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RUNA.
AHTIQVABI8K TIDSKRIFT.

Årgången

-^^m^^^^^^mmm^^^-—
nerattelse till Mongi. Witterhets- Hist.- och Anti-

tiuUets-Acadeniien* om Bufsiaml.

Dalslands skaplynne utgör dess största märkvärdighet. — Det norra Dal, hvartill

bör räknas större delen af Wedbo , äfvensom större delen af Tössbo Härad, är en

fjellbygd med söderut löpande refvor af Seveberget, sammanhållande mellan sina stu-

pande väggar djupa vatten, såsom: Stora Lee, Lelången
,
Silen, Edslan, Animmen, m.

fl., hvilka, sjunkna mellan de långa, ofta på föga afstånd ifrån hvarandra löpande fjell-

sträckorna, likna stilla elfvar. 1 dessa kasta sig här och der strida bäckar, afledande

de större och mindre vattensamlingar, som under fugtiga årstiderna samlat sig i de y

högre upp varande fjelJfördjupningarna. Dessa sistnämnde med sina fria utsträckningar

äro Norra Dals egentliga sjöar, hvaremot de förstnämnde böra betraktas såsom vatten-

drag, de der fordom, vid högre vattenstånd synbarligen bildat sammanhängande, jemna

afledare af fjellarnas vatten, alltifrån Norrska gränsen eller Nordliga Wermland till

Wenern och, såsom jag förmodar, till de hafsvikar, hvilka uppgå mot Qvistrum och

Uddevalla i Bohuslän. Ännu hvarje vår är tillfälle att se, huru de återtaga det gamla

lynnet, i det de stigande vattnen höja sig öfver "eden", jemnstryka forssarna , och falla

så in i jemnt gående floders fart.

Söder om och närmast denna bvs;d utbreder si» midt i landet den så kallade

Ödskölds-mo en ödslig sandhed med ljung, omfattande större delen af Ödsköld, äf-

vensom smärre delar af omliggande Ed, Rölanda och Bäcke socknar. Denna mo, som

torde kunna anses innefatta hälften af Dalslands bredd, tyckes fördela både bergen

och vattendragen, af hvilka de sistnämnde, norr om moen, nu mer taga en sydostlig

rigtning mot Wenern. En myckenhet långsträckta dalar, såsom den, hvilken sträcker

sig från södra ändan af Stora Lee igenom Ed, Rölanda, Gesäter och Lerdal (måhända

rätteligen Leedal) socknar m. fl., samt vattensjuka mossar göra det ganska troligt, att

de norra vattnen äfven på denna vestra sidan om moen haft betydligare aflopp söder

ut genom landet *). Under eller söder om Ödskölds mo ligger Kroppefjellet
,

hvilket,

sedan de öfriga förspridt sig norr om moen, utgör den enda hufvudsakliga fjellsträck-

ningen i södra Dal; varande gränsen mellan Walbo å ena och vestra, samt Nordal

och Sundal härader å andra, eller östra sidan. Detta fjell (det har olika namn i skilda

trakter, hvilka det genomstryker) synes mig förklara, så väl tillkomsten af Ödskölds

mo, som orsaken till vattendragens uppgifna lopp eller rigtningar. Norrom moen ligger den

greniga sjön Ifvägj djupt sjunken mellan väldiga sandvallar. Sådana vallar ringa sig här

och der på moen, ända till fjellet; och under den, lika som under den öfriga sandgrunden

•) Också sträcker sig annn ett vattendrag alltifrån midten af Ödskölds mo, gmoin bela Valbo bärad

,

till Qvistrum i Bobusluu.
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"'spelar ännu vatten". (Jag lånar allmogens uttryck). — Fjellet lorde således varit el-

ler är måhända ännu den egentliga fördelaren af vattnen, hvilka under tidernas längd

nedfört mot detsamma den sand, hvaraf moen, tilläfventyrs i en forntida sjös ställe,

uppkommit. Menige man hyser ännu, efter gammalt, den öfvertygelsen att Ödskölds

nio varit sjö, och utvisar såsom vedermälen deraf en mängd "bottenlösa" jölar, af

hvilka många skola vara ganska fiskrika. Plere å moen befintliga källor stå oveder-

sägligen i samband med aflägsnare vatten, hvilket förklarar deras stigande och fallande,

utan att närmare orsak dertill synts varit förhanden.

Södra Dalsland fördelas, på sätt jag nämnt, af Kroppefjell. De omliggande hä-

raderna, serdeles emot Wenern, utbreda sig derifrån under jemn sluttning i öster och

vester; men, som fjellet saknar betydligare utgreningar, hafva mellan de spridda höj-

derna en myckenhet småsjöar bildat sig, saknande såväl beröring med hvarandra, som

gemensam eller bestämd sträckning. Sådant gäller likväl mindre i Valbo Härad, som

är ett bergland — rikt på sjöar och kärr. Sundals härad bar väl närmast fjellet samma

tycke, men öfvergår snart till ett jemnt fält med greniga, stilla flytande, åar och

bäckar. Det utgör Dalslands slättland *).

Dalslands jord företer till sitt lynne den största mångfald; och är det märkligt att,

med undantag af de nordligaste socknarna i Vedbo härad, bättre och sämre jordmoner

finnas spridda öfver hela landet, äfvensom att den jord, hvilken skattas sämre, under

vissa år alstrar både ymnigare och kärnfullare gröda, än den bättre. Men detta för-

klaras dels af landets ofvan antydda skaplynne och deraf beroende "klimatiska" förhål-

landen, dels af den större inverkan dessa sistnämnde alltid hafva på en jordmon,

som icke ordentligen häfdas. Landet är ingalunda fruktbart, och blir det troligen

icke förr, än boskapsskötseln, hvilken Dala-bonden likväl alltid borde anse såsom sin

hufvudnäring, igenom en mängd stora, högst illa häfdade, åkerfälts igenläggande till

äng, kan komma till bättre stånd, då just derigenom tillräcklig både tid och tillgång

vinnes till åkerjordens behöriga ans. Men sådant pekar (till en början) på återgång,

och denna är icke i Dalabondens lag. — Enligt hvad flera aktningsvärda män försäkrat

mig, ansågs det här ännu mot slutet af förra århundradet nästan för en synd, att

uppbruka mer jord, än man i häfdadt skick mottagit af far och farfar, och med hvars

afkastning desse kunnat föda sig. Nu tänker man — såsom i visst fall sig vederbör

— annorlunda. Och man hastar. Deri ligger missräkningen. Jorden hastar icke;

minst i Dalsland. Detta visa de många till skälla (magra) så kallade ekkrer övergångna

åkerfälten, hvilka torde i värde understiga sjelfva Kasurna.

Dessa kasur (Isl. kös_, cumulus, måhända ock af gamla ordet kasdj bränna
,
värma),

träffas nu mera blott i medlersta och norra Dalsland. Under det nemligen Xorddalaren

kusar sig vid sin stockbrasa, tänder slättboen sin bränntorf. — Kasurna äro belägna

i bergsluttningarna, helst mot solsidan och hafva tillkommit (såsom de ock ännu årligen

tillkomma) igenom bränning af fällda och i högar (kasur) lagda träd, i askan hvnraf

åtminstone ett par års skälig gröda erhålles, så att man nog ofta ser bonden lemna

större eller mindre skiften af sin uppbrukade mark osådd, för att på detta sätt er-

hålla en snarare, men vida ovaraktigare vinst. - När han nu, efter några år, återgår till

•) Först långt efter sedan delta om Dalslands skapl\ nne var ncdskrifvet, liar Förf. varit i tillfälle att taga

kannedom om Mvrins teckning af Landet (i Vetenskaps- Akademiens Handl.), hvilken i några om-
ständigheter är från den förevaraude skiljaktig.
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sin häfdade åker
7

är denna naturligtvis icke en gång hvad den varit. Skogens förlusf

tager han i öfrigt alldeles icke i beräkning.

Annorlunda bär allmogen sig åt vid Boskapsskötseln. Det är vackert att se, med

hvilken vana och säkerhet den här handhafves, huru man vet att af densamma draga

all möjlig nytta.

Jag önskade meddela en fullständig teckning af Dalslands "natur", äfvensom när-

mare vidröra Dalsländarens hushållsgrepp och åtskilliga dermed sammanhängande för-

hållanden; men enär sådant ligger utom ämnet för närvarande berättelse, föranlåtes

jag öfvergå till detta märkliga land i antiqvariskt hänseende.

Sundal härad.

Detta härad har tvenne större sjöar, nemligen Hästefjorden och Frendeforss vattnet.

Flere vidsträckte mossar ligga inom häradet, som närmare fjellet består af stenbunden

,

obändig mark. Detta gäller äfven den vidsträckta Frendefors socken, hvilken upptager

södra delen af häradet, som eljest är ett slättland.

Nämnda Frendeforss eller Frenneforss socken, hvilken fordom lär hetat Östmål „

och hvars närvarande namn till en del syftar på ett fall i en förbi kyrkan och sock-

nen flytande å, har, mig veterligen, ingen enda fornlemning. På bergen finnas väl

här och der några "vålar," men de äro, ehuru ofta ganska stora, nästan utan undan-

tag, att anse såsom odlingsrör. — Kyrkan, hvilken nyligen undergått en större för-

ändring, saknar märkvärdigheter.

Allmogen har föga gammalt att förtälja; men man får här höra rätt många af våra
;

.

folkvisor sjungas af rena och ljufva qvinnoröster. Dans och lekar utgöra här ännu ett

kärt nöje. Dock är den klagan allmän, att på sednare tider ungkarlarna begynt att

om Söndagseftermiddagarna ränna in till Staden (Wenersborg), lemnande flickorna alle-

na, att hemma för sig sjelfva sjunga sina "leke-visor". — Vidare förtjenar nämnas, att

allmogen i denna trakt känner svenska namnen på nästan alla vilda vexter, som före-

komma i orten. Jag inskränker mig till anförande af några få prof: Anemone nemo-

rosa och hepatica heta här Hvite- och Blå-locka. Solöga (Ranunculus acris) användes

såsom medel mot tandvärk. En blomma lägges på venstra tummen, och derom bindas

tre hvarf oblekt tråd, då en blåsa lärer uppkomma, som förtager värken. Orchiderna

kallas här (såsom på några andra ställen) Junkrar^ och användas, för deras "stränge

loukt'', till stuguprydnader m. m. Af vextens två lökar kallas den vissnade (fjolåriga)

Skams- samt den friska Jungfru Marias-hand.

Äfven Brålanda (uttalas Brauål), samt Ryr socknar, hvilka till deras beskaffenhet

till en del likna Frendeforss socken, hysa ganska få minnesmärken. I Brålanda socken

på Dyreshög ägor är den så kallade Dyreshögen af 116 stegs omkrets och 24 stegs

sluttningshöjd, och på den förhöjning, som sträcker sig söderut derifrån, äro flera

grafkullar, äfvensom en stensättning. Kullarnas omkrets uppgår vanligen till 15 alnar.

Tonshögen ligger derinvid. Någre förblanda Dyreshögen med Tooshögen. På den sist-

nämnde skall varit en märklig stensättning, eller, såsom de gamle här tala, ett bord

med fötter. Orediga tecken efter denna stensättning återstå ännu. Närmare Österbyn,

invid vägen förekommer åter en flock griftkullar, beväxta med ljung. I en af kullarna

skall vara funnet så mycket "smidit jern", att en bonde dermed kunnat beslå ett

åkerredskap; men enär han på de åkrar, å hvilka detta redskap sedermera begagnats,

fått mindre säd än tillförene, har jernet åter blifvit frånbrutit och i kullen nedmylladt.
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Ryr Jilla socken, hvars vestra del är en fjellfull obygd, är märkvärdig för de

många "valar", som der nästan allestädes på berg och andra höjder finnas uppkastade.

Allmogen berättar att de äro vedermälen efter munkar. Det är mig obekant om några

af dessa rör innesluta hällkistor, men jag är viss derom, att många af dem äro odlingsrör.

Gesta socken, som gränsar både till Brålanda och Frendeforss, sträcker sig efter We-
nern. Grafhöjder finnas spridda öfver nästan hela socknen. De förnämsta af dem ut-

göra den flock, som förekommer norr om kyrkan på den delen af Löfås gärde , hvilken

kallas Ro-tvet (Råg-tvet). Bland sexton mindre kullar härstädes reser sig en ståtlig

hög af 70 stegs omkrets och 13 stegs sluttningshöjd. I högen skall, enligt sägen, en

Konung, med namnet Gestrasi^ blifvit jordad, samt ide omgifvande kullarna hans män.

Murängen heter en hage söder om kyrkan. Här förekomma under täta hvalfven af

resliga björkar och ekar (de största jag sett i Dalsland) åtskilliga lemningar efter gamla

byggnader. De flesta af dem äro aflångt fyrkantige, och den största, hvilken kallas

Mure Slott (som sannolikt icke bemärker annat, än Mur-Slottet eller Slottsmurn^, är

af 35 alnars längd och 14 alnars bredd. Den fasta grundmuren, af stor, medelst

murbruk sammanhäftad, gråsten, håller 2\ alnar i tjocklek. Föga af höjden återstår. Här ses

äfven några runda grundmurar. Allmogen anför här följande sägen: "I detta Slott

bodde fordom en Konung, som hette lver_, hvilken förde krig emot en annan Konung,

vid namn Gestrasi (efter hvilken Gesta socken säges erhållit sitt namn), hvarvid den

sednare segrade. Gestrasi ligger med sina män begrafven i de högar, som finnas norr

om Gestad kyrka. Iver lät gräfva ner både sig och sina skatter under murarna i

Murängen. Större och mindre ljus synas här nattetider brinna; men de, hvilka efter

dessas ledning velat här söka skatter, hafva, då spaden blifvit satt i marken, fallit i

vanmakt och haft göra nog, att leta sig hem.

Vi hafva velat anföra denna sägen, på hvilken vi likväl icke lägge synnerlig vigt

,

emedan den skulle kunna anses höra under häfden , och efter stället för den händelse,

den omtalar, utvisas af allmogen såsom en stor märkvärdighet. — För öfrigt skola på

Gälnäs udd i denna socken (vi hafva icke sett stället) finnas uppkastade några stora

rosen. Der är ock det så kallade Elgeberget j "som liknar ett skepp, med köl, sidor

och ror".

Äfven här i trakten är allmogen ganska begifven på dans, och sjunger gerna.

Det torde förtjena nämnas: att hvarje hushåll merändeis innehar en större eller mindre

samling af tryckta historier och visor. Bland de sistnämnda fann jag här (i Kärra by)

några, diktade på åtskilliga Landskapsmål, såsom Skånska, Bohuslänska, Gottländska

o. s. v. Norrska visor äro öfver hela Dal mycket allmänna. — Serskildt uppmärksam-

het förtjenar snyggheten, ja prydligheten, i allmogens boningar; i afseende hvarå på

Dal eljest råder mycken skiljaktighet. I taken hänga, på många olika sätt arbetade,

kronor af halm — ofta rätt vackra. Mångfaldiga prydnader — vanligen Bröllops- eller

Namnsdagsgåfvor — på det sinnrikaste utförda af målad halm, spräckliga mossor, hög-

färgade tyglappar och dylikt — upptaga i öfrigt alla lediga platser i stugan. Det

fromma, hjertJiga folket finner nöje i allt detta.

Bolsta, Grinsta och Eriksta äro tre smärre socknar, med nästan enahanda skap-

lynne, som de förut nämnda, samt upptaga den norra delen af häradet. På Kåreby

ägor i Bolsta socken, vid Lillan , norr om byn, är Kårehög af 114 alnars omkrets

och 30 alnars sluttningshöjd. Bonden Nils Lindmark förmäler, att nu mer aflidne

Daniel Andersson (död vid 90 års ålder) berättat, att en konung, som varit mycket
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grym, ligger begrafven i högen. Kåre skall haft en Drottning, hvilken blifvit jordad

i den hög af 60 alnars omkrets, men blott några få alnars höjd, som ligger på norra

sidan om Kåre-hög. — Ett fältslag skall i fordna tider här förefallit. Också lära i

kringliggande åkrar, tid efter annan, åtskilliga vapen af jern funnits. — I denna soc-

ken, vid "Dalbergs-åns" utlopp i Wenern, synas lemningar efter det ryktbara fästet Da-

laborg. Man visar en hög klippudde |:dels mil norr om åen, utskjutande i sjön, så-

som den plats, på hvilken fästet legat. I detta fall har Dalaborg visserligen icke va-

rit något fäste för medeltiden, utan ett på urgammalt vis "befästadt berg". Invid

sjelfva åmynningen, norr om densamma, vid Stretetj förekomma deremot grundmurar

efter en ganska stor, fyrsidigt aflång, byggnad, hvilken jag anser utgöra lemningar efter

Dalaborg. Jag bör likväl nämna att allmogen i orten utgifver denna mur för en om-

hägnad till en forntida lustgård. Men dertill synes den mig alltför fast och stark.

Marken, såväl inom, som utom muren, hvilken är ganska låg, har redan länge varit

uppbrukad till åker *).

Nordal härad

Består af 6 små socknar, och företer till sitt skaplynne den rikaste mångfald.

Många sjöar och vattendrag hafva här samlat sig. De stå till större delen i förbin-

delse med de förr nämnda fjellvattnen , som här ingå i Wenern. I vester ligger Krop-

pefjell, här och der höjande sina gråa tinnar öfver mörka, uråldriga skogar. Öster ut

mot sjön utbreda sig, mellan rundade höjder, blommiga ängder. Nordöstra delen af

häradet får, till följd af hvad nyss sades, utseende af en skärgård. — Närmast till det

härad jag förut vidrört sluta sig Jern och Öhr socknar.

På Tolfmansbol (kanske rättare Tormansbol, eller Torrmansbol, såsom namnet i

orten uttalas) ägor i Jern socken förekommer å en ås norr om kyrkan en ganska

vacker Domkrets, bestående af i ring satte 7 stenar, af hvilka den i öster, som är of-

vanpå flat, eger 2{ alnars höjd. De öfriga äro lägre. Norr om kretsen, endast på

några alnars afstånd derifrån, förefinnas, jemte en mindre krets, äfven af 7 stenar,

tvenne rör, det ena af 44 och det andra af 66 alnars omkrets. Det först nämnde af

dessa rör förtjenar i synnerhet uppmärksamhet, dels i anseende till den i rörets midt

resta stenen, som dock är ganska låg, dels för de tvenne vid dess vestra sida varan-

de spetsiga utsprång af sammanlagda randstenar. Jag har skäl för den förmodan, att

sådana omgifvit hela röset. — Allmogen är ense derom, att vid dessa stensättningar

fordom hållits Ting, och berättar, att en, som "brutit Guds lås" (stulit af åker),

blifvit här dömd att tre gånger neddoppas i en kitlel med sjudande vatten; hvilket

straff han ock skall undergått i närheten af kretsarne. Man tror att vattnet i kittelji

skall sjuda till dess verlden förgås, och några säga sig hafva hört sjudningen. —
Westerut från Kyrkan, i skogen mellan Smedsbol och Rud ses några berghålkningar.

Allmogen anser dem föreställa mennisko- och kreatursfötter, samt yxor, hamrar m. m.

och omtalar, att, medan bergen ännu voro mjuka, en strid mellan Jättar här före-

fallit, och att fötterna utmärka de rum, på hvilka de stridande stått eller sutit till

häst o. s. v., och de öfriga fördjupningarna, de ställen, der de besegrades vapen ned-

fallit till marken. Hittills har jag icke någonstädes sett dylika hålkningar, dem jag

') Sedan jag likväl af Herr Prosten Lignell erhållit flere förträffliga
, mnndtliga efterrättelser, rörande

stället, ar jag färdig att frångå den här anförda åsigten. Dock ville jag dessförinnan ännu en

gång bese stället.
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icke är böjd att tillskrifva nafurverkningar. — I samma skog, på Smedsbol ägor, är

den så kallade Holtane-sten af 2 alnars höjd, hvilande på flere mindre stenar (se den

vidfogade teckningen). Vid förbigåendet af stenen kastas gerna en qvisl derpå, och

man tror, att stenen, då det ringer, vänder sig, eller såsom allmogen talar, vänder på

airjj eller likasom våndas. Om den mellan denna sten samt byn Rud belägna Torne-

fj ellskoJl — en kal enstaka klippa af obetydlig höjd — berättas åtskilliga sägner, "i

fordna tider, en julafton, inkom i byn en flicka af ovanligt utseende, klädd i katt-

skinn. Man frågade henne hvarifrån hon var. Flickan mumlade och pekade åt Tor-

nefjellskoll. Man gaf henne af Julekosten, och hon förblef i byn öfver natten; men

då det julmorgonen första gången ringde till Ottesång, såg man henne, förvandlad till

en katt, fara bort genom fönstret.

Öhr socken ligger närmare fjellet. I dess midt utbreder sig den vackra Ohrsjön,

och trakten kring denna är ganska fruktbärande. 1 sjön är en holme, hvarpå finnas

några otydliga murlemningar efter "ett befästadt slott", som, enligt 01. Rhyzelii upp-

gift till Hesselius, anförd i dennes afhandling om Dalsland, skall varit bebodt af en

Eylkeskonung. Efterrättelsen lemnas i sitt värde. — På vestra sidan om sjön i fjell-

trakten, vid Wrångebäck, finnas på ett berg några lemningar efter en forntida borg,

och på samma sida, vid sjöns norra ända, i närheten af Långebräckan , utvisas 2:ne

kretsar, men om hvilka intet förmäles. 1 närheten äro 3:ne rör, mellan hvilka en

smal, nästan ofarbar, väg löper. Vandraren försummar aldrig att på ett af dessa rör,

(detta är till skapnaden aflångt), vid förbigående, kasta, antingen en risqvist, eller en

lapp, hvarföre den delen af "varpet" (så kallas här dessa rör), som ligger närmast

vägen, är med sådana betäckt. Varpets omkrets är 42 alnar, och dess sluttnings

höjd 2| alnar. Allmogen bär en synbar farhåga för denna trakt, vid hvars midt det

väldiga och sagorika fjellet Borrekoll reser sig. — På prestgårdens ägor, öster om sjön,

äro G stycken griftkullar, af hvilka 2 ägt fotkydor, de der ännu till en del är synliga.

Vid plöjning i närheten har man funnit åtskilliga grafkäril.

Nu några få ord om allmogen på denna ort. Den utmärker sig för redlighet och

ett fromt, hjertligt sinnelag. Och det är så här, som i andra delar af Sverige, der

folket ännu icke rönt främmande inflytande; redbarheten, hjertligheten , med ett ord:

denna väsendets sanning, den rusar ieke mot en med öppna armar. Det är långtifrån

att den, såsom eljest, hinner utbryta med ordet välkommen. Den uppenbarar sig

hvarken i smek eller lek, men i ett, ofta fåordigt allvar, fullt af lif. Språket är lent

och uttalet mildt. En stark men oändligt täck brytning förmärkes. Äfven här råder

hos allmogen en berömvärd snygghet; och livad som förtjenar nämnas, är att ganska

litet köpgods i deras boningar förefinnes.

Den del af Öhr socken, som innefattar trakten mellan Ohrsjön och Walbogränsen

,

är en nästan obebodd fjellbygd af storartad beskaffenhet. Här hörde jag första gången

de hänförande Dalsländska Vallvisorna. De äro nästan alla vexelsånger mellan gosse

och flicka. Så frisk och sanningsfull folkvisan än är, står hon dock efter vallvisan

derutinnan, att i denna ännu mindre förmärkes något visst sätt. Luften under höga

himmeln är icke friare, och jag vill säga, icke renare. Det finnes i vall visan intet

tecken till flärd, icke ens af det, nu för tiden väl lidna slag, som kallas poetiskt.

Sång utgör här allmogens älsklingsnöje. I byarna sjungas väl ofta nyare visor, men

kommer Dalaflickan ut i skogen, tager hon sina gamla sånger, i hvilka hon är rätt
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hemmastadd. Föredraget blir derefter. Man hör, att hon lefver och lefivat såsom

barn i dem.

De nämnda nyare sångerna äro icke eller alltid att förkasta. En flägt af den

gamla folkvisan går ofta igenom dem. Men hvad melodierna beträffar, äro de antin-

gen urgamla, eller ock kunna de fullt jemföras med dem. — Såsom prof på här dik-

tade splitter nya visor, må det tillåtas mig anföra följande:

i.

Det var en Söndags morgon,

Jag stod och klädde mig

Fallera, Fallera,

Jag ärna' mig åt kyrkan,

För att få skåda dig

Falli, Falla.

2.

Och när jag kom åt kyrkan,

Så fann jag dig ej der.

Fallera m. m.

Strax föll det mig i sinnet:

Du har en annan kär.

Falli m. m.

3*

De rosor har jag hemtat,

Men bladen stå igen;

Den som jag förr har älskat,

Den är nu min ovän.

4.

Den boken jag har guvi dig

Med blå och hvita karmar

j

Den får du fälle läsa i,

Allt me'n jag går och sörjer.

5.

Jag vänta dig så länge,

Tills solen hon gick ner,

Och gråten blef mig svårer;

Det bryr dig ingenting.

Till Ohr gränsa Holm och Gunnarsnäs socknar. I Holm, icke långt från kyrkan,

är på en höjd en myckenhet grafkullar, bekanta under det gemensamma namnet

Österudskulle. Med kulle menas således den höjd, på hvilken samtliga grafvarna äro

belägna. Denna höjd är väl ganska obetydlig, men får, i anseende till omgifningarnas

flackhet, ett storartadt utseende. Bland grafkullarne märkes en af 63 alnars omkrets

och 9 alnars sluttningshöjd, ofvanpå försedd med 2:ne jordfasta kullerstenar, hvardera

af 3 qvarters höjd. Vidare förekommer här en grafkulle med derpå rest sten, hvilken

kulle omgifves af en fyrsidig stensättning med 16 fots långa sidor, äfvensom en skepp-

sättning med tvär akter, af 14 fots längd och 5 fots bredd. Kullarnas antal uppgår
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till 40— 50. Tecken efter många förstörda eller i jorden nedsjunkna stensättningar

synas mellan dem. Det får icke lemnas onämndt, att den största af högarna blifvit

år 1842 alldeles urgräfven, och sålunda förstörd. — Norr om Mellerud förekomma

vanliga grafkullar och stensättningar till ett ännu större antal. I trakten skola äfven

åtskilliga fornsaker af flinta anträffats, såsom i de "jättekast", hvilka finnas på ett nä*

å Toresby eller Tössby ägor mot Skållerud socken.

På skogen mellan Holm och Gunnarsnäs socknar förekomma två hällkistor. De

äro belägna midt i en temligen vidsträckt skog, på få stegs afstånd från hvarandra,

kände under namnen Bramre kistor^, Bramre-karis kistorj eller kista. Den bibehållna

består af en fyrsidigt aflång kista, nästan mellan norr och söder, hvars 6| alnar långa

sidor samt 1\ aln breda gaflar utgöras af resta hallar af omkring 1 alns höjd och 1

qvarters tjocklek. På kistan ligger ännu en väldig täcksten, men rubbad ur sitt ur-

sprungliga läge. Stensättningen står i en hög af nära 60 alnars omkrets. Äfven

denna är mycket skadad. Den andra kistan (likaledes i en låg hög\ hvilken synes

ägt 44 alnars längd och 2j alnars bredd, har nästan samma utseende. Dock saknar denna

nu en af gaflarna, samt taksten, hvilken sistnämnde, såsom en af allmogen derstädes

yttrade, "gifvit sig i väg" ett godt stycke åt sidan. Allmogen förtäljer, rörande dessa

stensättningar, åtskilliga sägner.

I samma skog — dock inom Gunnarsnäs socken — icke långt ifrån Sandvik by,

ses på en låg berghäll några hålkningar. Jag kan icke neka, att en af dem äger

fullkomlig likhet med en bila. En annan synes likna en yxa, eller hammare med

skaft. Dessutom synas här fotsulor m. m. Att allt detta tillkommit på annat sätt,

än hällristningar, finnes tydligen vid jemförelsen mellan sulorna här och desamma bland

hällristningarna.

Men jag kommer nu till en af de skönaste orter i Dalsland, nemligen trakterna

kring sjön Näsöl (rättare Näsjöl), hvilka jag förgäfves skulle söka att beskrifva. —
Här har funnits ett större antal fornlemningar, men de flesta äro nu förstörda. (Detta

förstöringsbegär, som i Dalsland nått sin höjd, har här sina egna orsaker, de der icke

undfallit mig). På Lossby eller Lotsby ägor å sjöns östra strand finnas likväl ännu

några vackra minnesmärken, förskönade af den mest storartade omgifning. Här ses på

den temligen höga stranden en vacker krets af sammanlagda klumpstenar af 52 alnars

omfång, inom hvilken höjer sig en grön kulle af ringa höjd, å hvars topp äro tvenne

lutande gråstenshallar. Fornminnet kallas Munkaltarekasan „ hvilken benämning likväl

de flesta tillägga den omgifvande skogsdungen, i hvilken en kasa finnes. Namnet för-

tjenar likväl uppmärksamhet, såsom till en del syftande på minnesmärket, eller Munk-

altaret. De öfre hallarna hafva nyligen blifvit af skattsökare, som sägas här hafva

funnit en knif af flinta, rubbade ur sitt fordna läge. De skola tillförene haft ställ-

ningen af "ett bord eller altare". Att detta altar tillskrifves munkar, förklaras af Dals-

ländska allmogens tro, att nästan allt gammalt tillhört dessa, hvilka de icke sällan

förblanda, äfven med jättar. Så skulle t. ex., om allmogens uppgifter egde grund,

minst hundrade kloster varit på Dal. — Jag anser ifrågavarande stensättning hafva

varit ett hedniskt offeraltare. — I närheten är en krets af 7 stycken klumpstenar,

på 6— 7— 9 fots afstånd från hvarandra. Tvenne af dem äro likväl resta, och äga

hvar för sig lj alns höjd. Midt i kretsen ligger en mindre sten. — Allmogens utsago,

att denna krets varit en Domplats, synes sannolik. Söder ut i skogen skola finnas

6—7
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6—7 resta bautastenar, men hviJka jag icke sett. Sådana, ehuru störtade, synas,

jemte några grafkullar, äfven inom den nyss nämnda Munkaltarekasan. Många lära vid

här skedda svedjanden och rotbrytningar gått förlorade.

