklig egenhet, ueml- ordet • ilstället för bednet

bvarvid är att tillägga, ftt nämnde personajprooomea aldrig, utom
på sin höjd i genitiven, undergår någon förändriog. Hvad för öf-
rigt genitiven _

allmänhet beträffar, så är den högst sällan bruklig.
Dativeo begagnas mer; och man säger således icke gerna "Bratt»-
Ström» hund etter Pers iäst", utan "Hud at Bra ..ström, hästen at
Peer" o. s. t.
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Fråga vi, slutligen, en dräng om hans käresta och hu-
ru hon ser ut, så svarar han oss visst med ett blått grin:
"Ho' a' så fin å' klingelaggd*) på bå'e ansigtaan;" och
detta vill då säga detsamma, som att "hon är så fin och
trindlagd på båda kinderna."

Men här afbryta vi, ty Femtå väntar oss; och Dalby
med sina i fjerran blånande berg vinkar oss vidare framåt.

"Klingelaggd", af subst. "Kli n ge" (trissa), således laggd eller
formad som en trissa -Z trindlaggd.



v.
Femtå. Dalbyboernas dragter, språk, bo-

ningar ocb hemseder.

I_i ikasom nyss vid Halgå, var det också vid Femtå ej för
jernbrukets skull, vi gjorde vårt besök, utan för det ansen-
liga vattenfall, som en af Klarans tvärelfvar, Femtan, här
bildar. Forsarne börja just vid sjelfva bron, der landsvägen
går fram. Vi besågo dessa nedifrån dalen; och ehuru det
nu var midt på sommaren, visade sig ändå denna vatten-
massa högst sublim, der den i flera afsatser förbi bruksbygg-
naderna störtar sig ned till en höjd af, (enligt hvad man
på stället påstod,) fullt hundra fot. — Längre uppom bru-
ket gör Femtån ett annat fall, som man ansåg ännu högre
än det vi besågo. Det heter också Digerfallet.

På vägen från Femtå mötte vi många Dalbyboer, och
fingo då tillfälle att beskåda deras drägter, hvilka äro lika
egendomliga som Nysockenfolkets.

Qvinnorna bära hufvudkläde, vanligen af obestämd färg,
så vidt det ej är af silke, då det alltid är svart. Håret är
uppsnodt och viradt med band, stundom ock, såsom i Ny,
med halm. Tröjan, någon gång af fårskinn och alltid för-
sedd med skört, är mörkblå eller svart, hopknäppt med häk-
tor ända upp till halsen. Helgdagskjolen är svart, blå, brun
eller grön, hvardagsklädningen alltid grå, kantad, å yttre
sidan, med ett rödt, flätadt band eller snodd, kallad "fläl-
tan"; å inre, med ett halfannan tum bredt, randigt band.
Skon är ibland försedd med gula bockskinnsband; strumpor-
na svarta eller blå.
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Sådan "är sommardrägten.
Om vintern bäres fårskinnströja — alltid i hvardags-

lag och, så länge den är ny och hvit, äfven om helgdagar-
ne. Trenne yllekjolar med åtminstona två förkläden anses
lagom mot kölden. Att man af sistnämnde klädespersedel
nyttjar dubletter, är en sinnrik uppfinning; ty när i ovä-
der den öfversta kjolen, skyddande, dragés öfver hufvudet,
synes under denna det andra förklädet, helt snyggt och pre-
dentligt. — Ja! det är till och med ej ovanligt, att man
ibland till kyrkan medtager ytterligare ett förkläde, hvilket
då är viradt krinis psalmboken.

Ännu en kuriositet är att anmärka rörande qvinnornas
utstyrsel. Deras lintyg äro alltid, (likasom ofta kjolarne,)
af två slags tyg, öfre delen fin, nedre grof; men då man
vill vara rätt väl klädd, påtages ändå dessutom ett hälft öf-
verlintyg, mycket fint och utsydt med rödhvita "qvahlband"
eller "qvahler".

Bland lyxartiklar, hörande till paryren, förekomma of-
tast spännen på bröstet, gamla pressade silfverringar, hår-
band och röda lockband. Äldre qvinnor finner man dessut-
om ännu utstyrda med den så kallade "låstaskan", en i
granna färger utsydd ridikyl eller väska, i hvilken nycklar
och annat smått medföres, då man går bort någon gång.

Karlames sommardrägt är skinnmössa, (kaskett,) de ele-
gantares — hatt om söndagen; derjemte långt, rundklippt
hår, grå rock, ("tröja",) sträckande sig något nedom knäet
och med röda uppslag kring handleden, röd passepoile i
kragens nedre söm och röda lappar ("betroendsmärken") å
skuldrorna; vidare rödt häktfoder af scharlakan från kragen
till midjan*); västen, ("Bröstduken".) af hvad färg man be-
hagar, helst en mer lysande, och försedd med två rader
knappar; knäbyxor af gult bockskinn eller grått vadmal,

Stundom brukas ock jacka, ("arm vä st",) alltid mörkblå och med
små sköit.
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*amt ändtligen skor och strumpor, de sednare utsydda. Till
helgdagsdrägten börer äfven, liksom i Ny, grannt utsydda
yllevantar med fax och tofsar.

Mot vinterkylan bäres fårskinnspels under tröjan samt

damaskor af skinn ända upp till knäet.
.Dalbyfolket är ett ståtligt folk; — vackra qvinnor,

resliga, handfasta män, de sednare genom både drägt och
hållning af ett militäriskt utseende.

Tilltala vi dessa menniskor, så möter oss ett språk, li-
ka egendomligt som Nysockens och lika outveckladt som
detta. Så begagnas, t. ex. pronomina Denne, na, Ila samt

Jian och hon, (eller o', som det här heter,) alldeles som ar-

tiklar. Man säger alltså: "Detta berg", i fallet för ber-
get, "han Peier", i stället för Per och "O' Marilh" för
blott och bart Marith. Blir det vid dessa namn fråga om

genitivstållning, då uttrycker man detta sålunda: "Drängen
has Peier" för Pers dräng, "Össkon hennas Marilh", för

Mariths vattenskopa, o. s. v. — Ni eller, som det vanligast
uttalas, "ne" nyttjas oförändradt i hvad ställning det må fö-
rekomma; och således kan man rätt ofta få höra en fram-
ställning som denna,: "Bjud ne mej kafie, så ska* je' bjuda
nef — Ännu en egenhet hos pronemiria: possessionen får
("vann") ställes alltid efter sitt nomen. Vår Per eller vår
Jöns går alltså ej an att säga, utan det heter: "Han Peier
vann" och 'han Järs vann".

Huru vårdslöst Elfdalingens uttal i allmänhet är kan
redan synas af nu uppgifne exempel; men här må ändå yt-
terligare tilläggas några sådane, der sagde förhållande syn-
nerligen skarpt framstår. Icke blott i Dalby, ulan redan i
Ekshärad möter oss ofta det högst egna utropet: "Sätt t

punn!" och det alltid, när det är fråga om att lyfta upp
eller stödja under en sak. Detta vill förmodligen säga det-
ftamma som sått upp inunder! — ty hur A ill man eljest
tolka uttryken: "Sätt naen ipunn! — Sätt i punn, hall il"
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Ett annat talesätt, som också rätt ofta förekommer i

Dalby, är detta: "Dä' drager ingan Yå\" Man uttrycker
i dessa ord ett medgifvande, hvilket vid någon jemförelse
vill säga så mycket som, att ingen skillnad, intet afdrag får
8»a rum vid det, som är framstäldt. Dä drager ingan ta
tyckes alltså vara detsamma som: Der (dervid?) 4rager in-
gen något utaf, eller, som man å andra orter uttrycker sig:
"Det kommer på elt ut."

Bland enstaka ord med förvändt uttal är sjelfva elfven,
(Klaran,) som vanligen namnes "åhlfva." Spring nedåt elf-
slranden! heter: "Kult utåt åhrsbacken.'"

Den vanliga företeelsen, att samma ord å skilda orter
få en helt olik betydelse, finna vi här ock. Af enstaka så-
dane må blott nämnas: "ögona", för ansigtel, "ansigtaan",
för kinderna samt "häftig", för ypperlig eller förträfflig,
(t. ex. "En häftig klöfvervall", "En häftig kär"). Samma
förvexling i afseende på olika klädespersedlar har ofvanför
blifvit vidrörd.

Ett talesätt af samma beskaffenhet är "lägga om"*)
här liktydigt med bry sig om. Jag bryr mig icke om mer
beter alltså: "Ja' lägger ingan om mer."

Häremot finna vi också många ord och talesätt, både
till form och innehåll lika hvad vi i andra dialekter hört,
t. ex. "Thor åker," eller Westgötarnes "skålla" = se aftäg-
sen ul**) m. fl.

Att språkförrådet dessutom blifvit riktadt med norrska
uttryck är lika naturligt. Sådane mötte oss redan i nedre
Elfdalen. Sjelfva "jé" eller "ja" är ju blott en Öfvergång
till "jeg", och fullt lika de norrska orden äro "slik, slem,
morosam", o. s. v.

*) Betyder i Westerg. att ge stryk, t. ex. "ja' ska' lägga om
kötet på dej, ja'!"

*"*) Ex. "Det är visst långt till berget, vi se der borta?" — 'Ja; men
det skållar inte långt!"

4
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Som lemninga; från fornspråket qvarstå ock många ord,
t. ex. "sål", glad, "amger'\ sorgsen, "slip", släda, "svång'\
hungrig, "tratten", svullen, "slö'" stadig^ med, flerfaldig^
andra, af hvilka redan Fernovv uppgifvit en Dfiängd.

I all korthet hafva vi sysselsatt oss med Dalbyboens
klädesdsägt och språk — låt oss nu äfven betrakta detta
folks boningar och hemseder.

I enkla bostäder vistas man. Familjens egentliga till-
håll "är en envåningsbyggnad med tre rum, ett till höger i
förstugan, kalladt "sittstugan", (sjelfva hvardagsrummet,) ett
till venster, benämndt "nystugan", (helgdagsrummet,) samt
emellan dessa båda gästrummet eller den så kallade "kåf-
ven", hvilken har en döm åt hvar af de båda andra rum-
men, men ingen åt förstugan. I både Sitt- och Nystuga
finnes alltid mellan dörrarne till kåfven och förstugan ett
skåp inne i sjelfva väggen, kalladt "dörrgåta"*).

Bland möblerna här ha vi först och främst den vanliga
skåpsängen, inrättad ungefär som i Ny, men här dessutom
försedd med en fastsittande bänk, "skara", som sträcker sig
utefter hela sängens längd. — Stolame äro plumt tillhugg-
ne, oftast runda och då vanligen förfärdigade af en grof
stockända, som rätt och slätt blifvit urholkad, att hela sto-
len utgör -ett enda stycke.

På flera ställen finnas väggmålningar; men dessa synas
alla ha tillkommit vid samma tid, som de i kyrkan befintli-
ge, eller redan på 1730:talet.

*) Byggnader uppföras här vanligen på följande vis. Föj-st bvggrr
ma», ena året. en stuga med blott ett enda rum, men likväl sä in-
rättad, att stockändarne å ena ga-fveln gå sä långt utom. det fnll-
färdiga rummet, att de kunna förslå till ena hälften af kåfven och
förstugan. När sederm*r» dessa, efter något års förlopp, tillbyg-
gas, fogas deu nyare hälften af huset så värdslöst intill den äldre»
att mellan somliga stockändar ett ganska betydligt mellanium upp-
kommer. Käfveu blir sålunda oftast ett temligen svnlt ri_,D>
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t närheten af det nu beskrifna boningshuset ligger det
så kallade/ "herrberget", en byggnad i två våningar. Den
nedra af dessa är vanligen visthusbod och kallas "unbur"*).
I den öfra förvaras säng- ocb gångkläder; men stundom
upplåtes den ock åt främmande; den heter "löftet" **).
Derutanför är alltid en, åt gården öppen, förstuga eller
gång, kallad "svalget".

Invid herrberget står ofta logen och i förening med den
ännu ett litet hus för halmens förvarande, "skålen" benämndt.
(Observeras att skålen har samma tonvigt som pålen.)

Men- ladugården är ej heller den minst vigtiga byggna-
den; ty utom bondens kreatur inrymmep den också om nat-
ten hans döttrar och pigor. De ligga der på den uppemot
taket belägna lägerplatsen "jellom". Nedanom den går ge-
nom hela ladugården en enda sammanhängande hylla, "trä-
jen"j på hvilken hvarjehanda kärl sättas.

Vid somliga gårdar finner man slutligen ännu en bygg-
nad, en liten spannemålsbod, uppförd på stolpar, lik vanliga
trossbodar. Den kallas gemenligen "stabbur"***).

Bonden vänjer sina barn vid en enkel spis; — vatten-
välling och näfgröt äro de vanligaste rätterna.

Hvarje lördag, åtminstone om sommaren, badar man de
små, hvilka då, den ena efter den andra, stiga i en och
samma balja, der det likväl näppeligen kommer i fråga, att
vattnet någon gång j}mbytes. Att gossar ooh flickor härvid

*) Underbur till skillnad från höga nlofis bn r eller löftet?
**) Benämningen lof t tillägger1 man också ibland hela berrbergct.

Namnen unbur» och loft förekomma, båda, äfven i Ny.
***) Samma slags byggnad förekommer ock i Dalarne, och förmenar

Hiilphers detta "sta bur", som han säger, vara liktydigt med
"ståndbnr". Men ser man blott efter, hnru en sådan visthnsbod
är uppförd, sä ligger en annan tyduing närmare till hands, nenil.
-tabb-bur — eu bur eller byggnad, nppförd på "stabbar", d.
v. s. stubbar eller stolpar.
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blandas om hvarandra, må ej så mycket förundra; men märk-
värdigt är, att fadren kan gå i bad med sin fullvuxna dotter.

Ett sådant naturfolk har, som man väl kan veta, ännu
mången vidskepelse i behåll, och att den djupt inrotade
tron derpå äfven inplantas hos den yngre generationen,
är gifvet.

Höra vi oss om bland folket rörande denna sak, så fin-
na vi förnämligast följande. Dalbyboen fruktar mycket Fin-
nen, som bor honom så nära, och isynnerhet tror han, att
denne anställer sitt trolleri vid vatten, hvarföre alla bäckar,
som från Finnskogen falla i Klaran, med synnerlig bäfvan
betraktas. Sjelfva Klarelfven är ej heller särdeles att lita
på — detta isynnerhet för Necken, till hvars motarbetande
man, vid bad, brukar sticka en knif i strandbrädden. Att
eljest, då något rinnande vatten passeras, tre gånger spotta
deri är ock högst vanligt. "Sjöråa" föreställer man sig sit-
tande i en half båt, men roende med sådan fart, att "gule
forsen står om henne."

"Skogsråa" är en behaglig, dejelig qvinna, smeksam
och vådlig för männer, ofantligt grann, klädd i siden med
släp, det sednare egentligen för att dölja den svans, hon
bär, och hvilken ofta är henne ett gement hinder för eröf-
ringar, dem en så 'pen" qvinna eljest lätt kunde göra.

Skulle den ungersven, Skogsråa önskar fånga, få se hennes
svans, bör han för ingen del låtsa något derom. Sådant
skulle medföra alltför vådliga följder.

Men än flera hemska varelser fruktar man. Sådane äro

"Bergfå" eller bergtrollens kreatur, hvilka blott vallas från
solens ned- till dess uppgång, hvarunder deras bjellror tidt
och ofta ljuda i skogen. De som då ännu äro ute i mar-
ken, höra också med bäfvan "Berghund" skälla.

Åtskilligt ondt söker man naturligtvis fördrifva med signe-
r_er _t. ex. Påskkäringar, för hvilkas räkning man sätter
tiarukors på föhusdörrarne, som ock ibland på sjelfva kreaturen.
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Om Julen har man den märkvärdiga seden, att midt
öfver gödselstacken uppresa ett halmklädt trädkors, utpyn-
tadt med en mängd färgade lappar i form af kors och hjer-
tan, m. m.

Väggohyra fördrifves på så sätt, att två "nämndekar-
lar" uppsäga vägglössen, (alldeles på samma sätt som med
hyresgäster är öfligt,) och gå derpå sina färde. Ingen får
under denna förrättning skratta; ty då "sitta hyresgästerna
i orubbadt bo."

Allt detta är för Dalbyboen riktiga trosartiklar, dem
han i allmänhet lika litet betviflar som satserna i religions-
läran. Men har man här gammaldags vidskepelse, så besit-
tar man ock gammaldags hurtighet och lefnadsfriskhet. I
skogen, vid timmerflötning eller under trägna båtfärder på*
Klaran bildas härdige, senfulla män. Ej heller klemas med
de unga qvinnorna — de sändas tidigt ur hemmet, att på
egen hand sköta sig uppe i sätran.

För annan vallgång nyttjas ock "gättaregutar". Vall-
hjonet, det må vara gut eller jänta, går alltid väl rustadt åt
skogen. På ryggen bäres den så kallade "tenan", ett näf-

verskrin, i flerfaldiga fasoner utskuret och prydt med färgade
lappar och kråkguld; vid sidan hänger "sleljitaskan", en
väska, bunden af spunnet kosvanshår, i hvilken man förva-
rar en beredning af mjöl och salt, "sletji" *), den man be-
gagnar, för att locka kreaturen med sig. För hvarjehanda
behof medföres ock en liten handyxa, "nåt-yxan" kallad.

Uppe vid fäboden äro *'galler-jäntorna" visserligen
långt skilda från de sina, (kanske ofta flera mil,) men de
lida också icke af eH sjuklig sentimentalitet, och med Gud
i hågen lefva de gladt sin dag äfven i ödemarken. De bo
vanligen två och två tillsammans i den lilla boden med sitt
anspråkslösa amöblemang — ett bord, en lucka som gardin
för gluggen eller fönstret, (hvilket sednare, der det finnes,

') Sletji betyder här också slicka.
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är särdeles smått tilltaget,) ett par trefotade stolar och ett
lägerställe, kanske nog hårdt för mjukare former. Någor-
städes i kojan sitter en svamp ("sopp") uppfastad, och, om
du ser efter, är den alldeles fullsatt med nålar. Det är
också den enda nåldyna, man bär består sig. På ena väg-
gen äro vanligen alla de jäntors namn uppskrifna eller rät-
tare inristade, hvilka under en följd af år i sätran varit
sommaren öfver. Der läser man sålunda: Jngial (Ingegerd),
Helga, Siri och Ingeborg m. fl., påminnande om äldre tider.

Det är icke hlott dessa namnristningar man roar sig
med på lediga stunder -— hågen leker ock åt annat håll.
j^är, t. ex., ystning blifvit verkställd, tillagas slutligen en
mängd lijl-ostar, hvilka sedermera i hembygden presenteras
-åt vänner och bekanta, särdeles bland mankönet. För de
sednare komma ock andra vängåfvor i fråga. Jäntan bera-
tar ibland ur Jöfskogen de finaste björkrötter, och af dessa
flätar hon med konstfärdig hand ett bredt band, hvars ändar
utsiras med tofsar af rödt och hvitt garn. En sådan fläta
kallas "leetåger", (lierötter eller lieband,) och bortskänkes
vanligen åt den käraste, som om sommaren binder den vid
lien, eller kanske oftare förvarar den som ett kärt minne.

{Då Jietägerna nu kommit att nämnas, må vi ej heller
förbigå ett annat islags souvenir, som jäntorna vid nyårsti-
den förära sina käraste. Detta består j en tråd-fläta, be-
nämnd "nyårstråd", hvilken på så isätt tillkommer, att jän-
tan, vid nyår, af vänner och bekanta tigger ihop en mängd
trådändar, af hvilka sedan 8 sammanflätas på Nyårsdagen,
13 på Trettondedagen ocb 20, ändtligen, på Tjugondedagen.

En sådan gåfva förvaras vanligen till en hågkomst af gifvar-
innan; men också händer det, om gossen är fattig, att Ny-
årstråden begagnas till sömnad.]

Kommer du en dag oförvarandes till säterboden, så mö-
ter dig kanske redan på afstånd ljudet af en sång, den jän-
tan vid arbetet uppstämmer. Lyssna till tonerga då -— och



55

du skall troligen höra en äkta, gammaldags folkvisa sjungas!
— Ty ännu älskar man här de enkla qvädena om "Liten
Karin", och om "Hillebrand" eller om "Jungfrun, som stod
uppå högan berg och såg ned i grönah dal." Ja, hela den
långa visan om "Axel och Valborg" kah du i dessa nejder
få höra..

Blott ett eller två gånger under sommaren får säter-

kullan *) med sina kreatur besöka hemmet, och detta inträf-
far då alltid på en lördagsafton. Högtiden till prydnad är

bjellkon då ntstofFerad med ett af rötter fläfadt band, ("bjell-
bandet",) Snarlikt lietägerne och på samma vis prydt med
tofsar. <-<-<- Första natten efter hemkomsten Sr for jäntan fö-
ga värdt att tänka på någon Sömn. Drängarne gå då oupp-
hörligt tet och in i behnfcs Ttammaré och tigga ost, mot
hvilken de i utbyte ge Sockerbitar. Dagen derpå, eller
"Sättétsönda I*.", kommer kullan ofta ridande till kyrkan,
(en sed, hii vida "mindre allmän än förr). Under gudstjeh-
sten trakterar man hvarandra i sjelfva Guds hus med ost

och kaftské också Åland ined bränvin. Den d_-ähg, som för
kamrater*- kärt Uppvisa de flesta "lill-bstarhe", år här den
största kavaljeren.

På natten taga drängarne hästar från tnarkeö -— .ivern

de tillhöra, bryr åeXa föga —<- och göra med dem i fyrspråhg
utfarter hit och dit i socknen, hvareftefr de åte_- isläppa dem
lösa, dock sällan eller aldrig på deh plats, der de tagit
dfem. Så åt- feätefsöndagfeh ordentligt firad.

Dalby ungkarlar .gä i sanAiög friheter, dem man på
ähdi-å orter näppeligen skulle tillåla. Vilja dé, t éx., be-
söka «ihå jähfor, så -sker sådant helt ebegväradt, utah afse-
ende på hvar de sednare befinna Sig •***• det toå vara på
jellom eller ihtte i stugan. I sednare fall, (_om dock är
tem.igeh sällsynt,) draga karlarné blott trSjan öfvet- hufvu-

•) Naffltie* "Säterknlla'' och '"l.ätferjSnf-'' beg-gba. öitoteVij.
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det och gå så, vore det midt i natten, utan krus genom
sjelfva husbondefolkets rum, till dem, de söka.

Men huru friar man väl här? — Jo, den unge gilja-
r«n spänner en vinterqväll sin häst för slädan, och i säll-
skap med någon god vän far han derpå åstad till dan gård,
der kärestan bor. Som vi veta, har denna äfven om vin-
tern merändels sitt lägerställe ute i ladugården, på jellom.
Dit går eller bryter sig in den oförvägne friaren, tar jän-
tan, sådan hon befinner sig — klädd eller oklädd — ur

bädden, sätter henne i slädan och åker så bort ifrån gården.
Vid dessa påhelsningar händer ofta, att drängarne med häst
och släda åka in i ladugården^ då det faller sig allra beqvä-
mast, att, en passant, taga den eftersträfvade fästmön från
jellom och derefter ofördröjligen fara af igen. Skulle vid
sådane tillfällen giljare mötas, så uppstår en allvarsam kamp
om jäntan, hvilken derunder vårdslöst ryckes hit och dit,
och kanske till slut i en rätt snöplig drägt kommer med
den, som vinner.

Sjelfva resan, som härefter företages, sträcker sig van-
ligen blott till några fjerdingsväg, hvarefter man, enligt godt-
finnande, antingen artigt skjutsar jäntan tillbaka till hennes
hemvist, eller ock obarmhertigt låter henne stiga ur åkdo-
net och spatsera hem. Det sednare är visst icke det säm-

sta; ty ju värre kärestan under en sådan fart blifvit tiilty-
gad, desto starkare skall kärleken vara.

I närheten af Likanå bruk bortfördes härom året den
unga dottren till en af ortens förmögnare bönder. Giljaren,
som kuskade henne, var dock härvid ej försigtigare, än att
han, efter en kort färd på den osäkra elfven, med både
häst, släda och jänta kom i öppen vak.

Det unga paret skulle här otvifvelaktigt ha omkommit,
derest sicke bjelp i största hast anländt från bruket. Flic-
kans far blef nu af en ståndsperson uppmanad att anställa
laga åtal mot den okynnige drängen, men gubben såg saken
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ur en annan synpunkt och svarade helt lugnt: "åh, det var
'le inte så illa ment!"

Vid Letafors bruk, på Dalby Finnskog, skickades en
piga från köket, för att på kontoret ge herrarne matbud.
Det var om qvällen och vid vintertid. Men just nu befun-
no sig ett par Dalbydrängar med häst och släda nedom går-
den, och innan tjensteflickan uppnått kontorsbyggnaden, ha-
de de öfverrumplat henne och förde sitt byte till åkdonet.
Hon kom först andra dagen åter.

På samma vis tog man (trettondedagen 1850) hos Löjt-
nant E. 1 Vingäng pigan från gården och bar henne långt
utåt skogen. Man hade för tillfället främmande i V. och
den bortröfvade var just den, som passade upp för dagen.
Äfven denna kom dock ej tillbaka förr än följande morgon.

Vi komma nu till skildringen af en bröllopshögtid. En
sådan firas rätt storståtligt. Hos brudens föräldrar hålles
först så kalladt "utdrick" — en vacker fest, vid hvilken
presten å den ungas vägnar tar afsked af föräldrarne. Tå-
get till sjelfva bröllopsgården, (alltid brudgummens hem,)
företrädes af två "smådrängar" med hvar sitt hyende under
armen. Vid. ankomsten till stället böra brudgummens föräl-
drar mottaga sin svärdotter redan utanför dörren.

Bruden är klädd nästan på herrskapsmanér. Brudgum-
men deremot bär alltid, om han förmår, mörkblå "armväst" *),
"lifstycke" af Jikgiltig färg, gula bockskinns- eller vadmals-
knäbyxor samt skor och hvita strumpor, de sednare bundna
med ej vanlig konstfärdighet. Om halsen har han en silf-
verkedja, (förr med vidhängande crucifix,) på ryggen en sil-
verpenning.

Brudtärnorna kläda .sig stundom med silfver- och guld-
spetsar kring hufvudet, men oftare endast med blommor.

Vid måltiden sitta brudgum och brud midt emot hvar-
') För flera år tillbaka brukades i stället en till knäet gående blå
tröja med svart bård nedikriug.
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andra vid ett hörn af bordet och äta begge af samma tallrik.
— Brudtärnorna sitta alla vid särskildt bord, men få der ej
äta på tallrikar, utan begagna som sådane de oformligt
stora brödkakorna, fyrdubbelt hopvikna.

Fordom var vid Dalbybröllop den goda sed öflig, att
när i den stora högtidsstugan, der allt måste gå hyggligt
till, någon gäst blef rusig, förflyttades han straxt på fogligt
vis till en annan stuga, der endast druckna hade sin plats,
med särskild traktering och spelman.

Vi anföra ännu några plägseder. Man brukar här, som
i den fina verlden, barnsängsvisiter, men med den skillnad,
att i Dalby föra de besökande alltid gryngröt med sig sota

present åt den sjuka.
Vid begrafningar följa blott de närmast "bekanta med

till sorgehuset. De andra undfägnas _ sockenstugan Ined
kall mat och bränvin. De, som äro hembjudna, vinna ej
stort på detta företräde? emedan de alltid må_te ha "förniflg"
med sig. Sådan brukas här vid de flesta kalaser.

Vill du eljest veta, hvad man här i ett gladt lag roar
sig med, så kan jag nämna, att förströelserna oftast äro de-
samma, som mari på andra orter har, således förnämligast
dans och lekar. En af de sednare*) må här beskrifvas.

Två personer ställa sig emot hvarandra, knyta händerna
tillsammans ocb höja dem uppåt, att det hela bildar likasom
-en hvälfd port. Derefter går det öfriga sällskapet, en efter
annan, fram under de böjda armarne, och sjunger:

"Syster sade till syster så:
"Och, kära hjertans syster,
"Gör hvad dig nu lyster;
"Men inte får du nu slippa fram
"Förrän du säger din fästeman
"■*-* Hvad heter han?" -«-

Nu måste den kärastes namn högt utsägas; i annat
'_. Samma lek tärer förekomma i Jössé härad.



59

fall fattar man i och ruskar eftertryckligt om den tillfrå-
gade. Har denna deremot fritt utsagt det äskade namnet, får
hon oantastad passera, och derefter sjunges ånyo:

"Och Jöns han tager sin knapedyna
"Och sätter sig uti fönstret,
"Bättre ser han på Helga lilla
"An han ser uppå mönstret:
"Håhå, du Helga lilla,
"Du är min, och jag är din,
"Så länge kärleken varar!" -

Vi tillägga här de karaktersdrag, hvilka allmännast an-
ses utmärka det folk, hvars seder i det föregående blifvit
skildrade.

Dalbybonden säges vara stolt, envis, fyndig, frisinnad,
uthållig att bära tunga bördor lång väg, men ändå en trög
arbetare.

Torparen är i sistnämnde fall isynnerhet märkvärdig.
Sina egentliga dagsverken utgör han blott under en vecka
i "ploganden", en i "slotteranden" och en i "skåranden".
Mannen går efter våranden ut på flötning ocb sedan upp i
skogen, att .hemta näfver, vid hvilket företag hvarken unga
eller gamla träd skonas. Som båsta beviset på hans fram-
fart i den vägen, ser man uppe i höjderna stora trakter
alldeles öfverfyllda af trädstammar, flertalet fällda blott för
näfverns skull och så tätt hopade, att en vandrare här omöj-
ligen kan framtränga längre. — Medan männerna så äro
sysselsatta, vandra deras qvinnor gemenligen ut med ett
spädt barn på armen, eller, om de ej ega ett sådant, med
en stickstrumpa i hand, (hvilket arbete i förra fallet aldrig
kommer i fråga,) och gå så ur gård och i gård, utan att
egentligen förrätta annat än blott prata och sqvallra. Na-
turligtvis få de här och der en matbit i utbyte mot så vackra
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gåfvor. För*t sent på qvällen vända de åter till sitt torp.
Så dag ut och dag in, till dess de med slotteranden ändtli-
gen företaga något arbete, först hos bönderna och sedan äf-
ven der hemma.

Vi måste slutligen angifva en mening af rätt sorglig
art, som på sednare tider börjat göra sig gällande om Dal-
byfolket i allmänhet, den nemligen, att det intill våra da-
gar så redbara slagtet redan här och der blifvit mycket de-
praverad., förnämligast genom en ökad beröring med herre-
klassen, särdeles timmerhandlarne, hvilka ej alltid lära gått
så samvetsgrannt till väga, der någon vinst varit att på-
räkna.
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lilkanå. Branasberget. Dalby kyrka, Of-
vansjobygden. .Lillebergsgården. Dalby
angår. _Letafors, Besök 1 en fiåterbod.
Ett stycke Finnskog. En Fransk visit
1 Rörige. "Öfverstepresten" ock lians

hjord. Hemfärd.

A^ikanå heter ett bruk, som i en skön omgifning anträffas

en. half mil norr om Femtå. Stället finnes aftåget i "Sveri-
ge, framställdt i teckningar", men är der föga igenkänligt.
Det är egentligen sjelfva herregården, ett stycke från bru-
ket, som här har det herrligaste läget. Den ligger tätt in-
vid elfbrädden med höga, blå bergsbygder å ömse sidor och
vacker löfskog i närheten. Söderut är dalen öfvervuxen
af småskog, att utsigten åt det hållet befinnes högst in-
skränkt. Så mycket vidsträcktare är den mot norr. Bred
och majestätisk ser du der elfven från fjerran skrida fram
genom dalen. A båda sidor, och ofta stupande rätt ned i
floden, höja sig bergen med al och fur, alltid i ljusblå skift-
ning glänsande. En hög, blå bergsbygd sätter Tångt upp i

norden en gräns för ögats spaningar, men lockar med hän-
förande skönhet vandraren, att söka uppnå detta herrliga
fjerran.

Höjderna, som på föga afstånd följa elfven åt, blifva
härifrån allt högre och högre. Ansenligast af alla, åtmin-
stone i södra delen af socknen, reser sig dock på elfvens

vestra strand det så kallade Branasberget. Detta har sitt
namn af en gård Branäs, som på samma sida om Klaran vi-
sar sjpa grå bostäder.
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Om upphofvet till sjelfva Branäs' namn berättas följan-
de: Förr i verlden voro Höljes i norra Dalby och Gräs i
Råda närmaste grannar. Det låg emellan dem en öde land-
sträcka af vid pass 10 mil. Detta hindrade dock icke, att
man då och då helsade på hvarandra och till och med for
på barnsängsvisiter gårdarne emellan. Sådane resor företo-
gos dock alltid- med elg, och när man i ärenden af sist*
nämnde art for vägen fram, hade man äfven den kärkomna
barnsängsgröten med. sig i sjädan. Men emedan nämnde
rätt under så lång- väg bann kallna, stannade, man visligen
här och der, för att värma den. En sådan plats var också
nedom det nu så kallade Branasberget. Efter de eldar, man
här tidt och ofta uppgjorde, blefvo snart en mängd bränder
qvarliggande, hvaraf stället först kallades Brann-nä» och se-
dan Branäs.

Nära Branäsberge^ ligger, Öster om Klaran, Dalby kyr-
ka — ett gammalt tempel, likväl endast af träd.

Invändigt har denna byggnad många kuriositeter. Der-
ihland må först omtalas de talrika målningarne.

Högt öfver södra ingången ser man Gud Fader på sin
thron, utsträckande armarne åt båda sidor. Vid hans ven-
stra hand står bibelspråket: "Går Tiort ifrån mig," J förban-
nade, o. s. v.", vid den högra: "Kommer, J min Faders
välsignade, m. m." — Under den förra inskriften ba vi
alltså helvetet, under den sednare himmelriket. Förstnämn-
de målning visar oss, till venster, ett brinnande rum med
galler, fyldt af osaliga. Derutanför Satan sjelf med en stor

eldgaffel. Till höger står, i andra afdelningen, en varnande
tafla ur Iifvet, framställande en rusig man, (i Dalkarlsdrägt,)
med stop i hand samt derbredvid en qvinna dansande med
en grannt utstyrd mansperson. Höger om detta par en svart

djefvul, som blåser på flöjt. Himmelriket, också en mål-
ning i två afdelningar, visar, i den andra, af dessa de dö-
das uppståndelse — en mängd öppna grafvar med skeletter,
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oofc. vid hvarje af dessa» en hvit skepnad, uppstigande ur
griften. Öfra afdelningen föreställe*- sjelfva de saligas land:
en bågformig- ofvantill ljus molnbädd, på hvilken hvita
skepnader, med, kronor på hufvudelf ocb tulpaner i händer-
na, stå uppradade mellaa gröna palmträd.

Mtartaflan, visai; Christus på korset med e« blå- och
en Födklädd qvinna, på hvardera sidan. En inskrift i bräd-
den tillkännager, att den är "Till Doktor Lutters åminnelse."

Kring altardisken, äro 11 smärre målningar anhragta,
13 sådana på predikstolen ocb kring läktaren ytterligare 10.

Rundtorn väggarne finnas dessutom ännu 8 målningar,
merendels framställande profeterna, men äfven Aaron och
Moses, den sednare med en röd mask (täckelset ?) för ansigtet.

Takmålningar äro ock flera, först och främst en ofvan
choret, der 6 englar spela clarinett, guitarr, trumpet, har-
pa och basun, samt derefter, spridda här och der, ytterliga-
re 6 taflor, der bland annat de fyra Evangelisterna före-
komma.

Bland kyrkans inventarier må också nämnas t) i cho-
ret : en dopfunt af tälgsten, invändigt sotig, troligen af rö-

kelser under katholska tiden; 2) i vapenhuset: en haut-
relief, föreställande Maria med Christusbarnet på knäet, vi-
dare ett kors med Christusbild samt slutligen ett snidverk,
der jungfru Maria håller den döde, blödande Christus på
sina knän — en ohygglig framställning.

Kring kyrkan ligga många bostäder kringströdda i da-
len. Ett ställe, alldeles i grannskapet, heter Långaf, der
jag, badet under denna och följande sommarens utflykter, gä-
stade. Värden här var en af de välvilligaste män jag träf-
fat och gaf mig de sakrikaste upplysningar om orten och
dess invånare. Jag tillråder derföre hvar och en, som möj-
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ligen i forskningsvag kommer att befara Elfdalen, att då,
om sig göra låter, framför allt uppsöka herr Dahlström.

En half mil uppom Dalby kommo vi resenärer till
Ransby, en bondgård och färjstad, Nerifrån resande taga vä-

gen åt vestra Finnskogen. Gentemot denna färjstad ligger
en by eller större gård Vingäng, angenäm och inbjudande
genom sitt fria och glada läge mellan det branta Holmber-
get och Klaran. Ofvanför detta Vingäng har elfven delat
sig i en mängd smågrenar, der holmar och öar finnas till
ett antal af 40 eller 50. Det breda vattendraget mellan
dessa och Ransby färjstad kallas Vingäng-sjön; men trakten
deromkring, i synnerhet den nordligare, heter Ofvansjöbyg-
den. Ehuru det låg i vandrarnes plan att äfven göra ett
besök i Finnskogen, så gingo de dock nu färjstaden förbi
och veko i stället af åt höger, uppför en ofantligt brant
och sanddjup backe. Det är visserligen gement att gå fram
på en väg med qvartersdjup skrifsand — det påminner om

vandringen i öknen — men vi togo derföre äfven det för-
träffliga "festina lente" till regel ock kommo så i sakta mak
upp på den så kallade "Munkheden." Besöker du någon
gång denna trakt, så vandra samma väg; — mödan blir
rikligen belönt. Går man nemligen blott några steg framåt
på nyssnämnde hed och derpå vänder sig åt venster emot

dalen, så har man framför sig en, visserligen vild, men

frisk och äkta nordisk, natur. Den landthöjd, på hvilken
man befinner sig, skjuter här ut i skarpa bergs-uddar, vin-
kelrätt mot Klaran eller Vingängsjön, och mellan dessa
bergs-uddar sänka sig djupa tvärdalar, så djupa, *att skogen
i dem med sina högsta toppar ligger långt under åskådarnes
fötter. Men längst ned, å sjelfva den stora dalens botten,
skymtar sjön med sina många ljusgröna holmar. Bakgrun-
den, som här är temligen nära, utgöres af det ansenliga
Holmberget, på hvars sluttning och platå finnbygden ut-
breder sig.
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Från Munkheden gick jag med min kamrat vidare mot
norr, till dess vi ändtligen än en gång sågo vägen stupa
ned emot dalen och der nere på ett grönt öppet fält varse-
blefvo en rödmålad treflig bostad med några lummiga träd
ikring. Det var Lillebergsgårdens prestgård — målet för

närvarande dagsresa. Trakten häromkring synes ej särdeles
lockande för en längre vistelse; den är dertill nog mycket
instängd och af för torftig vegetation. Emellertid sökte vår
goda värd att, så vidt han förmådde, med ljusaste färger
utmåla omgifningarnes behag; men, stackars karl, hans för-
sök i den vägen tycktes blott röja ett ängsligt bemödande,
att framför allt inbilla sig sjelf, att här var vackert och
trefligt.

Följande morgon lemnade vi åter prestgården. Det var
en grå och regnig väderlek denna dag — så mycket obe-
hagligare för oss vandrare, som vi ej valt samma väg till-
baka, som fört oss hit, utan i stället öfver åkrar och ängar
följde elfven åt. Vår mening var nemligen den, att här
nere i dalen lega oss en båt öfver elfven till det ofvan-
nämnda Vingäng. Redan till kl. 6 på morgonen hade vi
beställt oss skjuts hit, och för att ej komma alltför sent,
gingo vi nu ur gård och i gård, att fråga efter båt. Öfver-
allt förgäfves. Hvar vi infunno oss, hade man farkosterna
på andra sidan elfven och blott i en af de större gårdarne,
hos en viss "Lill-Eschel", fanns ökstocken hemma. Men
Lill-Eschel hade deremot ej någon dräng till hands, och som
han sjelf var för förnäm att ro oss öfver, så fingo vi ännu

ett par timmar ströfva omkring i bygden. Härunder kommo
vi söder om Gunneby in på de så kallade Dalby ängar, ett
Öppet fält, (nedom den förr omtalda Munkheden,) der mun-
karne fordom haft *ina sammankomster under pilgrimsfär-
derna till St. Olofs graf i Trondhiem. Några sägner om
nämnde munk-konventer föll sig dock svårt att få, och det
enda, man om dem berättade, var följande.
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Det finns väl "häfder"*) efter munkarne än; men Gud
vet hvad de haft för "grejer"**) för sig. De ha väl dansat,
kan fen förstå, och se'n gått bort i de der groparna på Dal-
byängen och haft någon ' .ställning".

Utsagon är temligen mystisk och har måhända sitt ur-
sprung från Fernows beskrifning, den många afallmogen läst.

En del af Dalby ångar, som bildar liksom en dal för
sig mellan de från Munkheden utskjutande bergs-uddarne,
kallas Munkdalen Och angifves äfven som en plats, der* mun-
karne "hållit till".

Om sjelfva Munkheden har man för öfrigt den sägnen,
att en "silfverkista" der blifvit nedlaggd. Vid en dans, när

jäntorna som bäst roade sig, fick en af dem till och med
se "grepen" på nämnde kista. Man lopp då genast till b\s
och berättade saken; men när man kom åter till platsen,
var ingenting vidare Synligt.

Från Dalby ängar gingo vi tätt utmed elfsiranden, att
ytterligare speja efter någon båt; och ändtligen fogade nu
slumpen så, att en karl kom roende nedifrån Ransbyfärjan.
Vi ropade honom an, och kommo så öfver till Vingäng,
jemnt 4 timmar sednare än vår skjuts blifvit dit beställd.
Men denna hade, enligt vanlig Elfdals-sed, sjelf nyss anländt.

Vårt resvåder fortfor att vara högst ruskigt; ty regnet
föll nu i strömmar, och hade ej den vänlige löjtnanten i
Vingäng lånat oss ytterplagg for Finnskogsresan, så hade vi
slagit oss rätt snöpligt ut.

Färden gick nu i nordost uppåt det branta Holmberget
— en nästan oafbruten uppförsbacke hela halfmilen igenom;
men den herrliga utsigt, hvaråt vi redan under gårdagen
glädt oss, vardt ändå om intet; ty under våra fötter gick
dimman tung, och dalen och sjön värjde sig för de nyfiknas

*} Häfder betyder: spår, märken, ruiner.
**) Greer eller Grejer, ett från Norrskan länadt ord, vill säga nu-

gefär detsamma som saker, redskap eller något dylikt.
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blickar. Deremot stod oss regnat bi och snarare till- än

aftog. Så kommo vi genoni den ödsliga trakten, der blott
elt par säterbodar på hela fem fjerdingsvägen voro synliga,
till Letafors bruk, det nordligaste i Wermland. Hjertligt
blef här eraottagandet; ty bruksförvaltaren var en gammal
god vän, och här måste vår skjuts alltså affärdas.

Efter intagen middag beslöts genast en utflykt i omnej-
den, synnerligast för -itt besöka en närbelägen sätervall, der
en stor utsigt var att bjuda på.

Ännu låg det ett tjockt töcken öfver trakten, att man
ej rätt kunde uppfatta Letafors' belägenhet. Så mycket märk-
tes dock redan, att flera bergåsar, nederst skogbeklädda, men

ofvantill blott höljda af en öppen gräsmatta, höjde sig der-

omkring. Till en .af dessa höjder, J^elleråsen, gick nu van-
dringen. Hundar medtogos och gevär, laddadt med kula,
emedan björnar under vägen lätt kunde anträffas. Någon
sådan kom dock icke i vår väg; men emellertid fortfor töck-
net, och först när vi nått höjden af Letteråsen, låg dimman
ändtligen under oss och häruppe var luften ren och klar.
Letteråsens hjessa utgöres af en grön, saftig äng, och på
denna stodo ej mindre än 4 å 5 säterbodar på föga afstånd
från hvarandra. Vi stego in i den närmast belägna. Två
kullor voro derinne, den ena ful, den andra af angenämaste
täckhet. Den sednare, som hette Ingegerd, men gerna kun-
nat heta Ingeberg, bjöd oss vänligt att sitta ned, och kom
derefter beskäftigt fram med en skål mjölk.

Man blir icka alltid så väl emottagen, särdeles om
man är obekant, och det händer då ofta att säterjäntan, midt
för främlingens näsa, slår dörren till. . . .

Men derute har det nu allt mer pch mer klarnat upp,
och vi måste skynda oss att taga landskapet i ögonsigte. Vi
träda alltså åter utom sätran.

Himlen står högblå Öfver våra hufvuden; men emot

dälderna vältra sig dimmorna lustigt ned — floder med
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blekgråa vågor. Djupt under oss ligger, i norr, Letafors
med sina högstammiga björkar och den mörka barrskogen
vidt omkring — en oas i öknen. Deruppom höja sig, gent
emot Letteråsen, Afundsåsberget (fordom Kymelä kalladt)
och Balkåsen. Från det sednares hjessa synas ända hit fle-
ra säterbodar. Men vänd dig nu mot öster, der trakten
sänker sig mot Klaran och der dristiga bergshöjder i ett
aflägset fjerran begränsa utsigten. Varsnar du der ett berg
med hvittkimrande hjessa? — Det är Limafjell i Dalom —

det ännu (d. 18 Juli) snöbetäckta Lima! — Härefter torde
ock vestern förtjena en blick. Du ser der i förgrunden det
gröna Borangsberget — ett af de skönaste i Finnbygden —

och sjön Letten, från hvilken Letelfven (hvaraf Letafors fått
namn) strömmar ut__ Dci; bortom ligger skogen mörk och
allvarsam; men först på vid pass halfannan mils afstånd
skönjer du åter ett berg, hvars skarpt markerade form på-
minner om pyramiderna. Det heter Midskoysberget, och
just der går rikslinjen mellan Sverige och Norrige fram. —

Så skåda vi trakterna från Letteråsen. Men dimman drar
på nytt sitt täckelse öfver all denna herrlighet — och vi
nedstiga åter mot herregården.

Dagen efter besöket på Letteråsen, suto vi resenärer
med vår glada värd på en karriol och foro genom ödslig,
obebyggd skog trefjerdedels mil vester ut till Djeknelidens
prestgård. Der bor, som han sjelf kallar sig, Wermlands
"Öfversteprest", hvars distrikt (både södra och norra Finn-
skogasocknarne) sträcker sig ända uppåt Trysilddalen. Vi
stannade i Djekneliden öfver natten, men fortsatte redan
följande morgon vandringen, ännu alltjemt mot vester.

Det var en djup, högtidlig skog, denna Finnmark, der
vi nu tågade fram —■ en jemn sandmo utan både bostäder
och vägfarande.

I denna nejd höres aldrig någon lärka qvittra, ej hel-
ler staren; men deremot reder trasten här sitt bo och
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björn och elg gå hemmastadda omkring vid myra och sjö.
. Den, som är besvärad af stora verldens hvimmel, må

komma hit; ty här kan han få gå i fred —< åtminstone för
menniskor.

Vi gingo deremot alltjemnt och funderade på, om icke
någon gråbrun nalle i ettdera ögonblicket skulle skymta
fram ur sitt gömsle; men någon sådan, hvarken sågo eller
hörde vi. — Men tyst! hvad var det för ett rasslande bul-
ler der söder om vägen? Ljudet blir allt tydligare och tyd-
ligare. — Det är blott Midskogselfven, som i strid fart ilar
öfver en grund och stenig botten. I denna fingo vi nu ett

stycke bortåt ett slags sällskap — ej otrefligt i den för öf-
rigt så stumma naturen, der, åtminstone för närvarande, ej
en fågel slog sin drill. Så uppnådde vi omsider rikslinjen,
midtför Midskogsbergets norra sluttning, och uppstämmande
den bekanta "Du Norge _er et herrligt Land", beträdde vi,
glade, brödrarikets mark,. Det var på sjelfva den Tjugonde
Juli — Margaretas dag.

Vi stodo vid norrska gränsen och just der afbröts lands-
vägen helt tvert. Norrmännen sägas nemligen frukta beqvä-
ma kommunikationer de begge länderna emellan. De kun-
na måhända en dag komma i delo med sina svenska "brö-
der", särdeles om de vid något lägligt tillfälle söka afslita
de svaga band, som hålla nationerna tillsammans. Den som
ur Finnbygden vill fara vesterut i grannriket, får alltså be-
reda sig på stora svårigheter. På en högst klen väg eller
rättare skogsstig anländer man först till Vwrmundstorp, ett
litet Finnhemman, der man från vilda skogen plötsligen
träder ut i en täckt leende trakt. I den vida dal, som här
på en gång öppnar sig för vandraren, ligger den blåögda
V<~rmunden — en långsmal sjö, som i flera bugter går i
nordvest åt Glommen till. En sakta sluttande strandängd
omsluter den — öppna, glada fält med byar och grönskande
tegar; men utomkring stå luftiga, blåskimrande berg. Äm-
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nar man sig vidare inåt Glommens elfdal, far man ifrån
\ a?nnundstorp hela sjön utefter, och landstiger sedan i en
ö!e tvåmilaskog. Der går sedermera vägen tversöfver Fli-
san, (en af Glommens bifloder,) men ej på bro, utan öfver
ett" svårt vad. Ditåt hade vi önskat utsträcka vår vandring,
men ingen båt fanns för närvarande att tillgå, och vi an-
trädde derföre snart återtågets Hela vår vandring i grann-
riket hade sålunda ej blifvit vidlyftigare än på sin höjd en
knapp "näfverskomil" *).

Frampå eftermiddagen voro vi redan på nytt i Djekne-
liden hos vår Öfversteprest.

Här <*ågo vi följande morgon socknens nattvardsbarn
församlade, och hörde jag då för första gången Finska talas
— ett distinkt, välljudande språk. Barnen voro åfven sång-
kunniga och afsjöngo flera både svenska, norrska och danska
stycken — af sednare slaget den bekanta: "Lajnge var Nor-
dens maegtige Stamme spialted i trende." -— På få ställen
i vårt land lär man få höra allmogens barn uttrycka sig på
sa många tungomål. Snart kommer väl också "Marseljä-
sen" hit.

Men vi lemna bär både den franska sången och barnen
i Finnskog. Från Djekneliden och dess interessan ta pastor
togs snart farväl, hvarefter ett nytt besök för ett par dagar
gjordes på Letafors. Derifrån vände Vi sedan åt Elfdalen
tillbaka, hvarvid två vänner från stället följde oss ett godt
stycke på vägen. Men snart hade vi på allvar räckt dessa
handen till afsked — och nu gingo vi åter ensamma i den
tysta, allvarliga skogen —«■ de sista fjäten t Finnbygden.

Ännu en gång stodo vi på höjden af Holmberget. Elf-

*) I dessa nejder, der vägen ej är uppmätt, beräknar man dess fäcgd
på tvenne tetntigen egna sätt. Man påtager, antingen ett par nya
näfverskor och går med dem till dess de brista sönder, då man
säges ha tillryggalaggt en "n af ve rskomil", eller ock påtänder
man ett bloss ("Ryndel") och går dermed framåt till dess det är
utbrunnet, då man bar så kallade "Kyndel milen" gifven.
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dalen öppnade ånyo sin famn för vandrarne och Klaran skic-
kade djupblå ögonkast emot oss. Vingängsjön med sina ljus-
gröna, buskbebrämade holmar låg utbredd för våra fötter,
ingen dimma skymde i dag föremålen och fritt kunde ögat
njuta af hvad skönt landskapet hade att erbjuda.

Resan gick nu hastigt mot hembygden, och mestadels
på samma väg, som vi farit uppåt.

De förnämsta resultaterna af 1849 års sommarfärd äro

sålunda redan angifna; och må vi. derföre skiljas åt, för att

härnäst återse hvarandra i Finnskogen.



VII.

Promenader 1 Södra Finnskoga.

Vid foten af det sköna Borangsberget ligger Borangens
gästgifvaregård. I Juli månad 1850 befann jag mig här
väntande på skjuts, som skulle föra mig norr ut till Höljes
eller Norra Finnskoga kapell. Det var tidigt en söndags-
morgon, och min önskan var, att åtminstone till gudstjen-
stens slut hinna tillryggalägga de tio fjerdingsvägen till
Wermlands nordligaste kyrka. Jag ville der gerna se en
större menighet församlad, hvilket så betydligt underlättar
uppfattningen af en bygds innevånare.

Men fastän man hela natten varit ute och letat efter
min under gårdagen beställda häst, var denne ännu kl. 9
f. m. icke anträffad. Då beslöt jag mig för, att med ett
par unga Finnar göra en hastig utflykt i Borangens omnejd.
Vi styrde vandringen söderut åt den närbelägna sjön Dypen
— ett litet stilla vatten i djupa skogen. På ekstock foro
vi här öfver till sydvestra stranden och landstego i den så
kallade Slagtaredalen. Ett ovanligt namn — men den gör
skäl för detta. I den tid då Finnarne, dels till följe af
vissa kungliga edikter, dels genom nationalhatet mellan dem
och Svenskarne, ofta utstodo hvarjehanda förföljelser, skall
nemligen just denna slagtaredal ha varit skådeplatsen för
blodiga'uppträden. Sägnerna om dessa strider mellan Fin-
nar och Svenskar äro dock så motsägande hvarandra, att
verkliga förhållandet härvidlag tyckes vara alltför vanskligt
alt utreda.
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En tradition berättar, att Finnarne först vid Höljes blif-
vit i mängd af Svenskarne bragta om lifvet, att de då flytt
söderut till Dypens strand och der, väpnade och beredda på
allt, ännu en gång uppsatt sina porten. På nytt öfverfall-
ne skola de här ha besegrat Svenskarne, men ändå icke
vågat qvarstanna på platsen, utan dragit vidare söderut, till
Ny, Östermark, Hvitsand och Gräsmark. Det skulle ha va-

rit första början till sistnämnde orters bebyggande.
När Finnarne först slagit sig ned här — heter det i en

annan sägen — så ville Dalbyboerna ha all skogen för egen
räkning ända till Norrska fjellen. Mången Finne "ödela-
des" då.