Dalskogs socken, som sträcker sig efter Näsöls vestra strand, samt mot Wedbo

härads gräns, är en skogsbygd. Man omtalar åtskilliga "fjät" på bergen i denna socken.

Vid Arbol äro några små grafkullar. Der är ock nyligen funnen en gråsten med —
såsom det synes, slipad — urhålkning — troligen begagnad till hvässning, om icke

till säds förmalande, hvilket jag dock betviflar. I samma socken
, på Näsöls norra strand,

å Anoldsby ägor, förekommer den så kallade Jättekollen — ett högt skogigt fjell invid

vattenbrynet, i hvilket finnes en håla, som enligt uppgift skall hålla i längden 23

alnar och i bredden, närmast ingången, omkring 3 alnar. Grottan kallas af allmogen

Jåttestöfvan. Om forntida händelser härstädes gå ännu många berättelser. En under-

jordisk gång säges leda från grottan söder ut till den förr omtalade Borrekoll i Ohr

socken. En bergshåla — fast mycket mindre — är ock i ett berg vid Blekan, nära

Dalskog kyrka.

Skållerud socken upptages af öar, näs och mindre engder mellan här samlade

vatten. På hemmanet Åsens ägor, icke långt från Upperud, förekommer i sluttningen

af ett berg en hällkista, hvars längd utgör 16 fot, samt bredden 6± fot. Kistan, som

saknar täcksten, har i nordost en gafvelhall, men är mot södra ändan öppen. Några

här resta, men i sednare tider stympade stenar, synas utgjort skyddspelare. Vid an-

ställd gräfning i den tillförene undersökta kistan fann jag ett stycke förstenadt träd,

omgifvet af flintsten. Takhällen till kistan ligger vräkt åt sido; — en annan kista ses

å ägorna till Ryr by. Denna, som synes varit omkring 10 fot lång och 8 fot bred,

har omgifvits af flere resta stenar, men af hvilka endast tvenne — den ena 2\ alnar,

den andra 2 alnar hög — nu äro stående. Det tyckes, som skulle 8 till 10 sådana

stenar varit resta kring denna hällekista. Sägner, som stå i förbindelse med minnes-

märket, saknas icke eller här.

Om allmogen i norra delen af Norddahl härad vågar jag icke, i brist af den till-

förlitliga kännedom, som för ett yttrande i denna väg bör ligga till grund, utlåta mig.

Det endast må tillåtas mig säga, att mellan folket i socknarna härstädes råder en

märkbar skiljaktighet. Innevånarne i de socknar, som ligga utåt Wenern, bära omiss-

känneliga drag af främmande inflytande.

Tössbo härad

är till sitt skaplynne måhända det vackraste i Dalsland. Fjellarnas storhet norr ut

i häradet och blomsterengdernas ljufhet i södern, samt de många sjöarnas friskhet öfver

det hela, göra detta häradet dertillmed ganska omvexlande. Med undantag af en

mängd öfver landet spridda grafkullar, hvilka jag icke torde behöfva här fullständigt

uppräkna, förekomma få minnesmärken. Till de märkligare hör en stensättning å en

höjd på Näs ägor i Animskog socken vid sjön Animmen, bestående af ett mycket lågt

rör af 40 alnars omkrets, hvarifrån utgå mot söder en rak, 13 alnar lång och 8 alnar

bred, stenfylld sträcka, hvilken slutar vid ett mindre, likaledes mycket lågt rör, eller

häldre, fylld krets. På det större röret ligger en hall af 3$ alnars längd, hvilken varit

på röret rest. Vid Animmens södra ända är i ett berg en vacker grotta. Denna är

väl känd i många af allmogens berättelser. Norr ut i denna socken på Säby ägor, är

Runa. Antiqvarisk Tidskrift. Årgången r84$* 2
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en hällekista. Denna kista äger 5 alnars längd och i norra gafveländan lf alns bredd.

De vid södra ändan varande sidohallarna närma sig hvarandra, så att kistan här har

en gafvelöppning af endast 5 qs arters bredd. De yttre, mycket låga, hallarna, som

på lj alns afstånd omgifva kistan, hafva enahanda ställning med sidohallarna. Hela

stensättningen ligger till någon del i en hög af 44 alnars omkrets. Ingen af de 12

män, som när voro, då jag granskade detta minnesmärke, kunde erinra sig någon dervid

fästad ^;igen. Nordost härifrån på ett berg å Österby ägor, finnas lemningar efter ett

forntida fäste, h vilka nu kallas Sloltet.

Tydie och Fröskog socknar gränsa härintill. Tydie socken har väl få minnes-

märken, men ett större antal sägner äro af allmogen kända , hvilka slå i förbindelse med

de många i denna socken varande berg och berggrottor, fjellsjöar och andra natur-

märkvärdigheter. På ett berg å gatans ägor i Tydie socken är ett ganska stort rör,

hvari skall funnits ett svärd af koppar. Dylika rör äro i trakten ganska talrika, och

kallas jättekast. På en bergshöjd söder om kyrkan finnas grafhögar till ett antal af

omkring 40. Den högst belägna är en ofvanpå platt ättehög, eller tingshög. I en af

högarna äro för få år sedan funna svärd och yxor af jern. Tössö och Mo socknar, i

synnerhet den förstnämnde, sakna icke eller forngrafvar, men, några andra minnes-

märken ses här just icke, då jag undantager en hällkista, som förekommer norr ut i

Tössö socken, till en del på Knöttekärr ägor i Åmål socken. Den är svårt skadad.

I sistnämde socken, söder ut från Åmål, finnas å en högre bergsträckning lemningar

efter ett nyligen förstördt minnesmärke, som, om man får tro hvad derom i orten

uppgifves, hört till de märkligaste på Dal. Då jag uppgifver att detta varit eller skulle

kunnat kallas en Allargrotta, stöder jag mig mindre på hvad de obetydliga lemnin-

garna utvisa, än på utförligare uppgifter af män, som sett minnesmärket i fullkomligt

skick. Det förtjenar nämnas, att i omliggande trakt åtskilliga formsaker af flinta äro

funna. För öfrigt ses, så väl på höjderna vid Wenern, som å holmarna i densamma,

ett stort antal jättekast. På ömse sidor om Årbols elf, der denna utfaller i Åmåls-

viken, finnas åtskilliga större och mindre ättekullar. Allmogen har den mycket all-

männa sagan att i dessa synas ofta och nattetid ljus brinna. Det förmäles, att en

man, som en sådan tid hade sin väg förbi en af kullarna, och såg huru det lyste,

tog upp sin knif, och kastade den, som han tyckte, midt öfver ljuset. Då han mor-

gonen derpå gick för att söka sin knif, fann han den liggande på en hög af silver-

penningar. En j mil härifrån höjer sig ett berg, hvars namn är Lintorpsåsen. All-

mogen tror att en jätte — ägare till mycken boskap — har sitt tillhåll i berget. Han

säges valla sin boskap på närliggande ängar, och emot qvällarna hemlocka den sålunda

:

"Ko syta barna, Venneboga, Blomstra, Löfvelia, Sommerskrid, Guldkrona och Guld-

krans". I Åmålsviken, nära staden, synas under vattenbrynet lemningar efter en sten-

mur, hvilken skall sträcka sig midt öfver viken. Sagan förmäler att en jätte, som

fordom haft sin bostad i de nu mer så kallade Kyrkbergen, då gamla kyrkan derstädes

byggdes, funnit sig oroad af "klock-skramlet", hvarföre han, för att komma öfver Åmåls-

viken, uppfört denna brygga, som bär namnet Rovan.

Hesselskog socken är en mycket gammal bygd. Det finnes näppeligen någon äldre

man på hela Dal, som icke vet omtala den, såsom i ett eller annat hänseende märkelig.

Kyrkan, hvilken, enligt hvad hon ännu utvisar, fordom varit större, säges vara den

äldsta i Dalsland. Sagan lägger hit äfven ett kloster, men om hvars verkliga tillvaro

intet lär kunna med visshet sägas. Om S:ct Niclas källa härstädes går följande helgon-
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saga: Då fordom en munk, vid namn Niclas, efter slutad messa i klostret, ville be-

gifva sig hem, mötte honom några drängar från Högheden, hvilka sökte tvinga honom

att återvända, och för dem ånyo hålla messa; men h vartill Niclas nekade. Då för-

följde honom drängarna, ryckte kappan af honom på kapellänyen^ samt mössan eller

hatten på ett annat gärde, som kallas munkhättan. Slutligen blef han dräpen på- det

ställe, der nu vestra trädgården är. Af munkens blod upprann en källa, som blef

efter honom kallad S:ct Niclas källa. Med denna källas vatten har man ansett sig

kunna bota allahanda sjukdomar, äfvensom man i källan offrat både guld-, silfver- och

kopparmynt. I Kapellängen finnas åtskilliga stenhögar, dem allmogen anser vara upp-

kastade öfver munkar.

Wedbo härad.

Ehuruväl deUa härad till större delen upptages af skogar, fjellar och sjöar, samt

efter all anledning, åtminstone af den närvarande folkstammen, sent blifvit intaget,

förekommer här likväl en och annan fornlemning af märkligare beskaffenhet. I förbi-

gående vill jag anmärka, att många sägner så tydligt påpeka en äldre härstädes

bosatt folkstam, att för mig intet tvifvel är öfrigt, det en sådan verkeligen bebott dessa

trakter. Laxarby och Wårvik socknar äro helt och hållet fjellbygder, med dalar och

mindre tägter. Boskapsskötseln tyckes i större delen af häradet ännu råda.

På den såkallade Kasemoen å Lia ägor norr om Laxarby kyrka, förekomma åt-

skilliga stensättningar , deribland en fylld krets, liknande ett väl lagdt stengolf, af 60

alnars omkrets. Midt i denna finnes en treudd af något större stenar med raka sidor

af 6 alnars längd, och inneslutande tätt hoplagda, mycket små, stenar. I närhetenär

en annan krets af 36 alnars omfång, inneslutande, jemte smärre stenar, tvenne större

resta hallar; och i trakten finnas många vanliga kretsar. På skogen mellan Läbbyn

och Solvik är i en berghäll en liten jättegryta. På en höjdsträckning mellan sist-

nämnde by äro äfven åtskilliga stensättningar, och i Skopberget på Flateby ägor finnes

en hålkning, hvilken allmogen anser föreställa en hästsko.

Trakten kring Laxarby kyrka förtjenar nämnas för sitt storartade utseende. Man

har här borthuggit mycken skog, så att de nakna fjellknölarne framstå i hela deras

storhet. Invid kyrkan är Laxsjön och i densamma utfaller den så kallade Skapån,

hvilken nämnes i en på orten tillförene känd folkvisa, med denna begynnelse:

Gubben stod upp en morgon,

Såg sig ut så vida;

Han skulle sig till Skapa

Med sin maltsäck rida.

Löfsalsberget det hårda.

Jag vore frestad att vidlvftigare orda om folket härstädes. Detta blefve att ned-

skrifva ett loftal, sådant jag kunde förmå. Men måhända är min kännedom otillräck-

lig. Jag inskränker mig derföre till ett uttryck i ämnet af en aktningsvärd man i

Dalsland, till hvars kännedom om folket i norra Dal jag hyser fullkomlig tillit. Han

sade mig att innevånarne i Laxarby i sanning kunna kallas naturens barn i ordets skö-

naste bemärkelse.

Till mindre kända plägseder hör bruket på denna orten, att
JJ
köra middag/'

Någon dag straxt före eller efter Christi Himmelsfärdsdag, sedan Hölingen (vallhjonet.

Westm. Hööln) begifvit sig till skogen med boskapen, bindes hemma en krans af blomster,
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h vilken sättes på den ena stolpen til] någon grind, som hölingen skall genomgå med

boskapen, då han denna dag, mot vanligheten, middagstiden kör hem den. Emedlertid

förskaffar sig hölingen i skogen en ung rönn, och när han middagstiden anländer till

byen med kreaturen, tager han kransen från grindstolpen, och sätter den i toppen af

rönnen, håller denna med båda händerna framför sig, och tågar så framför boskapen

in i byen, der folket är honom till mötes; samt vidare i fähuset, dit både folk och

boskap följa. Sedan nu boskapen trädt i båsen, går hölingen ut genom gaf\ eldörren

och sätter rönnen, tillika med kransen, i Stacken, der den sedermera qvarstår, till

dess stacken körs ut på åkern. Härefter bindes för första gängen det året bjällan,

på bjällekoa,, och boskapen undfägnas med middag af det kosteligaste foder. Bonden

med sina anhöriga äta denna dag middag i ladugården , eller ladugårds-svalen, dock

nu mera icke allestädes. Efter middagen föras kreaturen åter på bete.

Af Ärtemark sockens fomlemningar , som äro ganska få, förtjenar nämnas ett på

den i sjön Lelången varande, mycket höga Grea-holmeiij på Grea ägor norr om kyrkan,

befintligt hällkisterör. Röret, beläget på holmens spets, äger omkring 60 alnars om-

fång. Det har nyligen blifvit af skattsökare hemsökt, hvarvid en hällkista af på flat-

sidorna lagda hallar blottats. Denna säges innehållit åtskilliga saker af flinta och koppar.

I holmens sluttningar synas låga, afbrutna mursträckor. Närmare Grea, på höjden emellan

sjöarne Lelången och Ärtingen, förekommer en ättehög, som derföre förtjenar nämnas,

att man ifrån dess höjd äger en fullkomlig Nordalsk utsigt. Ä det näs, hvarå kyrkan

står, är en myckenhet vanliga stensättningar , såsom Treuddar och kretsar — många

så sjunkna i jorden, att endast delar af dem äro synliga. Norra delen af socknen,

äfvensom Nössemark och Torrskog eller Torskog, saknar minnesmärken. Sådant är ock

förhållandet med norra delarna af Håbol och Ed socknar. Men jag bör anmärka att

jag härvid stöder mig endast på förfarne mäns yttranden, livarken tid eller tillgångar

tilläto en närmare undersökning af sistnämnde vida trakter. Vid Wängne i först-

nämnde (Håbol) socken förekommer en ytterst illa skadad hällkista, och icke långt der-

ifrån, på den så kallade Slotts-kollen (eg. Siottskullen , men enligt talesättet i orten.

Slottsberget) — en hög fjellklippa vid sjön Grann eller Gran, är en borg. Denna

har varit alldeles omfluten af vatten. Murarna äga på få ställen lodrät höjd, men

klippan har sådan på flere ställen ända till 20 alnar, som jag tyckte, och denna utgör

således den hufvudsakliga befästningen. Vid Klefmarken i Ed socken ses den så kal-

lade Byrgilsgrafj bestående af en mängd hallar, och några uppresta stenar. Yid^ Ed

kyrka finnas många grafkullar och stensättningar , deribland en ättehög, Ringshög kallad.

Rölanda och Gesäter socknar ligga söderut härifrån. Vid Gillanda i Rölanda socken

finnas, bland några resliga ättehögar samt stensättningar, en bautasten af öfver 3 al-

nars höjd, äfvensom en domkrets och en skeppshög — den enda jag sett i Dalsland.

Söder om denna steniga höjd, i Gesäter socken, på hvilken kyrkan är belägen, och

från hvilken man har en vidsträckt utsigt, särdeles vesterut åt den fjellkedja, som.

sträcker sig emellan Dalsland och norra delen af Bohuslän, finnas i en flock åtskilliga

ättekullar, hvilka uppgifvas stå i förbindelse med ett forntida slag härstädes.

Öds köle och Bäcke socknar upptagas till större delen af den förut nämnda Öd-

sköidsmo. På de upphöjda delarna af denna ses åtskilliga stora ättehögar, såsom Wad-

stenehögen på Wång-ägor, llångeslenshögenj samt Svisserhögeti. Vid alla dessa och

dylika minnesmärken härstädes äro mer eller mindre märkliga sägner fästade. På den

så kallade Skottekollen, äfvensom å Skurfåsen äro väldiga rör, och förmäler sägnen, att



i forna dagar här förefallit ett slag. Vid Hafdeberget på Skarve ägor äro i den sä

kallade Bredmossen gamla "pråmar" funne. Norr ut i Ödskolds socken, vid sjön Iväg,

finnas på en sand höjd några ättehögar och bautastenar — de flesta af de sistnämnde

störtade. I en af högarna, som år 1842 upptogs, fanns ett smycke af guld. Vid min

dervaro uppgafs att smycket nyligen blifvit försåldt till en kringstrykande gesäll.

Nästan midt på moen är en domkrets. En annan sådan, om hvilken man mycket be-

rättade, fick jag icke tillfälle att se. Från Mora upp till kyrkan i Steneby socken,

som ligger norr ut härifrån, förekomma grafkullar och stensättningar i största mängd.

Jag anmärker bland dem en vid Steneby fattigstuga, hvilken Uifvelsulan varit Tings-

hög — om den bör kallas hög, ty egentligen är den endast en upphöjd rund plan, af

80 stegs omkrets och 14- alns höjd, samt omgifven af ett 5 qvaiters bredt dike. 1.

närheten äro mångfaldiga andra stensättningar, samt en liten jättegryta.

I angränsande Tisselskog socken på Högsbyns ägor äro på bergen vid sjön Rog-

varpen några hällristningar, af h vilka tvenne blifvit af många omtalade. En tredje,

som finnes på en häll, midt under ett äldre uthus, var, före mitt besök, icke ens af

byfolket känd. För öfrigt finnas på bergen kring sjön, äfven som på det så kallade

Brude- eller Brusefjellet åtskilliga rör, af hvilka ett, som ligger i närheten af Högsbyn,

sliges vara lemningar efter ett slott. Jag kan dock icke biträda denna saga. Andra

sägas vara uppkastade öfver brudskaror, som ihjälslagit h varandra.

Walbo hurad.

Detta härad synes, att dömma af de temligen talrika minnesmärken , som här före-

komma , varit tidigt bebodt. Jag tviflar icke att i fordna tider några af häradets många

vattendrag stått i förbindelse med hafsvikarna vid Qvistrum och Uddevalla i Bohuslän.

Mängden af här anträffade fynd, ofta af erkänd utländsk tillverkning — synes äfven

utvisa, att landet varit föremål för talrika vikingabesök. Norra delen af häradet , inne-

fattande Roggiärd, Lerdal, Jerbo och Rennelanda socknar, äro i antiqvariskt hänseende

minst märkliga. Här förekomma likväl hällkistor i mängd. Den märkvärdigaste och

tillika bäst bibehållna af dem ses på Hogerud ägor i Roggiärd socken, vid den stora

Onamosse och Vassebäcken. Kistan, som är 6| fot lång och 8 fot bred, äger ännu i

behåll tvenne täckstenar samt synes icke blifvit till sitt inre undersökt; men den om-

gifvande kullen är nyligen till större del bortförd. Mig synas de på kistans sidohallar

varande runda holkningar, i hvilka troligen stänger af träd eller jern j som sträckt sil

t\ärt öfver kistan under takhallarna, förtjena serdeles uppmärksamhet. Efter allt ut-

seende torde man med dem velat förekomma hallarnas remnande och instörtande. Åt-

skilliga sägner äro vid minnesmärket fästade. Hällekistor förekomma dessutom vid

Buane (Bodane), i skogen, samt vid Heslätta (Härslöt) Kasur i Ringlanda. Vid Rogerad

kyrka äro de så kallade Drottninghögarna — de största i Dalsland.

Järbo är .en liten socken, hvars östra del upptages af fjäll och mossar. Vid kyrkan

är en större ättehög, Järbo kolla kallad, och vid byn Torp, söderut, förekomma 25

grafkullar och en illa tilltygad hällkista. I Högsäter socken, söderut härifrån, äro

grafvarna ganska talrika. Mångfaldiga fynd äro här anträffade. De af ädlare metaller

afskafvas gemenligen, och skofvorna förvaras för att begagnas såsom bot, då kreatur

insjuknat. På den största af Högsäter sockens ättehögar, hvilken likväl synes vara

belägen på en naturlig höjd, är klockstapeln.
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Jag tror mig icke fela, om jag påstår ätten egen folkstam bebor åtminstone Walbo

härads norra del. Här ses mörka, breda och mycket grofva ansigten, med bruna, små

och runda, samt nära intill hvarandra sittande ögon. Uppenbart skiljer sig folket åt-

minstone från det i Dalslands östra Härader. Allmogen härstädes är kall och trög,

men uppblossar snart till en hetta, som gemenligen finner uttryck i råheter. Folket

är ock af grannarna särdeles illa kändt.

Färjelanda socken, som ligger söderut härifrån, intager häradets hela bredd från

öster till vester. Till Färgelanda hör Ödeborg Annexförsamling. Dessa socknar äfven-

som det öfriga af häradet i söder kan anses såsom en fjellbyggd. Dock hafva bergen

bär ingen bestämd sträckning. De två nämnde socknarna hafva det i Dalsland egna

med sig, att åkerbruk och boskapsskötseln der stå i den bästa jemnvigt. Ännu för

40—50 år sedan var skogen här rådande, och hvad vi tillförene yttrat om åkerbruket

i Dalsland, eller att det var i ett slags förakt, eller åtminstone ansågs vådligt att ut-

vidga, kan fullkomligen lämpas på denna trakt. Nu deremot idkas både boskapsskötsel

och åkerbruk, så att en jemn välmåga deraf uppkommer. Båda delarna lemna nu be-

tydlig afkastning, äfven till afsättning i städerna Wenersborg, Uddevalla och Fredriks-

hall. Nedra delen af Ödeborg socken, emot Elnesjön, kallas Råbygden. De mig be-

kanta minnesmärken i dessa socknar äro följande.

På utmarken till Hiliingsäter står inom en krets af 24 fots tvärdrag en smal sten

af 7 alnars höjd, kallad Själasien. På samma hemmansägor äro 3 bautastenar upp-

resta-i en halfkrets nära invid en stupande berghäll. På utmarken till Horntveten äro

2:ne bautastenar, äfvensom en vid Skriketorp, med en kullersten vid dess fot. På en

höjd vid byn Rån hafva 4 stenar varit reste, af hvilka 2 ännu äro stående. Yid

Wrine är likaledes en bautasten. För omkring 20 år sedan skall vid norra Bondene

funnits en mycket stor, tunn stenhail, som hvilat på 4 resta stenar. På Baggetorp

ägor å en höjd, hvilken på tre sidor omgifves af täcka dalar, ligger en tunn hall af

5{ alnars längd, 3j alnars bredd* och 4- alns tjocklek. Omkring hallen är en krets af

11 stenar. Detta sköna minnesmärke, som före mitt besök i orten var i fullkomligt

förfall, så att midtstenen var till större delen betäckt med jord, samt blott 2 af krets-

stenarna ännu stodo upprätta, har sedermera bl i fvi t försatt i sitt ursprungliga skick.

Kretsstenarna äro 1—24- alnar höga. Det är omöjligt att ens gissa till minnesmärkets

forntida bestämmelse, då midtstenens ursprungliga ställning icke mer kan bestämmas.

Vid Skriketorp är en skadad hällkista Ättehögar och grafkullar finnas i socknen till

ett otroligt antal; och äro här tid efter annan margfaldiga fynd träffade. I en Ättehög

på Färslanda prestgårds ägor, fanns förlidet år en temmeligen stor, mångsidig granat.

Den tyckes vara bruten ur en infattning vid ena ändan. I en lerurna , vackert refflad,

uppgrafven ur en ättehög vid Arbol, fanns, jemte aska och ben, en ovanligt stor flint-

knif. Yid Näsböle är funnen en urna af telgslen med lock. På samma ägor fanns ett

verktyg af flinta, fullkomligt liknande ett huggjern. Jag får nämna att jag under mitt

vistande i Dalsland öfverkom 3 sådana. Flintredskap äro i öfrigt temligen allmänna i

denna trakt af landet, äfvensom redskap af annan sten. Slutligen hafva här träffats

åtskilliga smycken af guld, silfver och kopparblandning. Af sistnämnde metall öfver-

kom jag här ett vackert Ämne-smycke (Diadem).

Äfven i angränsande Ödeborgs socken skönjas många minnen. På Hofslensmoen —
en sandhöjd å Hofstensbyns ägor — är en fornlcmning som förljenar största uppmärk-

samhet. Huru den i sitt ursprungliga skick varit beskaffad, är ty värr omöjligt att



säga. Nu ses der, bland ättehögar, som nästan omgifva höjden, tvennc resta kullar,

af hvilka den ena är 7 alnar hög, samt flisbildad. Vid en festlighet, som allmogen,

efter urgammalt bruk, härstädes nyligen förehade, var denna sköna hall i fara att

sprängas genom en invid densamma upptänd stockeld, hvilken dock genom en bondes

försorg blef i hast släckt. Den andra stenhälln är lägre. De synas pä ganska längt

afstånd, ty höjden har ett fritt läge. Nästan midt på höjden är ock en krets of 9

ovanligt stora klumpstenar. Betydelsen af minnesmärkena på Hofstensmoen behöfver

jag icke förklara. På Borråseberget, omgifvet af sänka flyn, samt på en sida af en

mindre sjö, finnas lemningar efter en borg. Murarna, icke i något afseende betydliga

,

upptaga endast bergets tillgängliga delar. Här förekomma i mängd jernhaltiga samman-

gyttringar, hvilka, upplösta af regn, medfölja det från berget nedflytande vattnet, som

deraf får utseende af blod. Sägnerna, så väl de, som äro fästade vid minnesmärkena

på Hofstensmoen, som de hvilka angå denna borg, finnas i den samling af sägner i

Dalsland, som jag bifogar. Vid KJäppe i Ödeborg socken är på stranden af den för-

tjusande och i folkets sägner och sagor väl kända Elnessjön, ett större rör, kalladt

jättegraf. I ett berg i närheten sägas jätten och hans qvinna bott. En på dem syf-

tande sägen anser jag ganska märklig: "De första, som odlade vid Kläppe, voro en

dag ute och grofvo, då kom jättesan fram ur berget till dem, lade dem alla i en skopa,

samt bar dem in i berget till jätten. Denne sade: "kast ut dem! de ä de, som ska

förstöra oss."

I Torp och norra Ryr socknar, båda uppfyllda af fjellar, måsar och sjöar, har

jag icke kunnat få anvisning på eller upptäcka ett enda minnesmärke, då jag undan-

tager vålarna på bergen, samt här och der några förskansningar , hvilka förskrifva sig

från Carl XII:s tid. Jag anser likväl några af dem vara äldre.

&vensha Wollwisor.

1.

Westmanland. — Nedanstående folkvisa hvars melodi, med sitt stilla
,
dystra behag,

lärer intaga hvarje, för Svensk fornmusik öppet sinne, är benäget meddelad af Dem.

Rosa Wretman.
i

i.

Så rider jag mig öfver tolfmilan skog,

Me'n de andra så söteligen sofvo;

Trallalera, Trallalera,

Me'n de andra så söteligen sofvo.

2.

Så rider jag mig litet längre fram;

Der fick jag höra klockorna de ringa;

Trallalera, Trallalera,

Der fick jag höra klockorna de ringa.
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3.

''God dag, god dag mina ringaremän!

"För hvem ringen J denna ringning:"

m. m.

4.

"Vi ringa alltför en ungersvens mö,

"Som skall uti jorden att sofva."

5. •

Så rider jag mig litet Jängre fram;

Der stodo de gräfvare och grofvo.

6.

"God dag, god dag mina gräfvare-män

!

"För hvem gräfven J denna grafven ?"

7.

"Vi gräfva den för en ungersvens mö,

"Som skall uti jorden att hvila."

8.

Så rider jag mig till min svärfaders gård,

Som förr har varit rosende roder.

9.

Först frågar jag efter kärestan min,

Och sen efter svärfar och svärmor.

10.

Så kommer jag mig litet längre in;

Der stodo två, henne och svepte.

11.

Jag krusar och kammar mitt fagergula hår,

Och ville följa henne till grafven.

12.

Och fröknar och jungfrur de togo i en ring,

De sad' jag skull' få välja ut en annan.

13.

En sådan en flicka, såsom hon var,

Finns ej i sju konungariken.

Trallalera, trallalera;

Finns ej i sju konungariken.
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Utg. innehar en uppteckning af visan från Jemtland, som börjar sålunda:

Det var så sent om en lördagsqväll,

Då hörde jag kyrkklockorna, de ringa;

Klingeli klang, och klingeli klang.

Då hörde jag kyrkklockorna de ringa.

Melodien till denna uppteckning öfverensstämmer i det närmaste med den anförda.

2.

Hesselskogs Socken i Dalsland. Hittills är af denna, i sitt slag nog märkliga,

visa blott en afvikande uppteckning utan melodi, från slutet af 1600 talet, meddelad

i Skriften Runa.

1.

Och Fogden red åt tinget, .och skulle lega piga,

Som var berömd att vara både snäll och rasker.