Mördarön heter en hög, nu mera tallbeväxt, holme vid
Höljans inflöde i Klaran. Der blef en af "Konungen" be-
ställd elgskytt mördad. Kamraten, som kom att söka ho-
nom, blef deremot varnad af en tjenstflicka och undkom.
Det skedde för flera hundra år se'n.

Det förtäljes ock, att "Kungen" ställt skyttar, att i
Finnskogen skjuta björnar. Då nämnde björnjägare härun-
der kom till Höljes, blefvo de af Svenskarne skjutna. Höl-
jes, som numera är införlifvadt med norra Finnskoga för-
samling, hörde nemligen på den tiden till Dalby och räk-
nades för äldsta gården i den socknen.

Bland de värsta mördarne i denna gård nämner man
ännu en viss "Domare-Lars". Han säges ha bragt många
om lifvet. På dödsbädden grep honom ändtligen ångren,
och jemrande sade han då: "Du fattige Domare-Lars!" —

Hvarför är du så fattig? frågade någon af de kringstående.
"Jo" — svarade den döende — "jag har slagit ihjäl half-
sjunde karl!"

Ännu en sägen meddelas — denna om Slagtaredalen.
Här — heter det — hade Finnarne också börjat bygga.
Då kommo der en natt Svenskar och bådo dem om qvarter.
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De erhöljo det ock; men när Finnarne frampå natten som-

nat, ödelades de af sina gäster.
Slagtaredalen är en smal dalgång, genomströmmad af

en bäck och sträckande sig vid pass | mil i norr och sö-

der. Med sjön Dypen i norr samt Borangsberget i öster
och Skrockerberget i vester tyckes denna plats för de flyktige
Finnarne ha varit den allra yppersta tillflyktsort. Vi gingo
hela dalen i ända, noga undersökande, om några spår efter
fordna boningar möjligen vore att finna. Det enda, som
härunder väckte uppmärksamheten, var en liten upphöjning
å en större öppen plan, der vid gräfning anträffades några
stenar, lagda i bågform, och mellan dessa en samling kol.
Men huruvida derföre någon bostad här stått, är högst ovisst;
ty, som bekant är, brukade man fordom, när vid rågångar
stenrösen uppsattes, först elda under dessa, till ett känne-
märke vid möjligen uppkommande egotvister.

Då vi återkommo till Borangen, hade man ändtligen
anländt med häst, och nu afreste jag ofördröjligen åt Höljes.
En brunögd Finnpiga skötte tömmarne.

Vägen åt norra Finnskoga gick bokstafligen öfver stock
och sten. Än lågo grofva tallrötter deröfver, än var det en
klipphäll eller stora lösa kullerstenar, som togo hand om
kärrhjulen; på ett ställe hotade en vattenfylld grop, eller
rättare dam, att uppsluka både häst och åkdon; på ett an-
nat återigen beredde långa, oändliga kafvelbroar den arma

resenären en den mest uppskakande motion; ♦—• i få ord
sagdt, det var en väg, der inan i hvarje ögonblick väntade,
att själ öch kropp skalle ta. farväl af hvarandra.

Den första gård vi under vår färd anträffade, var Ran-
gen -— ett skogshemman \id sjön af samma namn. Klockan
var nu redan 2 på eftermiddagen och vi voro här ej mer
_va halfvägs till Höljes. Det fanas således ingen förhoppning
att uppnå sistnämnde ort, innan kyrkfolket derifrån redan
gåt£ sina färde. Dessutom huru skulle det ha varit möjligt
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att ännu längre uthärda en sådan tortyr, som resan på
bondkärra i dylika nejder medförde. Bättre var då att qvar-
stanna i Rangen och spraka bort några timmar med de vän-

liga Finnarne. Här blef alltså vändpunkten för resan norr ut.

Den besvärliga färden hade uppväckt en lifligare appe-*

tit, och således blef första frågan den, hvad man här kunde
ge mig till lifs. "Tu kan få kaffe och pakelser!" svarade

den härom tillsponda matmodren. Kaffe och bakelser —nå
väl; de utlofvade läckerheterna blefvo snart framsatta, <—

det förra i en spilkum, starkt och godt, — de sedrtare tillred-
da af mörkt kornbröd, i våffelform; men med äkta godt Finn-
smör till smakade denna anrättning förträffligt. De stackars
Finnarne få sjelfva sällan äta sitt kornbröd oblandadt —

oftast är det tillsatt med syror, med halm, ben eller bark.
Men likasom Israels barn, oaktadt all tunga under den egyp-
tiska träldomen, ändock alltmer förökades, så äfven Finnarne
under armodets ok. Derföre börjar man nu också, att dag
ifrån dag blifva allvarligare betänkt på uppsökandet af nya bo-
städer; och det förlofvade land, dit man härifrån egentligen
trår, är Amerika. Redan vid Borangen hade jag fått höra,
att folket derstädes till våren ämnade utflytta, och äfven i
Rangen gjorde man mig förfrågningar om de gyllne förhopp-
ningames land hinsidan hafvet. Hvar jag sedermera kom i
hela södra Finnskoga, mötte mig samma spörjsmål. En stör-
re emigration från denna bygd torde sålunda snart vara
att förvänta. .

Först långt fram på eftermiddagen anträddes återfärden,
..varunder resenären gjorde ett besök i den från stora vägen

belägna Afundsåsen, en gård nedanför berget af samma namn.
Man hade här godt förråd på barn och annan ungdom,

hvaraf en stor samling invid södra bostaden satt utplanterad
i gröngräset. Jäg närmade mig med nöje det Jandtliga säll-
skapet -och njöt länge _ dess krets af den herrliga utsigt,
som härifrån öppnade <sig öfver en ej obetydlig del af Finn-
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skogen. Derefter kom ordningen till sägner och andra märk-
värdigheter, då flera ålderstigna välvilligt gingo mig till-
handa med upplysningar. Härunder lyckades jag äfven få
fram ur sitt gömsle ett gammalt mangelträd, fullskuret med
runor, det jag äfven för billigt pris fick inköpa. Försedd
med denna trofé fortsatte jag resan mot Djeknelidens prest-
gård, dit jag dock först i solnedgången anlände; större de-
len af återfärden från Rangen hade jag nemligen färdats till
fots, sedan jag kommit underfund med, att detta — på den
landsväg man här bestod — bereder en större hvila än att
åka. Men sednare än jag anlände Pastorn på stället, hvil-
ken i sällskap med en landtmätare först vid midnatten åter-
kom från gudstjensten i Höljes. Af dessa Herrar och mig
uppstämdes straxt en trio om dåliga vägar och dito Länsmän.

Följande dag gjordes en promenad utåt prestgårdens
ägor, förnämligast till en myr, som der för närvarande var
under odling. Här gick Pastorn dagligen som en ifrig del-
tagare i arbetet; ty • denna bygd måste sjelfva presten
träla i sitt anletes svett, om han någorlunda skall kunna
berga sig. Hvarje kall har sin tunga här i verlden. Pre-
laten i det af mjölk och honung flytande pastoratet går ofta
tyngd af vällefnadens börda, medan kapellpredikanten i en
mager Finnmark tryckes af mödornas och försakelsens.

Sedan jag mer än ett dygn hvilat ut efter den rådbrå-
kande resan åt Rangen, stod jag åter redo till en vandring,
denna gång åt norrska gränsen till. Min färd gick först
förbi Wålberget, ett magert torp långt upp i skogen. Det
var ändå rätt grönt och vackert deruppe, och för tillfället
sågs till och med en viss belåtenhet på det fattiga folkets
anleten. Man hade nemligen just i dag fått en hel mängd
syrgräsmjöl målet, c-ch var sålunda åtminstone till en liten
tid ej alldeles brödlös. Man hade också rätt godt vatten i
en klar källa invid gården — således både vatten och bröd.
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Det är ju ändå något, när stugan är full af barn och alla»
appetit förträfflig.

Från Wålberget gick jag en half mil genom ödslig
skog och myrmark till Hjerpeliden, en större gård med
många både bostäder och innevånare. Som jag här trädde
ut ur skogen, öppnade sig en utsigt af sällsynt storhet.
Jag befann mig på en fri ängsmark högt uppe i verlden,
derifrån trakten, hela halfmilen igenom, hastigt sänkte sig
mot riksgränsen. På andra sidan om detta daldjup uppstego
väl tjugu olika fjellsträckningar, alla blåskiftande och i vå-
giga konturer. Detta fjerran såg ut som en stormig sjö.

Aftonen af denna dag satt jag hos ett beskedligt folk
och hörde Finska visor sjungas. Annika hette sångerskan
— en för denna byggd särdeles litterär qvinna, hvilken
bland annat äfven var mycket hemmastadd i geografien.

Jag fick i Hjerpeliden nattqvarler i samma rum, der
Finnen Gottlund under sin resa på 1820-talet varit inloge-
rad. Gottlund är ett namn, som i alla Werndands Finnbygg-
der lefver i friskt minne. Allt godt, som efter hans upp-
trädande här tillfallit hans stamförvandler, tillskrifves honom,
såväl skattelindringarne, som uppbyggandet af de kyrkor,
man nu har. Den Finska studenten är sålunda för dessa
skogens barn en personlighet af lika stort anseende som
Gustaf Wasa hos Dalkarlarne.

I den gård i Hjerpeliden, som kallas Kanaanslorp,
fanns det ändtligen en rik Finne, ja så rik, att han sades
gräfva ned penningar i sädeslårarne. Man berättade, att
när dennes son en gång farit bort med mald, hade gubben
en stund sednare gjort den upptäckt, att just den del af
spannemålen, hvari de största sedlame legat gömda, nu rest
åt qvarnen. Han skyndade straxt efter, för att, om möjligt
vore, rädda Bin skatt, men anträffade ej sonen, förrän den-
ne var på hemleden. Då utbrast gubben förtretad: "I dag
har du haft en dyr mald åt qvarnen, det låg så och så
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många speciedaler i säden." — Men sonen hade af en slump
påträffat penningarne och tröstade nu fadren med att de vo-
ro i godt förvar.

Utom gubben i Kanaanstorp tycktes flera af Hjerpelids-
boerna vara välbergade; men i kringliggande skogstorp var
det fattiga folket så mycket talrikare. Dessa backstugusittare
eller "husfolk" såg jag oupphörligt gå ut och in hos de
bättre lottade, der matmodern alltid helsade dem välkomna
och vanligen bjöd dem plats längst fram i stugan. Utan
traktering gick sedan ingen derifrån.

När jag lemnade Hjerpeliden, hade jag till vägvisare
en gammal pratsjuk qvinsperson, som skulle föra mig till
Midskogen på en alldeles förträfflig genväg. Denna expedi-
tion aflopp emedlertid ganska snöpligt; ty först trasslade vi
oss in i ett vindfälle, att vi med möda kommo ut igen,
och derefter måste vi två särskilda gånger vända om vid en
djup myr, hvilken helt tvert afbröt den redan förut nog
osynliga gångstigen. Härunder svor och bedyrade finnkärin-
gen oupphörligt, att vi bestämdt gingo rätta vägen. Slutet
blef det, att vi fingo taga en omväg åt Wålberget. Jag fick
sålunda återse det fattiga folket, som jag på vägen från
prostgården besökt.

Närmaste trakten härifrån åt Midskogen var rätt ange-
näm — en täck ängsmark med blommor och löfträd. På
en öppen plan sågo vi här några stenar kastade i en hög,
påminnande om de så kallade bål eller "varp", med hvilka
man i vissa orter plägar beteckna en plats, der något sjelf-
mord eller annan vådlig händelse timat. På tillfrågan om

det, vi här sågo, innebar någon sådan betydelse, Upplyste
mig ledsagerskan, att tvenne barn här för ej längesedan
blifvit ihjälslagna af åskan.

Medan vi härom ännu samspråkade, sågs der i dälden
nedom oss en gosse och en flicka på ängen; men så snart
dessa blefvo oss varse, sprungo de skyndsamt in i elt när-
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beläget pörte. Då föll det mig in att se åt, hurudant hem
dessa små kunde hafva, och gick jag derföre in i bostaden.
Denna var ett lågt, mörkt kyffe, der allt talade om den
största fattigdom. Ingen äldre person fanns för närvarande
derinne, endast de begge barnen, hopkrupna i en vrå invid
dörren. Då jag tillfrågade dem, hvar föräldrame vore, sva-
rade den äldre, att de befunno sig ute på arbete. Stora
tårar rullade härvid utför den lilles kind; och då jag först
trodde detta här-flyta af den hos barn så vanliga fruktan för
främmande menniskor, nickade jag ett farväl och gick vidare.

Men kommen ett par hundra steg utåt vägen, rann

det mig plötsligen i sinnet,, att de tårar, jag nyss sett, möj-
ligen haft en annan, svårare orsak än fruktan eller blyghet
— att kanske sjelfva hungren utpressat dem. I ett nu var
jag åter vid pörtet och fann min aning der bekräftad. För-
äldrame hade redan på söndagen gått hemifrån och dervid
gifvit barnen 5 marker mjöl att lifnära sig med till deras
återkomst. Nu var det onsdag, mjölet var slut; men de
bortavarande väntades ej åter förrän nästa söndag.

När jag, återkommen till vägviserskan, beklagade det
fattiga folkets öde i denna byggd, som oaktadt all möda och
sträfvan ändå icke mäktade anskaffa ett dagligt bröd åt sina
värnlösa små, svarade mig denna helt lugnt, att det här
vore en temligen vanlig sak att barn förgingos af hunger
under föräldrarnes frånvaro på arbete. Så hade det händt
en af hennes egna bröder, medan hon ännu var liten.

När barnen så der lemnas ensamma i hemmet och den
knappa kosten börjar tryta, då — berättade qvinnan — in-
träder alltid det förhållande, att den äldre af de små sjelf-
mant tar den mindre portionen, hvarföre också hungersdö-
den vanligen träffar denne först.

Genom en nejd, som både på bosläder och folk, upp-
nådde vi ändtligen några torp i närheten af Midskogen.

I en af de större stugorna här, der jag infann mig för
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att få köpa mat, blef jag för första och äfven sista gången
i hela Finnbyggden mottagen med oginhet. Matmodren stod
sjelf vid min ankomst på gården i något hushållsbestyr, och
då jag för henne framställde mitt ärende, började hon, i
stället för svar härtill, ifrigt tillspörja mig, hvarifran jag
kom och hvarföre jag gick den här vägen fram. Att jag
reste, för att bese trakterna, kunde hon omöjligt få i sitt
hufvud; utan det måste nödvändigt vara något särskildt af
helt annan beskaffenhet, som föranledt mitt besök i orten.
Då jag frågade gumman huruvida jag icke i alla fall kunde
få köpa mig en bit mat, svarade hon, att det ej fanns någon
sådan; och då jag ändå gjorde ytterligare försök att beveka
henne, utbrast hon helt tvärt: "Nej, åt er finns det ingen
mat!" — Hungrig, som jag kommit, måste jag alltså aflägs-
na mig från Midskogen.

På den väg, jag nu gick, passerades Södra Finnskoga
kapell, straxt vester om Djekneliden. Detta var ett rätt
skröpligt tempel — åtminstone af ett tråkigt utseende, platt
och utan torn. Kyrkogården skulle kunna förliknas vid en

afrättsplats, och grafvarne med sin nakna sandbetäckning vid
stora mullvadshögar. Närmaste omgifningen är en brun ljung-
hed, som i öster sträcker sig ända fram till prestgården.
Djekneliden ligger alltså visserligen i en ödslig och torftig
natur; men under en klar sommardag kan man äfven här
se ett skönt. Eller hvad skola vi säga om alla dessa bergs-
bygder, som i skiftande konturer draga sin mur kringom
dalen — det skarpt markerade Midskogsberget, eller det i
öster läckt framstående Borangsberget ? — Ställets pastor
tyckte sjelf att här var "vildskönt". Likväl tror jag förvisst,
att han ej ogerna skulle ha utbytt denna vildsköna vistelse-
ort mot någon annan söderut. Och hvem undrar på det?
— hvem känner sig icke hågad att i en bygd som denna
mer än en gång utropa: "hu, det är så mörkt långt, långt,
bort i skogen!"



VIII.

Ett ock annat ont Finnarne.

.Finnskogens innevånare ingingo i fordna dagar aldrig äk-
tenskapsförbindelser med folket i Svenskbygden, och de sed-
nare, som ansågo detta härröra blott af högmod, kallade
derföre de tillbakadragna kolonisterna "Finn-adel". Att det
oblida bemötande, främlingarne här så länge rönt, var den
naturligaste förklaringsgrunden för deras förhållande i thy
fall, visste de ej att beräkna. Emellertid blef det just den-
na Finnames isolerade ställning, som isynnerhet bidrog att
intill vår tid bibehålla så mycket af stammens egendomlig-
heter, att vi ännu i dag finna den högst olik den svenska.
I norra Finnskogen är man kanske dock mest försvenskad;
åtminstone' har finska språket der i det närmaste dött ut,
sedan det numera endast är de äldre, som tala förfädrens
tungomål.

Den munart, du i Finnbygden får höra, låter, äfven
liar den skall vara svensk, främmande nog; ty utom den
finska accenten förekommer der en ständig förvexling af B-
och P-, D- och F- samt G- och K-ljuden. Se här ett exem-

pel: "Båltron roser sin agre å' sijer tänn a' stri' som
hagkel; men ja tyltjer tå' lakom kris." Det vill på van-
lig svenska säga: Patron rosar sin hafra och säger att den
är strid som hagel, men jag tycker den är lagom åt grisar-
ne. Ännu ett exempel, deri meningen vanställes af det
vårdslösa uttalet: "Ja' å hem i Mackarschärn å schärner
på ryggen." Det vill säga: Jag är hemma i Mackarkärn
och tjenar i Rögden. På samma vis som man i nyss anför-
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da exempel fann prepositionen på använd i stället för t,

I_ör man dagligen äfven andra sådane partiklar användas
tvertemot vårt allmänna språkbruk. Finnen begagnar så-
lunda på, lill, i och dylika, hur det för tillfället faller sig.
"Ja ska' kå i perke," eller "Ja' ska' fto i Gari," hör man
ofta i stället för: "jag skall gå till berget" eller "jag skall
gå till Karin."

Lika ovårdadt som språket är ock detta folks drägt ocb
hela figur. En gammal veritabel Finne har ett gulgrått,
kantigt ansigte, och under den platta mössan (alldeles i sam-
ma form som den i moderlandet brukade Pilnilkaln) fladdrar
ett tofvigt hår ohyfsadt öfver skuldrorna. Det mest utmär-
kande i hans drägt är. den grå, långskörtade fracken och
näfverskorna. Qvinnorna kläda sig merendels efter norska
modet.

Om någon lefver "under sotad ås", så är det visserli-
gen Finnen; inträda vi nemligen i hans pörte ellerrökstuga,
så se vi der hela taket och öfra delen af väggarne alldeles
kolsvarta. Ty från eldstaden (ugnen), hvilken alltid är be-
lägen straxt höger om dörren, måste röken leta sig väg till
takets midt, der den ändtligen utsläppes genom "rökpipan"
(lakemen) en fyrkantig, med ett glest galler betäckt öpp-
ning. I den rymliga stugan inströmmar dagsljuset vanligen
helt sparsamt genom elt par simpla gluggar, hvilka ej kun-
na tillslutas, utan att fullt mörker inträder i rummet. De
stängas nemligen blott med brådlappar, och det är först på
sednare tider man här och der skaffat sig fönsterglas.

De förmögnare bönderna hafva förutom rökstugan äfven
en så kallad "Svensk-stuga", till begagnande under helg-
och högtidsdagar. Derinne är vanligen rätt ljust och tref-
ligt, och har man några lyxartiklar, så förekomma de gerna
här. Sjelfva Jönköpings målare-skola får ofta skatta tifl
Finnens svenskstuga.

Finnen trifves visserligen bäst i sitt rökiga pörte; men
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han är derföre alls icke osnyggare än annan allmoge. De
sotiga takbjelkarne och väggarne fejas och skuras rätt ofta

och se deraf så blanka och glänsande ut som om de vore
af ebenholte, Äfven den kroppsliga hyddan renas flitigt nog,
och jag skulle tro, att man åtminstone en gång i veckan
begagnar de bekanta imbaden i badstugan. Män och qvin-
nor äro dervid lika ogenerade, och ingalunda kommer det i
fråga att badrummets dörr stanges. Derföre inträffar det

ock mer än en gång att obehöriga personer öfverraska de
badande. Så hände sig t. ex. en qväll, att en mansperson,
som gått vilse i skogen, plötsligen på afstånd fick se ett
ljus glimma. Det var från en badstuga, och mannen gick
dit. Innan han ville stiga in i den förmenta bostaden,
klappade han först på dörren. Straxt derpå öppnades denna
och hvad såg han ? — En fullkomligt ohöljd qvinna stod
här tätt invid tröskeln. Hon höll helt obesvärad ena han-
den kring en blossande furusticka och den andra öfver ögo-
nen, för att bättre kunna se, hvem den främmande var. —

Fikonaträdet har ännu icke blifvit planteradt i Finnskogen,.
Finnen förstår sig alls icke på hvad ett så kalladt "godt

bord" vill säga. Har han bara sin molti (näfgröten) och
derpå en pipa tobak, så mår han godt nog, men får han
dertill äfven en sup, så är det alldeles förträffligt.

Det enkla lefnadssättet ger god helsa, och man känner
derföre här ej så mycket hvad sjukdom vill säga. Men träf-
fas man af detta onda, då användas ofta rätt egna boteme-
del. Kaffe är dervid ett medikament, som med synnerlig
förkärlek brukas — äfvenså bränvin. I sjukdomsfall afmer in-
vecklad art vänder man sig till någon klok, som söker "lä-
sa" bort det onda. Om någon illa ansattes af kolik, då he-
ter det, att den har fått "orm" i sig; och denna måste nu

utdrifvas af någon klok gumma. Kan ej läsningen ensam
åstadkomma detta, då användes, i synnerhet af de äldre,
vanligen följande. En aln tobak kokas i vatten, och det
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drickes sedan i botten af patienten. I Borangen försöktea
denna kur för några år sedan med en äldre qvinsperson.
Denna hade knappt förtärt en jumfru af tobaksvattnet, då
hennes dotter, som händelsevis inkommit i rummet och såg
henne hemsökt af de förfärligaste uppkastningar, borttog den
återstående dekokten, och slog ut den på gården. Den gam-
la, som fullt och fast trodde på den klokas ordination, blef
häröfver alldeles ursinnig och kunde först, genom flera mel-
lankommande personers åtgärd åter någorlunda stillas. Ett
dylikt experiment företogs ock i Midskogen, der en ung
qvinna skulle botas för orm. Den sjuka förtärde här rigtigf
hela den föreskrifna qvantiteten af tobaksvattnet, hvarefter
svåra uppkastningar, som vanligt, följde. Den kloka kärin-
gen, klädd i långa, uppåt armen gående bockskinnsvantar,
steg då dristeliga fram till den sjuka och höll en påk i hög-
sta hugg för att, när ormen komme ut, slå honom till döds.

Besvärliga smådjur, t. ex. syrsor, fördrifver man på ett,
i sanning mycket enkelt sätt. Man fångar en syrsa och
kastar denna öfver ett rinnande vallen in i ett hus, son}

någon gång blifvit flyttadt. Syrsorna försvurna "bestämdt."
Såsom ett ytterligare exempel på här rådande vidskep-

lighet och huru trollska Finnarne äro af sig, må äfven om-
talas en rättegångssak från Norra Finnskoga, hvilken af
domhafvanden i orten benäget blifvit meddelad.

En dräng från Djekneliden hade föist trolofvat sig med
en finsk piga, men sedan med en norsk. Den finska gick
då till en klok gumma, som sade henne, att hon, för att
återvinna sin förlorade fästman, skulle b-mägtiga sig ett
stycke af den sednare fästmöns shawl, uppbränna detta, läg>
ga askan i bränvin och sedan bjuda den otrogne fästmannen
deraf. Om denne tömde supen, skulle hans kärlek återvän-
da till den öfvergifna. Finnflickan handlade efter föreskrift,
men så oförsigtigt, att hennes uppsåt röjdes. Hon blef då.
stämd till tinget för trolldom. Det skedde i början af 1849.,



85

Oaktadt all sin vidskeplighet är finnbonden, så väl som

den svenska, oftast djupt religiös. Kyrkan besökes ock fli-
tigt; likväl icke alltid om vintern, då det till och med
ibland kan hända att ingen mer än prest och klockare der
är synlig.

Vid ringningen till gudstjenst har man tillfälle att för-
vånas öfver ett från katholicismens dagar qvarlefvande bruk.
Som klockorna börja ljuda, gör nemligen mången af de gam-
la korstecknet. Detta förekommer dock egentligen endast
vid kapellet i Höljes. Der sker det helt öppet. Deremot
gör man nästan öfver allt korstecknet, då åskan häftigt går.

Då jag här kommit att omnämna en qvarlefva från Ka-
tholska tiden, må äfven upptagas hvad förut vid beskrifnin-
gen om Dalby blifvit förgätet, nemligen att jag der i det
nära Lillebergsgårdens prestgård belägna Svabacken, ännu

år 1850 sett ett i godt skick varande radband med vid-
hängande skådepenning af bronz, å ena sidan framställande
St. Göran med draken, å den andra Jungfru Maria. — Att få
köpa denna antiqvitet var ej görligt.

Man berättar i andra orter, att finnarne stundom ej
komma i åtnjutande af dopet, förrän de äro halfvuxna. Det-
ta är numera aldrig fallet; ehuru det nog kan inträffa, att
döpelseakten, särdeles om barnet födes om vintertid och i
en från kyrkan långt aflägsen trakt, i flera månader kom-
mer att uppskjutas.

Likasom barndopen kunna äfven begrafningar länge för-
dröjas, då en svår årstid gör det snart sagdt omöjligt att

från vissa delar af församlingen transportera liken. Der ej
skaplig väg finnes, begagnar man för sådan transport ett

slags improviseradt åkdon, kallad "sliper" eller "lik-sliper"_
Dessa sliper bestå helt enkelt af två smidiga träd, hvilka för-
enas af ett par slår på midten. Mellan dessa slår hänger man
på vidjor likkistan, och der framom spännes en häst mellan de
gröfre ändarne af träden. Så bär det af genomtjocka skogen,
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Utom högtider af mera religiös art har man naturligt*
vis äfven andra samqväm. De äldre finna der sin förnämsta
trefnad af pipan och bränvinet, men ungdomen af dans
och lekar.