Hurrom hej, raketa katter, skogar och mark,

Snäller och god, efter med välling och gotter i.

2.

Pigan gick på ängen och slog och det var nära linna,

Och femton unga drängar de orka' inte' binna.

3.

"Och hörer du min piga, vill du hos mig tjena?

"Jag vill ge den största lön, som någon kan begära."

Runa. Antikvarisk Tidskrift. Årgången 7845. 3
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"Jag vill ha' en bolster blå, allt med tranafjeder,

'Mag vill hafva fallen på utaf sju hvita räfvar."

5.

"Och jag vill ha' en rufva bröd, för hvar en gång de baka;

"Och jag vill ha en mark smör, på hvar och en brödkaka.'

"Jag vill ha' en oxe, den skall vara brunbrokete,

"Det ena hornet skall vara rätt, det andra skall vara krokete.

7.

"Jag vill ha' en skära, med femton guidringar på skaftet;

"Dess fortare skall jag skära, när Fogden rider åt tinget."

8.

Fogden rider bort igen, han korsa i hvar gata,

"Dön ger jag en sådan piga! både lön och mata.'

Hurromhej, raketa katter, skogar och mark,

Snäller och god, efter med välling och gotter i.
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3.

Södra Dalsland. Torde varit, eller ännu någonstadc> vara, en '"Lekvisa.'* \>

helt och hållet "dramatisk.''

t.

Nu kommer den första friaren, min moder. Lelielej-

Nu kommer den första friaren, min moder.
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2.

Hur mycket har han, min dotter? LeJieJcj.

Hur mycket har han, min dotter?

3.

Fyra hundra daler, min moder. m. m.

Fyra hundra m. m.

4.

Bed honom gå sin väg, min dotter.

Bed honom m. m.

5.

Nu kommer den andra friaren, min moder.

Nu kommer m. m.

6.

Hur mycket har han, min dotter?

Hur mycket, m. m.

7.

Femhundra daler, min moder.

Femhundra daier, m. m.

8.

Bed honom gå sin väg, min dotter.

Bed honom m. m.

9.

Nu kommer den tredje friaren, min moder.

Nu kommer, m. m.

10.

Hur mycket har han, min dotter?

Hur mycket, m. m.

11.

Ett uppriktigt lijerta, min moder.

Ett uppriktigt m. m.

12.

Bed honom stiga in, min dotter.

Bed honom, m. m.

13.

Hvar skall han sitta, min moder?

Hvar skall, m. m.

åP i
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14.

På hyendet blå
7

vid dig, min dotter.

På hyendet, m. ra.

15.

Hvad skall han äta, min moder?

Hvad skall, m. m.

16.

Sno steken på spettet, min dotter.

Sno steken, m. m.

17.

Hvad skall han dricka, min moder?

Hvad skall, m. m.

18.

Tag in mjöd och vin, min dotter.

Tag in, m. m.

19.

Hvar skall han ligga, min moder?

Hvar skall, m. m.

20.

På bolstrarna blå, min dotter. Lelielej.

På bolstrarna blå, min dotter.

\
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4.

Orsa Socken af Skattungbyn af Österdalarna. — En tillförene allmängjord upp-

teckning af visan har befunnits vara till språket mindre riktig. Nedanstående är gjord

i Skattungbyn af Säve, Melodien deremot är densamma, som Utg. tillförene allmän-

gjort.

Kristallen dänn fina,

Summ solä månd' stjina,

Summ stärnurna blanka x
) i stjin;

Ig uet 2
) av en'

3

)
flicka,

Rätt ärlig åg kärlig,

Ajt i issu'-jan
4
) bim 5

).

Ack umm ui kum til älskogs, Blåmma!

Umm du uäri uännen männ !

fl

)

Äg allrakärästan maj! 7

)

Färr räda, räda rosur, färrdjillande gullskrin.

4—J l
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) Adjectiv. 2) raär jt att v fram for vocal uttalas som U eller närmast som Engelskt U, h vårföre jag

skrifver uet, som uttalas i e/t stafvelse. 3
) Borde varit ena. 4

) = denna-här. 5
) Dat. eller abl

6) Masc. ') Fem.
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djii lan - de gull - skrin.
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X—C.

5.

Westmaniand och Dalarna.

i.

Jag tror jag får börja

Öfverge, att sörja,

Fast hela verlden står mig emot;

Fastän en flicka

Gjorde min olycka,

Derför är jag vid godt mod.

Fägringen, den du bär på din kropp,

Den lifvar hela kärleken opp;

Ögonen dina,

Täcka och fina,

Fötterna gå i dans.

Jag tror jag får börja

Öfverge, att sörja,

Flickan hon blifver munter och snäll;

Fin, som en blomma,

Vill hon till mig komma;

Flickan väntar uppå mig.

Hjertunge lilla! här har du mej,

Aldrig i verlden sviker jag dej;

Inte ska' du gråta,

Vi ska' bli så såta;

Lägg du din hand i min!
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6.

Upptecknad i Norrberke socken af Dalarna. Visan tillhör likväl hela gränstrakten

mellan Vvestmanland och Dalarna, samt talar det der gängse folkspråket. — Rörande

dess ålder kunna vi endast upplysa, att en gumma i Norrberke, som är öfver 00 år

gammal, förmäler, att hon i sin barndom hört visan sjungas af en då ungefär lika

gammal gubbe, som sagt, att visan redan i hans barndom varit mycket allmän.

i.

Det var en fattig bonde,

Söm had' en liten gris;

De källa hönöm kolorigris.

2.

Den grisen had' e' hufvä,

Var lagom te' e' stuga.

3.

Den grisen had' en kropp,

Söm syntes öfver körketöpp.



Den grisen var så stor å' stärk,

Han trampa' stia ner i märk.

5.

Den grisen geck på berre blå,

Der syntes ätter hvar-eviga tå.

6.

Den grisen geck på berre,

Han syntes öfver Sverre.

7.

Så kom dä en Ryttare riandes

Då kom den grisen skriandes.

8.

Då drog han opp sitt rostuga svärd,

A* stack den grisen så ihjel.

9.

Bion rann, bion rann;

Femton ämbar å en spann.

10.

A kötte sätta dom ner i tinur å' kar,

Ändå var ä' mer utaf grisen qvär.

Det var en fat -tig bon --de, en bon --de, som bad' en li - te

kal - la bo-nom ko lo -ri- gris, ko - - lo - -ri - gris.
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7.

JJ
'öambel-gossarnes visa i Elfdalen/

J — Utgifvaren besitter icke nog säker känne-

dom om Dalspråket, för att kunna ansvara för stafningens fulla enlighet med uttalet.

Fåm vir inf gift' wos uppi Asum,

Fåm vir föll awt i Väsa.

Wir fåm föll :,: några gambel-kullor , vir åg,

Fast vir ärom :,: några gambel-gossar, vir åg.

Folklekar. '

(Norra Dalsland). ^ >
%

1.

De deltagande ställa sig i tvenne rader mot hvarandra. De lekande i hvarje rad

(den ena raden utgöres af gossar och den andra af flickor) hålla hvarandra i händerna.

Den främste i karlraden begynner leken sålunda, att han, efterföljd af de öfrige gos-

sarne, vandrar några hvarf kring golfvet framför den stillastående raden af flickor,

sjungande:

1.

Före går jag med ungkarlar mina;

Efter kommer du med jungfrurna dina.

Lyster eder dansa, kära vänner våra!

Aldra bäst vi dansa, så helsa vi god' dagen.

Härefter intaga gossarna deras förra plats framför flickorna, sedan de bugat sig

för dem o. s. v., efter innehållet af hvarje vers.

Flickorna svara, under det de, anförda af den främsta, sa väl vid slutet af näst-

följande, som vid de öfriga verserna, hvilka de sjunga, göra samma rörelser, som gos-

sarna :

2.

Före gick du med ungkarlar dina;

Efter kommer jag med jungfrurna mina.

Xyster eder dansa, kära vänner våra!

Aldra bäst vi dansa, så helsa vi god' dagen.

3.

Gossarne.' Före går jag med ungkarlar mina;

Efter kommer du med jungfrurna dina.

Lyster eder dansa, kära vänner våra!

Aldra bäst vi dansa, så famnta' vi hvarandra :,:

Runa. Auliqvarisk Tidskrift. Argängen 7845. 4



4.

Flickorne: Före gick du med ungkarlar dina;

Efter kommer jag. med jungfrurna mina.

Lyster eder dansa, kära vänner våra!

Aldra bäst vi dansa, så famnta' vi hvarandra

5.

Gossarne: Före går jag med ungkarlar mina;

Efter kommer du med jungfrurna dina.

Lyster eder dansa, kära vänner våra!

Aldra bäst vi dansa, så kyssa vi hvarandra:

6.

Flickorne: Före gick du med ungkarlar dina;

Efter kommer jag med jungfrurna mina.

Lyster eder dansa, käre vänner våra!

Aldra bäst vi dansa, så kyssa vi hvarandra

7.

Gossarne: Före går jag med ungkarlar mina;

Efter kommer du med jungfrurna dina.

Lyster eder dansa, kära vänner våra!

Aldra bäst vi dansa, lösa vi på skospännena :,:

8.

Flickorne: Före gick du med ungkarlar dina;

Efter kommer jag med jungfrurna mina.

Lyster eder dansa, kära vänner våra!

Aldra bäst vi dansa, löser vi på skospännena :,.
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Gossarna ställa sig härefter så, att den främste bland dem kommer midt emot

den nedersta i flickraden, hvilken flicka han uppbjuder. — Hållande hvarandra i hän-

derna, och, utan att lemna sin plats, hoppa nu de två mot hvarandra under sång:

9.

I Skåne har jag varit,

Der har jag lärt att plocka,

Plocka rosor och liljor blå.

Så ska' vi låta (sjunga) i allan dag,

För rosor och violer.

När sången slutat, lemna de två hvarandra, och gossen uppbjuder den närmast

henne stående flickan, samt den andra gossen i ordningen på karlraden den först-

nämnda flickan; och förfares så, par efter par, allt under ofvanstående sång. På detta

sätt förflyttar sig karlraden småningom uppföre, så att, då den sista bland dem dan-

sat med den främsta bland flickorna, leken slutas.

1
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Skå-ne Lar jag va -rit, der har jag lärt att ploc-ka, ploc-ka de ro-sor och lil-jor blå,
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3.

GymburLa iken .

(Gottland. Upptecknad 1844 af Carl Säve. Leken tillhör äfven norra Dalsland,

der den kallas: Fria på narriy dock med flere skiljaktigheter. — Anmärkningsvärdt

är, att en Vallvisa i Dalarna har några ställen ur denna lek).

En äldre qvinna, som för tillfället betraktas som moder till flickorna [gymbrar =
tackor), sjunger, sedan gossarna utgått i ett annat rum:

Haddi ja mi än fulltrogen ven,

Sum kundi födä a gymbur för mi

Um vinturen till summaren igen;

U gimbrar har ja,
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Badi storä u sraa,

Män ingen har ja,

Sum grasi kan ,sla

Um summaren till

Hon öppnar dörren och sjunger ut till gossarna:

Kumb in, kumb in!

Kär' sunen min!

Ain fästemö ja givur!

Alla gossarna svara, hvar för sig på en gång:

Ja takkur, takkur, modur mäin!

För gåvu J mi givur!

Hon återtager:

Ja kan inti annä svara,

Än um dä, sum gutt kan varä:

Ha jär sum a silkesros,

Ha jär go ti syvä hos,
,

Ha jär sum a silkesvippä,

Ha jär go i sängi hittä.

Derpå vänder hon sig till en viss af gossarna (som dervid stiger in och friar med

en bockning till en af flickorna) med dessa ord:

Jag kallar dig in,

(Lars Larsson Grädda!)

Är ej den flicka, för hvilken han bockar sig, den som redan efter föregången

uppgörning mellan flickorna, är utsedd till hans maka i leken, så drifves han genast

ut af dem, med slag af näsdukarna (i hvilkas hörn en liten sten är inknuten), och

får försöka sin lycka om igen. — Hustrun upprepar nu sången igen för hvar och en

gosse, tills alla äro inkallade och träffat den rätta flickan.
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3.

(Enligt hvad hittills bekant är, endast bruklig i Dalsland. Kallas der Herr Bol-

lerman. N:o 27, hos Arwidsson, Åldermansleken kan väl anses såsom en mycket ny

förvrängning af denna lek).
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Flickorna bilda en ring och dansa. "Herr Bollerman" sitter på en stol inom rin-

gen, och en annan, föreställande hans dräng, bredvid, företeende åtbörder i enlighet

med sangens innehåll. De dansande sjunga:

• 1. {

På stolen sitter Herr Bollerman,

På stolen sitter Herr Bollerman sjelf;

För honom var lofvad en jungfru.

2.

På håret krusar Herr Bollerman

,

På håret krusar Herr Bollermans dräng.

På halsduken knyter Herr Bollerman,

På halsduken knyter Herr Bollermans dräng.

På västen knäpper Herr Bollerman,

På västen knäpper Herr Bollermans dräng.

5.

På stöflorna drager Herr Bollerman,

På stöflorna drager Herr Bollermans drän».

6.

På stolen ståndar Herr Bollerman, (ställer sig upp.)

På stolen ståndar Herr Bollerman sjelf.

7.

Han skådar en, han skådar de två,

Han skådar den likaste i dansen månd' gå;

Tag fort, annars får du ingen!

Vid sista versens slut springer Herr Bollerman af stolen och söker fasttaga någon

af flickorna; men för att försvåra detta, dansa nu flickorna mycket fort. Då han

sluteligen bemägtigat sig en ur ringen, dansar han omkring med henne, hvarefter båda

aflägsna sig från leken. Nu sätter sig den föreställde drängen på stolen , och blifver

Herr Bollerman; äfvensom en annan gosse inkallas i ringen, för att öfvertaga dränga-

kallet. Härmed fortfares, till dess alla gossarna på samma sätt fått sig makar, da

panter affordras.

pip*—

—

2 p ^—S ^ iZ->

«3 *
1

rå

— #

—

—#

i

sto

r
- len sit- ter Herr

-o-

—o • •

—

r
Bol - - lerraan på , På

-B- -*

- • H
r i - 4

sto - - len sit - ter Herr

EfEtE marw=rjfff-rf^l



— 31

:*z:
1=1;:

I

Bol - - ler-man sjelf ; För ho-nom var lof - vad en jung L.
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4.

Etter de lekar, der de deltagande mot slutet utgöra par, och tillika .skola Iemna

panter, lekes, i större delen af Dalsland, denna och följande tvenne lekar).

De lekande sitta parvis. Tvenne af sällskapet gå och upptaga panterna, änder

det de för hvarje par sjunga eller tala.

1.

Det kom ett par gångande, lekande,

Herr Dore.

De leka så vackert för (Jon) och hans unga brud;

Herr Dore och fru Martha.

2.

Vi ge den leken ett öde,

Herr Dore.

Så skall vi framföre

Herr Dore och fru Martha.

3.

J ge'n väl oss en halfver mark,

Herr Dore!

För vi äro komne från Tiggaremark

Herr Dore och fru Märtha.

(Panten lemnas).

4.

Stor tack, stor tack skall J nu ha',

Herr Dore

!

För all den gåfva, J mig gaf,

Herr Dore och fru Märtha.

5.

En annan gång jag kommer igen,

Herr Dore

,

Skall femton vaggor ha' sin gång,

Herr Dore och fru Märtha.
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5.

(Dalsland. Om denna lek, se hvad om N:o 4 är sagdt).

Jag gick mig ut i veckan, i veckan,

Fick jag se min dotter sitta, och sitta,

Sitta hos mannen den väne;

Hon sitter sidt,

Hon spinner hvitt;

Och silke drar hon hem till sitt.

Så väl kan hon silket nysta,

Som du kan henne kyssa.

Hvilket han nu antingen skall efterkomma, eller ock ge pant.

6.

(Dalsland. Af samma slag, som föregående).

1.

Jag gaf min dotter hemmagift:

Linne, lakan och sänge-klä'r,

Kistor och skrin, rödan guldband,

Kopparkittel och bryggepann',

Och hundra daler i pengar.

(Panten lemnas).

2.

Det var en dugtig måg jag fick!

Han har, han får,

Han skulP ha' min dotter i år.

(Eller):

3.

Det var en dålig måg jag fick,

Intet har'n, intet får'n,

Ja skall ta min dotter i-frå'n.

7.

(Nerike och Dalsland. — OtVifvelagtigt en af de mest intagande Svenska folklekar).

Ringdans. En flicka sitter på en stol inom ringen. Hon har ett kläde i handen,

och hon sörjer. De dansande sjunga:

1.
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Jungfrun hon sitter i gräset det gröna,

Suckar och sörjer sin hjertelig kära.

2.

Jungfrun står upp och ser sig omsider,

Får hon se kärestan uti »rön lider.

Vid dessa ord står jungfrun upp af stolen och sjunger, vändande sig till en gosse *
ff\i c-

i ringen

Räck mig din hand, min hjertelig kära!

Dig vill jag gifva min tro och min ära.

4.

Gossen.- Gud signe dig, så vackert du qväder!

Du skall få krona och krans och brudkläder.

De två dansa inom ringen.

Stilla.
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Foikdunsar.

1.

Kulldansen,

(Uppteckningen är från Leksand i Dalarne).

Sällskapet bildar par. Alla paren sluta sig i en stor ring, och dansa så, under

det att första vändningen (reprisen) sjunges. Vid dess slut "släpper ringen." Hvarje

gosse vänder sig mot sin flicka, och under det att nu andra vändningen sjunges, hoppa

de två i hvarje par (gosse och flicka) jemnfota mot hvarandra, till dess ordet hej sjun-

ges, då alla klappa händerna och svänga omkring på klackarna. När härefter första

vändningen omsjunges, tager man åter i ring, dock först sedan gossen tagit ett steg

till venster och flickan ett till höger, så att den förre får en annan kulla och den

sednare en annan gosse. Dansen fortsättes, till dess alla komma till sina första

rum igen.

Runa. Antikvarisk Tidskrift. Argungen 7845. 5
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A bäll inf du, så bäll föll ja,

Så bäll jä svinka *) mä köllo;

Kolla, kolla, kolla, kölla, kölla, kolla :,;

Hej/ svinka mä' köllo.

\
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köl-la, köl-la, köl-la, köl-la, köl-la, köl-la, köl-la, köl-la, köl-la, köl
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köl-la, köl-la, Ä«/7 svin-ka mä' köl-I

I gränstrakterna mellan Westmanland och Dalarna, der dansen äfven är gängse,

har den följande melodi:

-JÄ

Vill inf du, så villfollja, Och vi ska' dan sa mä' kul - - lo;
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KroJcdansen,

(Känd på åtskilliga orter i landet, men under många förändringar, hvilka van-

ligen mest framstå i dansens sednare del).

Sällskapet sitter på stolar, utan ordning. Under det att första vändningen spelas

eller sjunges, framdansar en till någon i laget, för hvilken han (hon), under andra

vändningens två första takter, tvenne gånger bugar sig (niger). Under det följande af

vändningen framdansar han (hon) till en annan och förfar på samma sätt. Härmed

fortfares sålunda till dess hela samlingen blifvit uppbjuden, samt ställd i en rad, som

nu först fattar hvarandras händer. Spelandet eller sången fortfar, och raden invecklar

och utvecklar sig medelst margfalldiga rörelser, som bestämmas af de två ledare, hvilka

befinna sig på radens båda ändar.
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iVi/ st dansen.

(Känd i Westmanland, Dalarna o. s. v.).

Sällskapet, som är indeladt i par, bildar en stor enkel ring, hvilken rör sig i

dans, under det att melodiens första vändning (repris) spelas). Nu vrida sig, vid an-
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dra sändningens början, de två i hvarje par emot hvarandra, och, i enlighet med me-

lodiens takt, pekar med ett finger å båda händerna, hvar och en i paren, först på

sin make och sedan på sig sjelf, hvarefter, under vändningens sista takter, hvar och

en hastigt svänger sig omkring. Till dansens fortsättande tager man derefter åter

i ring.
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4.

(Södra och medlersta Dalsland).

De dansande utgöra fyra par. Hvarje par intager hvar sitt af rummets hörn.

Två af de hvarannan motstående paren, det vill säga de, hvilka, i rak sträckning när-

mande sig hvarandra, kunna mötas midt på golfvet, framdansa derefter, tills de å

nyssnämnde ställe sammanstöta, der de båda paren hastigt svänga om i en ringdans.

Paren fortsätta derefter framdansningen till dess de intagit hvarandras platser. De an-

dra två motstående paren, som härvid varit stillastående, fortsätta dansen, på sätt

nämndt är.

Det vackra och mest framstående egna i dansen är den ständigt tillvexande, nä-

stan otroliga, hastighet, hvarmed den utföres.
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5.

Byr il.

(Känd endast i några af de södra socknarna i Dalarna. Melodien har likväl på

sednare tider blifvit mer kringspridd).

Sällskapet bildar par af gosse och flicka, hviika par, hvar för sig, och efter hvar-

andra, under det att melodien en gång uppspelas, samfäldt röra sig, på sätt melo-

diens takt angifver, i en stor ring. Inuti denna ring befinner sig
JJ
Byril/

J
hvilken,

medan de öfriga kringskrida, äfven på sitt sätt hoppar och svänger sig, i enlighet

med melodien.

När melodien en gång är utspelad, "byta paren om," så att flickan i ett före-

gående par tager gossen i ett efterföljande, samt gossen i föregående paret flickan i

samma efterföljande par. — Byril söker härvid, att bryta paren d. v. s., att utur ett

par anamma en flicka; och om detta lyckas honom, blifver en annan gosse i dans-

sällskapet udda. Denne kallas nu Byrilj och måste först fram till spelmannen, att

buga sig för honom, hvarefter han intager den förre Byrils plats inom kretsen, som

åter börjar, efter den ånyo uppstämda melodien, röra sig i dans. Äfven flickor kunna

vara Byrilar. Dessa måste vackert niga för spelmannen, och bryta paren medelst

gosse-grepp.
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O.

Fiskar dansen.

(Bohuslänsk Folkdans. Icke öflig utom Länet. Den skiljer sig ifrån de öfriga här

upptagna dansar, deruti, att största delen af sällskapet blott såsom åskådare deltaga).

Dansen, som afbildar dörjning på is, utföres af tre personer. En af dem före-

faller Fiskare och de andra båda Fiskköpare. Under de vidunderligaste krumsprång

och åtbörder, hvilka skola beteckna, huru han hugger hål på isen, agnar kroken,

rycker på dörjen och drar upp fisken, skrider Fiskaren, under det han tillika slår

armarna och klagar öfver köld m. m. mot en af Fiskköparne, samt frågar honom hvad

slags fisk han åstundar. Då denne besvarat frågan, erhåller han af den dansande Fi-

skaren en kindpust eller så kallad "munfisk;" men kan Fiskköparen undvika slaget,

och i stället gifva Fiskaren ett sådant, måste denne försöka sin lycka emot den tredje

i leken. Träffar åter slaget, måste den, som erhållit det, fram och dansa på sätt

förr nämdt är.
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Stampdansen.

(Allmän, åtminstone i Svea Rike och angränsande Landskap af Norrland och

Gotha Rike).

Laget bildar par af gosse och flicka, (hvarje flicka står till höger om sin gosse;.

Paren sluta enkel ring. Under andra takten stampa de två i hvarje par, som nu äro

vända mot hvarandra, tre gånger mot golfvet, och under vändningens sista takt klappa

de tre gånger med händerna. Under hela andra vändningen omdansa de två i hvarje

par med hvarandra — gossen åt höger och flickan åt venster — samt, under om-

sjungningen af samma vändning, tvärt om. Härefter begifver sig hvarje pars gosse till

närmaste högra parets flicka, som ock är honom till mötes. Denna förflyttning sker i

ett ögonblick, hvarefter dansen ånyo börjar och fortsattes, under det att gossarna

städse förflytta sig åt höger, samt flickorna ät venster, till dess de första paren åter

trallas.

En löga afvikande förändring af denna dans äi den så kallade Pi Obte-dansen.

8.

Sexm a nu dun se n.

Tillhör Håttebygden af Norra Bohuslän. Dansen hör till dem, hvilkas utförande

svårligen kan med ord beskrifvas. Detta är emedlertid utmärkt vackert, ja skönt. —
Vi skola måhända framdeles medelst en och annan teckning söka åskådliggöra egen-

heterna sä väl i denna, som i några andra Svenska Folkdansar.
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9.

Hallingen,

Norra Bohuslän. Melodien är troligen frän Norrige. Utförandet af denna dans

kan lika litet som den föregående och efterföljande med ord åskådliggöras.

| -|_^Lf. _jL_+
p_i ^

.*- «_

1®.

«S pri n g e d u n s c n»

Håttebygden. Man kan säga att Springedansen är Hattens älsklingsdans. Han,

såväl som ock den vackra Håtteflickan , rör sig deri med ett behag och en styrka,

som ovillkorligen förtjusar. — Sitt namn har denna dans troligen deraf, att sedan den

egentliga dansen är utförd, de deltagande, under ledning af en föredansare, göra längre

utflygter, ofta från den ena lekeplatsen till den andra.

Runa. Auticj vavisk Tidskrift. Argungen r845- 6
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11.

Brudedansen,

Norra Bohuslän. — Med denna dans, som motsvaras af Höglorfven i Wingåker,

öppnas Bröllopsdansen, först af brud och prest, samt derefter af brud och brudgum,

hvarefter bruden dansar densamma med hvar och en af laget. — Utförandet är ganska

enkelt. De två dansande göra under det första vändningen spelas, en rund kriny

dansstugan, noga ställande stegen efter melodiens .takt. Vackrast företer sig dansen,

då brud och brudgum sålunda göra sin rund. — Under den andra och raskare vänd-

ningen dansas af de två vanlig slängpolska; dock med steg som äro för Bohusländnin-

gen egna.
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Slängdansar. (Polskor).

I.

J
'Hatte-polska

J
fran norra BohusJän. ("Håttebygden" = Högbygden). De så kal-

lade Håttespelmän äro i hela Bohuslän mycket firade. De utföra sina raska polskor

merändels på fiol, den Håtten kallar Fela (de gamles Fidla). — Benäget meddelad af

Past. A. E. Holmberg.
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2.

Westmanland. — Upptecknad, satt och benäget meddelad af Dem. Rosa Wretman,



3.

Westmanland. — Mycket omtyckt af allmogen, hvarföre man icke sällan får höra

den sjungas till dans.
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5.

Södra Dalarna. — Serdeles under andra vändningen far man icke sällan höra flic-

korna instämma med spelmannen.

rrrrr



Särna Socken af Dalarna. — (Särnafolket är till ytterlighet begifvet på dans, och

rörer sig deri med en eldighet, som påminner om grannskapet med Norige).
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Särna socken i Dalarna. Troligen är denna polska en Norrsk eröfring.
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"Kämpe-stenarna."
Pl. 2.

Så benämnes af alJmogen en skeppssättning, belägen i Skee socken, Vette härad

och Bohuslän. Den är i sitt slag säkert den största i Norden, och står icke efter de

snart sagdt verldsberygtade Engelska och Skottska. Då härtill kommer, att denna

skeppssättning med full visshet kan anses vara den bäst bibehållna i vårt land, hafva

vi, som under sistförflutne sommar varit i tillfälle, att åtskilliga gångor betrakta och

beundra densamma, funnit värdt, att med några ord leda uppmärksamheten derpå *).

I nämnda Skee socken, som är en af de fornminnesrikaste i landet, ligger Säte-

riet Blomsholm, och på dess ägor, å en höjd i gärdet sydost från gården, är ifråga-

varande minnesmärke. Det består för närvarande af 47 resta stenar, hvilka tillsam-

mans, lika vackert som enkelt, afbilda ett jättelikt, i båda ändar spetsigt, skepp af

icke mindre än 70 alnars längd och 15 alnars bredd. Stammarna äro åt norr och sö-

der, och af dem har den södra en mindre, laggd sten bakom sig. Denna stamsten,

som derföre tvifvelsutan betecknar skeppets bakstam, äger en höjd af 7{ alnar. Den

norra stammen eller framstammen, hvilken icke har vid sig någon liggande sten, men

äger för-ut en afrundad sida, är fem och en half alnar hög. Mellan dessa väldiga,

ännu många århundraden trotsande, stamstenar löpa tvenne utåt böjda rader af ste-

nar, bildande styrbords-sida och babords-sida. I den mohn sidostenarna aflägsna sig

från stamstenarna, aftaga de i höjd, så att midskeppsstenarna, hvilka lik\äl i bredd

öfverstiga de närstående, äro blott 1£ aln höga. Af sidostenarna äro å östra sidan

tvenne fallna, samt å vestra sidan en, närmast bakstammen, jemt med marken af-

slagen. Det rum, stensättningen omsluter, äger en, ofvanpå platt, samt en half aln

*) Detta har likväl redan bcrömligen skett genom Hr A. E. Holmberg. Se hans Bohusläns Hist/och
Beskr. D. Il, s. 192 o. f.
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hög sten, med nyare inskrift. Några tecken efter stenrandningar, som förenat sido-

stenarna, förmärkas, isynnerhet vid bakslammen.

Utomkring skeppssättningen, på samma höjd, ligga åtskilliga mer och mindre ska-

dade grafkullar, och bland dem längst i söder, en ättehög af 56 stegs omkrets, samt

i norr en illa skadad skeppshög, en fylld treudd, och vid skeppssättningens vestra

sida, bland der befintliga urgrafna kullar, en låg bautasten. Utmed skeppets östra

sida förmärkas tecken efter en på få alnars afstånd från sidan och i samma riktning

löpande stenrad, och litet längre i norr, mellan den nyss omtalade skeppshögen och

skeppssättningen, ligger en, omkring tre qvarter hög, ofvanpå platt, kiumpsten med

et! par fördjupningar, af hvilka åtminstone den ena fullkomligen liknar de i andra

orter förekommande Elfqvarnar.

Sådant är minnesmärkets utseende. Dess ursprungliga betydelse af en griftvård,

uppförd till minne åt någon utmärkt Viking med dess följe, kan icke dragas i tvifvel.

En på orten mycket allmän sägen förmäler, att midt under hvar och en af skeppssätt-

ningens stenar en kämpe ligger begrafven. En annan sägen lärer underrätta, att en

brudskara (brödraskara , fosterbrödraskara ?) omkommit på detta ställe.

Trakten är, såsom vi ofvan nämnt, ovanligt rik på fornlemningar
,

förnämligast

bautastenar af o\anlig höjd. Ett stycke norr om skeppssättningen, på andra sidan om

den sorlande, af vackra alar beskuggade, å, som drifver Foss qvarnar, ses i en mörk

tallskog ett af "Nordens största Domaresäten". Kretsen, som består af 10 grofva, med

stenrandningar förenade, stenar, äger en ofantelig midtsten, samt icke mindre än 52

.ilnars tvärdrag. — Men vi befatta oss icke nu med dess närmare beskrifvande. Ännu

hvarje år anställas inom den väldiga kretsen lekar och dansar.

Älven detta minnesmärke omgifves af grafhögar, och allmogen berättar, att de äro

tillhåll för troll. Tvenne piltar, som roade sig i en här befintlig gunga, föregifvas blif-

\it intagna i en af högarna. — Den bifogade teckningen af stenskeppet visar det när-

liggande landskapet söder ut. På densamma synes, närmast tallskogen till venster,

det sä kallade Husberget, samt nästan midtpå teckningen, mellan den första och an-

af skeppets närmast stående sidostenar, den så kallade Grönshögen, hvilken vissa

högtidsnätter skall vara härligen belyst. En man, som en juleqväll var stadd i högens

grannskap, yttrade, då han förnam det klara skenet på högen: "hafva de ljus här

också!" men blef kort derpå illa sjuk.

Om den här ofvan omtalade å, hvilken drifver Foss qvarnar, förmäler sägnen:

1 sjön Färingen vid Blomsholm, ur hvilken sjö nämnde å flyter, är en ö, som heter

Färingsön, på hvilken fordom en Berrggubbe bott. — En gosse gick en gång och gättr

vallade) kreatur. Då hände, att han oförmodadt befann sig i en liten stuga, deri satt

en Berggubbe på en med i? gull-joler bandad stubbe. Berggubben sade, att han förut

bott vid Blomsholm, utropande:

"Der var godt i Färingsöns berg att bo,

Va' inte Blomsholms bjelleko".

Tilläggande: "mig hafva de att tacka för elfven vid Foss. Den stack jag ut med

min piggelensa (käpp med doppsko) en söndagsmorgon "före sol". — Sägnen tillägger,

att Berggubben omsider flyttat till ön Koster.

Vi önska, att vederbörande måtte om Skee sockens märkliga fornminnen taga be-

hörig vård.







Mlommor ur en SvensK Örtekrans.

En Svensk "Flora'', som fullt motsvarade detta namn, har långe

utgjort föremålet för mina önskningar. Jag har, efter flere års syssel-

sättning med ämnet, kommit till den lärdomen, att en sådan kan

åstadkommas. Längre har jag icke hunnit; om icke till insigten, att

den bör tillvägabringas.

Närvarande utdrag (det är tillika ett sammandrag) ur mina sam-

lingar om Svenska vexter innefattar, till större delen, några af dem,

vid h vilka allmogen, sedan äldre tider, fastar vidskepliga betydelser;

således en mycket ringa del af de vexter, som kunna i Svenska Blom-

sterkransen inflätas. — Jag anhåller, att utdraget måtte bedömmas

efter mina krafter.

Tredje Flocken.

1. VÅNDE-ROT (Valeriana o f f i c i n a 1 i s).

Stäm-gräs : Ångermanland. (Såsom, enligt allmogens tro, blodstillande).

Vän-ört: Uppland. Man anser namnet Vänderot och alla dermed besläg-

tade vara förvridningar af örtens latinska namn Valeriana.

Velams-rot : Dalarna. — Fl. Dal.

Vendels-rot: Temtland. — Lithner m. fl.

Vändils-rot: Orsa. Fl. Dal.

Vänd-rot: Elfdalen. Fl. Dal.

Vändia-rot , Vänds-rot : Nerike.

Sq vätts-löki ur : Sär na och Idre. Fl. Dal.

Äldre namn:
Ögneört. 1670.

Katteleeka. (Deraf att kattor troddes, serdeles mot oväder, gerna upphälla

sig vid örten).

fVerningzört. 1645.

Venne-root. 1645.

Runa , Anliqvarisk Tidskrift* Argungen 7845
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JVelandzroot.

Lååse-root medh Gallring. 1683.

Namnen Katteleka och Velantlsrot anföras af Wahlenb. såsom nu brukliga.

1 flere Landsorter, såsom i Södertörn, Vestergöthland , Norrland o. s. v. nyttjar

allmogen denna ört mot åkommor hos boskapen, och ännu allmännare är den ansedd

såsom ett medel emot troll och trolldom. Hörom en Svensk folksägen: En Jordbyggare

(underjordisk man) förälskade sig en gång i en flicka, och vann hennes kärlek, ty

hon visste ej annat, än att han var menniska. Men hennes moder, som anade, att

det ej stode rätt till, bad dottren fråga sin friare om han kunde gifva henne något

råd emot en jordbyggare-oxe j som illa medfarit hennes ko. Dottren frågade sin fäst-

man, och fick af honom det svar, att om hon fastbunde vid kon Tivebark och Wendels-

rot; så skulle kon blifva fri från oxen. Men då modren fick veta detta, fastband

hon vid sin dotter dessa örter, och när friaren nästa gång kom, hade han ej makt

att röra henne. Han utropade då:

"Tvi mig, som lärde dig bot

"Med Tivebark och Wendelsrot !"

hvarefter han försvann. (Jemtland).

Äfven mot Elfvor_, som, enligt allmogens tro, eljest icke vilja menniskor något

ondt, men sägas ibland hysa
JJ
afund'

J
till ungt folk, som ämnar gifta sig, begagnas

Wände-roten; och förvarar för detta ändamål brudgummen på bröllopsdagen några

blad af vexten i sina fickor, eller mellan uppslagen. Nu mer nästan allestädes kommet

ur bruk. — I Sv. Sagohäfder, der detta äfven anföres, uppgifves Wänderoten vara

densamma, som Convallaria polygonatum, men hvilket är ett misstag.

2. ÄNG-ULL (Eriophorum p o I yst a c h y o n ).

Har-ull: Allm. — Vextens alla namn afse dess ulliga fröfjun.

Äng-dun: Allm.

Myr-dun: Allm. Myr, en vattensjuk trakt.

Ma-dun, (rättast Mad-dwi = ängsdun, af mad = äng: Angl. Meadow).

Äldre namn:

Enge-ull. 1710. Namnet Ångs-ull är ännu kändt på Gotland.

Hare-duun. 1710.

Fdttig-cjvinnas Örnegåått. 1645.

Vextens Isi. namn är: Fifa, samt fröfjunets: Tifu-bar, af fifla
—

gyckla, och bar = fröfjun (bevingadt).

•« En klen fodervext, som ofta förekommer på mossar och kärraktig betesmark.

Allmogen i några delar af Westmanland säger, då den på marken upptäcker ett större

antal af denna ört, med sina hvitulliga fröfjun: "här ha' Schäve-lappar fallit"; men

hvad de dermed mena, är svårt att säga, då vexten icke benämnes Schäve-lappar.

Namnet Fattigqvinnas örngått förtjenar vexten ännu i dag. Ännu begagnas

nemligen örtens fröfjun af den fattige, temligen allmänt, till stoppning i sängkläder.
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3- ANG- BORST (Nardus stricta).

Ete-borst. Wali len b.

Svin-borst : Flerstädes.

Finn-skägg: Dalsland. D. Elfdalen, Särna och Idre. Fl. Dal.

Get-skägg : Södr a Dalarne. Fl. Dal.

Kaff-skägg: Småland. Linn., som öfversätter namnet med barba senum ,

Gubbskägg. Fl. Lapp. Jfr. Cavallius, V. V.

Stagg: Kalmare Län. Ordet Stagg är nästan liktydigt med Fnjugg, ocli

utmärker tillika ofta nå^ot stående.

Pinn-stagg. Wahlenb.

Lapp - ilär: Wes t e r bo 1 1 e n

.

Stär-gräs : Skanörtrakten. Linn.

Stål-giris : Skåne.

Fnjugg: Nerike. Någonting på en gång kort och styft.

Hära: Ångermanland, lhre, D. L. Fahlun. Fl. Dal. Helsingl. Säve. (Aflsl.

Hasra — grått hår, gubbskägg.)

Siks-du: Vestman land. )

c i c -
i i i ) Se nedan.

dis-du: Södermanland.

j

Ett fint, styft och stelt gräs, hvilket anses såsom ett högst medelmåttigt foder.

Allmogen har sökt uttrycka detta allt i de namn, den gifvit vexten. Märkligast af

dessa namn är det Westmanländska Siksdu och det Södermanländska SisdUj hvilka

båda namn bemärka: ser du. Då nemligen slåtterkarlen hugger till detta gräs med

sin lia, hviner det; och man har sökt uttrycka detta hvinande eller hväsande med

Siksdu och Sisdu. Men gräset står merendels för första slaget; således likasom på

begabberi hväsande sitt siksdu/ (ser du!) %

4. ELF-DANSAR (Sesleria coerulea).

Elf-gräs: A 11m. Se nedan.

Elj-äxing. (Ordet Axing är liktydigt med ax, hvaraf det äfven bildats).

Detta grässlag tillskapar mörkgröna ringar, som serdeles höstetiden träffas på

sämre betesmark. Linné upplyser, att gräset "ifrån midten utvidgar sig på alla sidor,

och ändtligen försvinner midt uti, att således blifver en ring".

Föreställningen, att dessa gräsringar förorsakas deraf att Elfvorna, på de ställen,

der ringarna finnas, hålla sina nattliga ringdansar är sannolikt af inhemskt ursprung,

och en af de allmännaste i vårt land. På vissa orter sägas ringarna "komma af sig

sjelfva", och Elfvorna välja dem till lekeplatser. — Det är gifvet, att menniskor t^e

få komma vid dessa ringar. xWångfaldiga berättelser om olika påföljder af Elfdansars

beträdande äro i Landsorterna gängse. Vanligen sägas de öfverdådige råka ut för en

sjukdom, som kallas Elfbläster (Ålbläst, Äljabläst: Herjeåd.; Eliblästren: Jemtland; Älf-

vablåst: Smål.), för hvilken i synnerhet barn äro utsatta. De hafva då — så säger

man — trampat på eller gått öfver någon Elfdans. Medlen mot denna sjukdom, som
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skall yttra sig i svullnader eller sår på kroppen, äro nästan alltid af vidskeplig art. I

Herjeådalen är brukligt, att i en med vatten fylld skål blåsa medelst en smedjepust

eller bälg. Med vattnet, som deraf tros få en helande kraft, best rykas de sjuka de-

larne, och den sjuke intager äfven deraf. — I Jemtland brukas mot sjukdomen följande

medel: Man skafver guld af en vigselring, och lägger detta i barnets vatten, h\ ilket

sedan slås ut på marken, der Elfdansarne äro synliga. Detta grepp går synbarligen

ut på att hämnas det onda, Elfvorna förmenats vållat; ty enligt allmogens tro skola

Elfvorna just uppretas genom våta (helst heta) ämnens utslående på marken.

Linné såg på Öland "Elfdansar", som äfven inuti voro öfvervexta med friskt gräs,

förnämligast med Täckt-Tätel (Aira caespitosa), som der kallades Hargräs. Men han

nämner icke, om dessa gräsfläckar voro kända under namn af Elfdansar äfven af all-

mogen.

Med Elfdansar böra icke förblandas så kallade Elfgångar, hvilka bildas af ett slags

Svamp.

5. RAG (Secale cereale).

Råghalmens begagnande till "jule-halm", hvarmed stugugolfven Julaftonen beströs,

är ofta omtaladt. Det gamla bruket iakttages ännu uti norra Landskaperna. I öfrigt

användes halmen på mångahanda sätt vid de nöjen, som denna afton förehafvas. I

stugutaken upphängas då tolf stycken smala halmkärfvar, hvilka kallas Burmänner ,

och förblifva på sitt ställe hela året. Detta bruk tillhör isynnerhet några trakter af

Småland, men meningen dermed är oss obekant.

Allmännare är bruket att Midsommarnatten ombinda tvenne lika höga och med

ax försedda Rågstånd, hvardera med ett band, det ena rödt (för glädjen), samt det

andra svart (för sorgen). Morgonen derpå, eller Midsommardagen, efterses hvilketdera

af stånden i vexten skjutit öfver det andra. Det längre ståndet blir det betydande.

Här torde icke vara olämpligt att nämna hurusom allmogen på flera orter tror

sig se "gångar" i sädesåkrarna, hvilka de tillskrifva Troll eller Elfvor. Sådana gångar

tros kunna förekommas genom de så kallade korsträden eller vattenfåror, hvilkas än-

damål, egentligen att afleda öfverflödigt vatten, är allmänt bekant.

Fjerde Flocken.
0> ÅRER-VÅDD (Scabiosa arvens is).

Båtsmän: Skåne, Linn.

Eng-skära: Blekinge.

Djefvalens afbett: Dalarna. R. D. Se nedan.

Skabb-ört: Rättvik. Fl. Dal. (En förvridning af örtens Latinska namn.)

Blå-munkar: Wahlen b.

Brudgumme-knappar: Halland. Fl. Hall.

Blå-hattar: Flöda. Fl. Dal.

Mjö-blömer : Särna. Fl. Dal.

Räf-bladi: Elfdalen. Fl. Dal.

Äldre namn:
rädd (1643, Is. Erici).
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Med denna sköna blommas uppspirande ur jorden anser allmogen den

JJ
blåa (så-

dan är äfven blommans färg) höslen
JJ

vara inne. Äfven Linné (Gottl. R.) säger blom-

man vara
JJ
den första höstblommaj påminnandes landtmannen, att rätta slotterliden

är för handen". — Vexten har en likasom tvärt afhuggen rot, hvilken från äldre tider

ansetts såsom ett kraftigt läkemedel i många sjukdomar. "Munkarne sade folket, ätt-

en ond ande afbitit roten, af afund mot menniskan." Vidare upplysning lemnar en

skriftlig uppgift till oss af en bonde i södra Dalarne, så lydande: "Det är sagdt, att

denna ört skall blifvit af de gamle nyttjad att fördrifva den onde. Af harm häröfver

skall han afbitit hjerteroten, hvaraf örten bekommit namnet Djefvulens afbett". — Före-

ställningen tillhör icke uteslutande Sverike.

8\ MARA ( G a l i u m verum).

Gol-mära : Dalsland. D.

Gul-måra. Wahlenb.

Mohre-grås: Södra Dalsland. R. D.

Jungfru Marias Sänghalm: Flerstädes. Se nedan.

Jåm-fru-Maräiä Sänghalm: Gottia nd (Sä ve).

Jungfru Marie Sänggräs. Wahlenb.

Jungfru Marias Vaggegräs: v. g. Hof, D. V.

Honing-gräs : \yestergötl)land. Med afseende på blommornas sötlukt.

Träto-gräs. Wahlenb. — Se nedan.

Slige-frö : Skåne.

Äldre namn:
Guul Mårdre. 1645.

FriHo-gräs. Namnet nppgifves af Vablenb., såsom ännu kändt.

Bytte-gräs. Ännu begagnas af allmogen örtens blad till byttors och an-

dia kärls rengörande.

MiöJck-jsta.

Vextens Isländska namn är Madra, ett namn äfven på ett annat färg-

gräs {Kräpp, Rubia tinct.). Afven denna är ett färggräs; och med det

Isländska namnet sammanhänga flere af de ofvan uppräknade.

Denna gula blomma, som utgör en ganska täck ängsprydnad, är egentligen känd

hos allmogen såsom ett "färggräs". Likväl förmenas örten på några orter hafva äfven

en annan egenskap, hvilken man kallat "mystisk", och ansett vara "af inhemskt ur-

sprung". Det är nemligen uppgifvet, att vexten "strödd på golfvet förorsakar slags-

mål". Fries, B. U. i. sid. 110. — Redan Linné anför denna öfvertro, såsom på

hans tid gängse på Oland. Hans förklaring öfver vextens förmenade egenskap förtjenar

anföras: "Galium strös aldrig på golfvet utan vid Giästebud; aldrig något gästebud är

här (likasom på andra ställen) utan rus; aldrig rus utan kif och buller; alltså gör

Galium kif."

Bruket af denna blomma till golf- och vägg-prydnader i bondstugorna är likväl

ganska allmänt under sommartiden, åtminstone i Mälare-länderna. Också finnes för
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Nerike denna anteckning af år 1759, om blomstret: "Strös på golfven för sin beha-

geliga lukt."

Att blomstret (såsom åtskilliga andra) under medeltiden varit helgadt Jungfru

Maria, finnes af åtskilliga dess namn. "Den blommande örten år särdeles mjuk och

yfvig samt välluktande, hvilket förklarar, hvarföre den Katolska tron velat dermed

bädda den Heliga Jungfruns säng."

8. KÄMPAR (Plantago media).

Sloss-kämpar: Westmanland, Småland o. s. v.

Äldre namn:
Kämpe-gräs. 1642.

Vextens långa stänglar begagnas af ungdomen vid en lek, som kallas Kämpa,

Härpå syftar troligen örtens namn. Benämningen Kampegräs, som är minst två-

hundra år gammalt, tyckes utvisa, att leken åtminstone har denna ålder. — Kampen

är ganska enkel. De tvenne kämparne taga i venstra händerna hvardera ett lika stort

antal stänglar med sina blomax (20 eller 30) och slå med högra handen hvarandras stänglar,

en och en i sender, emot hvarandra. Så snart en stängel förlorat sitt ax, som ge-

menligen sker vid tredje eller fjerde slaget, bortkastas den. Den, hvilken , då den

ena förlorat alla sina stänglars ax, har ett eller flere sådane i behåll, blir den seg-

rande. Att leken fordrar en viss skicklighet, kan icke nekas. Det är vanligt, att

man vid densamma "håller" om något.

9- DAGGE-KÄPA (Alehemilla vulgaris).

Kåp-gräs: Hedemora. Fl. Dal.

Jungfru Marias kapa: Medelpad.

Daggskålar: Södermanland o. s. v.

Dagg-skalar: Gotland. S.

Johannis-blad: Fa hl un. Fl. Dal.

Rynk-blad: Lexand. Fl. Dal.

Käring-öron: Ohre. Fl. Dal.

Skäcka: Jemtland o. s. v.

Äldre namn:

1662.

Kape-gräs.

Dugge-ort.
Dagge-rosor.

Leijon-fot.

I si. Maristackr — Marias kåpa.

De flesta namnen hafva afseende på bladens byggnad och ska ptiad-

Bladen till denna lilla blomma hållas i Medelpad (Hiilphers) och andra nordliga

landskap för säkra solvisare. Allmogen tror nemligen, att den sammanlägger sina blad

just som solen bortskymmes af skogen eller berget, samt åter slår dem ut vid mor-

gonrodnans första glimt. Iakttagelsen lärer nog ha sin rigtighet, ja blomman skall

följa sin sed äfven i mulet väder.
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I de skäliga bladen se vi, sommartid, sedan regn eller dagg fallit, de kristall-

klara dropparne hvila. Allmogen, som icke besinnar, att äfven solen kan dricka, men

ser att de klara dropparne innan aftonen försvinna, säger, att Elfvorna utdruckit dera.

(Westmanlands Bergslag och Södra Dalarne).

Femte Flocken.

lO. GET-APPEL (Rhamnus ca tha rticus).

Vahl-björk: Ö.G. ("^/-bundet''?)

Val-borg: Bohuslän. En förvridning af det föregående namnet.

Lette-träd (= Färgträd). Isl. Lär (Faerö, .Liilur) = färg.

Värren-torn : Skåne, Linn. Värre-gurase? Torn, Isl. fjorn , A. S. [)orn, |)yrn.

Verren-torn. jWahienb. Namnet har afseende på trädets skapnad. ("Di-

vergentia et rigiditas".)

Virron-torn : Skåne (1761), Lidbeck, Sv. Merc. En förvrid ti. af föreg. namn?

Vigel-torn: Oland. Linn. Likaledes af trädets skapnad. Isl. Vigl L Vingl

= förvirring, oordning, af Vigla, Yigla 1. Vingla = förvirra,

bringa i förvirring, oordning (spärra ut åt alla kanter).

Väs-torn. Wahlenb. — Likaledes.

Kräke-torn. Wahlenb. (Kråketorn?)

Arrma-bäi S-tre: (orm-bärs-trä) Fårö. S. Deraf att bären likna Trollbär

(Paris qvadrifolia, på Fårö: Arrm- 1. Arrma-bär).

Get-burk: Allm. Då barken afslås af trädet, visa de blottade ytorna eti

tradigt, liksom getraggigt utseende.

Gaitä barkä-tre: (get-barks-trä), Gotland. S.

Skam flådde geta pana: Kinnekulle. R. D. Se nedan. Jfr. Odin. BL. s. 243.

Äldre namn:
Vig-torn. 1650.

Torn-hägg. 1683.

Vaal-biork. 1083.

Korsbär. FiseherstrÖm (Dietion.) säger, att namnet förekommer '
i gamla

Handlingar".

Ett taggigt marträd, med hvita blommor. Temligen allmänt i medlersta och södra

Landskaperna. Anses af allmogen, som någon gång räknar det till valbundna träd

(helst då det förekommer enstaka), med vördnad. Vanligen fredadt för åverkan.

En Vestgöthsk folksägen berättar: "Geta svor en gång. Då kom Skam (den onde)

och hängde henne på trädets taggar, samt flådde henne". — Då, såsom nog ofta hän-

der, mossa satt sig på stam och grenar, utvisas denna, såsom getens ragg.

Linné kallar Gelappeln: Trädet j vid hvilket fan flådde geten. Fl. Sv.
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11. FLÄDER (Sambucns ni gra).

Hyll: Skåne och Blekinge. Gotland ; Walilenb. Fl., Öller, Jems. (Isl.

Höland — stort sår, stor fördjupning, tomhet; af Isl. Hol — hål,

Holr — ihålig; emedan, särdeles de yngre grenarne , hafva en ovan-

ligt stor ihålighet för den lösa märgen).

Hylie: Halland. Walilenb. Fl.

Höll: VesJfir^itUud* Walilenb.

Hyllä-tre: Gotland. S.

Hyllä-blämstar: Gotland. S.

Ful-bom: Gotland. Linn. Rättare Fäul-bom j Säve. G. Fäul = Isl. Full

= förruttnad, rutten (äfven om ved, trä).

Äldre namn:
Fläär. 1683.

Hyller-trää. 1683.

Denna allmänt kända buskvext, som vid byar i Södra Sverike vexer vild, är af

allmogen väl känd, såsom ett läkemedel. — I Skåne och Blekinge skall man intill sed-

haré tider med ett slags vördnad ansett Hylleträdet, så att man "af ett inrotadt

skrock" icke vågat "röra vid detta trädet, antingen att hugga eller plåcka något der-

af". Öller, Jems. Beskr. — Ibland fordaa Blekingska 'och Skånska) gudomligheter i

träd, hvilka sedan hedendomen intill sednare tider stått i aktning hos folket, var den

så kallade Hyll-fruen j hvilken, enligt folkets berättelse, man blidkade medelst utkastad

mjölk. (Lovén, Diss. de Gothung).

I Tyskland och Danmark var hylleträdets helgd och bruk till läkemedel ännu all-

männare. Trädets förmenta gudomlighet kallas i Danmark Hylmoer. — Man har sagt,

att trädet har sitt namn af gudinnan Hildi , hvarpå följande ord, som tre gånger ut-

sägas, då man tager af hyllen till läkemedel, skola syfta: "O Hildi moder! O Hildi

moder! lad mig tage noget af din Hyld, saa vil jeg lade dig tage noget af mit igien".

Thiele, D. F. II, 283. jfr Boesen om Helsingör sid. 23.

ISg. WILDHYLL (Sambucus ebulus).

Sommar-hyll. Walilenb. Fl. ("Caules annui").

Manna-ört: Ca 1 mar. Linn. Se nedan.

Manna-blod. Linn. Walilenb. De inre delarne och i synnerhet bären äro

af en svartröd färg, liksom öfvergjutna med blod.

Åttik-bär. Walilenb. Fl. — Skärpa i bären?

Äldre namn:
Lillehyll.

Jttig-/ 1 1683.

Liile-jlär.

Om denna sällsynta vext gick på Linnés tid, bland allmogen, "sagan, at then

på intet annor ort i verlden skall finnas mer, än endast vid Callmare Slott, derest

hon
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hon skolat uppsprungit, af Svänskars och Danskars blod, som på thetta fält tumlat i

forna krig."

På begäran af "åtskillige Riksdagmän" undersökte Linné vexten, och fann den

vara VildhyU, hvilken han tillförene endast i utlandet sett. — Sägnen är ännu bland

allmogen i friskt minne. — Vexten lärer äfven finnas vid Vestervik.

13. SLÅTTER-BLOMMA (Parnass i a pa lust ris).

Hjerte-blomma: några trakter af Wermland och Dalsland.

Hjerte-blads-blomster : Allm. — Af bladens skapnad.

Hjerte-blad: Westergöthland. Wahlenb. Dalsland: Liljebl.

Flen-ört: Wahlenb. — Af örtens användande mot Jlen.

Hård-nacker : Öland.

Hvit-visil : Bohuslän. Liljebl.

Då denna lilla täcka vext slår ut sin hvita blomma, anser landtmannen Slåtter-

tiden vara inne.

Saften af kronbladen begagnas af landtflickorna till ögonvatten. I Wermland, der

detta isynnerhet är öfligt, har jag hört, att detta ögonvatten icke allenast brukas så-

som medel mot svaghet i ögonen, utan äfven och förnämligast i öfvertygelse, att ögo-

nen dermed kunna förskönas. En Wermlandsflicka yttrade, på tillfrågan af mig, att

just af denna anledning blomman bure namnet Hjerteblomma.

14. TÄTGRÄS (Drosera rotu ndifoli a).

Dagg-Ört. Liljebl. — Namnet häntyder på vextens små daggperlor. Se

nedan.

Tätmjölks-gräs: Westmanland. R. D. — Af örtens användande till så

kallad tätmjölk.

Marie siles-hår. Linn. — Mjölken silas genom örten för ofvannämnde

ändamål.

Äldre namn:

Jungfru Marie tårört. 1683.

Jungfru Marie tårar. 1683.

Soldagg. 1688.

Örten är tätt fullsatt med rödbruna, taggiga hår, samt små klara perlor af en

seg vätska. De sistnämnda hafva föranledt de flesta af denna blommas namn, som

tillika hafva afseende på deras sedan äldre tider förmenta kraft mot den skada, som

mjölk plägar ådraga sig derigenom att korna förtära giftiga vexter. Man tror, att ör-

ten haft denna goda verkan allt sedan Jungfru Maria begagnade den till silehår. —
Genom detta silande erhåller allmogen sin mycket omtyckta Tätmjölk. — De små täcka

hvita blommorna sitta i klase på den raka, bladfria stängeln, men äro aldrig på en

gång utslagna. Linné har anmärkt, att de äro öppna endast tre timmar om dagen,

nemligen från kl. 9 till 12.

Runa. Antikvarisk Tidskrift. Årgången 7845. ^
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Sjette Flocken.

15. LILJEKONVALJER (Con vall aria majalis).

Kovalje-blomma: Mora. Fl. Dal.

Maje-liljer | Emedan blommorna framkomma i Maji manad, eller åt-

Maje-blomsterj minstone före solståndet. Wahlenb.

Buck-cjvallor : Orsa. FL Dal. — Qyallor — convaljer.

Lille Kong Valle: Westergöthland. Hof. D. W. — Ett märkligt bevis

huru allmogen kan "personifiera" — till och med

ett blomsternamn.

Lill-kunning-Vaflj 1. Kung-vallar: Gotland. S.

Buck-blads-bliommä: Elfdalen. Fl. Dal.

Gllse-blad.') _ ... „ . . ,

tit !• vVanlenb. — Gas utmärker något skinande.
Bock-blad.)

Kik-i-rammeii: Ångermanland. "Qnasi ob florem lactis." Wahlenb.

Svalaninbchem: Lappland. Linn. Fl. Lapp.

Äldre namn:

Bockebladz-Lilior (1643. Is. Erici Oeoonomia).

Bäckebladh. 1683. Til-Landz, Catalogus.

Få Svenska vexter äro så allmänt begagnade af allmogen till prydnader, som den-

na. Man ser den nästan alltid på Majstänger Och i Namnsdagskransar m. m. — Blom-

man är äfven känd såsom ett af de bästa "luktblomster", hvarföre hon offa far «öra7 —

landtflickan sällskap till kyrkan, invecklad i dess hvita söndagsnäsduk.

Såsom något eget, förtjenar anföras, att blomman namnes i en Svensk folklek. En

Skånsk uppteckning af samma lek har likväl Violer i stället för Convaljer.