Finuflickan har skuld för att vara något för fri i sina
seder, och detta visst icke utan skäl. I mer än en fattig
stuga ser man doltren i huset med en "lock-unge*' på knäet,
och, hvad ännu värre är, hela familjer äro hemsökta af sy-
philis. För det sednare har man gemenligen att tacka en
och annan Norsk "fant" (skojare) som i finnbygden ströf-
var omkring.

Om man alltså icke kan neka att den ursprungligen
ädla folkstammen redan härigenom i ej ringa mån blifvit
depraverad, så måste det dock erkännas, att mången vacker
dygd hos den ännu qvarlefver. Finnen, åtminstone på Dal-
by Finnskogar, är än i dag genomärlig, härdig, pålitlig,
godmodig och framför allt gästfri — de. sistnämnda kan-
ske ofta nog öfver tillgångarne.

Jag förgäter ej brådt min sista middag i norra Finn-
skogen. Den intogs, på enkelt finnmanér, vid Bjurbergels
gästgifvaregård — jag säger vid, ty spisningen skedde ute,
under den klaraste sommarhimmel. Rundt omkring mig,
dels satt, dels låg i gröngräset en liten folkhop af alla ål-
drar och kön. Man sprakade muntert, ömsom med mig, öm-
som med hvarandra, än pa den mest rådbråkade svenska, den
jag med största möda kunde förstå, än på finska. Slutligen
sjöng jagför sällskapet några finska visor, hvarvid den beryktade
"Minun-kultani" ingalunda blef förgäten. Detta väckte synner-
lig belåtenhet, och man envisades mycket, för aft förmå mig
qvarstanna i orten ännu någon tid. Men sådant lät sig ej
göra, och jag fick nöja mig med att ta det hjertligaste farväl
af de välmenta menniskorna. Och redan några timmar sed-
nare hade jag nedstigit från den högländta Finnskogen, och
befann mig åter, (för att tala med Finnarne,) "i Sverige/"
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Ett besök 1 Sunne. Vandring I Gräsmarks
socken. Intrade 1 Bogen.

Vandraren i öcknen kan ej känna mycket större fägnad Öf-
ver att bestiga den gröna oasen, än jag förnam, då jag, da-
gen efter afresan från Finnskogen, anlände till det vackra
Sunne, i sjelfva hjertat af den beryktade Fryksdalen. Sun-
ne är också i sanning en förtjusande bygd, — en vid, öp-
pen dal, i hvars midt öfre Frykensjöarne gå fram — och
mellan dessa och de omgifvande landthöjderna, än rika sä-

desfält, än saftiga ängsmarker, här öfvervuxna med löfskog,
der beströdda med trefna landtgårdar. Och midt i denna
dal, på föga afstånd från det sund, hvilket så angenämt för-
enar Öfré- och Mellan-Fryken, reser sig på en höjd Sunne
kyrka, ett mera stort än vackert tempel. I dess närmaste
omnejd, äfven vester om sundet, ligga talrika bostäder, och
dessa så nära hvarandra, att det hela får något tycke af en

köping eller by.
Men på sundets Östra sida se vi ensam för sig en landt-

gård med rödmålade, anspråkslösa hus. Det är prostgården.
Låtom oss gå dit. Från södra sidan af den branta kyrkbac-
ken går en allé med åldriga, lummiga kronor framåt gården.
Vi hålla oss der helst till höger på den jemna brädvandrin-
gen eller trottoiren, om ni så vill, och komma så snart till
målet. Ja! vi komma bestämdt snart dit; ty vi måste vara
mycket nyfikna att se denna "prestgård. Nu äro vi framme.
Hvilken täck gårdsplan! Täta, mörkgröna häckar stå här
höfligt på parad, medan mångskiftande blommor från sina
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rabatter bjuda ett mildt välkommen! Och hvad tycker du
om posterna, som slå på vakt der framme vid störa farstu-
bron — de ståtliga georginerna? — De äro ju magnifika.
Men kom nu med till flygelbyggnaden längst fram till hö-
ger; der skola vi göra vårt inträde. Öppna här artigt dör-
ren till venster i förstugan och stig in! — Vi befinna oss
i én mindre kammare, hvarifran vi se dörren öppen till ett
större rum, ett veritabelt bibliotbek, med bokhyllor från
golf till tak, alla väggarne ikring. Vid ett stort skrifbord
sitter derinne en man i grå nattrock ocb grånadt hår. Han
lemnar genast sin plats och kommer oss lifligt till mötes.
Och ehuru nyss sysselsatt med ett svårt tankearbete, har
han i ett ögonblick helt och hållet försatt sig in i våra
förhållanden; och allra minst låter han oss förstå, att vi
kommit störande. Tvertom.. Vi helsas på det förbindligaste
välkomne, vi måste taga plats och vara hemmastadde. Vi
befinna oss nemligen hos en af Sveriges mest bildade män
— hos Anders Fryxell, häfdatecknaren.

I dennes familjkrets tillbragtes ett par veckor hnder
en behaglig hvila; men sedan resenären långt in i Augusti
månad häraf varit i åtnjutande, gick han ännu en gång att
utbyta umgänget med civiliserade menniskor mot det, som
halfvildarne i Finnskogen kunde bestå. Äfven Sunne pasto-
rat har en finnbygd, nemligen i Gräsmarks socken, och
ditåt styrdes alltså först kosan.

Hur skön var icke början af denna vandring! Fält och
lundar i fullmogen fägring, — insjön, stilla och djup med
lekande solstrålar på ytan, det glada allvarets bild, — landt-
gårdarne, vänligt inbjudande till gästvänskap — ocb slutli-
gen, bortom all denna herrlighet, bergen, de blå, luftiga,
med sina djerfva konturer hänvisande till högre regioner, —

Skåda Jältekårnsklätten der längst i vester, huru stolt upp-
häfver den icke sin skarpa hjessa! Dit klättrade jag upp
och såg den vida dalen med sjöar både i Östan och vestan
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för mina fötter. Vid Fryken stod det gröna Éybergel, gladt
öfver sin yppiga flora, och norr om detta den af så många
vettgiriga trampade Tossebergsklållen* en af Wermlands an-
senligaste höjder.

Åtföljd af en i nejden hemmastadd ung man gick jag
från Jättekärnsklätten vidare mot norr, i en vacker natur,
och kom så in i en hög och tyst barrskog. Der Öppnade
sig snart ett litet fält till venster om vägen och dit gingo
vi upp på den gröna, fasta vallen.

Bakom trädens yfviga grenar upptäcktes inom kort en
säterbod, men denna för tillfället stängd. Några rop inåt
skogen framkallade dock snart en ung jänta, lång i åmin-
nelse och af ett ej obehagligt yttre. Denna tillfrågades, om
några förfriskningar på stället vore att tillgå, hvarpå én
vänlig inbjudning straxt följde. Och vill ni nu veta hvad
säterjäntan hade att bjuda på, så var det först och främst
ett godt smörgåsbord, derefter mjölk och bär och slutligen
det delikataste krusbärssylt. Vi läto oss också väl smaka,
härtill animerade ej mindre af den vänliga värdinnan än af
vår egen rätt pikanta aptit.

Från säterboden närmade vi oss åter stora landsvägen,
der min följeslagare tog farväl och gick söderut, medan
jag i rakt motsatt riktning fortsatte vandringen, Få minu-
ter derefter delade sig plötsligen skogen, för att nu blott
utgöra ramen till en ny landskapstafla — en riktigt täck
och frisk vy. Från höjdsluttningen mot norr sågs nedom
mig en öppen nejd, der en kyrka speglade sin hvita bild
i en nätt insjö. Det lilla vattnet hette Udden, och kyr-
kan Gråsmark. Derikring lågo Uddehedens många bostäder
med rätt hyggliga och småtrefiiga fysionomier. Men i ve-
ster höjde sig Finnskogens bergland.

I Uddeheden kom jag in till en hvimmelkantig kyrk-
värd, hvilken emedlertid beskedligt gick att visa mig kyr-
kans märkvärdigheter. Gräsmarks kyrka är ett af dessa
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gammalmodiga tempel, der man trott sig förhöja församlin-
gens andakt genom att så åskådligt som möjligt framställa
bilder ur himmel och helvete. Predikanten behöfver således
här vid sina föredrag blott visa tien eller den teckningen å
vägg eller tak, så får den gapande allmogen klart för sig
hvad som väntar den.

Ällarlaflan (af år 1753) har i hedra afdelningen Chri-
stus på korset, i den öfra, Frälsaren stående på jordklotet
med en röd och hvit fana i handen, hufvudet omslutet af
en strålgloria. Öfverst ser man en förgylld sol med ett Je-
hovah i hebreiska bokstäfver; å ömse sidor hvar sin mans-
figur. Här ofvanom en qvinna med ringgloria, hållande ett
stort kors i högra handen. Derefter vidtager takmålningen.
Gud Fader synes här i blå luftig mantel, med venstra han-
den hållande ett klot och utsträckande den högra mot so-
nen, hvilken öfver ett blått draperi visar sin nakna bröst-
bild. Han håller i högra -handen spiran, i den venstra ett
gyllene kors. Ansigtsuttrycket är nästan lättsinnigt gladt.
Båda dessa figurer ha tresidiga glorior och omgifvas af strå-
lame från en öfver altardisken anbragt sol med en dufva i
midten. Den återstående delen af taket har till grund en
blå himmel med lätta skyar. Der sväfva åtskilliga barn och
qvinnogestalter, somliga nakna, somliga i blå, eller röda
mantlar; flera i grupper förenade, andra deremot ensamma,
några hållande i händerna kransar och buketter, några bä-
rande sina blommor på hufvudet. De i grupper framställda
hafva, i- fyra särskilda rader, blifvit placerade på stolar och
utstyrda i gula, blå öch röda mantlar. Några par hålla
händerna tillsammans, några vända dem liksom hotfullt knut-
na, mot hvarandra, likväl ständigt med den allra kärvänli-
gaste min. All denna Jierrlighet delas genom regnbågen i
två delar, och i midten af hvalfvet sitter dej* Gud Fader
som domare med bok i venstra' och spira i högra handen.
En strålgloria omgifver huf<?udet; öfra delen af kroppen är
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haken, den hedra gömmes i manteln, som nedfallit kring
fötterna. Härifrån synas mot vester flera med basuner fram-
sväfvande varelser. En af dessa med hjelmlik hufvudbonad
påminner om Orleanska Jungfrun. I närheten häraf varsna
vi åtskilliga ifrån söder mot norr framdansande grupper.

Vi befinna oss nu ända invid läktaren och äfven öfver
den fortgå målningarne. Här har mästaren just öfverträffat
sig sjelf. Först se vi en mängd ur skyar framtittande, vind-
ögda, dumma och lättsinniga mans- och qvinnoansigten. Der-
efter komma tjocka, mörka moln. Det är helvetet, hvilket
äfven, för säkerhetens skull, är behörigen försedt med galler.
Genom detta synas flera osaliga på det kraftigaste anstränga
sig, för att komma ut. Längre in i afgrunden ser man män

draga qvinnor intill sig och i midten af taflan marteras de
fördömda af flera jridunderliga gestalter, — en i bockskep-
nad, en med näbbformigt hufvud, hvita runda ögon, horn,
drakvingar och svans. De flesta af de plågade se temligen.
dumma och likgiltiga ut, oaktadt både afgrundsandar och lå-
gor omgifva dem. I ett par karl-ansigten är förtviflan dock
rätt väl uttryckt.

Sjelfva läktaren, som är uppburen af sex fula pilastrar,
har Jesus, Maria och lärjungarne i flera smärre taflor.

Predikstolen är sirad med till större delen förgyldt
snidverk. Dess tak är med sina många ornamenter hotande
tungt. En mängd englar med basuner stå der placerade
och ofvanom dessa Christus, trampande på ormen. Frälsaren
håller i handen en fana. Hufvudet med sin vidlyftiga strål-
gloria liknar en plumpt arbetad sol.

A chorets södra sida finnes ett åldrigt altarskåp; Jung-
fru Maria står der ined barnet; sex vingade englar derom-
kring. I alla hörnen sitta i hvar sitt rum fyra (troligen)
martyrbilder. Sjelfva skåpets dörr har flera besynnerliga
och mycket urblekta målningar, der man bland annat har
ert bred madonna i blå kjol, hållande öfver knäet samma
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iullvuxna Christusbild^ som å altarskåpet i Dalby kyrka är
synlig.

Efter att i flera timmar hafva betraktat här beskrifne
målningar och bilder, skiljdes jag utan synnerlig afsaknad
från min kyrkvärd, hvilken till alla de förfrågningar, jag
under vår sammanvaro gjort, ej mäktat bestå ett enda fullt
redigt svar.

Från Gräsmarks kyrka gick färden mot nordvest genom
en tätt bebyggd trakt, der jag likväl till slut var på väg
att bli utan nattqvarter. Måste derföre omsider taga min
tillflykt till Kymsbergs bruk, der jag blef vänligt emottagen.
Kymsberg har ett skönt läge på en bergsluttning, hvilkea
temligen brant sänker sig mot den herrliga Kymenssjön, ett
vatteny hvars namn antyder, att man der åter befinner sig
i Finharnes grannskap. Rundtorn stränderna varsna vi äf-
ven deras rökstugor — som vanligt på högsta bergspetsarne.

I tidigaste morgonstund begaf sig vandraren på besök
i de trakter, hvilka norr om nyssnämnde sjö sträcka sig
mot Jösse härad.. Långnås hette det första finnhemman,
som der anträffades — ett ställe, beläget på en i Kynnen
utskjutande bergsudde. I en af härvarande bostäder samsprå-
kades länge med en äldre qvihsperson, "som var svårt lidan-
de af någon ögonsjukdom. Hon hade för den fåfängt användt
alla möjliga medel — till och med en klok gummas råd.
En sådan sibylla fanas,, eller hade nyss funnits, i det när-
belägna Honkamak. Annika var dennas namn, och om hen-
ne hade Långnäsqvinnan åtskilligt att orda; bland annat
hette det, att den kloka var "styf att drömma"^ När någon
sjuk kom att rådfråga henne, mottog hon alltid af denne
någon klädespersedel, den hen för natten lade under sitt
hufvud. Följande morgon blef patienten underrättad om, hu-
ru hon fått "farligheta". Annika var också en gång i Lång-
näs, för den ögonsjukas räkning. Hon sof då på dennas
bufvudkläde. Om morgonen sådd hoa fcig ej ha drömt ©m
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annat än "svarta säckar", d. v. s. att den sjukas ögon skul-
le förbiifva mörka. "Gu' vet hocken dä' a' di ber te' —

om dä' a' te' Gud eller den andre", anmärkte här den be-
rättande. — Hon hade allt hört en och annan draga i tvif-
velsmål Annikas trovärdighet —

- bland dessa äfven en qvins-
person från Bergslagen. Denna hade gjort ett besök i Hon-
kamak, men kom högst missbelåten derifrån och sade sig
för ingen del der vilja- ligga qvar öfyer natten. "Töcken
käring ha' ja' aldrig sett;" — menade Bergslagsqvinnan —

"ho' gissar sej allt fram i vahla."
Utom den nyssnämnda Annika hade man från denna

trakt också besökt en vidtberyktad klok gubbe mi Norrige,
vise Knut i Gullbrandsdalen. "Denne bruka' aldrig trolla,
utan nyttja' liksom Guds ställning. Han bara strök på di
sjuke å ba' dem hoppas på Gud." — Vise Knut var nu död.

Långnäs hette fordom "Råkärnsskogh" och lydde före
1666 under Helgeby i Sunne.' Men nämnde år inköptes
det för 20 R:dr Specie af sönerna till den första odlaren i
denna nejd, Finnen Pavel. Handeln uppgjordes med herr
Jonas Gyllenspetz, som på den tiden var egare af Helgeby.
Om denne, hvilken var den förste af adliga ätten Gyllen-
spetz, visste man att berätta följande. Hans namn var ur-

sprungligen endast Spets, och var han på den tiden med i
ofred. Derunder hände sig, att när han en söndagsqväll
Stod och slipade sin värja, kom kUDgen till honom och sa-
de: *'I morgon blir det allvar utaf; låt se att du då brukar
din värja, Spets!" — Dagen derpå slogos de; men om qväl-
len frågade kungen, hvar Spetsen var. Denne kom straxt
fram, och då sade kungen: "Får jag nu se på din värja,
hvad nytta du har gjort med henne!" —> "Dä ska' han få!"
svarade Spets och framräckte vapnet. Då var detta ännu
fulft med blod. "Jag ska' förgylla spetsen åt dig, jag!" sa-

de kungen då; och så blef den tappre kallad Gyllenspetz.
Men folket i Långnäs vände samtalet äfven till yngre
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minnen, och kom så in på kapitlet om sin Gottlund. Här,
liksom i norra Finnskogen, hade denne under sitt besök
uppträdt beväpnad med bössa och sabel samt åtföljd af tre
hundar. "Gottlund var allt en konstnär" — hette det.
"Ibland hade han vagn och åkte i; men bäst det var, gaf
han sig utaf den å kutta' opp i backarne å' såg. När han
ibland malte sig på något ställe, satte han der ner de två
hundarne; den tredje tog han alltid med sig, när han gick
öfver höjderna å' glamma!"

Bortom Långnäs besöktes ett nytt finnhemman, Timbo-
näs, der man har att fröjda sig åt den skönaste utsigt. He-
la Kymensjön med sina pittoreska vikar ligger här utbredd
för åskådaren. Gent öfver fjärden ser han Gunnarskogsbyg-
den, en starkt sluttande landthöjd med gröna betesmarker
och lador, sätror, småskog, fallråg, och allra öfverst bostä-
derna på fria bergspetsar.

I Timbonäs tog jag in hos en familj, der mannen var
svensk, men hustrun dotter af en zigenare och en fin-
ska. Här beställdes middag, och ehuru berättaren redan
förut ett par gånger dukat upp en sådan för läsaren, kan
han likväl ej afhålla sig från att äfven nu göra det. (Det
kostar ju så litet.)

I utbyte mot den qvalmiga rökstugan förde man mig
här upp på ett loft i ett särskildt litet "herrberge", och
der blef en stor kista uppdukad; — ett fat mjölk, en tall-
rik hallon och e_n kaka "halmbröd", det sednare till ena

hälften tillredt af korn, råg och hafra, till den andra af
råghalm, utgjorde hela anrättningen. En mindre kista fram-
drogs som stol, och_ nu bad man mig sitta ned. Medan jag
härefter lät mig väl smaka, kastades då och då en blick
kring sjelfva rummet, der jag satt. På stänger i taket häng-
de här en mängd korgar med »torkade aborrar, strumpor ech
andra småsaker uti; men å väggar och golf sågos väfskedar,
ullsaxar, tunnor, stickkorgar, fyllda med trasor och andra
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lösören, bobiner ("vinner") och spinnrockar m. m. m. m.
Intet af allt detta förmådde dock rubba min aptit. Luften
var för öfrigt rätt» sval och sund häruppe, och stora "tork-
flugor" surrade gladt kring den dinerades öron — en lämp-
lig taffelmusik på detta rum.

En middag på ett af dessa fattiga ställen blir kanske
ofta lika dyr, som en måltid på ett af städernas hoteller;
ty der armodet genom så många trasor tittar fram, behöfvas
ej få tolfskillingssedlar att hölja bristerna med. I Timbonäs
tycktes verkligen stor fattigdom råda. Man nyttjade der of-
tast nödbröd. Som det tycktes, var lurendrejeri här ett
hufvudsakligt näringsfång. Jag afgick från stället, åtföljd af
en ung fältjägare, som öfver trassliga vindfällen förde mig
in på en ny anlaggd väg, en väg så ny, att man här och
der ännu arbetade på densamma. När denna blir fullfärdig,
kan man skäligen beqvämt åka ända till Norrska gränsen.

Här uppnåddes snart en liten sjö, Lille-Tvellen, der
jag vid stranden såg ett slags sämre farkoster, kallade "mönn-
pråmar". Dessa voro rätt och slätt hopfogade af ett par ur-

holkade stockar och roddes med en enda spadlik åra. Nå-
got längre bort kom Slore-Tvellen — och mellan båda sjö-
arne svängde sig nu vägen hastigt fram öfver en bro —<

och derefter tätt utmed Store-Tveliens södra strand. Till
venster sågs här en vacker, grön höjd, och åt höger låg
den täcka sjön, krusad af en lätt vind» I sin mönnpråm
gungade der en fiskargosse mellan hvita "sjörosor". För öf-
rigt var här alldeles folktomt och tyst på alla håll. Sådant
var inträdet i det beryktade Jösse härad och Bogens Finnskog.



X.

1 Bogens Finnskog.

Jutt af de första .ställen, jag i Bogen anträffade, var Railas-
tomten, oöh derifrån vidtog snart en lågväxt barrskog, der
vägen gick fram på sjelfva ryggen af en smal sandås. En
högst fattig natur — endast späda tallar och ljung, hvart
man såg. Trakten låg derjemte fortfarande försänkt i en-
slig tystnad; och var det derföre högst välkommet att efter
en stunds förlopp höra tonerna af en aflägsen sång ljuda i
skogen. Dessa kommo småningom närmare; och ändtligen
kunde det tydligt uppfattas att det var en psalm, som sjöngs.
Det var första gången jag under min vandring hörde en
ren choral uppstämmas.

Den tysta, ensamma omgifningen, den till nedgång lu-
tande solen hade redan förut stämt sinnet till allvar; de
rena psalmtonerna gjorde det ännu mer, och lifligt framsto-
do här för minnet det sköna evangeliets ord: "Herre, blif
när oss, ty det lider till natten!"

Snart ljöd sången åter aflägsnare, och kort derpå gles-
nade skogen, och en grön dalgång öppnade sig mot nord-
vest. På en kulle i denna dals midt sågs på föga afstånd
Bogens halffärdiga kapell — och der bortom, på en annan
enstaka höjd, den trefligt inbjudande prestgården. Men i
förgrunden stod ett fullmoget sädesfält, der några arbetare
just nu läto lian gå fram. Bredvid dessa satt der i grön-
gräset en man med ett tidningsblad i handen. Denne såg
i detsamma upp; jag hörde mitt namn ropas och skyndade
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att helsa Bogens pastor; ty det var han och ingen annan,
jag här hade framför mig.

I Bogen qvarstannade jag längre än på de flesta andra
ställen under min färd. Flera utflykter gjordes derunder i
omnejden. Bland de första ställen, jag besökte, var Milan-
dersfors' bruk, en helt ny anläggning vid stranden af den
skogomslutna Waraldsjön, hvilken till större delen ligger
inom Noriges område. Mitandersfors har, ifrån Bogen sedt,
ett föga angenämt läge. Man anländer dit öfver en naken
ljunghed, der man till venster har ett kalt och -föga högt
gråberg i närheten; och till höger visserligen en elf, men
denna med platta stränder och styrande sin kosa i jemn-
bredd med en ohyggligt vild bergsås. Vida skönare läge
hafva ställets underlydande torp åt Norrska sidan. Derifrån
sedd presenterar sig ock sjelfva herregården både ståtligare
och vackrare. Vid SJitandersfors har man för några år se-

dan, under gräfning i den mot sjön starkt sluttande höjden,
funnit en stenyxa af 6 å 8 tums längd. Den var nu för-
kommen,.

Ett och annat om Bogens forntid inhemtades i Nerke-
lands torp, der jag gjorde en rätt intressant bekantskap med
en finngumma, som var född 1762 och nu 88 år gammal.
Hon hette Maja Jansdotter och var dotter till en på sin tid
ryktbar björnjägare, Jan Henriksson, hvilken ensam fällt 48
björnar och 30 elgar.

Om ortens första bebyggande berättade den gamla, att
detta skedt år 4609, då Finnen Grils Mattsson Kavala från
Rautälambi uppslog sina bopålar i Stor-Bogen, en fjerdedels
mil norr om kyrkan. Denne Grils Mattsson hade tolf söner
och två döttrar med sig från Finland, och fanns, när han
här bosatte sig, inga närmare grannar än österut i Sunne
(?) och vesterut i Vinger,

7
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Rörande de beryktade förföljelserna mot Finnarne i ford-
na dagar, hvarom så väl Fernow som andra Wermlandsbe-
skrifvare haft åtskilligt att förtälja, visste mor Maja också
att berätta. Af sin faster, Maja Henriksdotter, som var född
1702 och död 1789, hade hon hört omtalas, att Finnar,

boende i Axla, under dennas barndom (eller emellan åren
1710 och 1720) blifvit af Svenskarne ödelaggda. Axlabo-
erna lydde på den tiden under Bortans svenskbemman i det
inre af Gunnarskog. Dessa Finnar lefde på alla vis ogud-
aktigt, i fylleri och liderlighet, smädade dessutom gudstjen-
sten, o. s. v. — Deras husbönder bådo dem bättra sig och
hotade slutligen, när detta ej hjelpte, att bränna deras gård.
Finnarne voro ändå tredska "och fortforo med sin ogudaktig-
het. Då kommo slutligen Bortansbönderna och antände Ax-
la-torpen. Mojlands-Brita hette en i Axla tjenande finnpiga,
och denna blef under branden af sin mor ombedd att gå till
boden och taga helgdagskläderna ut. "Det gör detsamma;"
—- svarade Brita — "går det så nära, så kan de kläderna
också gå till."

Bland hågkomster från en sednare tid hade Nerkelands-
gumman äfven en från sista fejden med Norrmännen. "När
ofreden var," — berättade hon — "kom det lögnbud en
dag ocb sad', att fienden kom tågande. Då skocka' Finnar-
ne sej ihop öster om sjön; men jag satt här qvar med mi-
na sju små barn." — Var ni inte rädd då? — tillspordes
gumman här. "Den, som a' illa vid, a' aldrig rädd," sva-
rade den gamla och återtog berättelsens tråd: "Rätt som
det var, kom der fyra soldater och en löjtnant gående. De
frågte mej straxt både hit och dit om Sverige och hur vå-

garne der ginge. Men jag gaf dem bara det besked, att jag
inte visste det. Bäst vi taltes vid, blef min ena doter, som

hade ett spädt barn vid bröstet, så förskräckt, att hon svep-
te en röd kjortel kring ungen och ville springa till skogs.
Var inte stollig du. flicka! — sad' jag; och löjtnanten frågte
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också, hvarföre doter min sprang, och bad mej säja henne, att
det inte var farligt. En af de små klappa' han på hufv'et
och sad': Gud välsigne dej, barn lilla, du är farlös du! —

Och dermed kände han med händerna i begge rockfickorna;
— och det tror jag säkert, att hade han sjelf haft, så hade
han visst gett flicka' mi' några styfver."

Om sin egen person hade den berättande egentligen
blott att säga, det hon nu tyckte sig ha lefvat bra länge.
Fyratioåtta barn, barnbarn och barnbarnsbarn hade hon lem-
nat efter sig. "Hvad -ska' bli af alla dessa ?" utbrast gum-
man slutligen. — "Ahjo" — inföll här hennes sonhustru —

"verlden är vid!" — "Ja, verlden är vid," återtog den gam-
la, "men himmelen a' ändå vidare, om vi orka tjena oss dit!"

Från Nerkeland och den åldriga mor Maja gick jag att

besöka andra ålderstigna här i grannskapet. Tätt utmed
rikslinjen styrdes då kosan mot det i sydvest belägna Kär-
ret, också ett torp under Mitandersfors. Vägen dit borde
egentligen kallas en häck; åtminstone forsade mig vattnet
der alltjemt kring fötterna, att mina skodon inom kort be-
funno sig i det mest ömkliga skick. Men en så obetydlig
olägenhet förglömdes snart, då man på det ställe, jag kom
att besöka, åter hade sina sägner att bestå. En af männen

i Kärret visste också att förtälja om Bogens första bebyg-
gande, och äfven han uppgaf att den förste kolonisten hette
Grils. Denna eller någon annan af de första nybyggarne
hade rymt från Finland, emedan han der ej fick gifta sig
med den han ville. Men kärestan följde honom hit, och
hade de här tre barn tillsammans innan någon af dessa blif-
vit kristnad; ty "hvarken kors, kyrka eller öfverhet" fanns
på den tiden närmare än i Örebro. Då de förrymda ändtli-
gen begåfvo sig tillbaka till Finland, för att vigas och få
de tre barnen kristnade, var den äldste af gossarne så slor,
att han var skjutspojke.

Ännu en version af berättelsen om förste Finnen i Bo-



100

gen hade man att bjuda på. I denna hette det, att den
förste odlaren här visserligen hette Grils, men att han vid
sin hitkomst-, ehuru ogift, ej hade mindre än tolf barn med
sig. Andra Finnar, som efter - honom hitkommo, anmälte
dock slutligen detta förhållande för pastor i Gunnarskog, dit
Grils då begaf sig, för vigsel och kristning. Den yngste af
sönerna var då så stor, att han gick med och bar matsäcken.

Kärret eller Nytorp byggdes först för 70 år sedan.
"Här var då så stort granbult, att man hvarken såg sol el-
ler måne." Nu var den omgifvande trakten öppen nog; ty
Finnarne äro, som man vet, ej sparsamma med skogen.

Under samtalet med härvarande gamle kom man äfven
att tala om Finnames enkla lefnadssätt och huru få beqväm-
ligheter dessa kunde bestå sig. En af männen yttrade då,
att man här kanske längre än annorstädes varit i afsaknad
af till och med de allrasimplaste och nödvändigaste artiklar.
Han anförde som bevis härpå, hvad han af farfadren hört
berättas, att i dennes ungdom (1740—1750) ej mer än två
spinnrockar och två jernskodda slädar funnits i hela Gun-
narskogs socken *).

I närheten af Kärret visade man mig ett finfltorp, kal-
ladt Frälset. Detta hade erhållit sitt namn deraf, att dess
första bebyggare slagit sig ned midt i rikslinjen och der å
ömse sidor odlat och rödjat, utan att man från någotdera
piket brydde sig om atf af honom taga skatt. Numera var
der en bostad å hvardera sidan om gränsen. Ett annat li-
tet finntorp, Linna, låg deremot ännu midt i rikslinjen..

De flesta bostäder i Bogen äro rökstugor, och ända in-
vid sjelfva prestgården se vi en sådan, Lill-Bogen kallad.
Utanför det egentliga .boningsrummet inträda vi der i ett
slags förstuga, som fått sitt egna namn "resvä'n" (resveden),

') Till Gnnnarskog hörde dä också hela den trakt, hvilken nu lyder
nnder Bogens kapell, hvarföre cjenird ännu ofta kallas Gunnarskogs
Finnskog,
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emedan den är byggd af, emot sjelfva stugugafveln på sned
uppresta, stänger ("rejer"). Dessa äro så glest hopställda,
att man Utifrån beqvämt kan se in i resvä'n. Det är icke
blott till förstuga detta rum begagnas, utan äfven till kök.
Den eldstad, man der finner, är emellertid ej murad, utan

af så enkel sammansättning, att blott en mängd stenar blif-
vit i en halfcirkel uppstaplade till ungefär en alns höjd,
och denna så kallade spis har sin plats invid den glesa yt-
terväggen, genom hvilken röken åt alla håll tränger sig ut,
emedan hvarken skörsten eller annan taköppning finnes för
densamma. Sådan har man blott inne i den egentliga rök-
stugan, der ugnen som vanligt står bred och vidlyftig. Ut-
om de öfre afsatserna, der barnen och katten i förtrolig en-
drågt slå sig i ro, har ugnen äfven en sådan närmare golf-
vet. Till skillnad från de kring väggarne stående bänkarne,
kallar man denna nedre ugnsafsats "banken". A dess midt
är en större fördjupning, kringgärdad af flata stenar; —

den heter "grufvan" och tjenar att förvara värman, då de
glödände kolen dit nedsamlas från ugnen. Banken är Fin-
nens soffa, och ofta får man vid sitt inträde se honom mak-
ligt utsträckt der. Han har då en högst egen ställning.
Hufvudet med sin platta mössa hvilar, så beqvämt sig göra
låter, på den stockända eller bjelke, som vid bankens ena
ända finnes anbragt; — ryggen är vänd åt muren, ©ch be-
nen, krökta i bågform, omsluta -förtroligt den heta grufvan.
Då mår Finnen, helst om han till på köpet har pipa i mun.

Vid bankens slut och just der den hvilände plägar ha
hufvudet plaGeradt, reser sig eh stolpe, mellan ugnens yt-
tersta hörn och taket. Å den hänger den så kallade "stick-
tanden", i hvilken pärtomä eller "varmestickorna" af furu
till två alnars längd sitta inklämda.

Lösöt-eöä i detta bo "äro lätt räkhade; jag tror de fle-
sta finnas derute i resyä'n, der en mängd husgerådssaker
och anfaan redskap är samlad.
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Bland härvarande effekter är kanske "grötkäppen" den
Vigtigaste — ett redskap af träd med långa taggar, hvar-
med man rör om i grytan, då den stadiga gröten tillagas.
"Trebott" kallas ett käril med lock, det sednare, liksom
grepen, för prydlighetens skull, gerna kantadt med näfver.
Bland öfrige i resvä'n sammanhopade saker finner man ock-
så de så kallade "bändlarne" —- en bärkass, formad unge-
fär som en sele med "färsler" (band) af näfver och läder.
Ett annat slags bärapparat äro de så kallade "meserna" el-
ler "miserna" (äfven "hymeser" benämnda) hopsatta af två
granbågar, nedantill förenade af ett par björkvidjor, och den
ena bågen försedd med färsler att träda armarne i. I dessa
meser bäras beqvämt 4 å 5 lisp. hö.

Matförrådet är här, som annorstädes i Finnskog, ej sär-
deles hvarken läckert eller rikt. Motti'n är de_i vanligaste
spisen, och när den kokas, begagnas alltid grötkäppen, eme-
dan visp är för vek. Välling är också en hvardagsrätt och
merändels tillredd af hafremjöl. Den är stundom uppblan-
dad med soltorkade blåbär eller hallon och kallas då soppa.
En annan rätt är blåbärspankaka, så tillagad, att bären
hela lagges i vanlig pannkakssmet och stekas. Brödet
var fordom allmännast bark-, syrgräs-, hack- och dråsebröd,
men efter jernbrukets inrättande äro alla dessa slag mera
sällsynta.

Men kanske det nu interesserar att som hastigast kasta
en blick på sjelfva den nejd, hvacs innevånares sägner och
seder nyss fästat vår uppmärksamhet.

Låt oss då bestiga det höga Finnberget yester ut ifrån
socknens kapell.

Vår vandring går först öfver prostgårdens betesmark,
en ofantlig brant, men särdeles täck höjd, der små öppna
fält omvexla med yfviga buskager, och der en och annan
ogin. klippa tyckes vilja hindra all vidare framfart. Men vi
klättra hastigt deröfver och äro så uppe på Maltesbe%gets
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hjessa, å en jemn plan under gröna björkar. Kasta nu en

blick emot dalen; ty härifrån ligger den oss öppen som

en karta.
Längst ned i söder se vi Kymen- och Tvällen-sjöarne i

Gräsmark, men närmare der Bogen vidtager, först en lågvext
skog, och norr om denna den öppna trakt, der kapellet och
prostgården från sina kullar dominera närmaste omgifningen.
Märk det: kring kyrkan låter vår Herre sina skördar vexa
— en del är redan bergad, den återstående står bugtad i
gullgula vågor.

Öster om kapell och prestgård framgår ur skogen den
elf, som sedermera vid Mitandersfors blandar sitt vatten med
Waraldens. Den följer östra höjdsträckningen troget åt och
genomströmmar helt nära prestgården en liten kärn. Den
trakt, vi öfverskåda vester om detta vattendrag, är, utom i
närheten af Mitandersfors, särdeles täck, ända upp till den
plats, der vi sjelfva fattat posto; men å elfvens motsatta si-
da ha vi, så långt ögat når, en hemsk, ofta gråskiftande
skogsås.

Vi gå vidare vesterut ocb uppnå, mellan klippor och
löfskog, Finnbergets hjessa, ett naket, men temligen jemnt
granitblock.

Den utsigt, man härifrån har, är hufvudsakligen mot
norr och vester. At förra hållet se vi sjön Waralden med
skogiga omgifningar, der högst på åsame ett och annat finn-
hemman med sina magra åkerlappar tittar fram ur skogs-
dunklet. Mot vestern är vyen vida större. En vidsträckt
skogs- och myrmark ligger der i stilla ödslighet utbredd.
Taflan dock utan särdeles markerad ram, — en aflägsen blå
bergsrand, föga höjande sig öfver skogen. Der längst borta
synas öppna fält å en bergsluttning. Det är trakten kring
Winger, och en hvit strimma mellan nyssnämnde fält och
skogstopparne säges vara Kongsvingers fästning. Den befg-
sträckning, som ögat härifrån följer mot söder, är således
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en förmur åt Glommen. Mellan denna bakgrund och trak-
ten närmast under Finnberget utbreder sig en från norr åt
söder gående dalsänkning med tallskog och myror samt hår
och der några grå finntorp mellan ljunghedar och blekgröna
betesmarker. Söderut, straxt nedom Finnberget, ligger sjön
Lill-Eken, å hvars motsatta strandsluttning kyrkskogens finn-
gård är synlig — en hel mängd med bostäder, trefligt om-
gifna af gröna hafreåkrar och rågfält och med en mörk
skogsbacke till bakgrund — det enda mer framstående 'par-
tiet i hela denna tafla. Det intryck, detta landskap i sin
helhet gör på betraktaren, är högst sorgligt, ja till och med
hemskt; och han kan dervid svårligen undgå att tänka:
hvilken vanlottad bygd!

Ej långt ifrån Finnberget besöktes en kal fjellknut,
kallad Trollkäringberget, hvarom "gätarungarna" visste att
berätta, att mångfaldigt spökeri der varit å förde. Från det-
ta berg har man en skön utsigt söderut, Öfver Eken-sjöarne.

Telklampsberget heter en tredje höjd här i nejden.
Der påstår man, att ett större penningfynd för flera år se-
dan blifvit gjordt. En man från Kyrkskdgen» var nemligen
en sommar der på "skytteri" och anträffade då under en
berghäll en hel hop silfvermynt, förvarade i en fjerding el-
ler skrin. De flesta af dessa silfverpenningar skulle ha blif-
vit i Åmål sålda efter vigt, och sades upphittaren ha till-
handlat sig en liten gård för den summa, han sålunda erhål-
lit. Af ifrågavarande fynd påstods det att några få pennin-
gar af en speciedaters storlek ännu skulle vara i behåll i
Helgeboda bondgård i Eda socken. Härom mer framdeles.

Innan vi lemna Bogené berg, må här omförmälas en å
dem öflig plägsed af särdeles poetisk beskaffenhet, — den
så kallade "lollningen". Dermed hänger så tillsammans.
Två vallflickor befinna sig stundom med hjorden på hvar
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sitt berg ute i skogen. En djup dal eller myr skiljer dem
der åt. Då spörja de hvarandra med sång, hvilken af deras
vänner det är, som å motsvarande berget går vall. Den
ena "lollar" då, t. ex. så här:

"Lolla!
Martha i Bogen å ja'?
Lolla mej å' lolla dej,
Gissar jag rätt så svarar du mej!
Vill du inte svara, så får du låta bli;
Det var ej af hjertat jag frågade dej!"

Om nu den sålunda tillsporda flickan verkligen heter
Martha i Bogen och hon i den sjungande igenkänt t. ex. en
Brita i Axla, så svarar hon högljudt: "Lolla! Brita i Axla
a' ja'?" o. s. v.; och när man så fått reda på hvarandra,
framlollas kanske ofta ett helt samtal mellan de båda vall-
hjonen.

Om Bogens finska ursprung påminnes man ännu lifligt,
så väl af dess invånares ansigtsbildning och seder, som af
brytningen i deras tal och de oftast begagnade rökstugorna,
dessutom äfven af en hel mängd der befintliga ortnamn.
Utom de förr omtalade _RaiZo*-tomten, Kosisasmåk och Tel-
klamps- eller Telklampi-berget hör man sålunda ofta näm-

nas: Edla-lamp, Ratika-tomten, Mannanatli-br&ten, Kailas-
tomten, Linkansuo, m. fl. dylika. Men deremot är man bär

-kanske piindre kunnig i, eller öfvar åtminstone mindre,
Finska språkets talande. Man uttrycker sig vanligen på ett
tungomål, sammansatt af Svenska ocb Norrska, men uttaladt
med Finsk accent. Huru främmande ord här dragas in i
språket och på lika förvändt sätt som i andra orter använ-
das, får man ofta höra. Se här ett par exempel.

En flicka, som under ett samtal tyckte sig ha yttrat
något dumt, utbrast plötsligen t "åh, nu tahler ja' anna ma'
talang!" — Hvad menar du ped det? — frågades nu.
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'Åh!" — svarade flickan — "jag tahler anna i nota.'' —

Nå, hvad vill det säga då? — "Jo, när en tahler utan å'
tänka sej för, så blir dä' så der rart!"

I Bogen eller det angränsande Gunnarskog fanns det
en man, som, efter att förut å annor ort ha idkat studier,
numera sysselsatte sig med barns undervisning. Af här be-
fintliga ståndspersoner hade denne blifvit kallad kandidaten.
Detta hade äfven folket tagit reda på, och nu titulerades
skolmästaren af dem först "kommedaten" och slutligen "ka-
meraten".

Här sluta vi med språk-anekdoterna; ty resan måste
fortsättas. Och nu, du vänliga prestgård i den lilla Finn-
försaqalingen, tag här mitt hjertliga farväl!

Din gästfria dörr öppnas troligen aldrig mer för denne
vandrare; men nog minnes han länge din stilla nejd och di-
na innevånare, så enkla och så välvilligt glada!

Nu går färden mot norr utefter den nya väg, som på
vestra höjdsluttningen genom en angenäm löfskog slingrar
sig fram emot Norrska gränsen. Nedanför i dalen ligga
kyrka och prestgård redan bakom oss; men här och der
framskymtar ännu mellan träden någon liten del af elfven,
och vi se der nu äfven den förr omtalade prestgårdskärnen.
På den gungar en båt sakta fram; en man sitter deri. Det
är Bogens pastor, som redan är ute på fiske. Vi ropa ho-
nom an; han hör oss och svarar. Ännu ett farväl — och
vi skiljas. — Skogen drar sig åter tätt ihop, men glesnar
snart på nytt; och nu gå vi fram pa en brun ljunghed. I
öster står tallskogen dyster och blek: ditåt ha vi Lekvatlnets
Finnskog — låtomross skynda!



XI.

Från Bogen genom .Lekvattnets och Fryks-
ande socknar tillHvitsand.

1 den högländta trakten öster om Mitandersfors gjordes ett
hastigt besök i Bengtstorps finn gård. Jag bekom der en
lång, platt runstaf, skuren i sednare hälften af 1700:talet,
men utan synnerligt stor konstfärdighet. I samma bostad,
der denne lemnades, visade man mig ett långt bord, som
var förfärdigadt 1711 och likväl ännu i ganska godt skick.

Från Bengtstorp kom jag genom två djupa dalar och
förbi två sjöar och en skogskarn, Jappinenkallad, till Spätt-
ungen. I denna gård hade man också nyligen haft en run-
staf, men denna troddes vara förkommen, då ny röksluga
under förra sommaren här uppbyggdes. Stället hade fordom
fyra bostäder, men nu finnas der blott två. Orsaken till
denna minskning sades vara den att "fläckfebern" härjiågot
år så hårdt grasserat, att 22 lik derunder blifvit afförda
från gården. Detta skulle ha inträffat under en viss Jan
Sigfridssons (född 1739) barndom, och således i medlet af
förra århundradet.

Vandringen i dessa nejder var högst besvärlig; ty om
också icke, (som nu var händelsen,) ett långvarigt regnande
i sin mån bidragit att försämra vägen, så hade denna ändå
varit en bland de sämre man kunnat färdas på. Och likväl
påstod man, att vi här hade en riktig kärrväg för oss. Om
så var, måste man på den begagna rätt konstiga kärror.
Ty denna så kallade kärrväg var intet annat än en vanlig
skogsstig, än öfverdragen med ett nät af trädrötter, än upp-
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fylld af stenar, klippor och vattenrika gropar, — en stig,
der vandraren ömsom måste klättra utöfver, ömsom krypa
inunder några här och der ikullfallna trädstammar, och der
slutligen grenar och qvistar från de å sidorna stående trä-

den förtroligt mötte hvarandra midt för hans näsa. Till
dessa olägenheter kom också den, att den vägvisare, jag
från Bengtstorp erhållit, sjelf aldrig varit längre på delta
håll än i Spåttungen, hvarföre vi bortom denna gård flera
gånger fingo fråga oss fram, och, när ingen menniska var
att anträffa, gissa oss till rätta leden.

Ormhöjden hette ett af de ställen, vi härunder besök-
te — en otreflig rökstuga, men vackert omgifven af löfträd
och med utsigt öfver den lilla sjön Rikkoinen. En skinn-
torr käring kom oss der till mötes, och på gjord förfrågan,
huru vi härifrån skulle gå, för att "komma rätt ti'U Lekvatt-
net, svarade hon Tnurrigt, att vi kunde gå "hvilken väg vi
ville." Vi följde detta förträffliga råd ech gingo vidare i
den ödsliga nejden.

Ett ymnigt regn hindrade oss emellertid att komma
särdeles fort framåt, enär vi, för att undvika detta opåkal-
lade duschbad, esomoftast sökte skygd under de yfviga gra-
narna» "Skogen är fattig mans tröja", säger ordspråket; —

i dag blef den äfven fattig mans paraply.
Men Vedermödan tog omsider én ähda. Öfver de ste-

niga ovfigsamma höjderna och genom de sänka dalgångar,
der vi på skröpliga kafvelbroar bokstafligen balancerade oss
fram, sågo vi slutligen från en bergshöjd en dal, vida djir-
pare än den vi hitintills genomvandrat, och & dess botten
en sjö och en större elf. En splitterny kyrka reste sig Vid
sjöns strand och talrika bostäder lågo, tätt sammanträngda,
hela dalen utåt.

Men hvart man ån såg var denha dal kringgärdad af
höga bergsbygder. Å dessa syntes väl här och der denlnör-
ka barrskogen; men svedjeråg och gröna ängsmarker lyste



109

också vackert fram deremellan. Denna intagande nejd var

Lekvattnets Finnbygd.

Sedan jag behörigen hvilat ut efter denna dags färd,
den jag för mycket godt ej velat göra om igen, begaf jag
mig följande morgon i god tid ut på forskningar i trakten.
Promenaden gick först Öster om elfven, (samma Rottna-elf,
som genom Gräsmark och Sunne strömmar ut i Fryken,) och
större delen af förmiddagen upptogs af besök i de gårdar,
som här passerades. Mycket var der ej att inhemta; men
dock något, nemligen om de nuvarande innevånarnes förfäder.

Det första hemman som, enligt dessa sägner, i Lekvatt-
net blef bygdt, var Lukanen, troligen så kalladt efter Fin-
nen Leukoinen, som här först slog sig ned. Man talar om
att flera utvandrare samtidigt med honom anländt till orten,
men att de alla hitkommit "gående norrifrån kring en hafs-
vik — en färd af 300 mil." Dessa emigranter medförde äf-
ven en prest, hvilken sedermera här bodde och dog å Käcks-
torps egor. Ett stenrös efter hans bostad visas än i dag, |

mil nordost ifrån kyrkan, vid den så kallade "Preslbäcken".
Vid hvad tid den första kolonisten slagit sig ned i sock-

nen kan ej bestämdt uppgifvas, men troligt är att det in-
träffat allrasist under sednare hälften af 1600:talet. En
lemligen god ledning kan i detta fall fås af efterföljande
slägtregister, som blifvit uppsatt efter flera af de äldres
sammanstämmande uppgifter. Enligt detta var Mihko Käh-
köile den förste sota byggde i Käckstorp. Från honom här-
stammade i rätt nedstigande led:

Per Mickelson.
Erik Persson,

(omkring 80 år gammal)
Jan Ersson,

(i. 1747, f 1824, fader till 12 barn).
Erik Jansson,

(N. v. åbo i Mellan-Käckstorp, f. 1793).
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Sedan jag fått nyss anförda uppgifter på papperet, styr-
des kosan åt den nya kyrkan, den första, man i Lekvattnet
bestått sig. På vägen dit mötte jag en hustru med sitt
barn på ryggen. Jag tilltalade henne och fick då veta, att

hon varit på besök hos sin gamle far, hvilken låg illa plå-
gad "trålsjukan"*). Qvinnan sade sig förgäfves ha försökt
att få köpa ett hälft qvarter bränvin åt den gamle, eme-
dan denne allsintet ville förtära. Hon ansåg visserligen att

detta ej kunde återställa den sjuke; men "det skulle allt
göra godt, om han åtminstone kunde få något i sej." Kort
efter skiljsmessan från denna qvinna anlände jag till kyrkan.

Man hade vid den ännu åtskilligt arbete igen; men så
mycket kunde dock redan synas, att denna byggnad alls ic-
ke var något mästarverk. Isynnerhet såg tornet med sin
lanterna särdeles platt och oproportionerligt ut.

Byggnaderna här i trakten börja redan blifva något på
Fryksdals- eller Elfdals-maneret; — man har visserligen
ännu "rökstugor", men dessa inrättade med både "kåfve" och
"spissluga" — (den sednare svarande mot Elfdalingens "ny-
stuga" eller Fryksdalingens "ytlersluga"). Härtill komma
också vanligen "bad"- och "koksluga". I sistnämnde hus,
som har 1 eller högst 2 kamrar, bor man ofta om sommaren.

Der finnes vanligen en myckenhet af kärl och andra
husgerådssaker uppradade, och jag har någorstädes i ett
ganska litet kokhus räknat ända till 30 å 40 trädkärl.

Inne i den vanliga rökstugan ser det här ut som an-
norstädes i dylika rum. Någon mindre olikhet torde dock
förefinnas, t. ex. vid de vaggor, man i Lekvattnet brukar,
hvilka, då de ej rätt och slätt äro vanliga baktråg, fullkom-
ligt motsvara Dalkarlames "dinglor". Kanske är det också
en egenhet för denna ort, att man i lägerstaden mycket
allmänt brukar en dyna, öfverdragen med kalfskinti.

*) Har ->itt namn af "t rå tua" _= svullna.
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Vid inträdet i dessa bostäder helsas man ej, såsom el-
jest i Finnskogen, med det förtroliga Du; — Han eller Ni
är mest brukligt*).

Stor förvåning väckes alltid vid en främmandes ankomst,
(nemligen om denne är af herreklassen,) och svårt har man
att tro, -det en sådan utan högst vigtiga skäl kommit att be-
söka dessa ovägsamma bygder. Bland de första frågor, som
husbonde eller matmoder då ger, är denna ovilkorligen en:
"Hvarifran a' Han?" — Och när man derpå fått reda och
ändtligen blifvit öfvertygad, att man i främlingen ej har nå-
gon fiende eller eljest vådlig person — då har denne det
välvilligaste bemötaride, den största tjenstaktighet att påräk-
ha. Ty h\ar Finnen fäst sitt bo, der kan man också vara
viss att gästfriheten är hemmastadd.

Mycket "husfolk" går här ut och in; ty på fattiga fin-
nes alltid godt förråd. Den olyckliga lotten, .att hos andra
tigga sitt bröd för dagen, kallar Finnen att "gå på Verlden" **)
— ett uttryck, hvilket, i berättarens tycke, låter oändligt
mer sorgset och öfvergifvet än det i andra orter Jbrukliga:
"gå' på bygden".

Äfven de någorlunda bergade hafva här just icke så
fet kost att lefva på. En mycket vanlig rätt är "Surväl-
ling", sålunda tillredd, att vatten och mjöl först kokas till
välling, hvarefter sur mjölk påhälles.

Bröd af oblandad säd får man ej mångenstädes äta, och
det torde kanske interessera att här få en förteckning öfver
de olika slags nödbröd, man i Wermlands fattigaste bygder
måste använda. Uppgiften härom förskrifver sig visserligen
från norra orterna, men är troligen tillämplig på hela Finn-
skogen. De olika brödslagen upptagas efter en ordning,
som utvisar deras olika godhet.

*) Detta vai också förhållandet redan i Bogen.
**) "Ho kår på vahla!" hörde jag ofta utropas, både bär och i

noria Finnskogen.
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1) Dråsebröd, det yppersta nödbrödet, tillredt af agnar
och säd tillsammans.

2) Hackbröd, till hvilket hela axet och hälften af hal-
men tages.

3) Islandsmossebröd, af följande tillredning. Islands-
eller "Bröd-mossa" renplockas, lagges i ett trädkärl, hvari
sedan hålles het klarlut, för att borttaga besksmaken. När
detta fått stå ute ett dygn, aftappas luten och kallt vatten
påöses samt utbytes mot nytt, en gång dagligen i 5 dygn.
Efter 6 dagar är mossan färdig, att med tillsats af (vanligen)
hafremjöl bakas till bröd. (Ibland kokas den också upp i
mjölk, saltas och ätes som gröt.)

4) Sålglöfbröd, af sälgträdets löf, som vid midsommar
uppsamlas i korgar, torkas i sol och å badstuga, males och
bakas med J å ~\ sädesmjöl (vanligast hafra eller korn).

'5) Homrebröd, al linplantans fröhylsor, i sol och å
badstuga torkade samt bakade med samma tillsats af sädes-
mjöl, som föregående brödsort.

6) Barkbröd. Barken soltorkas, tröskas samt torkas på
nytt i badstuga (l å 1^ dygn). Derefter målen lagges den
i kärl och påöses vatten, hvilket, under 5 å 6 dygn, dagli-
gen ombytes. Korn- eller hafremjöl tillsättes nu, till en

tredjedel eller, högst, hälften, hvarefter bakningen försiggår.
7) Benbröd, af först urkokta, derefter krossade och i

badstuga torkade, ben, hvilka slutligen, förmalda, erhålla den
vanliga, sparsamma tillsatsen af sädesmjöl.

8) Syrgräsbröd, af syrgräsknoppar, hvilka soltorkas, hac-
kas och ytterligare i badstuga torkas, malas och uppblandas,
vanligast, med kornmjöl.