En liten holme emellan Upsala och Flötsund , kallas Liljekonvaljeholmen , efter den-

na blomma, som der ymnigt förekommer.

Åttonde Flocken.

16. HIMMELS-GRÄS (Epilobium angust ifolium).

Drakar: Westergötland. Wahlenb. — Se nedan.

Rå-mjölke
}

I-mjölke > För vextens mjölaktiga vätska.

lller-mjölke J

Get-rams 1 • _
:

. • ,

,

„, > Troligen med atseende pa det ramsiga blomaxet.
E/g-rams J

ö r o

Kalf-rumpa )

Ale-märke > Troligen med afseende å det svängande blomaxet.

Ale-moll \
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Ahnyche: Westerbotten. Wahlenb.

Almokke: Lappland. Wahlenb.

Denna högröda praktblomma utgjorde fordom Lapparnes förnämsta prydnad i de-

ras kåtor. Ja, de sägas till och med satt (planterat) henne rundt omkring dessa sina

boningar, att försköna dem. En gammal författare säger, att Kåtorna derföre syntes

"stå i ljusan låga".

Blomaxet öfverensstämmer , både till skapnad och färg, med allmogens beskrifning

om de Drakar, den tror sig ibland se flyga mellan bergen.

TIBAST (Daphne mezereum).

Tived-bast, Wahlenb.

Tysved-bast, Wahlenb.

TiveJ-bast : Kopparberget. (= Djefvelsbast).

Divel-bast: Särna. Fl. Dal.

Tist-bast: Helsingla nd.

Tis-bast: Lima och Transtr. Fl. Dal.

Tais-bast: Orsa. Fl. Dal.

Tjur-bast: Wermland. Linn.

Kivit-bast: Roslagen. Linn.

Tive-bark: Jemtland. Lithner.

Ti-ved: Frösön. Godl.

Tais-bär: Elfdalen. Fl. Dal.

Källar-hals : Allm. —- Se nästfölja nde.

Källerhals-bär, Wahlenb. Bärens kärnor ganska skarpa.

Sörbf-peppar: Skäne. Linn. Fl. Lapp. — Efter en by i Skåne.

Äldre namn:
Kellerhals^\ . nn . .

rrf . „ ) 1683. Is. Erici Oecon.
1 iveedli

J

Vextens Isländska namn: Tyvidr. Detta namn ligger troligen till grund

för de fleste af de ofvan uppräknade.

Nästan allestädes i vårt land är denna vext känd såsom ett kraftigt läkemedel

för boskap. Linné såg den på en marknad i Carlstad, för detta ändamål, hållas till

salu. Svenska bonden håller före, att en varg kan dödas med sex bär af örten.

Nästan lika allmänt tros den skydda mot troll och trolldom. Se hvad om Vände-

roten (Valeriana officinalis) är sagdt. -— I Transtrand socken af Dalarna, och kanske

flerstädes, tror man att den, som bär på sig Tibast, icke skall kunna blifva biten

af ormar.

Tionde Flocken.
18. ÖGONSJUKE-GRÄS (Pyrola u ni flora.)

Stäur-kunning-vall (Stor-kung-vall): Gotland. S. Åter ett prof på all-

mogens sätt, att förmenskliga blomster.
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Ej finns i Norden en skog — för skum och ödslig för denna lilla blyga blomma.

Städse är hennes blick vänd mot jorden. Men mot höjden stiger hennes ljufva doft.

Sällan vet allmogen nämna blommans namn. Ofta förblandar den henne med Slåt-

terblomman; och när detta icke sker, tilldelar den henne den sistnämndas egenskaper,

att förbättra, och framför allt, försköna ögonen. Också får hon icke sällan, af miss-

tag, namnet Hjerteblomma.

19. DUFVE-ÅGG (Cncubalus be hen).

Tar-alld: Gotland. S. (Tar-alld = tär-vållaren).

Taral: Gotland. Wahlenb.

Flås-gräs : vissa trakter af West manland.

Jilärer: Skåne. Wahlenb. — Blärer (= bläddrar, W.), af blomfodrets skapnad.

Harpungar : Allm.

Smällor> Allm. äfven der örten bår annat namn. Af blomfodrets egen-

skap, att åstadkomma en smäll, då det hastigt tryckes mot

flata handen.

Namnet Dufve-ägg härityder på blomfodrets likhet med ett dufve-

ågg. — Nerike, Samzelius, Nerikes Blomsterkrans.

Vexten kallas på Island Hiarta-Gras. Olafs. Reise.

Tros (på Gotland) vara ett bland de starkaste medel mot trolldom. Di sma un-

dar jårdi (de små under jorden), som Elfvorna kallas på Gotland, äro små qvinliga

trollväsenden, som väl sällan eller aldrig göra menniskorna något ondt, så vida de icke

blifva retade. Men vid sådana tillfällen är ett Taratfd-slånd det säkraste vapnet emot

dem. När de om nätterna på de månbelysta ängarne träda sin dans i det daggiga

gräset, akta de sig på det aldranoggrannaste att komma vid eller ens röra intill Tar-

allden, hvarken med sina späda kroppar, eller ens med sin kjortelfåll; ty detta anses

som den största olycka, och vållar dem stor sorg och bittra tårar. Under sina dansar

sjunga de derföre förmanande till hvarandra:

"U aktä däu

U aktä däu

Din kjortäl-falld

För taralld!"

(Öfvers. "och akta du din kjorteJfåll för taralld"). Melodien är en bland de enklaste,

och innehåller icke något ovanligt eller eget.

20. FET-KNOPP (Sedum telefium).

Kärleks-ört : Södra Sverike(?) Fries. — Se nedan. Namnet är icke allmänt.

Käring-kål. Wahlenb. — God nog för käringar. Kål utmärker i vissa

landsorter en tjockbladig vext i allmänhet.

Hus-lök: Allm. Gemensamt med Semperv. Lök: af de tjocka, saftiga och

lökaktiga bladen.
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Tak-lök: Allm. Likaledes. Se nedan.

Dandar-lauk (Dundar-lök): Gotland. S. — Isl. Dunda = dröja, qvarblifva.

Dundari = en som dröjer. Af örtens förmåga af vext-

lighet äfven sedan den blifvit tagen ur jorden (?).

De flesta slagen af ifrågavarande slägte stå hos allmogen i synnerlig gunst. Den

binder sig deraf kransar, som upphängas i taken öfver bordet, der de hålla sig friska

hela sommaren. Man finner dem sålunda rätt ofta i aflägsnare landsorter, såsom i

Dalsland, Wermland och Norrland, ja till och med i Skåne (S. R. s. 221).

Sådant sker likväl icke blott till prydnad. Två stånd af det ifrågavarande slaget

(Kärleksörten) uppryckas ur jorden och antagas beteckna tvenne kända, ogifta personer,

det ena en gosse och det andra en flicka, hvarefter stånden hängas under taket, på

föga afstånd från hvarandra. De fortfara der att vexa, och man lägger noga märke

till den rigtning stånden taga. Om de fortskjuta mot, eller närma sig hvarandra, an-

ses sådant utvisa, att de två betecknade hysa kärlek till hvarandra. Om de båda

stånden fortvexa i samma rigtning, så att det ena likasom löper förut och det andra

efter, så förmenas endera af de betecknade hysa kärlek till den andra, men hvilken

kärlek denne undflyr.

Om åter skotten draga åt olika håll, är man viss, att ingendera af de två har

godt öga till den andra. (Westergöth. Westm. Söderm.).

På Gotland äro iagttagelserna dessa (S.): De båda mellan takbjelkarna stuckna

skotten af vexten antagas beteckna tvenne trolofvade eller älskande. Om skotten fort-

skjuta mot hvarandra, blir deras kärlek beståndande. Vexa de åt samma håll, så att

det ena likasom undviker det andra, som följer, så sviker den ene sin trogne älskade.

— På dessa bruk syftar troligen Fries i sina Bot. Utfl. I, sid. III.

I några trakter af Skåne vill man med vexten utröna blifvande dödsfall. Den i

taket upphängda vexten bör äga så många stjelkar, som folk är i huset boende. Dessa

betecknas af hvar sin stjelk. Om någon eller några af stjelkarna falna eller vissna,

tros den eller de betecknade innan kort dö.

Elfte Flocken.

31. TAK-LÖK (Sempervivum t ecto rum).

Tak-lauk: Gotland. Sä ve. — Af örtens trefnad på tak.

Hus-lök: Smal. Linn. — Wahlenb. "Isynnerhet i Göta rike". — Emedan

den lökagtiga och saftfulla vexten väl trifves på hus. Isl.

Laukr betyder, utom lök, hvarje annan saftfull vext.

Häus-lauk: Gotland. Sä ve. — Se föregående.

Kors-kål. Ordet Kors torde hafva afseende på tiden, då vexten når sin

fulla utveckling. Kål utmärker en vext af dennas beskaf-

fenhet i allmänhet.

Smöre: Skee socken B. 1. D.

Smör-bok: Norra Bohuslän. D.
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Äldre namn:

HuusslööL 1683.

Sofylla. 1645.

Taketeckia* 1645. Se nedan.

Bock/läsk. 1645.

Feet-gumma. 1683.

Tjock-blad. 1683.

Sifille-rot. 1683. Äger troligen gemenskap med namnet Sofylla.

Vextens Isländska namn är: Hiislaukr.

Linné har om denna vext anmärkt, att den tjenar att fasthålla torf på tak, hvil-

ket vi likväl icke kunna i allo medgifva. Den är temligen allmän öfver hela landet.

Fries (Stirp. Agr. Fems. p. 99) säger den vara
JJ
Hallandis faustus lar

JJ
_, och för-

klarar detta (Bot. Utflygter sid. 121) dermed, att den i Halland planteras på taken, i

afsigt att gifva Tomtebo-lyckdj d. v. s. försäkra ägaren om en lång, stilla och rolig be-

sittning af sin bostad. — På Gotland tros Taklöken meddela lycka åt det hus, på hvilket

han väl trifves.

I Svealänderna, samt än längre norr ut, är säkerligen intet sådant bekant om

örten.

Tolfte Flocken.

22. RÖNN (Sorbus aueuparia).

Runrij eller närmare uttalet i vissa trakter, Röänn, — "Gotliis", Wahlenb.

Röjna: Mora. Fl. Dal.

Rajna: Orsa. Fl. Dal

Ruägn: Elfdalen. Fl. Dal.

Rägn: Lima. Fl. Dal.

Räin: Gotland. S.

Rönn-bärs-träd ; flerstädes, äfven der trädet bär annat namn.

FJåg-rönn ; Allm. Se nedan.

Flög-runn ; Allm.

Flug-råin: Gotland. S.

Ordet Rönn sammanhänger troligen med röd (Rönna = rodna. Westm.);

— Af bärens röda färg.

Detta i vårt land mycket allmänna träd förmenas varit redan i hedendomen före-

mål för mångfaldiga vidskepelser. Det skall då varit bekant under namn af Thora-

hjelp. ("Reynir er biörg Thors". Snorre Sturl.). Visst är, att trädet ofta omtalas i

allmogens sagor. Likväl inskränka sig dess förmenta egenskaper nu mer till den så

kallade Flög-rönnen (Flygrönnen), eller den lilla rönn-telning, som icke sällan ses på

tak och i bergsskrefvor , der den uppskjuter af kärnor, dem foglar kringspridt. Denna

telning tros ännu i dag äga en underbar kraft. Den, som nattetid är ute och icke

har hos sig "flögrunn", att tugga på, må se sig väl före, att icke blifva daradj eller oför-
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mogen, att röra sig af fläcken (Runa). Att anföra alla hit hörande, af oss kända,

omständigheter anse vi mindre nödigt.

Nästan lika allmänt vitsordas Flyg-rönnens kraft och verkan såsom slagruta, till

upptäckande af förborgade skatter. Men knappt vet man nu omtala huru härvid bör

tillgå. En berättelse från början af 1700-talet (handskrift) lärer oss konsten: "När

man uti skogen eller annorstädes uti gamla murar, eller uppå stora berg och stenar

blifver varse en runn, som utaf ett runnbär, som utur foglarnes näbb är fallit, är

uppvuxen, måste man emellan den 3:dje dagens och nattens åtskilnad efter Vårfru-

dagen samma spö eller trä, antingen afstöta, eller afbryta; dock bör acktas, att in-

tet, hvarken järn, eller ståhl dervid kommer, och att det intet vid hembärandet fal-

ler på jorden. Sedan sätter man samma ruta under taket i ett rum, hvarunder man

lägger några metaller, så får man på en kort tid med förundran se huru samma ruta

under taket småningom böjer sig efter metallerne. När nu rutan har på samma ställe

sutit uti fjorton dagar eller mera, tar man en knif eller syl, som är med en magnet

struken, och tillförene genom en stor Frö-groda stucken, och rispar upp barken pä

alla sidorna, hvaruti man låter tuppeblod besynnerligen af kammen på en enfärgad Tuppe

ingjutas eller droppa, hvilken blod, sedan den är intorkad, är rutan färdig och visar

ögonskenligen prof af den underbara naturens värckan".

Flygrönnen har begagnats, och begagnas ännu vid Gotlands allmänna
JJ
Våg

JJ
_, el-

ler vädjolekar (täflingslekar), för att besegra eljest utmärktare motståndare. — I öfrigt

försäkra der unga karlar, att en flicka aldrig kan motstå den, "summ har flugråin

pa si".

Begagnandet af Rönnträdet vid den fest, som i Dalsland kallas köra middag be-

skrifves i Tidskr. Runa; äfvensom bruket, att, när ungboskap namngifves, gifva den

tre slag med en vidja af rönn.

23. ELG-GRÅS (Spiraea ulmaria).

andra kärls skurande, i synnerhet för att dermed gifva

dem en frisk lukt.

Lukt-gräs: Dalsland. Wahlenb.

Kall-gräs; Wahlenb. "Ob locum".

älskogs-gräs ; W.
Ahl-gräs: Roslagen. Liljebl.

Brahe: Gotland. Wahlenb. — Brakä. S. — Har troligen afseende på

örtstjelkarnes trädaktighet, helst då de blifvit torra.
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Äldre namn, utom flere af de föreg.

Alegräs. 1645.

Armegräs, 1645.

Miörta. 1683. Til-Landz.

För sin lukt och friska grönska är denna ört en af de allmännaste golfprydnader.

Vextens sex första här ofvan anförde namn gifva tillkänna, att den fordom varit an-

vänd vid beredningen af mjöd, hvilket äfven varit fallet på Island, der örten derföre

kallas Miadurt. (Olafs. Reise).

24. TOK (Potentilla fruticosa).

r
rohk. N. Wallin, Oeland. — Se nedan.

Ölands Tok. Linn.

Denna buskvext förekommer, enligt hvad hittills är bekant, endast på Öland och

i trakten af Göteborg. Man har ansett den hafva sitt namn deraf, att den "tillkänna-

gifver en högst mager jordmån". (Wahlenb. Fl.). Andre mena, att, enär den för sin

litenhet icke kan tjena innebyggarne till någon nytta, den erhållit spenamnet Tok; i

anledning hvaraf äfven följande på ön bekanta ordspråk skall kommit:

Ölands Tohk och Smålands Äle

Hugg, och derom föga mäle.

(Wallin s. 35). Linné, (Ö. R.) uppgifver likväl, att Öländningarne af vexten göra

viskor till kärls skurande.

"Smålands Äle'' är för oss en ännu obekant vext.

Trettonde Flocken.

25. NÄCK-ROSOR (Nymphaea al b a. N. lutea).

Nick-blomm: Medlersta Bohuslän. D.

JSickel-blomm : Några trakter af Bohuslän. D.

Näck-tuppor: Gagnef. Fl. Dal. — Tupp == Topp. (Isl. Toppr), det öl-

versta af någonting; blomspira eller blomax 5 bär blomma.

Snäcke-ros: Råda Socken. Westerg. D. — Tydligen en förvridning af

Näcke-ros, måhända föranledd af en aflägsen likhet hos

blomman med en snäcka.

Sjö-rosur: Westmanlands Bergslag och södra Dalarna.

Bäcke-blomma: Södra Ne rike. D.

Kärn-rosur: Medelpad. — Kam = en liten skogssjö.

Vatten-tulpan: Gotland. S.

Blocker: Skee socken i Bohuslän. D. — Har afseende på fröhuset. Till-

äfventyrs för dess blocklikhet.

Smör-
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Sniör-kann-knopp : Jemtland. Lithner. — Af fröhusens likhet med i Jemt-

land fordom brukliga smörkäril (Smörkannor).

A-kanna: Skåne. Linné. — Likaledes med afseende å fröhusens likhet med

förr brukliga kannor.

Sjö-ollon: Småland. Linn. — Af fröhusens likhet med ollon, Isl. Aldin %

hvilket dock tillika bemärker frukt i allmänhet.

Lä-blads-bhåmmän: Elfdalen. Fl. Dal., men enligt S. Ler- eller Lär-

blad. Troligen för bladens läderaktighet, samman-

draget af Läderblad. — Le, Leä är eljest i några

orter namnet på sjö.

Nick-blad: trakten kring Boda ne socken i Nerike. D.

Neck-blad: Gränsorterna mellan Bohuslän och Westerg. — Uttalet bildar

öfvergången från Nick till Näck. Det förra är ren Isländska.

Näkk-blad: Gotland. S.

Näck-blan. Enligt Westmanländska uttalet.

Näck-bladi: Orsa. Fl. Dal.

Lär-blad: Särna. Fl. Dal. — Se ofvan. Ännu tydligare af ordet läder.

Kanne-blad: Södra Nerike. D. — Se ofvan.

Sköll-blad: "Svecis", Wahlenb. — Likväl temligen ovanligt. Sannolikt för

bladens skapnad af en sköld.

Häst-sko-blad: "Svecis" Wahlenb. — Bladen äga en viss likhet med häst-

skor.

Kjäring-ryggar : "Gothis" Wahlenb. — Namnet afser den buckliga roten.

Äldre namn;

Näckdåckor. 1683. Til-Landz.

Siölillior. 1683.

Siöblomster. 1643. Is. Erici Oeconomia.

Adocka. 1683.

Akane. 1683.

Kanneblad. 1645. Se ofvan.

Siöblad. 1683.

Ablad. 1643.

Skölleneblad. 1645. Se ofvan.

Hårstrcingsrot. 1643.

Den hvita Neckrosen är den största Svenska blomma. Man bör se henne gun-

gande på den mörka skogssjön under skumma hvalfvet af öfverhängande slokgranar,

för att rätt intagas af hennes skönhet. — "Det är tillräckligen bekant, äfven i Sven-

ska folksagan, till en del ännu i folktron, att Necken har sin boning bland Nwk-

Runa. Antikvarisk Tidskrift, årgången 784S. 9
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rosorne och, uppstigande på dess blad, ännu stundom i månskensnatten med sitt

strängaspel tjusar åhöraren" (Fries. Bot. Exc). Som Strömkarl säges han ibland synas

"såsom en skön, ljuslockig yngling", sittande på blommans blad. (Hultm. Skand. N.

Myth.).

Allmännare är uppgiften, att Necken döljer sig under örtens breda blad, hvilket

små barn, då de oförsigtigt närma sig vatten, ännu nog ofta få af sina vårderskor

höra. I Bohuslän uppger allmogen bestämdt, att Nicken
JJ
skyler" sig under bladen,

och måhända är det derpå , som det gamla namnet Skölleneblad syftar.

Af en mängd hithörande folksägner må en anföras. En flicka fann en gång på

en stig ett håseband (strumpband). Hon trodde först, att det var hennes eget, som

under gåendet fallit från benet, men fann vid undersökning, att så icke var; gömde

så det funna bandet i sin barm, och fortsatte vandringen. Då hon snart kom till en

liten skogskärn, rann bandet ur barmen; och när hon kort derefter förnam en ovanlig

rörelse bland Neck-rosorna i sjön, kunde hon väl förstå, att bandet icke var annat än

en förvandlad Neck. (Kosterön. — R. D.).

I Wiby socken af Nerike får man höra berättas, hurusom Necken (der Strö ni-

kär
J
n kallad) ibland uppsticker mellan Neckbladen sin fiol och stråke, viljandes lära

menniskorna spela. Hela lärdomen består i utbyte af stråke med den, som skall in-

hemta konsten. "Du liar bytit stråke med Necken" är derföre det högsta beröm man kan

gifva en Spelman. — Om Neckens fiol säges slutligen, att den fullkomligen liknar

Neckrosens fröhus.

26. SVAL-ÖRT (Chelidonium majus).

Skel-ört. Wahlenb. m. fl. Troligen, likasom namnet Svalört, med af-

seende å örtsaftens förmenta egenskap (se nedan), att öpp-

na, eller skilja, sammangrodda ögonlock. Skel, skell (Isl.

Skil (i vef)) = skilnad, vägskilnad o. s. v. Skela, Isl. skaela,

= se åt olika håll med hvardera ögat. Deraf: skel-ögd,

(A. S. scyl-eage, scul-eaged), som troligen närmast samman-

hänger med örtens namn. Afven bör nämnas, det allmogen

hyser stor tillit till örtsaftens förmåga i allmänhet , att för-

dela (skilja) sårnader och utslag.

RäJorms-gräs : Nerike. — Har afseende på örtsaftens användande mot det

utslag, som kallas Räformar.

Ring-årrmä-gras : Gotland. S. — Se näst ofvan. Ring-ärrm , Isl. Hring-

ormr, Westm., någon gång, Ringel-orm = Räf-orm

(understundom: Ref-orm).

Sölinerdönnes : Skåne. — Härledningen hittills alldeles obekant.

Äldre namn:

Skell-ört. 1683. Til-Landz, Catalogus.

Skiellört. 1662.

Svalegräs.
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Denna gulblommiga och fränsaftiga vext håller sig vid hus och murar, samt i all-

mänhet på mustig jord. Man ser henne ofta på kyrkogårdar, och allmogen tror, att

örten här dragit den skarpa saften till sig ur döda kroppar, hvarföre vexten med en

viss leda anses.

En annan gammal inrotad tro, hvarpå blommans namn (Svalört) syftar, är att

svalungarnas ögon, som vid dessa kräks födsel skola vara tillslutna, af modren bestry-

kas med örtens saft, hvarigenom ögonhinnan skall brista. Att svalungar födas med

slutna ögon, lärer likväl vara ogrundadt.

SJ. KALF-LEKA (Caltha palustris).

Kabb-leka: Westei götland. Fischerstr. — Namnet tillhör icke uteslutande

detta landskap.

Kabba-lök : Småland. Fisch. — Wahlenb. — Troligen af stjelkarnes kabb-

eller kubb-Wkhet. Lök har sannolikt afseende på blomknop-

parna.

Bäckje-blomma : Mora. Fl. Dal. — Afser vext-stället.

Bäckie-blönier : Särna. Fl. Dal. — Likaledes.

Mjölk-rosor: Upland (1792) och en del af Norrland. Afser troligen tiden

för blomningen, då korna begynna ymnigare mjölka.

Mjölk-blomster: Norrland. — Likaledes.

Kläd-blomstri : Orsa. Fl. Dal. — Ortens handterande anses medföra klåda.

Skabb-blomster : Westmani. R. D. — Likaledes.

Torsk-blomma: Lima. Fl. Dal. — Afser örtens läke-egenskap.

Näck-tuppor (Näckblommor): Gagnef. Fl. Dal. — Blomman liknar i flera

afscenden Näckrosen (25).

Påsk-tuppor : Leksand. Fl. Dal. Afser möjligen tiden för örtens ankomst.

Gul-nacke: en del af Södertörn. R. D. —
Smör-fånga: Norrland. Sannolikt en anspelning på den ymnigare smör-

fångsten, som med blommans utslående begynner.

Falunge-jötter : Westmani., dock endast några trakter deraf. Afser blom-

mans skapnad och färg.

Tri-mjölks-gräs : Ångermani. — Ännu bestämdare tillkännagifvande vex-

tens framkomst, då den så kallade trimjölkningen ta-

ger sin början.

Äldre namn:

Kaljf-öga. 1683. Til-Landz.

Beckeblomma. 1683.

Miölck-blomma. 1683.

Vexten kallas på Island Lcukia-Suleyg (Läke-Solöga).



- 68 -
Den utslagna blomman tillkännagifver om våren, att göken är ankommen, samt

att mörten leker. Örten ätes aldrig af kor, hvarföre de af dess namn, som hafva af-

seende på mjölkningen, enligt hvad ofvan är sagdt, säkerligen blott syfta på tiden för

densammas ökning.

28. SMÖR-BLOMSTER (Ranunculus a c ris).

Smör-ört: Skåne. Linn. — Örten ätes icke gerna af kor, men blomman

bidrager att förhöja sommarsmörets gula färg. — Uttalas i

Westm. och Söderm. Smöj-blomster.

Smöir-blomä: Gotland. S. — Likaledes;

Midsommars-blomster : Westerbotten. Linn.

Midsommars-bliåmmän: Elfdalen. Fl. Dal.

Midsommars-tuppor : Flöda. FL Dal. —
Maj-blömstr: Westm. R. D. — Detta och de tre namnen näst ofvan ut-

visa, att örten norr ut kommer i blomning sednare, än i

Westmanland.

Sol-ög07i: "Svecis", Wahlenb. — Westergötland. Linn. — Dalsland, R. D.

En poetisk benämning på sjelfva blomman, känd äfven på

Island, och således sannolikt mycket gammal.

So-möjor: Dalsland. Liljebl. — Troligen sammandraget af sol-mbjor.

Gull-skålar : Halland. Liljebl. — Likaledes en träffande benämning på den

gul-skinande blomkronan.

Gål-blomstri: Orsa. Fl. Dal.

Solmöje-gräs: N. Dalsland. Linn.

Alt-gräs: Södra Dalarne. Ugla, Naesg. — Har afseende på kronbladens dra-

gande kraft.

Det bör nämnas, att många af blommans namn kunna få höras i ett

landskap.

Blomman kallas på Island Brcnni-soley (Bränne-Solöga).

Ett af de allmännaste Svenska blomster. Användes i Wermland och Dalsland så-

som medel mot tandverk. En blomma lägges på venstra tummen, och om båda bin-

das tre hvarf oblekt trådj då en blåsa skall uppkomma, som förtager verken. Att tron

hos den lidande härvid lik\äl är verksammast, medgifver allmogen sjelf.

1 alla Svealänderna, samt åtminstone på Gotland, är äfven brukligt, att med

blomman utröna, om någon tycker om smör. Detta upptåg sker genom blommans hål-

lande under hakan (en fjerdedels tum derifrån), på den, hvars smörlust man vill ut-

forska. Ju gulare den återglans är, som blomman kastar på motstående fläck af ha-

kan, desto större är lusten.

Nästan lika allmänt är bruket, att förtära den första Smörblomma, man vårtid

får se. Sådant sker i hopp, att "få äta mycket smör under året".
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29. HVIT-SIPPA (Anemone ne m o rosa).

Hvite-bjälle : Dalsland. D. — Bjälle, bjälla = bjällra, klocka.

Hvit-låckor : Westergötl. Linn. — Dalsl. D. — I st. f. Hvitklockor.

Hvait-tuppor : Orsa. Fl. Dal. — Hvaittuppor = Hvitblommor.

Hvit-verf: Småland. Linn. — Hverfs af Isl. Hverfa, f. rundning,- med

afseende å blomkronan.

Kälu-blomma: Mora. Fl. Dal. — Med afseende å blomstrets ankomst vid

käl-lossn ingen. — Namnet fordom allmänt.

Kiähl-blomster : Helsingl. Linn. — Likaledes.

Agen-iyélå-bliåinmän: Elfdalen. Fl. Dal. — Likaledes.

Fage-blomma: Gotland. Linn., men enligt S., Fagningä-blomä. — Deraf,

att örten står i blomma vid fagningä-täid, d. ä. då än-

garne skola "fagäs" (fagas). — Gotl. fagci 1. (på Fårö)

faga = feja (Isl. fegrd), rensa ängarna om våren från

fjolårets vissnade gräs {forna: Westmani.), löf och qvi-

star. — Jfr. Linn. G. R. s. 237.

Namnet Sippa, som tillhör hela slägtet, bemärkte i fornspråket ursprung-

ligen en skämtande flicka, och derefter en sådan, som ville be-

haga sig och andra, till dess sluteligen man dermed betecknade

(såsom ock än i dag sker) någonting behagfullt, täckt i allm.

Hvitsippan är ett af allmogens mest afhållna blomster, så väl för sin lätta fägring,

som för den skyddande magt, hvilken tros hvila inom de bländande kronbladen. Skö-

nast är väl det slag deraf, som stundom träffas på skuggigare ställen, och genom sina

rödskimriga kronblad lifligt påminner om det fornnordiska talesättet: "som blod på snö".

Blomman tillegnas af allmogen (måhända blott i de sydligare landskaperna) Elfvorna.

Fries, Bot. Utfl. — En allmänt känd och öflig sed är, att förtära den första hvitsippa,

som man om våren får se. Man tror sig dermed under den återstående delen af året

blifva fri från sjukdomar, serdeles frossan. Deri blomstrets magt. — För samma ända-

mål förtäres i vissa landsorter äfven den första Blåsippan.

Fjortonde Flocken.

30. LIE-VARG (Pedicularis palustris).

Kall-gräs: Upland. — Deraf att örten bäst trifves på, af allmogen i nå-

gra orter, så kallad kall-jord = fugtiga ställen, som om
nätterna utdunsta en kall dimma. Ordet kall, sammansatt

med botten (kallbotten, som icke är ovanligt), angifver detta

ännu tydligare.

Le~kall, plur. Le-kallar: Dalsland. R. D. — Ordet Le, troligen detsam-

ma, som led, har sannolikt afseende på örtens motsträfvighet

mot lian. I öfrigt se näst ofvan.
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Led-gräs: Dalsland. Liljehl. — Styrker livad näst ofvan är sagdt.

Gras-vargar: Mora. Fl. Dal. — Ordet varg antyder säkerligen samma egen-

skap hos örten, som namnen le och led härofvan, h vil-

ket styrkes deraf, att allmogen t. ex. i Westmani. för-

klarar namnet Lie-varg med: varg för lian. I likartade

bemärkelser förekommer der ordet varg ofta.

Kärr-staf : Ne rike. D. — Med afseende å den raka stjelkens styfhet.

Gran-varg, Wahlenb. — Namnet ar rätt ovanligt. Ordet gran samman-

hänger här troligen med gren, och således äfven med trä-

namnet Gran. I öfrigt se näst ofvan.

Jern-ört. Wahlenb. — Nästan lika ovanligt. Har afseende, dels på örtens

nämnda motsträfvighet mot lian, dels på dess jernrost-lika färg.

Johanräs-gräs : Flöda. Fl. Dal. — Namnet är här lika märkligt, som svår-

tyd i gt.

Äldre namn:
Lieväy. 1645.

Wingåkersbönder. 1638. Se nedan.

St. Lucigräs. 1660.

Bmun t lusegrääs. 1683. (Pedicularis).

Mäss-ört. 1660.

Oxe-muule. 1660. — Mule, Isl. Miili, munn, egentligen på betande bo-

skap. Isl. Mula = beta. Således en ört för oxmunnen.

Allmogen anser denna vara bland de vexter, som säkrast utmärka en viss jord-

mån. Till denna slutar man icke allenast af örtens talrikhet, utan äfven och nog-

grannast af sjelfva blommornas mer eller mindre mörkröda färg; och äfven flere andra

kännetecken rådfrågas för samma ändamål.

Namnet Wingåkersbönder är upptaget efter en skriftlig anteckning i Johan Francks

Speculum Botanicum (Ups. 1638), och är, med ledning af hvad sagdt är om namnet

Lievarg, lätt förklaradt. Såsom bekant är, hafva Wingåkersboerna (äfven af förklarlig

anledning), åtminstone sedan Medeltiden, fått af sina grannar uppbära namnet Vargar.

/

Sjuttonde Flocken.

31. ÅKER-ÄRTER (Pisum sativum).

Ett spådomsgrepp, som på flere orter förehafves med vextens skidor, är föl-

jande: En sluten ärtskida, som bör innehålla jemt nio ärter (antalet utrönes på det

sätt, att man håller skidan för dagen), hänges på en tråd öfver dörren. Den förste,

som derefler inträder i stugan, tros antingen vara den älskade, eller om förhållanderna

neka att antaga detta, bära samma namn, som den tillkommande fästmannen eller

fästmön.

Greppet, att medelst ärter göra sig osynlig är högst märkligt, men för vidlyftigt

att här anföra.
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Adertoncle Flocken.

32. JOHANNIS-BLOMSTER (Hypericum per for a tum),

Hirkenpirk: Gotland. Linn. — Sä ve. — Ordet är sammandraget af örtens

latinska namn.

Pirken-blomm: Bohuslän. D.

Pirken: Skåne. Linn. — Likaledes.

Midsommars-blomster : Dalsland. D. — Äfven flerstädes. — Se nedan.

Sankt-Johans-gräs : Allm. — Troligen sedan Medeltiden. Sammanhänger

med namnet näst ofvan.

Johannis-ört. Wahlenb. — Likaledes.

Äldre namn:

Sankt Johannis Blomma, 1683. Til-Landz.

Detta gula blomster är mest kändt såsom färggräs, men utgör äfven ett af
JJ
Mid-

sommarsblomstren JJ
d. v. s. af de blommor, hvarmed, vid Midsommarstiden, allmogen

pryder sina boningar. — Det har, såsom sådant,
JJ
bästa verkan'' — ett uttryck, som

man ganska ofta får höra, och hvarmed afses vextens förmenta kraft att skydda mot

troll och trolldom. För detta ändamål upphängas äfven Midsommar qvastar^ af denna

och andra örter, i ladugården, till boskapens skydd mot förtrollningar.

1 mer än en landsort pläga bondgummorna, när mjölken anses vara
JJ
förqjord

JJ

skura mjölkkärilen med vexten; äfvensom kärnan, då hon af okänd anledning ej vill

gifva smör.

Nittonde Flocken.

33. FIBLER (Hypochaeris maculata).

Slätter-kulla: Jemtlancl. Hagstr. Beskr. — Se nedan. — Jfr. 37.

Frue-kål: Småland. Linn. m. fl. Se nedan.

Ljothmans-piska: Elfdalen. Fl. Dal. — Namnet piska har sannolikt af-

seende på blomstjelken och den derifrån utgående,

merändels bladlösa stjelken. Se vidare nedan.

Ox-ögon: Östergötland och Nerike. — Med afseende å sjelfva blomman.

Fijly Fifler: Södertörn. Ekstr. —- Emedan det lätta fröfjunet likasom gyck-

lande flyger af och an i luften. Isl. Fifl — narr, tok.

Westmani. jiffla = gyckla, samt löpa i ogjordt väder.

—

Isl. Fiju-bar = fröfjunet på Åkerull (Eriophorum).

Mär-mjölk: Westergötland. Linn. — Isl. Ma?r = ren mö, samt Mcer, Masrr

= ren. Men kanske är ordet ett och samma med Märr

i nästföljande namn. Mjölk har afseende på örtens saftighet.

Märr-mjölk. Wahlenb. — Se näst ofvan.
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Vextens blad samlas af Småländska bönderna, hvilka "koka och äta dem alldeles

som kål" — serdeles vid Olsmässo-kroken. Deraf således blommans Småländska namn
Fruekål, som måhända tillika antyder, att vexten sedan Medeltiden varit der känd

såsom födoämne. — Örten, hvilken slår ut sina blommor i medlet af Juni månad (i

norra orterna vid slåttertiden , hvilket äfven dess Jemtländska namn Slåtterkulla an-

tyder) tillkännagifver, att solståndet är förbi. "Slåtterkullan är som en almanacka för

Jemtländska bonden". — Linné anmärker, med afseende på blomstret: "igenom flitigt

anställde rön skulle vi vara i stånd, att af blomstren, så noga se månader och tider,

som någonsin af Almanachan".

I Dalarna (Mora, Elfdalen) tyckes man hafva en helt annan föreställning om denna

ört, än i Småland. Den är nemligen i nämnde socknar bekant under namn af Ljöt-

mans-piska, hvilket namn man förklarat med: Bin Ondes kusks piska. (Nord. Sago-Bibl.

h. i, s. 44). Ljöt skall i Dalarna hafva samma betydelse, som detta ord (liöthr) i

Isländskan: ful, stygg. Deraf troligen Dalska orden Ljothn, Ljothan = Hin Onde och

Satan. Men anledningen till örtens Dalska namn hafva vi oss icke bekant.

34. BORST-TISTEL (Carduus heterophy Hus).

Borstar: Dalsland. — Namnet tillhör, af förklarlig orsak, flere tistlar.

Brud-borste: Småland. Liljebl. — Wahlenb. — Se nedan.

Gull-borste : Jemtland. Liljebl. — Se nedan.

Slägtet kallas på Island: Thistill. (Olafs.) — Gotländska benämningen

är: Tisslä. S. — Westmani. TistilL R. D.

Sina namn: Brud- samt Gull-borste har denna vext otvifvelaktigt af de högfär-

gade blommorna. — Svenska allmogen hyser likväl leda till så väl denna, som andra

tistlar. — Olafsen (Reise) berättar, att allmogen i några trakter af Island föregifver, att

det ifrågavarande slaget af tistel vexer hos dem, ''såsom ett förbannelsetecken från synda-

fallet", och samma tro är hos Svenska allmogen ännu rådande. — Grunden till föregifvan-

det berättas på Island, besynnerligt nog, vara den, att denna tistel "der är så sällsynt".

Sådant är i sanning icke fallet i vårt land, der den trifves från Lappland till Skåne.

35. SPÅMANS-TISTEL (Carl i na vulgär is).

Denna tistelartade ört förekommer allmänt öfver hela Sverike. Den har fordom

ansetts äga en obegriplig kraft, och allmogen i flere trakter tror ännu, att vexten,

buren i handen, meddelar åt den bärande styrka, hvilken åter den, på hvilken han

dervid tänker, förlorar.

Vexten motstår länge sin förvandling. Sedan den nemligen om hösten utdött,

qvarstår den hela följande sommaren (ja, till och med tredje året) på sin torra rot,

till utseendet nästan oförändrad, och det torra blomfodret visar ännu ett slags lif i sin

ömtålighet för väderskiften. Om på en klar förmiddag detta ej öppnar sig, blir efter-

middagen mulen. Om åter på en mulen morgon blomfodret öppnar sig, blir den sed-

nare delen af dagen molnfri och vacker; hvarom väl hvarje Svensk bonde vet att

förmäla.

36
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3©. GUL KRAGE-BLOMMA (Chrysanthe mum segetum).

Gul Prest-krage : Bohuslän. Holmberg.

SollJs-vecker : Skåne. Linn. — Namnet syftar på den gula blomman. Men

livad ordet Vecker bemärker, är obekant, om det icke

bar afseende på ogräsets förmåga, att hastigt sprida sig.

Vecker (äfven Vicker) är tillagdt flere Svenska örter. —
Isl. Vekra — hasta, skynda sig. Ordet torde likväl nå-

£on gån^f vara en förvrängning af Latinska ordet Vicia.

Fattigmans-tryssel: Efverlöf i Skåne. Linn. — Den fattige, som icke för-

mår behörigen häfda sin åker, erhåller, efter ut-

sädet, denna ört i ymnighet. — Isl. Trys — af-

skräde, i synnerhet något, som gerna hänger med.

Etter-ört: Skåne. Linn. — Detta, som äfven är vextens Danska namn,

har afseende på ogräsets envishet.

Skummeslöfs-ört : Skåne. Wahlenb. — Förmodligen efter något ställe,

der vexten är synnerligt allmän. Se nedan.

Hähibäcker: Halland. Fries och Bexell. — Se nedan.

Holgers ärter: Trakten kring Skottorp i Halland. Bexell. — Se nedan.

Äldre namn:

Quul Leeteblomst. 1683. Td-Landz. — Skall i Skåne begagnas till färg-

gräs. Linn. — Isl. Litr (äfven ren Fseröiska) = färg.

Litunargrös = färggräs. "Åsgeirs synir söktu lit-

gr'6s\ Asgeirs söner sökte färggräs. Svarfd. Saga.

Ordet Ut finnes i många Svenska örtnamn, under

samma betydelse.

Guul Oxeöga. 1683.

Detta envisa åkerogräs inkom till Sverike kring år 1624. Efter missvexten nämde

år införde den namnkunnige Holger Rosencrantz utsäde ifrån utländska hamnar (någre

uppgifva ifrån Holstein) till sin gård Skottorp i Skummeslöf Sn., Halland. Fartyget,

på h vilket säden fördes, strandade utanför byn Holabäck i Harplinge socken, och by-

mäfcnen skyndade att plundra säden, den de sedermera utsådde; men till straff "för-

vandlades" säden till denna nu mer icke blott Hallands, utan äfven många andra Sven-

ska orters landsplåga. "Förvandlingen" är här ett sago-ord, som icke behöfver förklaras.

Linné yttrar om dessa blomster: "De vända sig efter solen, färdigare än någon

annan Solblomma".

32*. P11EST-KRAGE (Ch ry san t hem u m levcanthemum).

Prästä-kragä: Gotland. S.

Preste-kravar : Kållands ö. D.

Runa. Antiqvarisk Tidskrift. Argungen 1845. 10
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Prest-nacke: Östergötland. — Se nedan.

Krag-tuppor: Särna. Fl. Dal. —
Hvii-hnektar : Mora. Fl. Dal.

Hvit-kulla : Medelpad. — Ordet "kulla", som bevisligen varit gängse i hela

nordliga Sverike (det förekommer t. ex. i en urgammal

Julpsalm o. s. v.), och betydt: ung flicka, är nu mer

kändt endast i Dalarna, norra Westmanland och några orter

af Norrland. År endast i sammansättning kändt på Island,

såsom i Bifi-kolla (Bäfve-kulla). L. tarax.

Hvide-piger : Norra Bohuslän. D.

Lifvådäa : Elfdalen. Fl. Dal. — Namnets härledning är obekant.

Pehrsmäss-tuppor : Lima. Fl. Dal. — Tidsbenämning.

Äldre namn:

Krage-blomster. 1683. Til-Landz.

Rhig-krage-blomma (1660). — Namnet förklarar flerc af de ofvanstående.

En öfver hela Sverike allmän vext, hvars egenskap såsom medel, hvarigenom ' till-

kommande ting" kunna utforskas, är allmänt bekant. Vi meddela en uppteckning från

södra Dalsland om iakttagelserna härvid. För hvarje af de motsatta händelser eller

fall, m. m., som antagas, och hvilka böra högt uppräknas, bortryckes från blommans

gula disk ett af hennes kronblad. Den händelse eller det namn, den egenskap m. m..

som nämnes, då det sista bladet skiljes från disken, anses inträffa. Såsom:
JJ
Prestj Bonde; Borgare

JJ
.

För hvarje af dessa ord bortryckes, då ordet utsäges, ett blad, tillsammans tre.

Orden upprepas ånyo, och det som utsäges, då sista bladet borttages, blir det betydande.

JJ
Bondej Båtsman^ Bedlare

JJ
.

JJ
VackerJ Vulin_, Fuler och Stygg

JJ
.

De anförda profven, som äro bland de vanligare på den ort vi nämnt, gälla, så-

som man kan finna, gemenligen den blifvande fästmannen eller fästmön, hvilkas stånd

eller utseende man vill utröna. — Men vanligast öfver hela landet är utsägandet, un-

der kronbladens frånskiljande från disken, af orden Ja och Nej^ dermed man vill ut-

forska om en händelse varder inträffande eller icke.

•

38. SUR-KULLOR (Anthemis cotula).

Sur-tuppor: Allm. — För vextens skärpa.

Hvite-tega: Södra Dalsland. D. — Se nästföljande.

Hvite-teja: Dalarne. Fisch. — Vexten icke upptagen i FL Dal. — Om
ordet teya (oftast: läga), som i några få andra vextnamn

förekommer, kunna vi ännu icke med säkerhet yttra oss.

Balders-brå: Skåne. Linn. Wahlenb. (I. e. supercilia Balderi s. radii so-

lis. — W.). — Isl. Brå — ögonbryn.
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Bctllensbro : Sydliga Sverike. — Antagcs vara förvrängdt af det föregående

namnet.

Barbro: Sydliga Sverike. Likaledes. — Balscbro är der namnet på Åker-

kullor (A. arv.).

Ett stinkande ogräs, som likväl fordom begagnats till läkemedel på mångahanda

sätt. — Har genom sitt urgamla namn (Balders ögonbryn), som dock icke allestädes

tillägges denna ört, vunnit en viss ryktbarhet. Så säger Sturleson: "Ett gräs finnes,

som är så hvitt, att det liknar Balders ögonbryn (Baldrs brår); det är det hvitaste

gräs". — Med namnet Balidurs brå betecknas ännu på Island både denna vext och

Bfatricaria maritima. (Olafs. och B. Haldors.).

39. ÅKER-ROSOR (C en ta urea cyanus).

Blåklint. Allin. — I). Klinte, af T. klätte — något, som lätt hänger sig

fast vid något annat; äfven det med små hullingar besatta

fröhuset på en vext. Har sannolikt afseende på blomfodrets

fjelliga flikar. Blotta namnet klint höres mycket sällan.

Blå-klätt: Ailm. Se näst ofvan. Isl. Klettr,

Blågubbar: Roslagen. Fischerstr.

Blå Ring-blomm ; Norra Bohuslän. D.

Sten-blomm : Skee socken. Bohuslän. D.

Blå Bond-tuppor: Flöda. Fl. Dal.

Blå Säs-tuppor : Mora. Fl. Dal. — Sammandraget af Sädestiippor.

Rug-tuppor (Råg-tuppor): Orsa. Fl. Dal.

Blä-korn: Skåne. Linn.

Dujve-stol : Skåne. Fischerstr. — En helt och hållet poetisk benämning.

Hattar: Allm. Namnet tillhör dock mest landskaperna mot söder.

B!å-hattar : Östra Södermanland.

Båls-mans-hattar : Golland. S. — "Af blommans likhet med en båts-

mans hatt eller mössa, då blomhiifvudet är rundt,

platt och blått".

Båtsmans-myssa: Gotland. Linn. — Se näst ofvan.

Äldre namn:

Blåa Kornblomma. 1683. Til-Landz.

Räknas till ogräs af många; icke af ungdomen, som flitigt bryter den högblåa

blomman, och med henne pryder både sig sjelf och Midsommarsstugan. Vid de så

kallade Sommargillena ser man icke sällan landtflickans bara hufvud, omviradt med en

rik krans af Blåklint, under det en annan låter en vippa af blomstren försmägta vid

sin barm. Tycket för den täcka blomman är likväl på skilda orter mycket olika. För-

hållandet är icke utan sina orsaker. — Vi hafva äfven enstädes sett unge män sön-

dagligen pryda sina hattar eller mössor med kransar af blomman; och kunna de på
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dem här och der "plantera" några Lysmaskar, äro de, vid inträdet i midsommarvakan

$

säkra om uppmärksamhet, och berättigade att i dansen bära sin hufvudprydnad.

Blåklinten får vidare icke saknas i den betydande midsommarkransen, i hvilken

den någon gång, fast sällan, ensam prunkar.

Med blommans blå saft skrifvas eller ''utmålas" de så kallade Himmelsbrefven3 med

sina hjul och stjernor. (Åkerbo Härad, Westm.). Lättheten, att af blomman bereda

ett slags bläck, torde ensamt gifvit anledning dertill.

40. SKOGS-VIOL (Viola c a ni na).

Kiel-blomster: Llpland. Linn. — Mycket tidig vårblomma. Käle = köld-

hårdnad i jorden. Isl. Koala = eg. kall blåst. A. S.

Cele, Ciele.

Denna ört hör, för sin lätthet och böjlighet, till dem, hvilka allmogen företrädes-

vis kallar blomster. (Blomma är vanligen större än Blomster och Ros praktfullare

än båda).

Skogsviolen blånar, redan de första vårdagarna, tätt invid marken. Stjelken är i

början kort och krypande, men höjer sig med solens stigande, lyftande det lilla blom-

stret omsider temligen högt. — Lider brist på namn, men är väl känd af bondgum-

morna, hvilka, då de förmena mjölken vara förgjord j igenom örten sila densamma,

troende, att det onda derigenom afhjelpes.

Tjugonde Flocken.

41. HAND-KNOPPAR (Or c h is maculata).

Junkrar: Dalsland. R. D. — Ett poetiskt uttryck lör vextens prydlighet.

Värräbyérk: Elfdalen. Fl. Dal. — Hårledningen obekant.

Har-bynge: Malung. Fl. Dal. — Förmodligen med afseende å örtens ar-

långt runda blomax, hvilket just det Isl. Bu/iga bemärker.

Jungfru Marie förkläde. Allm. — För det skönfärgade blomaxet.

Jungfru Marie räck: Dalsland. Liljehl. — Likaledes.

Jungfru Marie nycklar: Småland. Liljehl. — Se nästföljande.

Santä Pärs Nykäl : Gotland. S. — Gemensamt för alla rödaktiga slag

af slägtet. — Har afseende på den axlika blom-

spiran. Sanct Petrus vaktade, enligt Legenden,

himmellikets nycklar.

Guds hand: Mora. Fl. Dal. — Har afseende på roten. Se nedan.

Jungfru Marie hand. Likaledes. Se nedan.

Jungfru Marias och Skams hand: Dalsland och några trakter af Vä-

stergötland. D. Se nedan.

Säkerligen härleder sig från Medeltiden den ännu allmänna folkföreställningen, att

denna örts tvenne lökatiga och fingerlika rötter, hvaraf den ena är hvit, slät och frisk-
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men den andra ^fjorårets) mörk och skrumpen, beteckna, den förre, Jungfru Marias,

och den sednare Skams (den Ondes) hand. För att visa livad dessa namn innebära,

läggas de två rötterna i vatten, då den hvita stannar på ytan, men den mörka sjun-

ker till botten. Härmed åskådliggöres Jungfru Marias seger öfver det onda.

Tjug*>!i{leförsta Flocken.

42. FLOTT-BJÖRK (Betula na na).

Lång fredags-björk : Småland. Fries. — Se nedan.

Fredags-björk: Småland. Linn. — Se nedan.

Dverg-bjork. Allm. — Liten oeh likasom hopkrympt.

Myr-björk, — Myr, myra, Isl. Myri = vattensjuk trakt.

Fjell-rapa: Särna. Fl. Dal — Isl. räpa = krypa, löpa omkring.

Fjell-repe: Lima. Fl. Dal. Se näst ofvan.

Ryel-träd : Norrland. Fischerstr. — Rul, ryl == knöl, knut.

Vi-vang: Wahlenb. — Vivang = vidje-vang. Pang, Isl. vöndr = q vist,

spö. Således Vi-vang = vidje-spö, viclje- ris ; med afseende å

vextbild ningen.

Skirre> Skerre: Lappland. Fischerstr. — Isl. Skiarr = skygg, rädd. Till-

äfventyrs med afseende å qvistarnas användande, men

kan älven vara på sitt sätt samtydigt med nästföljande.

Kling-ris: Westerbotten. — "För en slags klang hos bladen". Wahlenb.

Rjp-ris: Lappland. Wahlenb. —. Laestadius. — Se Fjell-rapa här ofvan.

Myor-rais : Elfdalen. Fl. Dal. — Se Myr-björk här ofvan.

Kärring-ris : Jemtland. Wahlenb. (Käring-vapen).

Källing-ris : Jemtland. — Likaledes här liktydigt med Käring-värja.

Långfredags-ris. Namnet är uppgifvet af A. A. Afzelius.

Fredags-löf: Fahlun, Sundborn m. m. Fl. Dal. — Se nedan.

Penning-löf: Jerna. Fl. Dal. — Se namnet Kling-ris här ofvan. Isl. Rape

(Wahlenb.), och, enligt Olafsen, Piifhriis.

Småländska allmogen tror, att den björk, med hvilken Frälsaren hudflängdes, var

af ifrågavarande slag. Den blef derigenom — säga de — förbannad, och måste för-

krympt krypa på marken. — Samma landskaps innevånare, åtminstone de, som bo vid

Nossesjön, i grannskapet af Borstena, i hvilken sjö några Flottbjörkar förekomma, tro

att dessa "ändra sitt ställe allenast vid instundande ofred, då de flytta sig ifrån den

ena sjösidan till den andra",

43. EK (Quercus robur).

Aik: Gotland. S.

Eäk (Tonvigten på E). — Efter uttalet i vissa delar af Westmanland.



Trädets namn förekommer alltid i landskapslagarna såsom det nu skrif-

ves (Ek). — Heter på Island Eik.

Detta träd har sedan uråldriga tider af allmogen ansetts såsom en skräck för trol-

len. "Om dessa derunder söka skydd, slår åskan alltid ned på dem". Nyare under-

sökningar hafva visat att åskan slår 20 gånger oftare ned i en ek, än i en bok, och

fler i vill man finna grunden t ill sagan.

Icke sällan får man se ekar, hvilka hela vintrarna bibehålla sina blad. Om dessa

har allmogen många berättelser. Den vanligaste är, att den underbara Hvitormen uppe-

håller sig under en sådan eks rötter. "Uppå en liten backe, vestan för byen Axel-

torp (i Hjersås socken i Skåne), utij vången, har för några åhr stått en gammall stoor

och tiock Eek, kallat Gröne-Eekj för dy hon alltjd med sin lööf fandz grön till Juhl-

affton var förgången; att ehure starck Vinter, köll, frost och sniö dehr kunde falla,

och intet löf kunne finnas på något annat trää, stodh Jichvähl samma Eek grön med

sin lööf, till dess Juhlen var förgången; sedan föllo all löfven af; och dehr någon för-

dristade, att hugga eller skära den ringaste qvisla af trädt, då öfvergick honom någon

vanlycka; Efter gammalt taal sägs en drake hafft sit bygge under Eeken i backen."

(1691.) -— På flere ställen, såsom i Södra Dalarna, utvisas gamla ekar, omkring hvil-

kas stammar synas likasom tilltrampade gångar. Allmänna folkberättelsen är, att dessa

uppkommit genom Elfvor, som älska att under lummiga ekar hålla sina nattliga dansar.

I Bohuslän skall fordom funnits en Ek, som blifvit "hållen mycket helig". All-

mogen säges trott, att om en spån af den lades på elden, "både eld, ved, spånor,

och hvad man hade i spiseln, skulle kastas ut på golfvet". P. Kalm, B. R.

I Sverike förekomma mångfaldiga enstaka träd af ifrågavarande slag, som äro min-

nen af och bära namn efter enskilda händelser. Endast en enda hithörande uppgift

må anföras: I Alfshög socken af Halland förekommer på Dahlsgårds inägor en ek, kal-

lad Brud-eken j hvilken vid roten äger en omkrets af 15 alnar, och är ihålig, samt

kan rymma flere personer. Man berättar, att detta seklers gamla träd fått sitt namn

af brudpar, som derinne dansat. (Bexeil, Hall.).

Äfven med ekens Ollon tros mycket underbart kunna verkas. En vidlyftig Bohus-

länsk Folksägen omtalar, hurusom man medelst vatten, sjudet i en Agonskål (Ollon-

skal), blef fri från en Byting. Enligt föreskrift utropades under sjudningen: "Vi

brvgsa för Kunden". Sägnen förmäler, att Bvtingen dervid vttrade:

"Mycket har jag hört,

Mycket har jag sport;

Nu är jag så gammal,

Som Tyve-skog,

Som är 3 gånger brunnen,

Upp igen runnen;

men aldrig har jag sett, att de bryggt i Agonskål, när de vänta Kungen". (D.).

Linné anför några upplysningar rörande beräkningen af de så kallade årsringarna

i ekar, och kommer till denna ganska märkeliga och sanna slutsatsen: "Vi hafvom uti

Eken liksom en krönika på vintrarna, dem vi kunnom få oss bekante hela 200 ä 300

åhren tillhakas". y
-<- ;
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44. BO K. (F a g u s s y 1 v a t i c a).

Bok. Ett fordom mycket allmänt namn, som ännu någon (Ans hötes.

Bokträden räknas ofta af allmogen, serdeles der de äro enstaka, till Heliga träd.

Sädana förekomma i många landskap. En Skånsk folksägen, upptecknad i medlet af

1600-talet i Kogered socken, förmäler, att allmogen fordom "upprättat ett kårs, och

kallat Böketoffta Gud, hvarvid ett trä finnes än i denna dag och står i Böketoffta ängar

£ mijl ifrån Kogeredz by; hvarigenom de dragit sina sjuka barn, jemväl och brukat

dervid offrande af penningar, hvarmedelst de hafft den tanken, som någon svaghet

hade, att den helgedom som i trädet bodde skulle dem hielpa".

Bland ryktbara Bokträd inom landet förtjenar nämnas de så kallade Systra-Bökarnä

i Äkarpe socken af Gjöinge härad uti Skåne. Om dessa går i orten följande helgon-

saga: Tre små bröder, som fordomdags bodde i närheten, jemte sina föräldrar och sy-

skon , blefvo spådde, att Je i framtiden skulle komma att döda sina trenne systrar. För

att förekomma detta begåfvo sig bröderna i främmande land. Men när de der började

längta, drogo de hem. De voro nu fullvuxne och kände i hembygden ingen. De höllo

till i ett stenrör, som ännu kallas Röfvare-röret. Det hände sig en Julemorgon, att

deras tre, för dem okända, systrar skulle gå till Ottesång i Akarp kyrka, hvarvid

bröderna grepo de oskyldiga tärnorna, vanärade och dödade dem. På stället uppvexte

derefter tre bokar, som blefvo kallade Systra-bokarna.

De så kallade Apostla-bokarna på Omberg i Östergötland förtjena äfven nämnas.

Från en stam hafva här uppskjutit tolf grofva skott , af hvilka likväl nu mer blott sju

återstå Då ännu fulla antalet var qvar, skall en bonde, som ansåg, att Judas icke

förtjenade rum bland de öfrige Apostlarna, afhuggit den af stammarna, som han an-

såg beteckna honom, men derefter genast insjuknat och dött.

Ett sätt, att utröna den tillkommande vintrens beskaffenhet innefattas i följande

urgamla rim:

Om vintren blifver kall eller blid,

Det lär dig alla helgons tid.

Till ett Bokträd i din skog gäck,

Hugg där ett tvet med mycken tack;

Ar spånen våt, som du där högg,

Stor vinter kommer på din rygg.

Är det tvet torrt, det kan du se,

Blid vinter du då tager vid.

Tjugondeandra Flocken.

45. MISTEL (Viscum Album).

IVispelten.

fVispel : Weste rgö t b 1 a nå .

Wespelten : Westergöt bland.