9) Gräsbröd, helst af ungt gräs med vanlig tillsats af
sädesmjöl.

10) Halmbröd, sålunda tillredt, att nedra delen af hal-
men skares fin som hackelse, torkas, males och erhåller van.
lig tillsats af sädesmjöl,
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11) Agnbröd, af agnar, hvilka siktas och i badstuga
torkas samt derefter uppblandas med en ringa portion mjöl.

12) Grönbröd. Ljung eller så kallad "Grön" aftages
med handskära, hackas, torkas i badstuga och gifver, förmå-

len och tillsatt med vanlig mjölqvantitet, det allra sämsta
nödbrödet näst efter så kallad

13) Barksöbb, ett brödslag, som bakas tjockare än nå-
got af de förut nämnda, och detta af det skäl, att det be-
står — endast af bark.

Kommer du en dag i Finnens stuga och måltidstimman
är inne, så skall du måhända få se, huru husmodren der
med en knif sönderstyckar den bårda "barksöbben", att bar-
nen kunna äta den till den sura mjölken eller den svarta
vattenvällingen. — Skynda dig sedan hem till ditt eget väl-
försedda bord och, ifall din mensklighet blifvit väckt och du
känner gråten stå dig i halsen, så skölj ned den med ett
glas portvin eller madeira — det är ju icke modernt att
vara sentimental!

Men vi återgå nu till den afbrutna reseskildringen, och
som fortsättning dera må här ytterligare förtäljas, att van-
draren från Lekvattnets kyrka drog vesterut, upp till en
gård, der det i dag hölls egodelningsrätt. Han kom här
snart i samspråk med förrättningsmännen på stället, hvaref-
ter samtalet inom kort hvälfde sig kring Finnfolket. En
af sällskapet var domhafvanden i norra Wermland, och
denne lofordade högt Finnames karakter, synnerligen deras
ärlighet. Som bevis på huru stort förtroende man satte till
denna deras bygd, anfördes, att härvarande förrättningsmän
öfver natten haft större delen af sina medförda effekter för
öppna dörrar.

Här hade också ingenting blifvit förskingradt, icke en
gång innehållet af en butelj rumpunsch, ehuru denne en
hel dag stått öppen i en snickareverkstad, der många men-
niskor gått ut och in.
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Egaren till denna butelj hade kort förut i Svenskbyg-
den låtit densamma öfver en natt ligga qvar i karriolen,
men dqtta experiment hade då aflupit så, att hälften af
punschen om morgonen var ur drucken.

När egodelningsförrättarne bröto upp från Lekvattnet,
gjorde jag dem sällskap, så mycket hellre som Häradshöfdin-
gen varit nog välvillig att tillbjuda mig en plats i sitt åk-
don. —- Vi foro fram på en rätt god landsväg, (hvilken går
hela socknen igenom ända upp till riksgränsen,) och kommo
öfverens om, att det var en rätt skön nejd vi passerade.
Lekvattnets dalgång med sin sjö och Rottnaelf påminner nå-
got om öfra Elfdalen, (Ny och Dalby,) men skulle göra det
ännu mer, om dess vattendrag vore bredare och dess om-
gifvande berg högre.

Der vägen tar af åt Östmark skiljdes jag från mitt
angenäma sällskap och for nu med en Häradsdomare eller
något dylikt vidare i

Fryksande Socken.

En vacker nejd; men den har också stort rykte om
sig. Hvem (åtminstone i Wermland) har icke t. ex* hört
omtalas dét sköna Thorsby — detta ståtliga jernbruk i när-

heten af Öfre Frykensjön? Och Fryksande kyrka sedan på
sin fria höjd och med de skönaste vyer, hvart man vill se,
eller dess prestgård, der nere vid den vackra viken?

Thorsby besökte jag först. Utsigten derifrån är just
icke åt alla håll (t. ex. mot vester) så särdeles utmärkt,
men så mycket mer åt de öfriga. De talrika bruksbyggna-
derna, kyrkan och prestgården och en mängd andra ställen
äro ditåt synliga — äfven en god del af Frykensjön.

Men straxt nedom gården ha vi en sval park, och der

år oss visst ännu bättre att vara. De lummiga träden hvälf-
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va der sitt gröna tält utöfver oss," och stå värnande mot
den heta sommarsolen. Och vilja vi här ännu mer svalka
oss med en god dryck,, så behöfves ej någon Moses-staf att
mana den fram med ur hälleberget. Flera källor bjuda oss
frivilligt sina kalla, men ändå förföriska munnar -— och ef-
ter behag smaka vi der ett rent, obemängdt, eller ett mi-
neralblandadt vatten. — Längst ned i parken se vi på af-
stånd Thorsby-elfven med ett präktigt fall, hvilket, liksom
mången annan skönhet, gör mycket väsen af sig.

Nog om parken. Det må nu berättas, att jäg från den
gjorde en ny visit på herregården hos Löjtnant Melander,
en gammal älskare af antiqviteter. Han hade flera sådane
samlade i sitt rum. Bland dessa må anmärkas en runstaf*)
hvarå siffrorna 14.. sågos inskurna; alla runor och figurer
för öfrigt med mycken omsorg utarbetade. Ett fynd ur jor-
den var en knif, hvars väl arbetade messingsskaft föreställde
en man med en kort bössa på armen. Det märkvärdigaste
i hela samlingen var visserligen ett gammalt helgonskåp
(altare portatile), hvilket förskref sig från en bondgård i
Öfra Östmark. Denna raritet var Löjtnanten nog artig att

förära mig.
Ifrån nyssnämnde östmarks socken, (en bygd, derkurio-

siteter af mångfaldiga slag måtte finnas,) såg jag hos Bruks-
förvaltaren ännu en märkvärdighet, nemligen en ganska väl
bibehållen hillebård.

I närheten af Thorsby besöktes äfven ett litet ställe
vid namn Vestanvik, der man uppgifvit att något fynd för
ett par år sedan blifvit gjordt.

Detta egde så till vida sin riktighet, att en af åboerna
der, på första Maj 1847, i jorden anträffat en sak, som, en-
ligt beskrifning, liknade "elt hälft grytlock af messing eller
någon annan blank metall"; men detta fynd gjordes ej invid

') 1 Helserad,
_

mil vesterat, lärer också finnas eu runstaf, denna
frän 1600-talet.
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sjelfva Vestanvik, utan å det så kallade Nolnäset —■ en
långsmal holme vid Thorsby-elfvens utlopp i Fryken och
straxt vester om Fryksande prestgård.

Notnäset är en högländt plats, numera alldeles öfver-
vext af låg barrskog och videbuskar, m. m.; men der man
vid närmare undersökning påträffar en mängd, dels runda,
synbarligen af menniskohand uppförda kullar, dels fördjup-
ningar i marken, äfvenledes symetriskt rundade. Att de
sednare äro sådane under den yngre hednatiden uppförda
grafvar, deri en timrad byggnad först blifvit anbragt, är en

tro, den jag dock ej med några bevis kan styrka. Så myc-
ket säkrare är det deremot, att de nämnde kullame Vcirit
förfäders grafvar — och förfäders, som lefvat under bränne-
ålderns period. Tvenne af dessa högar hafva nemligen vid
gräfning, ofvannämnde år 1847, befunnits innehålla, den
ena kol och ben, den andre både dessa ämnen och derjemte
den förut omtalade metallpjesen. För min räkning gjordes
här ånyo en liten gräfning, hvarvid upphemtades, så väl kol
och ben, som ock ett par skärfvor — synbarligen af den
urna, man vid förra gräfningen anträffat på samma gång
som det ofvannämnde metallstycket hittades. Om detta må
slutligen tilläggas, att det vid nu anställd eftersökning omöj-
ligen var att finna; men deremot upplyste man, att någon
bekant här i orten flera gånger haft det med sig åt Carl-
stad, emedan man först trott, att det var af guld. Under
dessa färder hade det troligen rent af förkommit. ~

Efter besöket vid Notnäset drog vandraren vidare mot
norr och kom så genom en stor, öppen dal till Onnerud,
der den lika städade, som hjertliga klockaren ingalunda gjor-
de Wermländska gästfriheten minsta heder.

Här erhölls upplysning om åtskilliga jordfynd, de flesta
på sednare tider gjorda. De uppgifvas sålunda: l:o I On-
nerud, (hos "Buskfolk", *) en stenyxa, gå illa skadad, att

) J Fryksande, äfvensom i Skoga, och åtskilliga andra orter äfven
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större delen af hammaren jemte halfva skafthålet fattades;
2:o en groft arbetad yxa af blåaktig sten, något skadad å
yxhammaren. Denna pjes hade under innevarande (1850
års) sommar blifvit funnen å klockaren Norbecks utbruk,
vid vestra stranden af Hånsjöns sydligaste vik. Nära der-
inlill, 3:o återigen en slenyxa, liten och särdeles fint arbe-
tad, som det tycktes, af tälgsten; och 4:o i Önnerud, (åsen,)
en på samma vis som Nio 1 skadad yxa och likasom denna
af en hårdare stenart.

Ännu ett fynd, hvilket jag dock sjelf icke sett, omta-
lades, i Wadje, å Björnheden, der man sades förvara "en
halfrund sten med elt hälft hål å midten och liknande en
half palt" (förmodligen också en stenyxa).

Äfven af "lefvande fornlemningar" har man här ett och
annat i behåll, t. ex. den gamla vidskepelsen. Sålunda hy-
ser man i Fryksande, liksom i Dalby, ännu tron på "Berg--
folk" och sjelfva "Berghunden" hör man också ibland skälla.
Dock säges en dylik vantro -numera vara i aftagande.

Men språket, har icke det också några lemningar från
fordom? Förmodligen; men huru mycket förmår en resande
uppfatta af det, i en nejd, der han blott uppehåller sig nå-
gra få dagar.

Likväl kunna åtminstone ett par språkegenheter anfö-
ras. Den ena är den, att om en person erhållit något ök-
namn, t. ex. "Stor-Ola", så fortgår detta äfven till dess ef-
terkommande. Om sålunda Stor-Olas son också heter Ola,
så kallas denne "Lille Stor-Ola", och skulle äfven hans son

nämnas Ola, så blir denne "Lille Stor-Olas Ola". "Stor-
Nisch" heter stamfadren för en annan slägt. Hans son Per
kallas "Stor-Nisch' Per", dennes son Jon: "Stor-Nisch Per-
Jon", och dennes son Per slutligen "Stor-Nisch Per-Jons Per".

utom VVermland, tillägger man de olika bostäderna å ett hemman
dylika namn med ändeisen "folk", såsom "Nischfolk", "Pettersfolk",
"Torpfolk", o. s. v.
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Men en annan egenhet, den visst ingen resenär lärer
undgå att göra bekantskap med, är det esomoftast förekom-
mande fråge-ordet "Hanna", huru eller hvad? — "Hanna
sa' Jf" hör man oupphörligen eller der Han skall vara till-
talsord, "Hanna sa'n?" eller rätt och slätt "na'sa'n", ja!
någon gång till och med "Nassan", uttaladt med lika ton-
vigt på båda vokalerna. Är det en ännu makligare person,
man har för sig, så får man visserligen nöja sig med ännu
mindre, nemligen ett hastigt framställt "Naf, och detta all-
tid i en så grymtande ton, att man dervid börjar draga i
betänkande, om det verkligen är en tvåfotad menniska, man
har bredvid sig, och icke snarare "en varelse på fyra."

Emedlertid följde eller rättare förföljde mig bemalte ord
ända upp i Hvilsand, der jag först ändtligen på VSgsjöfors
bruk slapp att vidare höra det.
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magra dagar I Såterskogen.

Jjtt ställe med så egendomligt läge som Vägsjöfors är svårt
att påträffa — och så vackert derjemte!

Två sjöar, Hvitsandsjön och Vagsjön, förenas genom
ett sund eller elf. Österut en starkt sluttande höjd med
löfträd, elf och talrika bruksbyggnader — ett stycke by el-
ler köping. Öfverst en tvåmilaskog åt Elfdalen. Vesterut en
mindre höjd och å den sjelfva herregården —< en treflig bo-
stad, till hälften gömd i sin trädgård. Der framom en stor
gårdsplan, luftig och med vid utsigt öfver hela omnejden.
Mot norr Hvitsands kyrka med sjö och berg af samma namn;
men längst i vester, och dominerande hela landskapet, det
mäktiga Hoffjellet*) — detta troligen ett af provinsens hög-
sta berg, åtminstone nog högt, att Wermlandsbeskrifvaren
Björkman derifrån kunnat se midnattssolen — "i syne."

Vägsjöfors eges af brukspatron Lyrholm, en man, hvars
verksamhet på mer än ett sätt varit norra Wermland gagne-
lig. Flera vaganläggningar och sjösänkningar m. m. hafva
sålunda, hufvudsakligen genom hans åtgörande, blifvit verk-
ställda.

Men Herr Lyrholm har äfven funnit sig interesserad af
att studera provinsens folk, dess seder, sägner o. s. v., och
för att hos honom komplettera de uppgifter härom, jag un-
der mina vandringar redan gjort, kom jag nu till Vägsjöfors.

') Hof- eller Hof-e-fjellet, d. a. Hafrndfjellet.



120

Patronen var emedlertid för närvarande ej hemma —

och ändå icke egentligen borta. Han befann sig nemligen
i sin säterskog, en mil från herregården, i den så kallade
Gårdsjösälern <— en lägenhet, der han på gamledagarne
med synnerlig förkärlek uppehåller sig. Dagen efter min
ankomst till Vägsjöfors kom han dock på besök i hemmet,
men detta helt kort, ty redan påföljande morgon styrdes ko-
san åter till den kära sätran. Jag följde honom då och
såg under denna färd, för första gången i norra Wermland,
en riktigt storvext skog — höga, aktningsbjudande både
timmer- och bjelkträd. Efter ett par timmars vandring upp-
täckte vi ändtligen högt uppe på en ås det efterlängtade
Gårdsjöberget. Vi voro derefter snart framme, men funno
här visserligen icke en vanlig liten säterbod, utan ett små-
nätt tvåvåningshus, der ståtliga elghorn, troféer, från mer
än en liflig jagt, suto uppspikade mellan fönstren. Öfver
ladugårdsdörren grinade deremot en björnskalle och ett varg-
gap emot oss.

En blick utikring visade, att vi nu verkligen voro högt
uppsatta; ty österut sågo vi långt in i Ny socken; i vester
stod Hoffjellet för oss, men åt söder låg landskapet öppet
långt, långt nedåt Frykenbygderna, der sjelfvaste Tossebergs-
klätten var synlig.

Gårdsjöberget var först ett finntorp, derefter en vanlig
säterbod, till dess den nuvarande egaren bragte det i ett
ännu bättre skick. Ganska kostsamma odlingar hafva af ho-
nom här blifvit företagna; och den r det längsta otacksam-
ma myrjorden har så småningom för en ospard möda måst
ge skördar i utbyte. Åker, ladugård och skog skatta ge-
mensamt till patronens bord, och han kan der ofta bjuda si-
na gäster på en anrättning, hvarvid blott sätrans egna pro-
dukter förekomma. Endast af ost presenteras då flera olika
slag, såsom den vanliga sötmjölksosten, den Wermländska
sand- eller mesosten, och derjemte en förträfflig saltost, tro-
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ligen fullt jemförlig med den på sednare tiden så mycket
utskrikna "bilterkesen", samt slutligen så kallad "fråost"
(af "/rå" = fradga, bildad genom afskumning från mesost-vass-
lan). Härtill komma bärsorter, olika efter årets tid, och fina
sylter, hvaribland det delikataste hjortronsgelée. Björnkött
_och elgstek äro ej heller sällsyntheter; men huruvida dessa
sednare alltid så bestämt förskrifva sig från Gårdsjöbergets
område lemnas derhän.

Men "menniskan lefver icke blott af bröd" — ej hel-
ler af björn- och elgstek allena; detta visste min värd allt-
för väl och bjöd mig derföre äfven själaspis, merändels i
form af notiser och sägner om så väl närvarande förhållan-
den, som dem i fordna dagar. Af dessa hafva följande blif-
vit åt minnet bevarade.

Den äldsta af Hvitsands gårdar är troligen Öfverby.
Gissningsvis är den från början ett utbruk under det ur-
gamla Thorsby, likasom man torde kunna antaga att det sö-
der om nämnde stamgård belägna Ulterby är. Öfverby är
nemligen den öfra, det vill här säga den nordliga gården,
och Utterby den yttre ("uttre") eller sydliga.

öfverby har två gånger blifvit brändt, troligen af såda-
ne der röfvareskaror, hvilka än gått på Norrska, än på
Svenska sidan och utöfvat våld. öfyerbyboerna hafva vid
nyssnämnde och dylika tillfällen alltid förhållit sig helt lik-
giltigt och ifrån bergen overksamt åsett, huru deras hus
och hem blifvit plundrade och i aska laggda.

Wika håla heter) en ännu befintlig bergsskrefva vid
Viggbosjön (södra Viggens ägor). Der hade röfvare fordom
tillhåll. Dessa fingo länge ostörda plundra Hvitsandsboernas
hjordar, till dess de bestulne ändtligen en gång, på spårsnö,
uppsökte våldsverkarne i deras näste, hvilket då befanns
vara, till hälften en bergshåla, till hälften en af resvirke
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uppförd koja. Man höll nu som bäst på der att koka den
sist stulna kon. "Här a' hett i Wika håla i dag," — sa-
de en af käringarne derinne. "Än hetare ska' det bli l"
ropade då en röst utanför, och i samma ögonblick tillbom-
mades dörren. En af qvinnorna, som bar ett dibarn vid
bröstet, kastade detta genast ut genom gluggen, att åtmin-
stone det måtte bli räddadt. Men hämnarne utanför hade
ingen misskundsamhet. Barnet kastades tillbaka in i balan,
bränsle upprestes tätt invid det der befintliga resvirket, och
derpå blef hela röfvarbandet, utan undantag, innebrändt.

Kring Killingerud, (en gård, som säges 'hafva sitt namn
af en - qvinna från Kihl, Kihl-Ingrid kallad, hvilken här
först bosatt sig,) påstås äfven att röfvare någon gång uppe-
hållit sig. Dessa passade en gång på tillfälle, då folket
gick åt kyrkan, (troligen Fryksande,) och skickade dervid
först en käring att speja. Denna träffade endast en piga
på stället och var nog hederlig att varna denna för den ho-
tande faran. Tjenstflickan kastade då en bibel under sän-
gen och en kopparkittel i brunnen. Straxt derpå' kommo
plundrarne och borttogo allt hvad de påträffade; men bibel
och kittel blefvo räddade och äro ännu i dag i behåll.

Nu komma sägner om Finnarne. Heikki hette en man
af detta folk, hvilken först satte sig ned vid Aspe, men der-
ifrån blef af Öfverbyboerna bortdrifven. Han högg då Heikki-
eller Häck-Fallet, hvilket åter gaf Öfverbyboerna anledning
att anfalla honom. Men när dessa, vid ankomsten till nyss-
nämnde "fall", fingo se 18 yxor på marken och deraf drogo
den slutsatsen, att Heiki hade lika många hjelpare hos sig,
vände de förfärade åter och lemnade honom äfven för fram-
tiden i ro. Samma Heiki byggde också Rattsjöberget, en
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finngård, hvars rökstuga ännu är att skåda på en hög berg-
spets mellan två sjöar.

Pål hette en annan finne. Denne bodde i Kärnbergel,
norr om Hvitsand, och plägade tidt och ofta på norrska si-
dan stjäla och plundra. Under ett af sina ströftåg kom
han en dag till ett rågfält, der "Baggarne" dock för tillfället
voro tillstädes och skuro säden. Pål såg då från sitt göm-
sle, att dessa hade en stor matsäck med sig på åkem, steg
dervid dristeliga fram till gärdesgården och började väsnas

och mumla som en björn. "Dseveln gale mci, tror jeg ikke
björn aer paae skoven I" sade en af Baggarne då och steg
upp på en sten, att se sig ikring. I detsamma small Påls
skott, Baggen föll död ned och alla hans kamrater flydde.
Nu plundrade Pål tryggt deras förråd. Men hämnas skulle
jnan. Kom så en hop Baggar till Påls badstuga, kringrände
den och ropade med mycket väsen: "ser du, Pål, nu ha vi
dej I** — Men Pål, som i pörtet egde flera bössor, skötte
dessa sjelf och lät hustrun med stenar från ugnen möta de
anfallande. "Än bar ni mej inte!" sade Pål modigt, och
fällde så mången norrman till jorden, hvarefter alla de öfri-
ga togo till flykten.

Det var icke blott den nyssnämnde Pål, som sålunda
gaf anledning att göra Finnarne illa beryktade; — om nä-
stan alla de första invandrarne af hans stam är det berät-
tadt, att de varit stora ogerningsmän, som för slem vinnings
skull begått hvad dåd som helst.

Som ett synnerligen framstående exempel härpå må an-
föras följande, hvilket icke blott i Hvitsand, utan ock å fle-
ra andra orter förtäljes.
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En Finngubbe *ned sin son — heter det <— såg en
dag, då han med lodbössan, (Finnames vanliga vademecum,)
ströfvade omkring i skogen, en vandringsman ligga sofvande
invid stigen. Finnen grep genast till geväret och sköt den
sofvande genom hufvudet. Derefter plundrade han liket.
Mördaren fann då blott 8 styfver hos den döde. "Det här
var allt synd ändå, när han inte hade mer," yttrade här-
vid sonen. — "Åh fan," svarade fadren, "han va' fäll åt-
minstone så god som en bjerpe, vet jag."

Om sjelfva Vägsjöfors yttrade dess ägare sin förmodan,
alt det mycket tidigt varit bebodt. För flera år tillbaka
blef Vagsjön der sänkt. Flera alnar föll dess yta och en
ny mark stod fram i dagen. I denna hittade man då, vid
anställd gräfning, en flintyxa, (såsom beskrifningen tycktes
tillkännagifva,) men då detta skedde under patronens egen
bortovaro, blef fyndet före hans återkomst både sönderbrutet
och förstördt*).

Af "lefvande" lemningar från forntiden är äfven här
vidskepelsen en af de förnämsta. Troll och rå gå i Hvit-
sand ännu omkring på berg och i skog.

Trollen äro på fjellen "mycket starka", stundom får
man der höra dem ropa till hvarandra:

"Kär grannqvinna mi'
Lån' mej hopperdocka **) di',
Så ska' du få smör på löfsa!"

*) Patron Lyrholm har sedermera återfunnit ett par andra, äfvenle-
des till "någon tid förkomna fornsaker, nemligen ett stycke af en
svart stenyxa samt en lans- eller pil-spets af flinta, båda, å Yäg-
sjöfors ägor, funna i jorden.

**) Förmodligen smörtjernan.
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Äfven "skogsråa" är ej att förakta, och hennes gunst
kan medföra mycken fördel. En sådan varelse kom en af-
ton in till kolaren i hans koja; hon frös då och vände der-
före ryggen mot eldstaden. Härvid mötte det obehag, att
svansen, hvarmed dessa damer alltid äro försedda, blef syn-
lig. Med oväntad belefvenhet sade kolaren då: "jungfrua
ska' akta släpet!" — Detta grannlaga namn på trollets svans
väckte dess största bevågenhet, och från den dagen gick
kolarens mila alltid förträffligt.

Sjukdomar har man i Hvitsand af tre slag: hufvudsjuka,
magsjuka och då "det slår i hela kroppen." Vid dessas
botande är fatalismen särdeles framstående; —medikamenter
brukas föga, — är den sjuke "öde för döden", så hjelper
ingen mensklig bot — menar man.

Under samtal om nyssnämnde och dylika ämnen förgick
tiden hastigt nog uppe i Gårdsjösätern, och först efter flera
dagars vistande der, tog jag farväl af min gästfrie värd, och
drog genom skogen tillbaka till Vägsjöfors. Men äfven detta
vänliga ställe lemnades snart; och nu gick resan hastigt
från Hvitsands pittoreska fjellbygd nedåt Fryksande.

I sistnämnde socken besöktes nu två ställen, dem jag
på uppresan ej sett, nemligen de förtjusande Söderby och
Svenneby, båda belägna invid öfre Frykens nordvestra strand.

Söderby kan i verklig naturskönhet sägas täfla med
sjelfva Thorsby. Ställets läge påminner lifligt om landtgår-
darne kring Hjo, i den sköna beryktade Guldkroken. Lys-
viks kyrka med närmaste trakt norrut visar mycket tycke
af Grenna kyrka och Wetterns Visingsö, hvarjemte sjelfva
Grenna-bergen här äfven tyckas hafva sin motsvarighet i
höjderna uppom östra Frykenstranden.

När jag från Svenneby styrde kosan vidare åt Gräs-
mark, blef det snart att taga farväl af de sköna, bebyggda
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nejderna, ty sedan ett par säterbodar här passerats, fanns
det på hela 5 fjerdingsvägen ej en bostad. Idel skog och
myra med dalar och höjder utan uppehåll. Och det enda
sällskap som härunder bestods, var en tråkig och virrig
skjutspojke, hvilken vanligen svarade både ja och nej till
en ocb samma fråga. Hade han ej något af dessa beqväma
svareord till hands, så blef det merändels i stället ett "na?"
•ller "nassan?"



XIII.

I Gräsmark, Gunnarskog och Eda.

1 Gräsmarks socken kom jag nu åter in. Åtskilliga går-
dar besöktes der, och befunnos dessa ha mycket gemensamt
med dem i Elfdalen. Bostäderna dock här i allmänhet bå-
de vackrare och större än å sistnämnde ort, men likasom
der, vanligen inrättade med både "kåfve" och "yllerstuga",
I den sednare ser man det vidlyftiga sängstället, här som i
Elfdalen, i flera afdelningar. Den medlersta och förnämsta
af dessa, der sjelfva husbondefolket ligger, har vanligen
grannt målade genombrutna dörrar. Vid sidan häraf går
den bekanta bänken, "skaran", och vid fötternas plats står
ett manskap.

Sängens öfversta afdelning, (Elfdalingens "tarre",) kal-
las här "häcken", och till den klättrar man upp på en kort
stege. "Dragsängen" heter den, som är närmast golfvet;
denna dras ut som en låda, och den person som här ligger,
har alltid hufvudet på föga afstånd från husbondefolkets föt-
ter och vanligen midt under sjelfvaste matskåpet. En för-
träfflig inrättning.

Bland Gräsmarks vackrare ställen är onekligen -Anne-
borg. Det ligger på en ansenlig höjd och i en fri natur,
der träden huru som helst få skjuta upp inemellan husen.

Utsigten är skön: närmast i öster kyrkan, söderut Rot-
tensjön med sina vågiga bergstränder, och der ofvanom den
imposanta Jättekärnsklätten.
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Från detta Anneborg gick jag på en brant backväg
uppåt socknens södra finnskog, (den norra blef. som man
behagade påminna sig, redan på vägen till Bogen genomvan-
drad). Hunnen de högre trakterna kom jag i ödslig skog,
uppom hvilken dock ansenliga berg vanligen å alla sidor
höjde sig. Kala hällar med några spridda furor på, ofta ka-
rakteriserande denna bergsbygd.

Efter en god timmas vandring såg jag ändtligen nedom
mig ett långt och smalt vatten; det var Kymensjöns sydli-
gaste vik. En bostad låg der i närheten^ jag tror att den
heter Sundänden. Hvad jag med visshet vet är, att jag gick
in på det lilla stället, och detta hufvudsakligen af det skäl,
att ett par starka regnskurar nyss gjort mig i det närmaste
genomvåt, ock att jag, kommen närmare stugan, såg en eld
flamma derinne. En vandrare, som i våtväder går utan bå-
de ytterplagg och paraply, tackar sin Gud för hvarje vänlig
eldbrasa. Det är. icke alltid en sådan bestås, ofta får vin-
den blåsa regnet ur kläderna, derest icke dessa i hast kun-
na bli soltorkade.

I Sundänden träffades blott en gumma hemma, men
denna var just rätt person att komma i samspråk med.

Jag visade henne en liten stenyxa, under förfrågan,
om bon här i trakten sett någon sådan. Hon berättade då,
att det i-Jättekärn funnits just en dylik "åsnevigge", hvil-
ken der varit hängande i ett spjellsnöre. "De ska' vare
nätte *) å' ha, di der åsneviggera", tillade hon dervid.

— Hvad menar ni med del?
— "Jo, dä ska' vaer så'n drygsel, der de kan få

trä i huse\"
— Jag förstår inte alls hvad ni menar?
— "Jo, om en kan få tre åsneviggar i huse, så ska'

dä' falla så stor rikedom in; å så bruker di dåm för "Kalla"
dä' ska' di vaer så bra för."

'*_. Bra, lyckosam, förmånlig.
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— Hvad vill Kalla säga — förmodligen frossan?
— "Ja, så'n der sjukdom, när en fryser, ådå bruker

di gnafva utå' en åsnevigge, så di kan få i den sjuke."
Förestående samtal ger anledning att nämna några ord

om språkegenheter i denna ort. Vi ha nyss hört ordet
"nätt" användt ungefär i samma mening som lyckobringande
och derjemte i ordet "åsnevigge" fått ett högst eget namn

på en i jorden funnen stenyxa. Det är visst möjligt, att
gumman i Sundänden ställt sitt tal i underligare ordalag än

andra menniskor der i trakten; men om hennes språk kan-
ske var *ett språk för sig, så minnas vi deremot nu andra i
orten allmänt gängse talesätt.

Ett af dessa heter: "ta i" och vill säga detsamma som

spendera eller la in och beslå, t. ex. "ta i ett haJfstop bränvin!"
Orden "regering" och "stark" hörde jag här, som på

många andra ställen, användas på sitt eget roliga vis. Så
hette det bland annat om Mitandersfors' bruk, att der var

"stark regering", och om församlingens vice komminister, att

han var mycket "stark i stolen". Ja, denne var "bå' i ul-

förarie å .aent så stark, att han gränsa' anna in på Doktorn,
(i Sunne). Den förre Pastorn va' mera len han."

Man säger också på gammalt maner "lell" i stället för
•likväl och "trösfa" för kunna. "Visa mig vägen här?" var
ten fråga. "Dä' trösler ja' fäll göra!" blef svaret.

Särdeles ovanlig föreföll den allmänt brukliga ändeisen
allt i stället för igt, t. ex. "blåsallt" -och "regnalll" för
blåsigt och regnigt.

Men apropos om regnigt, så blef det snart åter uppe-
hållsväder, och med detsamma öfvergafs ock Sundänden. Kom
jag så till Bagvaldskärn, ett ställe med skönt läge och ut-
sigt öfver Kymen med dess näs och vikar. På detta åtton-
dedels hemman bodde ej mindre än 22 sjelfegare — förutan
flera torpare.
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Längre bort låg Vestra Kymen, der en väldig odlare,
Jan Jansson, besöktes. Ofantliga stenhopar lågo här uppka-
stade på fältet — en stilla flits minnesstoder.

Äfven på detta ställe hade man hört talas om de un-
dergörande stenyxorna, hvilka här hette "åsk-" eller "åst-
viggar". I det närbelägna Tiskarekärn sades en åbo nyli-
gen ha haft i sin ego en åskevigg, och af denna hade den
kringboende allmogen fått sig små stycken tilldelade, när

Kalla gick här som värst.
Från vestra Kymetf kom jag snart in i

Gunnarskogs Finnbygd.

Här, om någonstädes, får man höra ett språk, der orden
ha en betydelse, vidt åtskild från den, de efter riks-idio-
met ega.

Så säger man, t. ex. "fin" i stället för hygglig eller
human, "förljust" för förskräckt, "hall" för sluttande eller
brant, o. s. v. — En mängd Norrska ingår också i talet,
såsom "halta, omlrent, skickcligt," (under betydelsen: lem-

ligen,) samt "skönje", se, känna, förslå, m. fl. "Inte a'
han mycke' lärd; men nagel Finske skönjer han allt," blef
svaret vid förfrågan om någon persons insigt i nyssnämnde
språk.

Detta omdöme om Finskans öfvande skulle i det när-

maste kunna gälla för snart sagdt hvilken innevånare som
helst, både i Gunnarskogs och södra Gräsmarks Finnskogar;
ty här är man numera egentligen blott till namnet Finnar ;

endast de äldsta af befolkningen göra härvid ett undantag.

Lill-Mangen var ett af de första ställen, jag i Gunnar-
skog besökte. — Återigen en skön belägenhet. Ä gårdspla-
nen en stot-, herrlig hängbjörk, söderut en apelgård och,
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djupt nedanom den, sjön Mangen med höga bergsbygder och
Finntorp å motsatta stranden.

Härifrån uppnåddes snart Frideros' bruk, i ett instängdt,
men ändå teraligen täckt läge vid Treensjön. Jag gick det
förbi och kom öfver öppna höjder till Nysälra bondgård,
der ett otrefligare nattqvarter erhölls.

För detta ficks dock en rik ersättning i Bortan, det
ställe, jag under dagens vandring först besökte — en ort
med leende både menniskor och omgifningar.

Daniel hette en femtioårig, talför man, som härifrån
sjelfvilligt gjorde mig sällskap ett godt stycke vesterut. Vår
väg gick än i täcka löfskogsängar, än genom gräsrika, säll-
synt sköna dalar. Härunder hvälfde sig samtalet kring hvar-

jehanda ämnen, och så föll talet äfven på trollen. Som be-

vis på dessas verkliga tillvaro berättade Daniel då följande
tilldragelse, hvilken, som man finner, har mycken likhet
med dylika sägner å annor ort.

"I Bortan gick en gång en bonde vid sin kornåker och
såg huru säden var fullmogen och färdig att skäras. "Om
jag hade denne skuren i morgon bittida, ville jag ge till
min bästa ko," sade bonden. Morgonen derpå var säden af-
tagen, men kon också borta. Man hade under natten hört
arbetet pågå och följande ord ropas:

"Bill å' gör band,
Du lille Gårvand!"

"Det der tycks allt liksom det skulle ha varit troll"
tillade här berättaren, "och de mins till och med hvad leta *)
kon hade; den var svart, det a' rent säkert det."

Min hederliga följesven förde mig ofta från sjelfva vä-

gen in i vilda skogen och genom trånga bergspass, allt för
genhetens .Jkull. Detta gaf den kära Daniel plötsligen an-
ledning till en filosofisk betraktelse» "A dä' inte märkvär-

*} Let eller leta = färg, en lemning från filmspråket.
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digt," utbrast han, "att dä' finns väg öfver så'na hår berg
— alt Gud har ställt så, alt en kommer fram i vähla!"

Slutligen blef der ock taladt om en ståndsperson i or-
ten, den jag ämnade besöka. "Ettatre"! utropade Daniel
då, "dä' a' allt en så häf*) kar', han a' allt så sårskildt
fin; ja, dä' a' anna vanskligt å' komme i lag ma' en töc-
ken herre!"

Min förträfflige vägvisare gjorde sällskap ända in i

Eda Socken.

Derefter gick hvar och en på sitt håll; han åt Bortan
igen, och jag emot stranden af den så kallade Borgsjön.
Nära detta vatten påträffades en gård med det besynnerliga
namnet Stakslö, och der gjorde jag som hastigast ett besök.
Man hade här en stenyxa hängande i spjellsnöret; men att
få köpa denna var omöjligt. Far sjelf, som för närvarande
var i skogen, hade nemligen sagt, att ifrågavarande sten

skulle skydda bostaden för "värme"; (det är troligen för att
beteckna detta, som dessa yxor vanligen finnas placerade, an-

tingen i spjellsnöret eller å ugnen;) och den frånvarandes
sonhustru tillade för sin del, att hon visste, att åskeviggen
vore nyttig, om kreatur finge jufversjukdom. Många af
grannarne hade redan lånt stenen och dermed bestrukit det
sjuka stället på kreaturet, hvaraf bot alllid följt.

Bortom Stakstö ligga tre ställen, Ingelsrud, Hallresber-
get och Tronsbacken, hvilka alla anses vara af särdeles hög
ålder. Sägnen förtäljer, att de blifvit byggda af trenne brö-
der, Ingershalt, Hatterhatt och Tronhalt. Vid Ingelsrud
har man, för 20 å 25 år tillbaka, funnit märken efter gam-
mal tomt. Tegelstenar, knifvar, brynstenar och metallkulor
blefvo då uppgräfda ur jorden.

Här i grannskapet öppnade sig en egendomlig utsigt

*_) Af det g-mla Hoefr, betyder här ypperlig, förträfflig.
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åt Helgebodafors. Två nakna fjellhöjder omarmade der den
mest leende nejd med elf och sjö, bondgårdar och jernbruk.

Å det sistnämnde hade jag innan kort ett gästfritt qvar-
ter; och derifrån gjordes nu besök på ett par ställen i när-
heten. Näset och Åsen hette två sådane, båda belägna i
Helgeboda gård. Å nämnde ställen voro matmödrarne af
Finsk slägt; och det var just deras farfar, om hvilken det
förut i Bogen blifvit berättadt, att han å det så kallade
Telklampsberget gjort ett så rikt fynd af silfverpenningar.
Om detta trodde jag mig nu kunna få några närmare upp-
lysningar af sondöttrarne; men hos dem studsade alla forsk-
ningsförsök tillbaka mot den mest orubbliga förbehållsamhet.
Detta så mycket mer förtretande, som jag isynnerhet för
denna sak gjort från min först utstakade marschroute en af-
krok af cirka 3^ eller 7 mil fram och åter.

Nordvest ifrån Helgebodafors ligger en sjö vid namn
Wellen, hvarest Norrska gränsen går fram, och i den finnes
en liten ö, Guldholmen kallad. Vidlyftiga gräfningar hafva
der blifvit gjorda och silfvermynt jemte åkerredskap och hus-
gerådssaker i mängd funna — förmodligen allt sådant, som
i krigstider blifvit nedgräfdt.

Detta är allt, hvad resenären har att förtälja från Eda ;

ty Helgebodafors lemnade han snart och kom så åter till
Gunnarskog.



XIV.

Det yppersta kapitlet for den som ar
trott af färden.

iVosan styrdes nu åt Bortan tillbaka och, så vidt sig göra
lät, på samma väg, som den ofvannämnde Daniel för ett
par dagar sedan utvisat. Härunder kom vandraren ned i en
grön dal, der endast ett litet torpställe var synligt. Detta

kom att väcka hans nyfikenhet och han gick dit fram. Ko-
jan var, som sagdt är, liten, men inrymde dock ett stort
elände — armod och sjukdom i förening. Tre döttrar hade
der inom kort tid aflidit, hvarjemte dessas far och bror varit
svårt hemsökta af sjukdom. För närvarande låg husets fjer-
de dotter dödssjuk.

Torparhustrun, som omtalade detta, sökte på sitt vis
förklara orsaken till en sådan allmän sjuklighet. "Dä' a'
inte annat än farli'heta," menade hon, "och den ha de fått
ur bäcken, som rinner här."

— Hvari tror ni då egentligen att den der farligheta
består? tillspordes hon nu. — "Åh, vi kallar dä* troll! —

Se, jordfolk, dä' vet vi då bestämdt att här finns; för om

qvällera bultar dä' å' slår i väggera utanför. Då går ja'
ut å' ropar: Hvad a' ni för folk, som för ett sånt lefver-
ne? Låt bli dä' der; vi ha ju inte ondt gjort er! — Å'
som ja' a' bra bistersynt å' mej, så blir dä' allti' tyst an-
na må' ett." — Nå, på hvad sätt har er man fått far
ligheta?
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"Jo, dä' a' allt oppe i denne bäcken. Han for öfver
der en gång å' svor, å' dä' va' just på en fläck, der
ett qvinnfolk farit illa å' graft ner dä'.

Två pojkar fick också farliheta der oppe vid sky-
gåln. Di fahlades der å' kasta torf på hvarandra. Jag
ba' dåm låta bli och sa' att dä' aldri' skulle bli väl. Men
di akta inte hva' ja' sa', å' begge två fick di en så'n
värk, så dä' va' allt farliheta.."

— Nå, söker ni ingen bot mot det der? — "Jo, di
säger allt, att om vi flytter in i ett nytt hus, så ska' dä'
säkert sluta opp ma' dä' der faseriet; å' derför ha vi
fäktat å' byggt på den der stuga', herrn ser, så vi kan
komma ditin i höst."

Från det lika vidskepliga som sjukliga torpfolket tog
jag först efter ett långt samtal farväl och återsåg emot af-
tonen Bortansgården och dess vänliga invånare. — Hos den
godmodige fader Daniel tog jag in, och vi muntrade oss der
hela aftonen med hvarjehanda samspråk. Om flera i trakten
gjorda fynd hån stenperioden blef då också berättadt. — I
det närbelägna Helserud hade man t. e?. en större stenyxa
i sin ego, (att få köpa denna vore dock rent af omöjligt,)
och en dylik fanns äfven i ett torp emellan Bortan och
Kolstan. En tredje sådan yxa visste man ock om i Sol-
bergsliden, och då man trodde, att denna möjligen kunde
afyttras, eller åtminstone utlånas, blef ett bud i och för
denna affärs uppgörande straxt afsändt till sagde gård,

Efter en lång väntan kom ändtligen svar — och det-
ta nekande. "Yxan," hette det deruli, "kunde ej utlånas,
emedan den då lätt blefve sönderslagen; och sälja den kun-
de man icke för 5 R:dr; ty alltsedan den kommit i huset,
hade aldrig någon varmo der kommit lös/'

Natten till denna dag tillbragtes i en större, ödslig
stuga, der rik tillgång fanns på sängkläder, kistor och skrin.
Äfven legioner af råttor höllo der lustläger och förstörde
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med sitt högljudda pip och traf större delen af en efterläng-
tad nattro.

Morgonen blef således mer än vanligt välkommen, och
jag bröt då ofördröjligen upp mot det ofvannämnda Solbergs-
liden, för att sjelf få spraka med det folk, som ej för 5
R:dr ville sälja en gammal stenyxa. Äfven gick jag att
der bese en, som det tycktes, rätt märkvärdig stensättning,
om hvilken flera personer i Bortan berättat.

Vägen åt Solbergsliden gick uppför en skön bergsslutt-
ning, der ett hvalf af många slags löfträd beskuggade min
stig och utgjorde ett godt skydd mot de ihålliga regnskurar,
som under hela denna vandring föllo.

När jag omsider uppnådde stället, var det först efter
åtskilliga undflygter, man der visade mig den dyrbara sten-
yxan, hvilken befanns-vara sönderslagen i ej mindre än tre
delar. Naturligtvis hette det nu, att man aldrig haft me-
ning med hvad man under gårdagen belsat mig, rörande
detta stenfynd, på hvars undergörande kraft hvarken mannen-
eller hustrun någonsin trott. Orsaken till detta omslag var,
som jag sedan fick veta, helt enkelt den, att en af de per-
soner, med hvilka jag under gårdagen samtalat i Bortan,
gått i förväg till Solbergsliden och der beredt folket på
min ankomst.

Vid fråga om den förutnämnda stensättningen, som här
skulle finnas, var man ej så förbehållsam. Äboen Anders
var genast beredvillig, att visa mig det gamla minnesmärket,
hvilket var tillfinnandes å den så kallade Klåfstensbråten,.
på föga afstånd i sydvest från bostaden.

Här såg jag en alldeles cirkelrund samling af smärrer

stenar, liggande tätt bredvid hvarandra, dock glesare åt bå-
de öster och vester. Åt förra hållet en alnsdjup sänkning,
utanför den egentliga stensättningen och derifrån sträckan-
de sig 4 å 5 alnar utåt fältet, hållande vid pass 3 alnars
bredd.



137

Flera sådane lika cirkelrunda stensättningar skola äfvero
vara att se å en närliggande kulle.

Ifrågavarande, synbarligen af menniskohand danade, forn-
lemningar likna ej litet de gamla offerplatser, om hvilka re-

dan så många forskare haft att berätta. Kanske finna vi äf-
ven i sjelfva det angränsande So.bergslidens namn någon yt-
terligare ledning för våra gissningar i denna sak?

Öster om Solbergsliden, (å Gränsjöhöjden norr om Gran-
sjön,) har man andra slags minnesmärken att visa. Det ta-
las der om ej mindre än 8 aflångfyrkantiga grafvar af 3 al-
nars längd och 1 alns både bredd och djup. Hvartill dessa
blifvit använda, har man ej. i mannaminne hört omtalas.

Samma förhållande med 3 dylika fördjupningar, \ mil
längre österut å Treskogs mark.

Hvad skall man nu anse dessa märken för? Månne de
möjligen äro sådane grafvar från den yngre hednaåldern,
hvilka hade timrade väggar och således, allt efter som tim-
ret multnade bort, ofvantill erhöllo en fördjupning?

De lärdare må besvara frågan. Spade och jemspett
torde kanske äfven lösa den; ty med dem går man ofta
längst på djupet.

Från Solbergsliden gick färden genom en mängd täcka
smådalar och öfver vackra parklika bergsluttningar uppåt
Nysätra, samma ställe, der jag för några dagar sedan haft
nattqvarter. Min vägvisare, en halt pojke i trasig rock, var
under hela vägen mycket språksam. Äfven han sade sig ha
råkat ut för "farliheta", och det i elfven mellan Frideros'
bruk och herregård. Det var derutaf han blifvit halt. Hany
så väl som flera andra, dem jag förut under min resa träf-
fat, talade äfven om konstiga märken och spår i bergen, der
man på många ställen kunde se liksom "folkefahl" (= men-
niskospår) i hårda hällen. Detta uppgafs ock i Lafallshöj-
ienK der vi som hastigast tittade in och hvarifran man ut-
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visade en särskild höjd, Storkullen, å hvilken spår efter bå-
de djur och menniskor skulle synas i berget.

Redan i Bogen hade jag besett en dylik plats, (nemli-
gen det förr omtalade Trollkäringberget,) men de märken,
der furmos, fordrade, för att kunna få den form allmogen
uppgifvit, en fantasi, den jag icke egde. -— Dylika märken,
de må nu vara tillfinnandes inne i vilda skogen eller vid
stranden af sjö eller haf, torde ofta göra alltför frenetiska
forskare ett lika onödigt som löjligt hufvudbry. Troligt -är
att deSsa mer än en gång gifva den djupsinnigaste tydning
åt t. ex. några simpla hällristningar, hvilka, när allt kom-
mer omkring, endast hafva ett sysslolöst vallhjons åtgörande
att tacka för sin tillvaro.

Från Jösse härad gick jag nu åter in i Fryksdalen och
Gräsmarks södra Finnskog, denna gång på annan väg än
jag förut följt.

Tiskarekårn var det märkligaste stället jag nu besökte,
•ett ställe, minnesvärdt, så väl för sitt sköna läge som der-
före, att det för närvarande beboddes af en danneman, hvil-
ken i mer än ett afseende stod vida högre än flertalet af
herremän. Städad, hjertlig och anspråkslös går denna man
ej lätt ur deras minne, som med honom någon gång kom-
mit i beröring.

Vid pass 100 steg från sjelfva gården ligger här den
så kallade Ali-ängen eller Ali-kullen, en plats, utmärkt för
sin ovanligt rika vegetation. Bland der förekommande mån-
ga bärsorter märka vi björnbär, och bland de 14 olika träd-
slagen, alm, hassel och lind, hvilka eljest i denna bygd äro
sällsynta nog.

Någon ek sökte jag förgäfves att anträffa. Sådan fanns
ej heller i hela trakten. Deremot berättade mig nu gårdens
egare, att man sydost ifrån stället i den ej särdeles aflägsna
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Getmyran, funnit en ekstubbe af vid pass en famns omkrets.
(Äfven vid Bortan hade man på två olika ställen gjort dyli-
ka fynd i myrmark.)

Som förnämsta orsaken till Ati-kullens ovanliga vegeta-
tion berättades följande. I fordomtid var ofta fiendskap mel-
lan Norrmän och Svenskar, och man brukade då å ömse si-
dor "rappe"- (rapio?) eller plundra hos hvarandra. Dervid
hände sig en gång att innevånarne i Treskog blefvo så
hårdt ansatta af Baggarne, att de nästan mangrannt flydde
undan till A ti-kullen och der med all sin boskap slogo
sig ned.

Genom den starka gödseltillgång, som häraf blef en
följd, ansåg man att jorden då blifvit fetare än all annan
mark i trakten.

Om Tiskarekärns upphof nämndes, att det först blifvit
bygdt af en Tysk och på den tiden hetat Tyskarekärn,
hvilket namn endast genom ett vårdslöst uttal fått sin nu-

varande form.

Dagen efter besöket å nyssnämnde ort gick vandraren
åter i Sunne socken; och det var redan nedmörkt när han
der passerade Ombergsheden, en plats, beryktad för sin höst-
marknad, "Den epiga glädjen" kallad.

"Se så!" — ropar man nu — "här ha vi då ändtli-
gen ett äfventyr, som vi så länge väntat på. Kanske den
resande nu lyckligtvis blef öfverfallen och mördad? Kanske
denna reseskildring är hemtad ur hans efterlemnade papper?
Kanske "»»

Förgäfves, kära läsare; dina förhoppningar blifva äfven
här svikna! — Resenären blef ej så hastigt förpassad till
en "evig" glädje, men väl till en sådan för dagar och vec-
kor. Ty bäst han gick der i den skumma Septemberqväl-
len, såg han plötsligen några vänliga ljus glimma ur dalen.
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Det var från Frykenstränderna detta sken utgick, från det
täcka sundets omnejd. Detta uppnåddes äfven snart.

Ensamma och föga märkbara ljödo nu vandrarens steg
på den långa Sundsbron — och när han derifrån såg ned
på Frykens vatten, låg detta som en djup stjernhimmel
för ögat.

Men i öster skymtade från sin bergskulle Sunne kyrk-
torn — en hög, nattlig ande, som tycktes mana framåt.
Ditåt gick färden — dit och till närbelägen prestgård.

I de höga träden kommo qvällvindar ochhviskade: God
afton! — Om vandraren hunnit tidigare, hade han fått höra
samma ord från lefvande läppar, och han hade då äfven fått
lyssna till den gamle derinne, huru denne, på patriarkaliskt
vis, med en kort andaktsöfning bjudit dagen farväl.

Nu var allt så tyst på den fredliga gården; men när
vandraren steg dit in, rann honom följande i hågen:

"Si jag en främling är och gäst,
Som icke här min boning fäst,
Men fristad i ditt hägn begär,
När nu min dagsled slutad är."



l.En Tena. 2Seliyg iWarnäs hos Norqvvist. 2. Selstickan.
2.b. Sjelfva. Bogträdet. 3,Stolikenäs.





BILAGOR.





I.

Ord ock Talesätt,
upptecknade i Elf dals samt norra delarne af

Fryksdals och Jösse härader.

Förord.
Då fråga uppstår om hvilka ord, som rätteligen tillhöra

ett landskapsmål, söka vanligen tvenne meningar, hvar för
sig, göra sig gällande: den ena, att "blott de egna ord och
talesätt, invånarne i en provins bruka, böra anses för dess
dialekt," — den andra, att "ett landskaps dialekt är sam-
manfattningen af alla der bruklige ord och talesätt, som
från högspråket afvika."

Den sednare åsigten har här blifvit följd; enär förf. för
sin del anser det vara fruktlös möda, att med full visshet
söka uppfatta, hvilka talets egenheter tillhöra en ort allena.
Så länge nemligen menniskorna tidt och ofta flytta från ena

bygden till den andra, måste väl också språket följa med på
färden; och det som i dag är Wermländsk dialekt, ingår så
inom kort i t. ex. Östgötamålet.

En enda inskränkning har dock blifvit gjord i det här
antagna dialektbegreppel, neml, der fråga varit om sådane
från högsvenskan afvikande ord, hvilka alltför allmänt före-
komma; och hvaraf, som ett par exempel, må nämnas de af
hvar och en ofta hörda "khär" i stället för karl samt "ma"
för med, jemte flera sådane»

Då delta bidrag till Wermlandsdialekten först utarbeta-
des, ingick det visserligen i planen derför, att anställa jem-
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Törelse mellan denna och, så väl öfriga svenska dialekter,
som ock hvad i norska folkspråket kunnat ha något slägt-
<tycke dermed; men då pålitliga uppgifter om sistnämnde
språk ej förr än i sista' stund varit att inhemta, har denna
plan blifvit frångången, så att till och med redan förut upp-
tagne norska ord nu blifvit utstrukne.

Der något ord är beslägtadt med Isländskan har sådant
hlifvit främst inom parentheserna uppgifvet efter abreviatio-
■nen Isl. Öfrige namnförkortningar äro:

Dl. = Dalspråket.
Fsk. =__ Finnskogens dialekt.
<Gtl. = Gottländska.
Hls. = Helsinglandsmålet.
Jmt. = Jemtländska.
Nr. = Nerikska.
Sk. = Skånska.
Sm. = Småländska.
Vg. och Ög. = Vest- och Östgötska.
Ang. = Ängermanländska.

När det Wermländska ordet förekommer oförändradt i
ett annat landskap, antydes detta förhållande genom ett =

inom parenthesen och näst efter det landskaps signatur, der
likheten finnes.

I en af de anmärkningar, som i det föregående blifvit
gjorda rörande Wermlandsspråket, har å sid. 8, 5 och 6
raderne nedifrån, influtit en omening, hvilken här må rättas.
Der står neml. "det e", hvilket här och der finnes inskjutet
före i st. för vissa ords slutkonsonanter"; men detta bör va-
ra: "det ~e, hvilket, i ersättning för en bortkastad vokal-
ändelse, finnes inskjutet näst framför vissa ords slutkonso-
nanter."
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Afiysning = tacksägelse öfver en död,
Agnbrö', se sid. 113.
Agre (Fsk.) = hafra
Änder _= änder.
Anger (Isl. angradr, Vg. angsen e. ångse, ög. ångsen)

ängslig, bedröfvad.
Ansigtaan = kinderna.
Armqvahler, se qvahler.
Armväsl, se s. 40, 47, 57.
At (Isl. subst. hetsande till strid (om djur).) = åt, emot;

deraf också fiendtlig, t. ex. "Denna menneska a' ja'
så at." (a ljuder här som i allt.)