Fogel-lim. Allm. Af bärens sega vätska, som begagnas vid logiars fån-
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Såsom bekant är, namnes i Walas Sång Mistelten såsom det medel, hvarigenom

Raider dödades. Vexten anses ännu med vördnad. I Sverike förekommer Misteln fler-

städes, men isynnerhet vid Mälaren och på dess öar. Den träffas på vissa löfträd,

såsom på ek, ask och lind, till och med på björk och appel , samt bildar, der den är

rätt ymnig, yfviga buskar i trädens kronor, både till grenar och blad af en besynner-

lig gulgrön färg. Stammen kan stundom blifva tre tum tjock.

Bland de förste hos oss, som skrifvit om misteln, är Olof Rudbeck. Hans ord

äro dessa: "Mistelens natur är sådan, att der alle andre ting i verlden de föda sina

foster sig lijka, så föder här Eken igenom dess invärtes förrättande ett lijtet träd,

som hvarken till stielck, blad och frukt, är sig lijka, och det så mycket mera, när

Vinteren påstår, då alle andre trän sine Blader, Blommor och Frucht hafva mist och

ingen Safft till sig taga. Aff denne orsaken är hon kommen i stort roop, så att myc-

ket Trolleri) skeer igenom henne, serdeles fordom". Atl. T. II. s. 237.

Ännu tros isynnerhet Ek-misteln vara kraftig. Vexten finnes derföre ofta för-

varad i bondestugorna, der dess plats är taken. Man anser sig dermed kunna skydda

hus och hem för ondt i allmänhet, men serdeles för vådeld. — Icke mindre bekant

hos allmogen är vexten såsom läkemedel. Menniskor, som lida af fallandesot, förses

med en knif, hvars skaft är gjordt af ekmistel, och tros, om de vid anfallet bära

denna i handen, blifva frie från sjukdomen. För andra sjukdomar hängas stycken af

vexten kring den lidandes hals, eller göres ringar deraf, hvilka bäras på fingren. —
Mistelns egenskap att tjena till slagruta, och således till medel, hvarigenom förborgade

skatter kunna upptäckas, omtalas mycket af allmogen, men få eller inga känna nu

mer greppen.

Enligt en på Wisingsö ännu gängse sägen skall Kettil Runske, medelst Mistel,

vid ön fastlimmat Gilbert.

Slutligen bör nämnas, att Ekmisleln förmenas böra, om den skall äga behörig

kraft, nedskjutas eller med stenar nedslås ur Eken.

Misterhult i Småland anses hafva sitt namn 3f Mistelen, som der ymnigt vexer.

Wahlenb.

ASP (P o p li 1 u s tre m u 1 a)

Hasp: Rättvik och Mora. Fl. Dal. — Namnet Asp är troligen taget af

trädets susande.

Asp: Gotland. S.

Darr-asp. Allm. — Dock icke folknamn. — Af löfvens darrning. Se nedan.

Trädets Isländska namn är: EspL

Otaliga så kallade Heliga lundar i vårt land bestå af detta trädslag. Nästan all-

tid är vid dem fästad den sägen, att åverkan derå varit förenad med, nu ett, nu ett

annat ondt. Rudbeck säger (här med ringa öfverdrift): "hvar gå än nu i dag till nå-

gon bonde eller gemen man, och bädie honom hugga ut en asp utur en asparlund,

så lär han tig svara sig det intet vilja giöra, om en ville honom gifva alt det en äger'
r
.

I södra Sverike är den sägen allmän, att Frälsarens kors varit af Aspeträ; och

förmäler sagan, att trädet derföre blifvit dömdt, att alltid stå med skälfvande eller

darrande löf.

47.
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4t3* EN (Ju ni per us c o mm un is).

Ene. Fordom mer gängse, än nu.

Enbärstrti. Allm.

Äldre namn:

Eeneträä. (1683). Afveti nu brukligt. Ofta med ett tillagt J.

Allmogen vet att på mångfaldiga sätt använda denna buske; bär, barr, bark,

ved, rot-saft — allt har sin nytta för bonden. — "Enen ryker (blommar) och Braxen

leker", säger fiskaren.

Berättelser om enstaka, äldre Enar, i hvilka Andar tros innebo, höras någon

gång. I synnerhet säges Anden högljudt ifra emot denna buskes nedhuggande. En

sådan En har funnits i Österhanninge socken af Södertörn; der ett långt samtal mel-

lan anden och en man, som ville hugga Enen, ännu förtäljes af allmogen. — Fler-

städes säger sig folket understundom se flockar af smärre Enebuskar ''i ljusan låga".

Denna låga är dock intet annat — förmäler man, — än ett sken af det guld, som

trollen uppburit j och laggt på buskarna, för att solas.

Ordspråket: När alla Enbär mogna., bli alla flickor giftaj är gammalt och allom

väl bekant.

48. IDE-GRAN (Taxus baccata).

hl: Gotland. Linn. — Isl. I^jar I. Ifjcir = ängarnas grönska.

Aida-gran: Gotland. S.

Barr-lin cl : Wes tergö 1 1 and

.

Ba-lind: Bohuslän. — "Måhända Bals eller Balders Lind'', Holmberg.

Ett vackert, men i Sverike temligen sällsynt träd. Allmogen försummar icke, att

vid högtidligare tillfällen pryda sina boningar med qvistarna af trädet. Vi hafva sett

det sålunda användt i Nerike. Linné, som uppgifver, att Idgranen på Gotland upp-

hinner granens eller ekens storlek, beskrifver dylika prydnader derstädes (i Gothums

och Boge socknar) sålunda: "Folket hade ett artigt sätt, att betäcka sina väggar med

Id-qvistar, då man begynte nederifrån golfvet att liksom med spån betäcka väggen,

som genom det mjuka barret fick de aldra vackraste gröna tapeter."

I öfrigt förtjenar nämnas, att Idmyren vid Grindagaby i Gestrikland, der id-

granen förekommer, förmenas g i fv i t namn åt denna myr. Wahlenb.

49. LYS-YED (Bvssus phosphorea).

Uggle-ved: Småland. Linn. — iVerike. Se nedan.

Oggle-ved: Westergöthland. Hoof, D. Yestr.

Skatt-e/ds-ved; Ostergöthland. Ihre, D. L. — Se nedan.

Ly"S-glunga. Glongä = blomster; eg. sådana, som äro af lysande färg.

Denna laf vexer på träd, som tagit röta, eller murknat. Helst på skumma, fug-

tiga ställen. Lafven liknar mögel, men färgen stöter på ljusrödt. Lyser i mörkret. —

Runa. Antikvarisk Tidskrift. Jrgungen 184$ • H
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Allmogen i några orter tror, att Nattugglan, hvilken , såsom bekant är, äger förmågan

att se i mörkret, företrädesvis uppehåller sig der denna laf förekommer. Deraf tro-

ligen namnet Uggleved.

Lafven har sin egentliga märkvärdighet deraf, att dess nattliga sken af allmogen

anses visa stället för nedergrafda skatter eller jordgods, h vilket ock gifvit anledning till

dess ofvan anförda Östgöthska namn, Skatt-elds-ved. Tron att, hvarhelst ute å mar-

ken sken nattetid visar sig, skatter äro till finnandes, är i öfrigt ytterst allmän.

5©. TROLL-SMÖR (^thalium flavum).

Äldre namn:

Bäre-smör. 164-3. Is. Erici. AF Bävan, ett Väsende, som älven varit

känd t i O G, på Gotl. o. s. v.

Denna temligen allmänna, smörlika svamp uppvexer ganska hastigt på fugtiga

ställen. Allmän är den sannolikt urgamla tron, att svampen är en lemning efter Troi-

Jen. Man håller före, att, då den skadas, trollet äfven lider. Icke ovanligt i aflägsna

landsorter är derföre, att kasta Trollsmör på elden, att förbrännas, då man ock med

mjuka spön slår, eller piskar, rundt omkring lågan. Man tror sig dermed förgöra

Trollpackan, och dertillmed, genom piskningen, så mycket mer kunna pina henne.

Om Bäran, och huru den "sputar" sitt "Bäresmör", se Is. Erici Oeconomia II,

sid. 29.

Tjänffvide-steneH
På Gotland.

[PL 3 och 4).

Oenna märkeliga Runsten anträffades vid Tjängvide gård i Älskogs socken på sydöstra

sidan af Gotland om sommaren 1844. Jag företog då, med understöd af K. Vitt. Rist.

och Ant. Akademien, en resa omkring ön
,

hufvudsakligen i ändamål att forska i Got-

landsmålet, för att öka de icke obetydliga samlingar deruti, jag redan förut egde, så-

som grundlag för en blifvande Ordbok öfver Gotlands-målet. Mig ålåg tillika, såvidt

språkforskningen medgaf, att göra iakttagelser öfver fornminnen af alla slag, kyrkor

(stående och förfallna), upphämta sägner och sagor, m. m. Men då mitt språkarbete pä

en så gifvande mark lyckligtvis upptog den mesta tiden, kunde jag naturligtvis icke

medhinna särdeles mycket på det derstädes kanske ändå rikare fornforskningens fält.

Jag måste åtnöja mig med att bland dessa oräkneliga minnesmärken fästa mig vid ett

och annat, för att dymedelst ditleda uppmärksamheten , lemnande det egentliga arbetet åt

dem, hvars hufvudsak fornforskningen är.

Ibland de fornminnen, vid hvilka jag anser, att en särdeles uppmärksamhet bör

fästa sig, sätter jag kanske i främsta rummet Runstenen vid Tjängvide. Han förtjenar.

efter mitt förmenande, denna uppmärksamhet i hög grad, icke allenast derföre, att han

nyligen blifvit uppgräfven ur jorden och således hittills icke af någon forskare sedd:

men isynnerhet för de tekningar, som på honom äro inhuggna. Ja, det skulle till orh
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med kunna sättas i fråga, om han icke i detta afseende nära nog skulle kunna mäta

sig med sjelfva Jellinge-stenen på Jutland.

Det var rent af en tillfällighet, som gjorde, att detta fynd påträffades. Jag be-

fann mig i Ahkog och fick höra af kyrkoherden på stället, att vid en gård, LifFride,

skulle finnas en sagokunnig bonde. Vi uppsökte honom hemma; men han motsvarade

icke vår väntan — hans "sagor" voro för unga. Just när vi stodo färdiga att resa

derifrån, yttrade bonden: Men skola herrarna intet se den "konstiga" stenen, som

man uppgräfvit vid Tjängvide? Orden "konstig sten", som dertill legat i jorden, kunde

icke annat än väcka uppmärksamhet. Vi beslöto genast att gå till Tjängvide, hälst

denna gård låg så till sägandes hus vid hus med Liffride. Sedan vi snart fått reda

på stället, funno vi ett temligen väldigt stenblock af landets vanliga kalksten, icke

utan en viss omsorg upplagdt ofvan på marken invid egaren, Johan Tjängvides, husvägp.

Denne, som hade en bror vid namn Jakob, hvilken förstod ett och annat af runläs-

ning, berättade om sjelfva fyndet sålunda: I den stenbacke, som ligger här i träd-

gårdstäppan invid huset, företogo vi oss att gräfva en grop, för att deruti bygga en

liten potateskällare. Sedan en mängd grus och lösa stenar afröjts, stötte vi på fastare

grund, och ju djupare vi kommo, desto mer öfvertygades vi, att vi råkat på en or-

dentligen med murbruk murad, fast, gammal grundval. Vi, som nu sett denna grus-

backe i all vår tid, hafva likväl aldrig förut vetat, att något sådant fanns deruti, ej

häller hafve vi hört någon den ringaste sägen om, att något sorts hus förr i verlden

här skall hafva stått. Vi bröto oss något djupare ned i muren, och vid det en af oss

med jernstören stötte i det nyss blottade lagret af murbruk efter en bortagen större

sten, lossnade deraf en hel kaka och kom att ligga omvänd. Vi sågo då med förun-

dran ränder och tecken på undre sidan af murbrukskakan. Det var nu lätt att se,

att den sten, på hvilken kakan legat, äfven borde hafva inhuggningar. Bruklagret

borttogs, och vi funno här den stora stenen, hvilken vi ock slutligen, ehuru med stort

besvär, fingo upp på backen. Han är alldeles hel, sådan han låg i muren, med un-

dantag att två mindre stycken sprungo af för stötarna med jernstören, innan vi fått

reda på att något fanns inhugget på honom. Men dessa två stycken togo vi vara på

och inpassade på sina ställen, sedan vi fått upp stenen (jfr. fig. 3).

Stenens hela höjd var 2 alnar och 22 sv. verktum; bredden (nertill) 2 al. 6 t.,

(upptill — midt för hästens fötter) 1 al. 21 tum, och tjockleken 12 tum. På den

ena temligen släta sidan äro inhuggna åtskilliga föreställningar af menniskor, djur och

ett skepp, ordnade i tvänne fält: ett öfre och ett nedre. Men märkligt är, att stenens

yta icke först tyckes hafva blifvit planhuggen, utan att man tagit en af naturen nå-

gorlunda slät stenhäll (sådana äro på Gotland, särdeles vid hafsstränderna , icke säll-

synta) och derpå verkställt figurernas huggning; ty ytan har en hop grunda urskål-

ningar och långsluttiga upphöjningar. Figurerna äro icke djuphuggna medelst kant-

streck, utan bottnen dem emellan är borthuggen, ehuru till ett högst obetydligt djup,

så att hela teckningen framstår såsom en föga upphöjd bas-relief. Stenens öfre och

nedre fält äro tvärtöfver åtskilda medelst en några tum bred rand , innehållande slingor i

form af valknutar: äfvenledes tyckes hela stenen varit omgifven af en likadan rand med

valknutar, ehuru den nu endast är fullt tydlig på den öfre runda och den högra raka

långsidan. Vidare märkes, att huggningen till venster på stenen är svagast (eller mest

utnött) och att teckningen tilltager i tydlighet ju mera hon närmar sig högra sidan.

Ja, det är tydligt, alt åtskilligt måtte vara bortslaget och rent af saknas på venstra
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sidan, och detta är i ännu högre grad fallet vid hela den undre kanten af stenen.

Vid omnämnandet af de bildlika föreställningarna, faller det sig naturligast att taga

hvart och ett af de begge fälten i särskildt betraktande, samt att dervid gå från höger

till venster — från det tydligare till det otydligare.

Det öfre fältet är halfcirkelformigt och intager stenens halfva höjd. Hvad som här

genast ådrager sig uppmärksamheten , är en ganska tydlig och temligen proportionerlig

häst med åtta fötter. Två utaf bakfötterna äro något lutade bakut såsom på en stående

häst, som just skall börja gå; de andra två äro framsträckta, dock stående på marken

liksom efter ett nyss taget steg. Af de fyra framfötterna äro likaledes tvänne rakt

framsträckta och hvilande på marken; men de andra två äro högt upplyfta, krökta och

kastade bakåt såsom under starkt galopp. Hästens figur, jemförd med en del af men-

niskofigurerna, är i öfvernaturlig storlek. Under hästens buk och mellan alla fötterna

slingra sig några orm- eller drakskepnader. Svansen, som är mycket smal, är försedd

med trenne upphöjningar, hvilka nästan påminna om de rosettlika uppknytningar,

hvarmed Gottlands allmoge ännu i dag utsirar hästarnas svansar \ld bröllopsridter och

andra högtidligare tillfällen. På den åttafotade hästen rider en menniska, som har på

sig en ganska bred, ut öfver axlarna sig sträckande, hatt och som med ena handen

håller i tygeln och med den andra, som är utsträckt bakåt, haller något, hvilket dock

ej närmare kan urskiljas. — Ett stycke ofvanför hästen och midtöfver den ridande be-

finner sig en annan menniskofigur i på tvären s\äfvande ställning. Dess begge armar

äro utsträckte öfver hufvudet, och jemte henne synes ett vapen eller dylikt af lika längd

med hela kroppen, som nedåt fötterna sluter sig i haJf spadform: om figuren håller

detta, eller om det blott befinner sig i närheten, är osäkert. — Nära framför hästens

framfötter står en tredje menniskofigur. Hon är klädd i en mycket vid och fotsid kapa

eller kjortel, under hvilken fötterna dock tydligen synas; på hufvudet tyckes hon hafva

en mössa, som med en bred flik eller förlängning nedlöper längs ryggens ända till

midjan. Figuren, hållande något föremål i hvardera handen, utsträcker begge händerna

mot hästen, liksom erbjudande (offrande — till hästen eller dess ryttare?). Denna fi-

gur är, jemförd med hästen, så låg, att hon knappt räcker till jemnhöjd med hästens

nos, ehuru de stå på samma plan. — Ett föremål, af hvars obestämda form man ej

kan sluta, hvad det månde betyda (det har nästan skapnaden af en nutidens kyrko-

klocka), befinner sig emellan hästens panna och den person, som nyss beskrifvits stå

framför honom. Om man icke får tänka sig detta såsom befinnande sig något bakom

taflans plan, så bortskymmer det utsigten emellan den sid-kåpade figuren och hästen.

— På samma grundplan med denna figur och hästen står, i taflans venstra hörn.

ett fyrfota djur med lång och mot spetsen uppåt böjd svans. Får man förutsätta en

så stor noggrannhet vid ett djurs afbildande på den tiden, så kan det icke vara en

varg, emedan det just hör till en egenhet hos en sådan, att dess svans är inböjd mot

ändan; ännu mindre kan det vara en björn, då den långa svansen och den smärta

skapnaden helt och hållet strider deremot; icke heller kan det vara en räf, som har

en så yfvig, lång och rak svans. Mest liknar den en « hund. Djuret vänder sig mot

venster, och således ifrån kåp-figuren, men dess hufvud är utplånadt, då allt, som

närmar sig stenens venstra kant, i samma mån är otydligare. — Ofvanom detta djur,

och bakom figuren framför hästen, befinner sig en fjerde menniskofigur. Denna vänder

sig äfven åt venster och således ifrån kåp-figuren. Hon är klädd i en kort, endast

till knäna räckande, rock eller kjortel, och benens ställning tyckes antyda, att hon är
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gående. Med ena handen, som är sträckt uppåt och framåt, tyckes hon fatta i något,

som befinner sig framföre, och med den andra, som är sträckt nedåt och framåt , t\ ekes

hon hålla något trekantigt (en korg eller hatt?); hufvudet synes vara obetäckt. Midi

framför den nu beskrifna figuren och vid samma höjd öfver djuret, skönjer man ett

annat bredt föremål; det är otydligt. Men kanske skall det föreställa en femte men-

niskofigur — det hela ser nästan ut som en sådan, klädd i en kåpa eller dylikt af

betydlig vidd och sidd. Dock synas inga fötter under kåpans nedre kant, ehuru den

är ganska tydlig; ej heller märkes något tecken till hufvud. Sä mycket tyckes man

likväl kunna sluta, att om det skall föreställa en menniskofigur, så tillkännagifver hela

ställningen, alt hon står vänd emot och synes vara stadd i någon gemensam förrätt-

ning med den ofvan beskrifna fjerde, kortrockade figuren. Hela detta öfre fält har,

såsom förut nämndes, formen af ett hälft, något högt, cirkelsegment, och omgifves

rundtomkring af en bred kant eller bord med slingor, i form af valknutar. På sjelfva

fältets grund finnes likväl, utom de här uppräknade, ännu ett annat föremål , om h\ il-

ket jag skulle önska att kunna säga något mera, än blott det, att det finnes der; ty

säkerligen skulle det helt och hållet hafva upplyst oss om hvad hela denna föreställ-

ning har att betyda. Detta är en runo-rad af icke obetydlig längd; men då den just

befinner sig allra längst till venster, så är den ock derföre alldeles oläslig/ — så myc-

ket är likväl klart, att runor här hafva varit ristade — kanske till ett antal af 50

till 60 mynder! Runraden är, om man tänker sig den uträtad, omkring 29 å 30 tum

lång, samt något litet upphöjd öfver stenens yta och mynderna hafva blifvit ristade

deruti. Den börjar vid fältets basis just i venstra hörnet, tätt invid stället, der dju-

rets hufvud varit, stiger sedan ett stycke nästan rakt i höjden helt nära intill och pa-

ralleJt med fältets venstra valknutsbord, böjer eller hvälfver sig med denna åt höger

inåt fältet under sitt stigande, tills den ändtligen, då den hunnit nära uppemot fältets

största höjd, kröker sig hastigare än borden och slutligen vänder sin riktning nedåt

och slutar ungefär midt öfver den framför hästen stående figurens hufvud, men lika sä

högt öfver detta hufvud, som det sjelft befinner sig öfver fältets grundstreck (= basis;.

I och med sitt stigande aftager den i bredd, så att då den nedan har omkring 2 tums,

så har den ofvan blott en tums bredd. — Ifrån det öfre skiljer sig

Det nedre fältet är från det öfre skilt medelst en tvärt öfver stenens midt gående bred

rand med valknutar. Om man skulle hafva någon anledning förmoda, att föreställningen pä

det öfre fältet skulle kunna vara af mythiskt slag, så synes detta deremot icke vara fallet

med det nedre. Här framstår genast för blicken bilden af ett fornnordiskt vinkinga-

skepp eller drake > med mast, segel', tåg och åtskilliga personer på däcket. Draken är

så stor, att den med sina tillbehör intager hela fältets yta. Han är uppenbart för

kort, om man jemför längden med de personers höjd och storlek, som stå på däcket.

Eljest är formen temmeligen öfverensstämmande med dem, som vi finne på hällristningar,

ehuru den är utförd med ojemförligt större omsorg. Såväl för- som akterstäf äro högt

uppstigande (deras höjd motsvarar halfva drakens längd), och begge sluta i spiralformiga

rosetter. Siäfvarna kröka sig vid uppstigandet något inåt öfver däcket. Hela drakens

längd är på stenen omkring \\ aln. Från midten af däcket uppreser sig masten; ne-

derst har hon liksom ett knä (detta minnes jag likväl icke att jag såg, men kanske

har jag förbisett det — jfr. nedanföre), men är för öfrigt rak och slutar vid fältets

öfversta rand. Ifrån det högsta af masten nedlöpa tvenne tåg, stag eller vanter i sned

riktning, ett på hvarje sida, och sluta vid däcket just vid den punkt, der det upphör



att vara rakt och börjar kröka sig för att uppstiga tiJ] de höga stäfvarna. På denna

mast hänger ett segel j, som företer flere märkvärdigheter.. Dess höjd (på stenen 13 tum)

är halfva mastens; öfre kanten börjar helt nära under masttoppen och stagens fäst-

punkter. Seglets längd (1 aln 9 tum) går nära till fartygets; men emedan man icke

lär velat, att det skulle bortskymma de prydliga stäf-rosetterna, så har man liksom

bortklippt ett rätvinkligt ingående segment utur seglets begge nedre hörn, hvarigenom

dess bredd nedan blifvit mindre (1 aln 2 tum) än ofvan. Hela seglet är tecknadt med

ett glest och på sned gående nät (maskorna deri äro så stora, att en af de om bord

befintliga personerna skulle kunnat krypa igenom dem). Detta nät företer dessutom

den egenheten, att vara djuphugget — då deremot allt annat framstår i bas-relief —
dock så, att der maskorna mötas och korsa hvarandra intet är borthugget. Detta skall

kanske utmärka nät-tågens föreningsknutar (?). — Om detta besynnerliga nät skulle man

kunna hysa hvarjehanda tankar. Först skulle man dermed helt enkelt kunnat vilja an-

tyda, att seglet var af väfdt tyg; men dertill synes det först och främst vara alltför

groft tilltaget, särdeles som rätt fina huggningar föröfrigt finnas på stenen; sedermera

borde då maskorna icke gerna kunna gå snedt utan borde de vara jemnlöpande med

seglets kanter. En annan förmodan kunde vara den, att man dermed velat antyda ett

randigt segel (Isl. "stafvat segel", som Erling Skjalgsson hade i slaget vid Svollder); men

förmodligen mentes i forntiden med ett randadt eller stafvadt segel, att det hade duk-

våder af olika färg, t. ex. hvarannan röd och hvit; dessa kunde naturligvis endast löpa

parallelt åt ett håll, icke korsa hvarandra. En tredje förmodan vill jag här våga, ehuru

jag erkänner, att jag icke i de gamla sagorna sett något yttradt derom , utan har just

denna nät-teckning fört mig på denna tanke. Då hampan och linet äro i Skandina-

vien införda och ortvanda växter, så är Jet naturligt, att hamp- och linnetyg icke

funnits af ålder. Deremot måste ylletyg hafva varit bekant mycket tidigare. Således

måste man i äldsta tiden troligtvis åtnöja sig med vadmals-segel. Men ylletyg har en

så ringa styrka, särdeles om det skulle användas till en så stor utsträckning som ett

helt segel, att man naturligtvis skulle önska att på något sätt stärka dess hållbarhet.

Något ändamålsenligare medel härtill kan man knappast tänka sig, än att man spände

ett förstärkningsnät af tåg öfver hela vadmals-seglets yta; ty tåg eller rep, snodda af

remsor utaf råa djurhudar, vet man att våra förfäder egde. Skulle åter ett sådant nät

blifva af något riktigt gagn, sä borde det knytas der repen korsade hvarandra; men

det behöfde då ej heller vara så synnerligen maskfint. Äfvenledes blifver då repens

här på stenen förekommande sneda riktning lätt förklarlig, emedan denna ställning är

den ändamålsenligaste; ty eljest skulle man behöft så långa rep till dem, om deskulle

hafva gått parallelt med seglets långsidor.

Efter denna lilla afvikelse från den egentliga beskrifningen , vänder jag mig åter

dit tillbaka. Nu komma vi till de menniskofigurer, som finnas på drakens däck, och

följe, nu som förut, ordningen från höger till venster — från de tydligare till de-

mindre tydliga; detta blir också, som straxt skall blifva visadt, att gå från bakstäfven

till förstäfven. På hvardera sidan om masten synas 4 figurer; men möjligen kan ännu

en hafva funnits längst förut, som dock nu är utplånad. Längst bakuti draken är en

figur i sittande ställning: detta tyckes vara styrmannen; ty han håller i en åra eller

snarare ett styre, som, i nästan upprätt ställning, sträcker sig något utom bakstam-

men och är bredare eller bladformig åt ändan. Detta synes äfven utvisa, att bak-

stäfven är här. Figuren har på sig en bred, ut öfver axlarna sig sträckande, hatt af
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lika form med den, som den på hästen (å öfre fältet) sittande figuren har. Alla de öfrige

figurerna äro slående och tyckas sysselsatta med de från seglet nedhängande tågen.

Näst styrmannen står en figur, lång och smal; hon är något otydlig, men jag tyckta

mig dock finna, att hon håller uti det från masttoppen snedt nedlöpande tåget elJer

staget, samt att hon på hufvudet har en mössa, som i nacken hänger ned påsakligt.

Dernäst står en tredje figur, som jag, då jag såg stenen, tydligen fann vara vänd mot

höger, d. ä. mot bakstammen, samt med en hand hållande i ett frän seglet nedhän-

gande tåg; äfvensom att hon var klädd först i en till knäna räckande rock och der-

ofvanpå uti en kortare och något vidare tröja, som tyckes räcka ungefär på halfva

låret. Så kommer en fjerde figur, den sista akter om masten, som redan är något

mindre tydlig; men som jag dock fann vara vänd med fötterna åt venster, och tillika

tyckte jag att något hang ned vid sidan, som möjligen kunde vara ett svärd. En

femte figur står för om masten, vänd mot fören. Så kommer en sjette figur, af hvilken

blott hufsudet och den öfre delen af kroppen kunna skönjas; och sist en sjunde och

en åttonde, af hvilka intet mer än hufvudena med säkerhet kunna urskiljas. Om ännu

en nionde figur befunnits på det rum, som återstår till förstäfven, var det icke ens

då möjligt att se — men flere än en har likväl ej kunnat rymmas på denna plats.

Från seglets nedre kant nedhänga parvis tåg, hvilka snart förena sig till ett.

Sådana, i ett sammanlöpande par, nedhänga nästan mellan alla figurerna på däcket,

och några af dessa synas till och med hålla uti dem. Dessa hängtåg hänvisa på nå-

gon inrättning, som vi nu icke mera känna. Deras dervaro kunde dock kanske under-

rätta oss om följande: I ett segels öfre kant måste alltid finnas något styft, en rå,

som håller det utsträckt; men i den nedre är en sådan icke just nödig. Ändamålet

att hålla seglet utbredt och styft för vinden kan nämligen också till största delen

vinnas genom flere nedlöpande tåg, som man antingen fäste vid däcket, eller i hvilka

manskapet höll under seglingen. Detta skulle kanske kunna förklara, hvad dessa tåg

tjenat till. Längs hela seglets kant nedhänga 6 lika tåg, hvardera uppkommet af

tvännes gaffelformiga förening. — Genom den åt venster tilltagande otydligheten kan

man hvarken urskilja däckets främre del, ej heller bvad som kan hafva funnits utanför

och för om förstäfven, ehuru denne sjelf till en del någorlunda lätt urskiljes. Del-

märkes också, att stenens yta här utanför blifvit skadad, antingen derigenom, att

fukten i jorden aflöst skifvor, eller ock att de blifvit afslagna innan han nedlades i

muren. Dock, stenen har väl lidit större skada än så. Hela hans nedre ända eller

basis är nemligen alldeles borta, kanske till 1 eller 1^- alns längd, om icke mera; enär

en så stor sten äfven har behöft ett icke så litet stycke för nedgräfning i jorden, om

han skulle kunna stå upprätt. Denna skada går, som det tyckes, långt in på det nedre

fältet, nära upp emot drakens däcks-linea, så att föga af skrofvet återstår. Man ser

tydligt, att hon uppkommit på det sätt, att stenen blifvit med våld afslagen , och

detta före stenens nedläggning i muren j ty brottet hade samma åldriga färg, som hela

stenens yta för öfrigt; hvaremot de tvänne, vid öfre ändan, under uppgräfningen , af-

brutna styckena, visade ett jemförelsevis ganska färskt brott.