Ältat = utmed; atlalteranner = bredvid hvarandra.
Ave _-___ stillastående vattensamling, särdeles på ängar och

betesmarker; betyder i Äng. o. på Gottl. en grund vik.
Bakelse e. pakelse (Fsk.) se s. 75.
Bank = ugnsafsats, se vidare s. 101
Barkbrö\ se s. 112.
— söbb, bröd tillredt af bara bark, bör skiljas från föreg.

Batle, balt _= binda, band.
Benbrö', se sid. 112.
Bergfolk, se s. I^7.
— fä, se s. 52.
— hunn', se s. 52, 117.

Belroen'smärken = röda lappar på rocken, hvarom se s. 47.
Bistersynt __= barsk.
Bitlje (Isl. Bikkia, Jmt. Bitja, Ög. Bycka, Engl. Bich) = tik,

Bjellbann', se s. 55.
Bränner _= bränder.
Brum e. Bråll (isl. lifrof = veck, Gtl. Bräm) ____- skygge

på en hatt.
Bry på förståndet för någon = vara tokig. Ex. "Di sejer

dä' bryr på förstånne förV = de säga hon är från
vettet.
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Brynjebär (Jmt. Bränbär) = hallon.
Bromsgu-ss e. Brömsqvarn = bromsgunga, hvarom vidare

se s. 9.
Brå (Isl. Brdll, adv., Gtl. Brat) = kort, hetsig, hastig.
Brö'mosse = Islandsmossa.
Bröstduk _= väst, se s. 47.
Bygg (Isl. Bygg) = korn; deraf Byggbrö
Byje = laga. Ex. "Ta' å' byj denna tröja at mej; dä' ska'

va.r tre bötter (lappar) på'o'!"
Bandier = bärarställning (i Jösse H.) af samma slag, som

i Nysocken kallas kass e. bärkass.
Bota (Isl. Bot = lapp) = laga; deraf Bötter (äfven i Sm.

brukl.)
Dagsätt (Isl. Dagselr, Dl. -___■

, Ög. Dagsättning) = skym-
ning, (då dagen sätter sig bill hvila?) — The sun is
selling (solen går ned) heter det i England.

Dam (Isl. Dampi = rök, dunst) = dimma.
Denne, om detta pron. se s. 48.
Dragsång, se s. 127.
Dråsebrö', se s. 112.
Dräng _= medhjelpare, biträde. Ex. "Landtmälerns dräng"

= Landtmätare-eleven e. Auskultanten; "Drängen hos
Fogden" = Uppbördsskrifvaren, o. s. v.

"Dä' drager ingan 'tå' " =_ det kan komma på ett ut; se

vidare s. 49.
Dämpet = fjerding, kagge (i Elfdalen).
Dögergo' = god för dagen, ombytlig, äfven istadig.
Dörrgåla, se Gåta.
En je, se je.
Fahl e. FähJ = spår, t. ex. "Folkefahl",
Fara illa = få missfall.
FarWhela =■ illamående, särdeles sådant, som man på nå-

got öfvernalurligt sätt tror sig hafva iråkat; se s. 92.
Faseri = spökeri.
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Feg (isl. feigr, Ög. _=) nära döden.
Fin = hygglig, human.
Fische (äfven Fesche) = fiska; deraf Fischedon = fisk-

redskap.
Fjä'rann (Sm. Fjäderhane) = tjäder.
Fjol (Isl. Fiol) = bräde.
Flepe (isl. Fleipra = sladdra, ög. o. Sm. Fläpa) -_= be-

gabba. I Ångerm. har flepa en motsatt betydelse: ej
kunna tala för sig och på Gtl. är Flåipå = lipa.

Flep = begabberi och Fleptuler = en ovettig person;j det
sedn. förmodl. af flepa och fu_, hy. i Vesternorrl. län
betyder mun och under samma benämn, troligen äfven
förekommer i Wermland.

Flätla = band e. snöre på en kjol; se s. 46.
Fogde = Uppbördsskrifvare.
Forskwll (Gtl. Förskél) _= skillnad.
Frå (Sm. Frae) = fradga; deraf fråost, se vidare s. 121.
Frökorn = utsädesspannmål.
Fuggus = Fähus.
Fäll' e. föll' (Ög. fälle, fuller, Vg. la) = väl, visserligen.
Färsler (Dl. Fäslär) -___ band.
Förtjust ____ förskräckt.
Gannes (Isl. Gan = trolldom) = sönder, förbi, förderfvad.
Gaschgåhl = gärdesgård.
Ghlasaan; glasane (Jmt. Hels. Ghlase) = fönstret.
Ghlavarsam (Jmt. Glavär) = glad, treflig.
Ghlåmme (Hls. ghlåma, Jmt. ghlåm) = med förvåning be-

trakta något, stå och gapa. Ex. "Hva* står du der å'
glåmmer ätter?"

Gohlf = lass. Ex. "Elt golf hö" _= ett vinterlass nö.
Greer, grejer = saker, redskap, omständigheter; stundom

äfven reda. Ex. har inga grejer på dä\" Un-
der sistn. betyd, förekommer i Ångerm. Greé.

sGrufva (i Ång. stället i spiseln, der askan ligger, i Sm.
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mindre spis framför bakugnen; Jmt. Grofva e. Askgrof-
va = eldstad) = förvaringsrum för kol, hvarom vida-
re se s. 101.

Gräsbrö', se s. 112.
Gröm = dugtig.
Grön _= ljung; deraf Grönbrö' = ljungbröd, hvarom se s.

113, samt Grönas = ljunghed.
Gröljonge, se Jonge.
Grötkäpp, se s. 102.
Gussin (Hels. Gusinn'er, Vg. Gusönne) =__ Gud signe! God dag !
Gå på vahla _= gå på bygden.
Gåta (isl. Gått = öppningen bakom dörren, mellan dörren

och väggen) = ett väggskåp, hvarom vidare se s. 50,
Gä.ll, gällörn (Sk. skulle, höskulle; Jmt. Gälle, Fjesgäll —

Fähusskulle; Ång. rum i fähuset) se s. 39, 51.
Gätte (Isl. Gceta, Hels. Geta, Dl. o. Jmt. Gata) — gå vall

deraf gätarungar _=_ små vallhjon, gälterjänta _= vall
flicka.

"Gömma gulle' unner getspähVn" = vara slösaktig. (Get
spähl = getsvans.)

Hackebrö', se s. 112.
Hahlaan (Isl. Herdar, Ög. Hähla, Sm. o. Gtl. Härdar)

skuldrorna.
Hajs __= hals.
Hal = brant, sluttande (i Jösse H.).
Halmbrö', se s. 112.
Hatt, se s. 42.
Herrberge (Isl. Herbergi), se s. 51
Hi, hia = hed, heden.
Hjersel (i Filipst. Bergslag Hjersen) — hjerna.
Hjuling _= stryk (kringklappning?).
Hocken _=_ hvilken ?

Hogsler = vindfälle.
Holkar = strumpskaft, se s. 40.
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Homre = linplantans fröhylsa; deraf Homrebrö', hvarom se
s. 112.

Hopdrick = högtid, hvarom se s. 41.
Hovere (Gtl. hovera) = vara stursk, stoltsera. Ex. "Han

hovera', så dä' va' anna skrofvit elannit."
Hugse (Isl. hugsa = öfverväga, betänka; Vg. huga, Filipst.

bergsl. erhåge, Dl. ugsa, Sm. hugsa, hvaraf hugsan =•

minne) = minnas.
Husfolk -_= rothjon.
Hussa = gunga.
Hyggli' = vacker.
Hy = hö; hymeser, se meser; hyvar _=. hö-väder.
Håner (samma tonvigt som ånger; heter på Gottl. hann)

= horn; deraf
Hånaan (egentl. bestämda formen af föregående) __= horn med

3 hål, hvarpå vallhjonen blåsa.
Hanna =_ huru e. hvad?

> _= hårprydnader, hvarom vidare se s. 31
——~ sivyit i

Häck =_ sängafdelning, hvarom se s. 127.
Häf (Isl. häfir =_ decet, DI, af, Jmt. o. Hls. =) dugtig,

förträfflig, en person som är som han bör vara.
Häfder =■ spår, märken, ruiner.

Häfti' = hurtig, god c i godt skick.
Halta (DL åtta, Gtl. hälla, Sm. r=) mössa.
Ingan = intet, icke, se s. 49.
I träg (Isl. tregr = ovillig) =__ med berådt mod, tredskan-

de. Ex. "Han gör dä' bara i träg."
Islandsmossebrö', derom se s. 112.
Je' e. ja' *= jag; i Ny socken: En je.
Jo e. Jong =-_ Jon.
Jonge (Isl. Jungi = den slöa delen af ettknifblad, Sm. junge, Jmt.

= ) knif; derafgrötjonge, denknif, hvarmed näfgröten skåres.

Jänta e. Jä.nt _= flicka.
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Jährs =__ Jöns.
Jönsek (på Fsk.) =_ Jöns' e. Johannis dag, midsommarsda-

gen.
Kaf -=_ alldeles. Ex. "Dä' a* allt kaf umöjli't."
Kalla (Sk. o. Sm. Kalla, Gtl. Kaldu, Vg. =) Frossa (subst.)
Kass = bärarställning, hvarom se s. 42.
Kavere, se Hovere.
Klämmer = steniga, svåra platser uppe i skogen; i Jmt

_=_ klypa e. press.
Klinge = trissat deraf klingelaggd = trindlaggd.
Koksluga, se s. 110.
Kolle e. Kollebölta (Isl. kolla _= kärl utan handtag) =

mjölkbytta. (Kullerbytta = rörelse, snarlik en byttas,
då denna rullas utåt ett plan?)

Kothabad = ett dugtigt kok stryk; se vidare s. 31.
Krack _=- bänk, ursprungligen af ett enda klufvet furuträd

och då försedd med blott 3 ben af sjelfva trädets grenar.
Kringgusselåg == kringgunga (karusell).
Ku_j = koja.
Kunt (Dl. ituns, Hls. =) större näfversäck.
Kulle, kylte (Hls. kula, Dl. kåjta, Jmt. kåjla, kuta, kyta)

= hoppa, springa.
Kyndel (Isl. Kyndill = ljus) = bloss; derafkyndelmil, hvar-

om vidare s. 70.
JSTovc (Isl. kofi _=• hydda, Dl. J_u/_>å = sängkammare, Jmt.

/._li<a, Vg. =) kammare, hvarom vidare s. 50.
Könner (Dl. kynär, Jmt. ftyn, kynan) ____-. kor. I Vg. bet.

ftöna = hornkreaturen i allm.
Köttje = kyrka; deraf köttjebohl = kyrkebohl, Ny sockens

prestgård.
Lagman _= hvilken lagkunnig person som helst, till ocb

med en vanlig bond-advokat.
Lamme e. lammejern = gångjern; deraf Lamjekrok = dörr-

hake.
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Lee (Sk. Le) == lie; deraf Leetåger = lieband, se läger
och s. 54.

Lell (Vg., Jemt., Hels.) = likväl.
Lela (Isl. lilr, ög. o. Hls. let, Jmt. o. Ång. lell, Gtl. Ut)

= färg.
Lifslycke = väst, se s. 40, 57,
Liksliper, se sliper.
Likka (Isl. fo&a, Vg. o. Hls. /£_._., Engl. /-"/Ve = tycka om)

= behaga, convenera. Ex. "Dä' likkar me inte."
Likkre, hkkaschl (Vg. likarc, likast) = bättre, bäst.
Lill-ost, se s. 44.
Limme (isl. Lim _____ qvistar, Dl. lajmä, Jmt. limmen, Gtl.

limen, läjmä) = qvast.
Lockunge (Fsk.) _-___ oäkta barn (som genom förförelse e. loc-

kande kommit att se dagen ?)

Loft (Isl. löpt, Vg. =) vind, se s. 51.
Lolla, lollning, derom utförligt s. 104, 105.
Lås-laska, se 8. 47.
Lägga om =__ bry sig om. Ex. "Ja' lägger ingan om mer"

_-_-_ jag bryr mig ej om mer.

Löfver (samma tonvigt som böner) = prydnad på strumpor,
hvarom vidare s. 39.

Löp r__ banor i backarne, utför hvilka stockar nedkastas, se
s. 37.

Mange (i fråga om tid) = mycket. Ex. "Hur mange a'
Ichlöcka?"

Manslagare (isl. Mannslag = mord, nederlag) = mördare.
Mansfall = mansålder. Ex. "Dä' ske&dd för tre mansfall tebaka."
Mastuga = badstuga (af masa, sitta och masa e. värma sig?)
Meser e. miser = bärarapparat, sammansatt af granbågar och

björkvidjor.
Mongär (tonvigt som körsbår) __= mamma.
Moro (Isl. mor = sinnelag och ro = lugn) = nöje»
Morosam = nöjsam.
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Molli (Fsk.) _= näfgröt.
Myrslog, se slog.
Malier = hjortron. (I Jemtl. är mulla de fullmognaste

hjortronen.)
Mönnpråm __= ekstock, som ros med blott én åra; se s. 95.

(Ursprunget till detta ord möjligen en mån (något li-
tet) på folkspråket ofta uttaladt som e' mön; af detta
finnes neml. i Ög. ett verbum, i vissa trakter uttaladt
som måna, i andra som mähne och möhne, med bety-
delsen : jemka fram, föra fram småningom. Sistnämn-
de möhne är trol. dets. som Wermlänningens mynne e.

mönne, (ro med en åra,) enär sådan rodd gerna kan
sägas föra båten fram så småningom e. blott en mån.
Mönnpråm, således en farkost hvilken helt sakta flyt-
tas framåt.)

Mörkraan = skymningen.
Na', nässän = hvad? hvad sade han? se härom s. 118.
Ne = ni. Ex. "Lef så vähl, stå på ne så bra" (b här ut-

taladt som i pappa) eller "Lef så bra, ställ ma' ne
så vähl!"

Necken, se s. 52,

Neste (Isl. nesla, Jmt. nästa) = förse någon med matsäck
för en resa.

Niffel =- skinnsäck.
Nisch -=_ Nils.
Nyårstrå', se s. 54.
Nystuga, se s. 50.
Nåt = hornboskap; nåt-yxa, se s. 53
Näfgröt = gröt, som trol. fått sitt namn deraf, att den ko-

kas så fast, att den som bröd handteras med näfvarne.
Näfverskomil, se s. 70.
Nätt = bra, lyckosam, förmånlig.
Nävvra = hårprydnad = hårnäfver.



153

'O' = hon, henne. "När du får ha V, så länge som ja'
ha ha'tt'o', så bhlir du fäll' nöjd ma'o'.'K

Omtrent = omkring, vid pass.
Oppljust = klar dager.
Ostmus -(Ög. Ustemus, Jmt. Kjesmus) = färsk-ost, lill-ost.
Pall (af de äldre kallad Pallom) = spis.
Promm = ekstock (i Elfdalen; vesterut pråm).
Puken = Satan.
Pönle sej ____ hyfsa sig.
Qvahler e. qvahlband = rödhvita kantband kring armlinnin-

garne, se s. 47.
Qveer, qvier e. qvejer (Isl. Qvi == öppen plats, omgifven

af vallar e. buskar) = instängda beteshagar, dit kreatur
insläppas för markens gödning. På Gottl. qvåjå =

trång körväg mellan tvenne gärdesgårdar.
Ratp = repa. Ex. "raSp löf." A uttalas här som i pappa.
Rappe = röfva, plundra. (Detta liksom föreg. påminnande

om rapio?)
Reft = rad.
Rejer _=_ stänger.
Resvä'n = ett slags förstuga utanför Finnpörtet; se vidare

s. 100.
Ri (Isl. Hrid e. rid) = tid. Ex. "Ef Utta ri."
Rips (Lat. ribes, Gtl. rips) = vinbär, brukligt närmast nor

ska gränsen.
Russa = vagga.
Rya = badstuga, i hy. den ännu otröskade säden torkas.
Råa; om denna trollska personlighet se s. 52, 125.
Ränne (Jmt. ränna, Engl. ran = sprang) = springa.
Röja (Filipst. bergsl. ry, Dl. rå, Ång, =) tjäderhöna.
Rökpipa = skorsten å finnpörtet; se s. 82.
Rökstuga, se s. 82.
Rörslung = ljung = grön.
Sittstuga, se s. 50.
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Sjörosor _= neckrosor.

Skamnum = i förlägenhet, utan. Ex. "Ja' a' kaf skamnum
för penga'."

Skara = bänk; se s. 50.
Skrof (i sammansättningar) = särdeles, fullkomligt. Ex. "skrof-

bra, skrofsäkert."
Skrofvil = särdeles, fullkomligt, öfver all måtta. "Dä' va'

anna skrofvit hva' han har möe penga'."
Skrömme (HI. skrymma, Vg. skrömma, intaga rum, inrym-

ma) =se ut, visa sig. Ex. "Detta berg skrömmer in-
te så långt", d. v. s. ser inte ut att ligga långt borta.

Skylleri = jagt.
Skåle (isl. skdli = sängkammare, äfv. hus, Ög. skäle)

vagnslider.
Skalle (Isl. skolla = vara i sigte, Vg. skålla) detsamma som

skröttime. Ex. "Är det långt till den der skogen ? -—

Ja dä' a' dä', fast dä' inte skaller så långt."
Skåpsäng, se s. 38.
Skårann' _-___ tiden för sädesbergning.
Skåle = med stång skjuta en båt emot strömmen; deraf

skåtaan = stången hvarmed detta verkställes.
Skönne _-_-_ synas.
Skönje _= förstå, kunna. Ex. "Han skönjer någe Finske."
Slammerall = stenig, ojemn (troligen af slamra = bullra),
Slem (Isl. sleima _=_ ett nöt, oduglig menniska) = dålig,

usel.
Sletji (isl. sleikia, Dl. slätja) = slicka. Ex. "Stå int' der

å' sletji, för du bhlir fäll i_nt a.nt än en bontjesletji,
vänt' ja'.'" d. v. s. stå inte der och slicka, ty du blir
väl inte annat än en bunkeslickare, kan jag förmoda!

Slelje (ög. sleke, Hels. släke, Gtl. slajka) = blandning af
mjöl och salt, att locka kreaturen till sig med.

Sletjiskråppa e. sleljitaska _= en af spunnet kosvanshår,
förfärdigad väska.
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SUk = sådan; slikanen, slikane = sådanen
Slip = släda.
Sliper e. Liksliper = inproviseradt åkdon att köra lik pår

se s. 85.
Slog e. Myrslog = slotterdal, myrdal; myra e. mosse i det

skick, att den möjligen kan odlas och med så pass
gräsvext, att den hvart annat år kan slås.

Smådräng, se s. 57.
Småckall = fet, mäktig (om mat).
Snö-tt (isl. snaudr = arm, fattig) = knapp, ringa. Ex. "D'a'

snött e* mil te byn!"
Snöplaggad (Ång. snö) = tunnklädd.
Sopp = svamp.
Spissluga, se s. 110.
Spähl _-___ svans på småkreatur.
Stabbur = visthusbod; se s. 51
Sleck-russa = vagga, förfärdigad af stickor.
Steck-tann _= mindre brädlapp (sticka) med flera inskärnin-

gar (tänder), hvari varmestickorna fästas.
Stenklammer = klämmer.
Storme = prata.
Slult = ständigt, stadigvarande; i Dl. kort.
Styf = dugtig.
Stäcket = kort (brevis).
Stö (Isl. slödugr, Jmt. stött, Hls. =) stadig.
Survälling, se s. 111.
Svalg _-___ gång e. öppen förstuga; _se s. 51.
Svang (Isl. svangr, Ög. svänger, Ång. svänger) = hungrig.
Svenskstuga, se s. 82.
Svinge ______ gunga (både subst. och verb.).
Synjallt _-___ tungt, mödosamt.

Sårfölt = ömfotad; (i Dl. sår =-öm, samma betyd, har det
Isl. sär.)
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Sal = glad. Ex. "Harre Gu', så sal ja' a' i detta" (i den
na stund).

Sälglöfbrö', se s. 112.
Sala (Isl. sceta, Vg. sälta, Dl. o. Jmt. =) lyda. Ex. "Han

sät' inte hva' je' säger."
Sätt i punn = sätta under som stöd. Ex. "Sätt naen i

punn; sätt naen båhl i punn!" = sätt något uppinun-
der; sätt något under der borta!

Sälla opp = ställa i ordning, tillreda. Ex. "sätta opp en

bädd."
Sättersönda'n; om denna högtidsdag, se s. 43, 55.
Sö_m (äfven simje) impf. söm = simma." Engl. swim.
Ta' i= ta in, bestå. Ex. "Ta' nu i en sup, om du a'

nå'e te khär!"
Tarre = sängafdelning, närmast taket, hvarom se s. 38.
Ten e. lena = näfversäck, snarlik ett flaskfoder. Se planch.
Thor åker -___. åskan går.
Tilia = tidigt. Ex. "I mara tilia."
Tjenesdrängar, se s. 41.
Tongel (isl. lungl, Hls. tungel, Dl. tungläd) = måne e.

kanske rättare nymåne, som har tunglik form. Ex.
"Tongle' e. tonglet lyser så klart."

Trallere = hovere.
Träs e. strås (Hls. Irax) = straxt.
Trebolt = kärl med fastsittande lock och jerngrepe.
Trålen __= svullen; tråtna = svullna; deraf trålsjuka, hvar-

om se s. 110.
Tråjen = ett slags hylla; se s. 51
Träkke ___• draga.
Tröje, se s. 40, 47.
Trösle (Jmt. trösta) _= kunna. Ex. Vill du visa mig vägen

dit? — "Dä' trösten 'a' fäll gö&r."
Tyttbär __= lingon.
Tån (Gtl. lånn) =_ torn.
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Tager (Hls. tager, Dl. tågar) = de finaste rottrådarne af
granen, sådane, hvaraf korgar och ystkar m. m. s. flätas.

Unbur = bod med vind öfver.
Utdrick = högtid, hvarom se s. 57.
Utåt e. utåt (a uttalas här som i att) = söderut (ut ur

skogen, hvilken intager norra delen af provinsen).
Vangel — långkärra med bulthjul af helt träd; brukas att

köra foder, gödsel och mald på.
Vänta (Isl. =) fattas (deesse). Ex. "Hvad fattas hustrun,

hon ser så sjuk ut? — "Åh, dä' vant 'o' myttje; dä'
bryr på förstånne för 'o'."

Var (Isl-, Vg., Gtl. och Hls. =) försigtig.
VaH e. varit -____ bra. Ex. Hur mår du? — "Åh, dä' a'

inte så vari!" — A uttalas här som i aldrig.
Värme = eld; varmestecker = långa torkade stickor, hvil-

ka, fastade i sticktanden, begagnas" i stället för ljus.
Vassane = Ave.
Vimpel = Dämpel.
Vinne = bobin.
Von (Isl. och Hls. =_) hopp, förhoppning.
Vann = vår; om detta pron. se s. 48.
Vän, vänre (Isl. vcenn, Ög. =) vacker, vackrare.
Vänte = tro, förmoda. Ex. "Klocka* a' föll nij, vänt' ja;"

— Klockan är väl 9, kan jag tro.
Väs- e. Väschgåhrn (ved-gården) = vedboden.
Vö = vid (partik.).
Ystöhl (brukligt i flera andra provinser) = samqväm i prest-

gården, sedan församlingsboerne der aflemnat sin tribut
af ladugårdens produkter, och hvarvid traktering och
dans bestås.

Yllerstuga, se s. 127.
Txslall = trädställning, att hänga yxor uti,

Ah, välkommen! om detta talesätt se s. 43.
Ahlfva -=z elfven (Klaran). Ahrsbacke (Isl. årbacke) = elfstrand.
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Askevegge, åsnevegge, åstevegge, åsikeslen = stenyxa, fun-
nen i jorden.

Antjilé ■_= särdeles; förekommer oftast i sällskap med så.
Ex. "En så äntjele fin khär" = en utmärkt hygglig
karl.

Äpplen (Johl-äpplen och Apel-dpplen) = potatis och äpplen.
~Ö'e (Sk. ödd) = af ödet bestämd. Ex. "Åb, han kunn' fäll

int' bhli fresk; han va' allt ö'e för dö'en."
Öga e. ögona = ansigtet. Ex. "Frödi' i öga" = fet i an-

sigtet; äfven "tjock (o uttaladt som i mor) i Öga."
Ögonslenaan = ögonen.
Ögsyna = ögonen.
Örö = laxöring.
Ösa (Isl. avsa, Dl. äsa, Jmt. avsa, åsa, ösa och östra)

vattenskopa.



11.

Finska Slägtnamn *)__

i den ordning de, från norr till söder, förekomma
i Elfdals, Fryksdals och norra Jösse härader.

Elfdals Härad.

a. Södra Finnskoga Kapell.
1.) Hongoiset eller Hongoisia. Den förste af denna slägt,

Toppo Ilongoinen, byggde först Öfra eller Stor-Hjerp-
liden samt derefter Borangen.

2.) Ilmosia. Heikki af denna slägt byggde Nedra Hjerpe-
liden, omkr. 100 år efter Ö. Hjerpelidens bebyggande.

3.) Huskoisia. Staffan Huskomen byggde Husketorp, öst.
om Hjerpeliden.

4.) Kymmenen byggde Afundsåsen, hy. också först kallades
Kymelä.

5.) Wäddelainen byggde Midskogen,
(l grannskapet byggde Pieselals, från Pielisjärvi, Peis-
lorp, s. om sjön Yaermunden på norrska sidan.)

6—9.) fämoisia, Odriosia, Rinlesia och Reisiasia.
b. Ny Sockens Finnskog.

10—13.) Uaoisia, Hackisia, Tarvaisia och Sikkaisia (Svin-
slägten). Den sistnämnda förekommer äfven i

Fr yks dals Härad
och

-. Hy itsands Socken.
*) Dessa namn liaf-a, ntan auspråk på att vara rent Finska, blifvit

upptecknade så som de i orten uttalas.
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b. Lekvattnets Kapell.

14.) Hämälainen, (Tavastländåren,) byggde Långsjöhöjden,
nära Norrska gränsen.

15.) Levkoinen byggde Lukanen, den äldsta bostaden i
Lekvattnet.

16.) Kähkölässd. Mikko Käkköile byggde Käckstotp.
17—22.) Häppoinen, Orraisia, Moilasia, Kartaisia^ Riä-

kisia och Suoroisia.
23.) Perkelainen omtalades i Lekvattnet, utan bestämd vi-

stelseort gående på bygden. (I fall detta namn får de-
riveras från Perkele, (Satan,) kunde man kalla denna
si ägt Salungarne.)

c. Gräsmarks Socken.
24, 25 ) Mattan e. Mätlasia, (Fjärands- eller Tjådersläg-

ten,) och Ronkoisia (Korpslägten).
Jös s e Härad.

Bogens Kapell.
26.) Kavalasia. Grills Malsson Kavala, från Raulalambi,

byggde Stor-Bogen, den första bostaden i Bogens Finn-
skog.
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