Ännu återstår att omtala ett föremål, som finnes på nedre taflans yta. Detta är

en Runorad med runor, som möjligtvis kunna läsas. Händelsen gör nemligen, att den

befinner sig längst till höger, således på den delen, der den största tydligheten råder.

Raden, som icke synes hafva varit en ormslinga, börjar nederst vid brottet och går

rakt i höjden emellan bakstäfven och den hela stenen omgif\ande valknuts-borden,
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samt slutar mellan denna bord och seglets öfversta högra kant, emot fältets öfversta

gränslinea. Raden är nederst bredast och afsmalnar mot höjden. Runorna gå åt samma

led, och det hela utgör således endast slutet af inskriften, hvaraf efter all anledning åt-

minstone två tredjedelar gått förlorade. Då man nemligen betraktar densymmetri, som

föröfrigt användts på huggningen, så blir det ganska troligt, att denna runskrift börjat

på venstra sidan, jemnhögt med seglets Öfre kant, först gått rakt ner, krökt sig åt

höger, samt, följande drakens köl, slutligen åter krökt sig uppåt och sist gått rakt i

höjden. Det är detta sista uppstigande stycke, som nu endast återstår. Hvad som än

ytterligare styrker denna förmodan, är att emellan den svagt synliga valknuts-borden

till venster och seglets kant ett rum finnes af lika bredd med det, som runraden upp-

tager på motsvarande ställe till höger. På det förstnämnda rummet kunna likväl nu

inga tecken till runmynder skönjas. — Om man, angående den på öfre fältet varande

utplånade runraden, skulle vara benägen för den gissning, att den kunnat innehålla

någon förklaring af fältets, kanhända, mythiska innehåll, så kan man väl med ännu

större sannolikhet förmoda, att nedre fältets stympade runskrift innehållit namnet på

den sjöhjelte, öfver hvilken vården fordom rests. På det nu återstående stycket kan

man således vänta sig namnen på dem, som huggit runorna och låtit resa stenen, och

möjligen, ifall stenen faller inom kristna tiden, en invokation till Kristus eller Jungfru

Maria — detta vore således af högsta vigt att få upplyst!

Sjelfva runorna hafva, särdeles i början, d. ä. nederst, en ovanlig höjd, då man

jemför dem med qvistarnas korthet: de stå vidare mycket tätt tillsamman och orden

äro ej åtskilda genom punkter eller andra dylika tecken. Stafvarna äro icke häller raka,

utan något böjda eller liksom svigtande hit och dit. Hela inskriften har derföre ett

mycket åldrigt, nästan fornt utseende. Myndernas antal torde vara omkring 44 eller

47 — ifall man får antaga de hit och dit förekommande halfva eller tredjedels staf-

varna för att beteckna runan Sol (s), icke Kné-sol. Myndernas streck äro visserligen

mycket fina, men det oaktadt lemligen djupa, hvadan det snarare ser ut som om de

voro skurna (eller uppkomna genom liksom gnidning fram och tillbaka med ett hvass-

spetsigt metallverktyg), än huggna på vanligt sätt. Denna deras finhet gör likväl, att

man lätt kan förblanda dem ^deras stafvar eller qvistar) med fina sprickor i sjelfva

stenen. — Jag studerade denna inskrift på det noggrannaste, och tog äfven deraf en

afskrift med så stor trohet och omsorg som görligt var. När jag nu jemför denna min

ritning med den i år med lika stor trohet gjorda, så ser jag likväl, att stenen och

dess inhuggningar icke obetydligt försämrats till tydlighet på det förflutna året, troli-

gen mest genom den på Gotland ovanligt stränga vinterns inverkan. Ty då jag i de

första 9 mynderna trodde mig läsa (R|^| : ^ RISTI STAN, så tyckes samma

runor på den sednare afteckningen gifva IKTI STAI, d. v. s. att jag anser första runan

vara ett r, från hvilket stafven är utplånad, ty mynden är starkt böjd; på den sed-

nare ser den ut som ett samt att mitt första i och s uti den sednare visa sig som

k. Någon vidare tolkning vill jag ej tillåta mig, men anser mig dock till den i år verkställ-

da afteckningen äfven böra vidfoga en sådan, såsom jag i fjol uppfattade den (Se pl. 4);

emedan den skickligare ritaren i år hade för sig ett jemförelsevis försämradt original

emot hvad jag då hade. Äfven bör den blifvande uttolkaren ihågkomma, att den forn-

nordiska målbrytning torde förekomma uti inskriften, som vi Jäse i Gula Lag (Gotlands-

lagen
J,

och hvilken är icke obetydligt afvikande från Sn. Sturlesons Isländska.

När
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När man betraktar den huggna framsidan och de begge fältens form, sä föranle-

des man att antaga, att högra långsidan icke från början varit så rak som hon nu

visar sig, utan att äfven något här blifvit frånhugget. Det nedre fältet är nämligen

bredast nedan och blir något smalare ofvantill. Derefter kommer det förut omnämnda

tvärbältet med valknutarna; men just vid detta viker den omgifvande valknutsborden

åter hastigt utåt, så att öfre fältets grundlinea är längre än det nedres öfversta linea,

hvarefter bägge sidolinierna småningom kröka sig ihop tills de råkas, och således gifva

den öfre taflan formen af en halfcirkel. Skulle nu den ytterst omgifvande valkknuts-

borden äfvenledes paralelt följa denna utvikning, som är störst vid öfre taflans grund-

linea, så uppstode här ett utstående hörn eller knä, hvilket likväl numera icke finnes,

men som dock måste hafva funnits och blifvit afhugget. Denna stenens jemnhugg-

ning på kanten har troligen verkställts, när stenen nedlades i muren, för alt få en

rak kantyta. — Stenens hela bakre sida är kulpig och skroflig, och bär inga märken

efter någon sorts släthuggning.

Detta är en så noggrann beskrifning på Tjängvide-stenen , som jag kunnat göra

den, dels efter min egen ritning, jemförd med minnet, dels efter den af min broder i

år verkställda afteckningen. — Jag ansåg nämligen denna fornlemning vara af så stort

värde, att jag beslöt att genast försöka en afteckning deraf så troget och så godt sig

göra lät för mig, som icke är någon ritare. Jag gjorde detta i tanke att dermed blott

väcka uppmärksamhet hos dem, som bättre förstå och kunna utföra sådant, på det

man snart måtte låta en skickligare hand besörja en afteckning: äfven kunde möjligen

denna min ofullkomliga ritning tjena den efterkommande aftecknaren till någon ledning,

ifall någon del af stenens yta skulle under tiden lida någon förändring genom väder-

lekens eller annan åverkan (ty stenen var af en ovanlig lös massaj och syntes benägen

att söndersmulna); ja, det var ju ingen omöjlighet att stenen af någon byggnadslustig

landtman rent af kunde blifva sönderslagen — och då var det ju i alla fall bättre att

hafva någon än ingen afteckning af det förlorade.

Under vidare samspråk med Johan Tjängvide, underrättade han mig om, att de

under gräfningen hade stött på ännu en annan stor stenhäll, som äfven hade "några

huggna streck på sig"; men att man, dels derföre, att gropen till den blifvande käl-

laren icke behöfde gå åt det hållet, dels för stenens storleks skull, icke hade brytt sig

om att taga upp honom, utan låtit honom ligga qvar i backen. Men, tillade han, ett

hörne sticker fram under muren nere uti källaren, och der kan man se en bit af ho-

nom. Försedd med ljus begaf jag mig genast ner uti det mörka källarhålet och fann

der liksom en låg stenbänk i form af ett cirkelsegment, af något mer än en alns

lång-mål och en half alns tvär-mål, utspringande utur källarmuren. På denna synliga

del af den, efter bondens utsago, stora stenen, syntes verkeligen åtskilliga kantsirater,

i form af symetriska strek, men djuphuggna och icke i bas-relief, som på den andra

stenen. Allt syntes således antyda toppen af ännu en annan Run- eller Grafsten, af

lika ålder med den redan funna, och som dertill utlofvade en större tydlighet i det,

som tilläfventyrs derpä kunde vara hugget, emedan denna sten var af en mycket

fastare och mera finkornig massa än den andra. Nästan ännu gladare öfver detta nya

fynd, än öfver det förra, emedan det kunde innehålla så mycket, tillfrågade jag bonden

om han, emot någon billig ersättning, skulle tillåta denna stens uppgräfvande med thy

åtföljande källarväggens nedbrytande. Han förklarade sig härtill villig. Min afsigt var

Runa, Antikvarisk Tidskrift. Argungen iB4$- .
* 12
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dock icke att företaga detta genast, utan ville jag blott förvissa mig om, att intet

hinder skulle möta från egarens sida för en framtida undersökning, hvilken jag ville

lemna till den, som bättre kunde rita af det skeende fyndet. — Sedan jag slutligen

på det allvarligaste lagt honden på bjertat, att på allt sätt freda de begge stenarna

för all åverkan, afreste jag från stället.

Återkommen från resan fäste jag K. Vitt., Hist. och Ant. Akademiens uppmärk-

samhet på såväl den redan funna stenen, som på den andra ännu i jorden liggande,

samt bifogade den af mig gjorda ritningen, såsom en ledning för omdömet om fyndets

värde. Jag tillät mig äfven att gifva anvisning på en på Gotland boende person, som

kunde åtaga sig såväl att med fullkomlig noggrannhet afteckna den förre, som att upp-

gräfva och afteckna den sednare, om han genom en anmodan från Akademien dertill

auctoriserades, samt om han finge de dertill nödiga penningarna (omkring 20 till 30 R:dr

rgs — kanske mindre). Jag tillade, att detta helst borde ske samma höst (1844);

emedan stenen var af en så lös stenart, att regn och frost enligt all sannolikhet skulle

verka högst menligt på honom, ju längre han fick ligga. Detta kom icke till migon

verkställighet, då ingen slik anmodan gjordes. — Dock, utförandet kom likväl till stånd

på en helt annan väg och genom följande tilldragelse.

När TJpsala-studenterna omkring midsommaren 1845 gjorde sitt glada tåg till Lund

och Köpenhamn, gjorde de under seglingen gästbesök i åtskillige svenska städer. Det

första skedde i Wisby. Sedan de tillbragt den 19 Juni med beseende af dess märk-

värdiga ruiner, hvilkas storhet och prakt icke förfelade att slå de unge resenärerna

med förvåning, och sedan de härunder af stadens — man kunde nästan säga landets —
snmteliga innevånare bli f vit bemötta med den hjertligaste gästvänlighet, afseglade de

åter sent på aftonen. Följande dagen var klar och lugn, Östersjön så stilla som han

icke tio dagar på året visar sig — dagen var i detta afseende kanske den skönaste på

hela resan. De resande njöto också deraf på allt sätt: fria föredrag öfver skandinaviskt

historiska ämnen omvexlade med sång och muntra samtal.

Under samspråk med den af svenska fornkunskapen så högt förtjente Engelsman-

Herr Geo. Stephens (en af deltagarne i färden), kom jag händelsevis att omtala något

af hvad här ofvanföre är berättadt om Tjängvide-stenen. Vi kommo bägge öfverens om

att det var synd, att en så ringa kostnad skulle förhindra minnesmärkets aftecknande

och allmängörande. "Vore det i England", yttrade Hr Si., "så skulle man genast göra

en insamling''. — Men nu äro vi icke der — svarades det. — "I alla fall kan man

]u försöka att göra en insamling, och det här på stället!" inföll han; och med det

samma började han gå omkring med en hatt, fordrande af hvar och en af de med-

resande något bidrag till detta goda ändamål, tilläggande: äfven det minsta mottages

med tacksamhet! — Ingen af sällskapet undandrog sig att lemna sin gärd, och inom en

timma voro 37| R:dr R.*gs hopsamlade. — Penningarne öfverlemnades till min Broder,

Collega Scholae i Wisby Pehr Säve (en af de medresande och just den samme, som jag

föreslagit till aftecknandet året förut). Han åtog sig med särdeles nöje uppdraget, så-

väl att afrita den ena, som att uppgräfva den andra stenen, samt äfven att afrita den-

ne, om något anmäi4ningsvät(& Aderå fanns. Gifvarena uttryckte vid tillfället den ön-
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skan, att, sedan afteckningen blifvit verkställd, den med det första matte i tryck lem-

nas till allmänheten, äfvensom att en beskrifning, om möjligt med det samma, skulle

åtfölja planenen.

Straxt efter Student-tagets slut och sedan min Bror återkommit till Gotland, reste

han ut till Älskog för att utföra sitt uppdrag. I sednare hälften af Augusti månad

emottog jag underrättelse från honom härom. Utur hans bref tillåter jag mig att nä-

slan ordagrannt anföra följande: "Något efter hemkomsten besökte jag Älskog

och Tjängvide-stenen y han var jemmerligen skadad af sol, regn och frost, dock höge-

ligen skyddad af egaren. Som det ej fanns någon torn-kammare i Älskogs kyrka, ej

häller vid Tjängvide gård något passande hus till dess förvarande, betalade jag hus-

bonden för förfärdigandet af ett fyrkantigt, fodral-likt lock, att för jemnan ställas öf-

ver stenen. Jag aftecknade stenen så noga jag kunde — isynnerhet runorna — på

ett stort ark, som jag skall sända dig längre fram. Afteckningen har skett så nog-

gcannt, Antiqvarierna behöfva det och skulle kunna inhämta det af stenen sjelf, och

det utan alla inventerande tillsattser. Bondefamiljen på stället är utmärkt vettig och

hygglig; både den unge husbonden Johan Tjängvide, som eger stenen, och hans bror

Jakob, som är en käck runo-läsare. Denne sednare konfererade jemte mig run-raden

mycket noga och kritiskt med afteckningen, och vakar öfver stenen, så att ej ett korn

får komma derifrån. — Jag företog mig ock gräfning i backen efter den andra stenen,

af hvilken du såg en del i fjol nere i källaren. Det var ett björn-arbete; och jag ar-

betade efter vanan sjelf med tills jag stod nere i jorden efter axlarna. Men när jag

kom ned till stenen, var han temmeligen slät som en vanlig liksten, men alldeles ohug-

genj med undantag af de få siraterna på det ena hörnet, som förut varit synligt i

källaren — således slog det hoppet felt! Omkring honom stodo reste på kant i söder

och vester ohuggna, förfärligt groteska stenblock. En annan något huggen sten af 3|

alnars längd syntes i en annan källare nära intill. Hela källarbacken är troligen ett

konglomerat af dylika stenar, fordom måhända monumenter, och sist använda såsom

mursten". (Månne ej ännu en undersökning, anställd i stort genom hela backen,

skulle kunna medföra någon vigtig upptäckt?) "Besynnerligt var, att den afteck-

nade stenen aldrig har blifvit plunslipad, icke ens planhuggen — som du kanske sjelf

minnes? — utan att han är helt kulpig! — Denna dyrbara sten, både skadad af sol

och väta och obändigt stor och tjock, lär väl ej utan fara kunna flyttas någorstädes.

Han ligger emellertid nu under den beskedliga bondefamiljens vård i godt hägn, hvar-

öfver jag ytterligare uppmanat Kyrkoherden i Älskog, Öfverbergj att vaka. — Nämnde

Jakob Tjängvide var en interessant man: han lemnade genast sitt arbete och började

att studera Liljegren, samt afskrifva dennes stup- och vändrunor m. m.; han var ock

ganska förståndig i språkväg och öfver all vanlig bonde-enfald; — många Gotlands-ord

följa härjemte, som jag under gräfningen fick af honom". —

Härmedelst öfverlemnar jag denna afteckning och denna korta, endast på sak ut-

gående, beskrifning till den Nordiska fornforskningens vänner. Jag har sjelf, såsom

mindre kunnig i sådant, icke velat försöka någon uttydning af den teckning, som på

stenen finnes, öfverlemnande till andra att afgöra om det möjligtvis kan finnas någon

grund för den förmodan, som nästan sjelfmant infinner sig, att den åttafotade hästen

skall föreställa Sleipnir och hans ryttare med den breda hatten; sjelfve "Sid höttr"
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(neml. Odin): — skulle så befinnas, så hade vi då för oss en afgjordt hednisk runsten,

och då vore väl fyndet ett ibland de allra märkeligaste ! Så mycket är visst, att intet

korstecken har kunnat upptäckas derpå. Men om också icke denna gissning bekräftar

sig, så är sjelfva den åldriga afbildningen af en hel vikingadrake med de högresta stäf-

varna, mast och segel (af hela fartygets längd; — men intet tecken till åror!), samt

menniskor med ännu någorlunda igenkänneliga drägter, redan i och för sig sjelf en

icke ointeressant sak. — Detta fynd är äfven upplysande i ett annat afseende. Man

har med skäl förundrat sig öfver, att Gotland, der, som bekant är, de yngsta run-

minnesmärken finnas, icke har att uppvisa några af den äldsta sortens upprättstående

runstenar (om man undantager några få s. k. runstoder, af en jemförelsevis ringa ål-

der), hvaraf Svea-länderna hafva ett så utomordentligen stort förråd. En af orsakerna

till denna brist torde man väl få söka i kalkstenens mindre uthållighet emot väder-

lekens inverkan (ty ingen enda huggen sten af granit finnes eller torde någonsin hafva

funnits der), samt i kristendomens tidigare och allmännare införande: — år 1029

byggdes redan kyrkor, som ännu stå. Ty på öfver åtta århundraden har tidens tand

mycket förmått förstöra. Derjemte har äfven denna stenartens löshet gynnat de första

kristnes förstörelseifver till de hedna minnesmärkenas förintande. Men ett annat sätt

fanns äfven för de nyomvände, en medelväg, att på samma gång de läto heden-

domens qvarlefvor försvinna, tillika kunna undgå att helt och hållet krossa och till-

intetgöra förfädernas grafminnen: detta var att begrafva sjelfva stenarna eller inlägga

dem i någon mur eller grundval. Vi hafve många exempel på ett sådant förfarings-

sätt. Skulle nu på den här ifrågavarande runstenen hafva förefunnits någon rent my-

thisk afbildning, så är det så mycket naturligare, att det kristna nitet ville hafva hela

den förargelseväckande stenen ur vägen. Detta skedde: men kanske att verkställaren

tog den ofvan antydde medelvägen, och blott begrof honom. — En annan förklaring

kunde vara den, att någon nyomvänd hedning på den tid, då ännu hedendom och

kristendom stridde om öfverväldet, kunde hafva velat undanskaffa detta minnesmärke,

som alltför starkt påminte om de förra gudarna (om det antages att teckningen fram-

ställt någon heden myth), men icke, för de ännu qvarvarande hedningarna, vågade

rent af förstöra stenen; — att han tog den utvägen att nedmura honom under sitt hus.

Emot stenens höga ålder synes åter den utbildade konstfärdighet strida, med hvil-

ken han blifvit huggen, om man jemför honom med de Upp-svenska runstenarna af

granit; såvida icke den mera lätthuggna kalkstenen kan hafva föranlåtit en större fin-

het i utarbetningen med dåtidens ofullkomliga verktyg. — Upplysningsvis kan äfven

förtjena att nämnas, att på Habblingbo kyrkogård på Gotland och helt nära intill kyr-

kans södra vägg står en runstod (således från kristna tiden), som har ett visst tycke

med Tjängvide-stenen. Denne är mycket mindre, endast 1 aln 19 tum hög och knappt

mer än 4 tum tjock, och huggen på bägge sidor. Han finnes upptagen i Liljegrens

Run-urkunder sid. 177, 178, under N:o 1575, efter Hilfelings år 1799 gjorda an-

teckning. Der står följande:
JJ
HikaiR auk Frustin . . . . at U pa . . . — ... art iftir : k

ip akri
JJ

j samt "Framför en rustad man till häst, med lans i handen, synes en stå-

ende person jemte en korg, i halfupphöjdt arbete. På andra sidan i lika arbete, 3

personer på hvardera sidan om ett högt kors". — På den sidan af stenen, som vettar

åt vester, står inskriften på en kring kanten löpande ormslinga. Ehuru föremålen på

stenen nu äro ytterst svåra att utreda, läste jag dock några flere runor af inskriften;

men andra voro deremot tvifvelaktiga. Således: • alkaRn (el. alkain) • arifrusti (el.
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arkrusti) • a . . hili (el. a . . hiri) • pa . . . (hela stenens öfre rundning är här förstörd)

. . . tu •
. . ta . . * R • iftiR " ina . . . r (el. kna . . . r) • pikn • riikrin (el. rikrin) •

Läsningens svårhet ökas genom en hop små ormslingor, som öfverkorsa den stora, på

hvilken runorna stå. På stenens öfre halfcirkelformiga fält återfinnes ännu ganska rik-

tigt hästen, hvarom Liljegren skrifver, samt en person, som rider derpå, ehuru numera

icke kan ses om han är rustad; äfvensom den personen, som står framför hästen och

som med ena handen tyckes uppsträcka något emot hästen eller dess ryttare. Denna

person är klädd i en vid och sid kjortel eller kåpa. Med ett ord: hela denna grupp

(och flere figurer finnas ej) har en viss likhet med en motsvarande på Tjängvide-stenen

;

dock har härvarande häst endast fyra fötter och är stående. Det är för denna likhets

skull, som jag omtalat denna runsten i Habblingbo. Utaf de 3 personer på hvardera

sidan af ett högt kors, som enligt Liljegren skola funnits på den mostatta sidan, sy-

nas nu endast några otydliga streck.

Ännu vill jag anmärka en omständighet angående den trakts beskaffenhet i ål-

derdomligt afseende, i hvilken Tjängvide-stenen är funnen. Älskogs socken, uti hvil-

ken Tjängvide gård är belägen, omgifves af Ardre, Garde och Lau socknar, och i öster

tillgiänsar Östersjön. Några utanför Lausviken liggande holmar skydda denna, så att

Ljugarns hamn deraf bildas. Liksom denna är en ännu i dag icke obesökt hamn, så

kan man väl äfven förmoda, att den i den forna vikingatiden icke lemnats obegagnad.

Hela det område, som de nämnda 4 socknarna omfattar (och mycket vidare omkring),

bär också tydliga spår efter att orten länge varit bebodd och att hafvet der starkt

blifvit befaret af vikingar. Derom vittna de otaliga, nästan vid hvarje steg förekom-

mande, forntida begrafningsplatser , som här nästan oftare och i större rikedom och

omvexling finnas, än kanske på något annat ställe på ön. Vid norra gränsen af Ardre

ligger det genom sin uråldriga kummelbefästning så högst märkeliga berget Thorsborg.

I Garde finnes Diger-rör, ett ofanteligt stenkummel af 66 alnars tvär-mål, vid hvilket

märkeliga sägner äro fästade; der och i Lau en utomordentlig mängd skepps- och ring-

sättningar. 1 Älskog sjelft finnes det så utmärkta Gål-rum, nära Gudfride gård, med

sina stora och många stenkummel, ringar och förvånande kummel-skepp. Dessutom

finner man fornminnen i hvarje hage, i hvarje åker: — allt vittnande om forntidens

slagfält!

Skulle hosföljande ritning och ofvanstående beskrifning, uppsatt af en ovan hand,

något kunna bidraga till den nordiska fornkunskapens upplysande i någon ännu dun-

kel punkt, så har den till största delen derföre att tacka de ynglingar, som från Up-

sala drogo ut att fastare tillknyta vänskapsbandet med stamfränderna i söder på Sun-

dets bägge sidor. Äfven detta lilla blir då ett nytt blad i den krans af oförgätliga

hågkomster, som de på denna minnesrika färd förvärfvade åt hela Norden och sig

sjelfve.

Upsala d. 18 Oktober 1845,

Carl Säve*
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Folksägner i Norrland.

1.

(Herjeådalen).

I Hede Socken af Herjeådalen hände en gång, att en flicka kom bort. Man sökte

henne både länge och väl; men förgäfves. Att hon var bergtagen kunde nu hvar och

en förstå. — Efter någon tid inställde sig i den gård, hvarifrån flickan försvunnit,

en man, samt anhöll hos flickans moder, att hon ville följa honom och vara behjelplig

vid hans hustrus barnsäng. Efter någon besinning medföljde hon den okände man-

nen, och de vandrade långan väg, tilldess de kommo till ett stort berg, det hon al-

drig förr sett. Här stannade hustrun och vägrade enständigt att gå vidare; ty hon

kunde nu förstå, att den vägen bar till trollen. Sedan likväl mannen försäkrat, att

intet ondt skulle henne vederfaras, och att han skulle oskadd ledsaga henne åter, be-

fallde gumman sin själ i Guds hand, och gick så med mannen in i berget. Här glänste

allt af guld och ädla stenar, hvaröfver gumman storligen förvånades, och säkert hade

hon stått der ännu, om icke barnsängshustruns jemmer väckt henne ur sin förvåning.

Men denna Ökades ännu mer, då hon i den lidande qvinnan upptäckte sin egen dotter.

Hon blef nu ganska glad, troende att dottren derstädes icke befann sig så illa. Men

denna sade till henne: "Jag befinner mig här icke så väl som du tycker; i fönstret

siar en flaska: smörj dina ögon med dess innehåll, så får du väl se huru det är".

Modren följde rådet, men smorde blott det ena ögat, och nu kunde hon väl förnimma

huru trollen kunna "förvilla synen på en". Hon såg nu, att hon befann sig i en skrof-

lig bergkammare, och allt det guld och silfver samt siden, hvarpå dottren förut synts

In ila, var grofva gråstenar. Sluteligen blef den arma dottren medelst modrens tillhjelp

förlöst med en "bredtandad" och "långhändt" son, hvilken erhöll det vackra namnet

SjtU. (Han var den förste här på orten, som hade det namnet, hvilket är mycket van-

ligt ibland trollen). — Emedlertid blef modren hos sin dotter en lång tid, och troll-

mannen hemkom blott då och då. 3Ien hustrun "illtrifdes" ganska mycket, troende

att hon aldrig skulle komma dädan. Vid ett tillfälle, då trollmannen var hemma, bad

hon att han ville följa henne hem, samt att dottren skulle få vara följaktig. Men detta

sista afslogs. Modren tog ett ömt afsked af sin dotter och ledsagades till sitt hem af

trollet. — Förflöt så en lång tid, under hvilken modren då och då med sitt smorda öga

upptäckte trollmågcn, merändeis sysselsatt med någon ogerning. En gång tog hon sig

före att förebrå honom, sägande: "Alltid ser jag dig göra det som ondt är". Men

trollmannen, häröfver förgrymmad, samt misstänkande, att hon anlitat hans trollflaska,

stack ut hennes öga och försvann. Många år förflöto härefter utan att gumman kunde

upptäcka trollet, eller återfinna sin bergtagna dotter. Men efter en lång tid hände en

dag, att den förlorade dottren, helt "slänteligt" inträdde i föräldraboningen
,

åtföljd af

icke mindre än sju små raska piltar. Sedan hon vidt och bredt omtalat huru hon

hajl det hos trollet, nämnde hon dess namn, hvilket var Gunbjörn. — Ifrån Gunbjörns

sju söner härstammar en i Herjeådalen vidt utgrenad slägt , som kallas Gunbjörnssläg-

ten, hvilken man ännu igenkänner, eller åtminstone intill sednaste tider känt, af dess

länga händer och breda framtänder.
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2.
(Herjeådalen).

En gammal "förkja" (flicka) hade en vanartig och olydig son, hvilken, oaktadt mo-

drens varningar, med åren blef värre och värre. — En gång befunno de sig i fä-

bodarna. Solen hade nedgått, och det var i mörkningen. Då bad modren gossen gå

ut och låta igen ett led, som fanns straxt bredvid fäbodsstuguväggen. Vägen genom

detta led bar rakt till skogs. — Efter några motsägelser lydde gossen. Kommen till

ledet, tyckte han sig der se sin moder, hvilken bad honom följa sig inåt skogen, för

att hemta furuqvistar till bränsle. Gossen efterkom tillsägelsen, och båda vandrade ett

godt stycke inåt den mörka skogen, till dess gossen, som började blifva rädd, ville

återvända. Men genom underrättelse, att man straxt vore framkommen, samt genom

"koe" (grankåda), hvarigenom hans otålighet stillades, bragtes gossen att följa vidare.

Efter ytterligare lång vandring kommo de till en elf, der gossen frågade, om de äfven

skulle öfver denna. Honom svarades då: "Ja just på andra sidan är qvisten". Som

oliven var ganska djup, tog qvinnan härefter gossen på ryggen, hvarvid han märkte,

att hon hade svans efter sig. Han utropade då förskräckt: "Herre Gud, du kan aller

(aldrig) vara mor mi, du!" — Vid dessa ord kastade qvinnan honom af ryggen och gaf

honom en stöt. Gossen började derpå af alla krafter att skynda hemåt, och då han

var halfvägs, mötte han sin mor, som hemifrån begifvit sig ut att leta efter honom.

Sedan han berättat för henne hela händelsen, omtalat att den okända fullkomligt lik-

nat modren, samt att hon gifvit honom koe-j tog modren denna och kastade den på

elden, emedan hon kunde förstå, att gossen råkat i färd med en Jordbyggarqvinna.

Men efter den dagen började pilten besinna sig, och blef snart välartad.

3.
(Herjeådalen).

En man befann sig en gång i fäbodarna uppe vid fjellet. Der sade en annan man

till honom: "vid ledet der borta ligger en orm". Han sprang genast till stället för alt

ihjelslå ormen, ernande derefter sätta honom i klämmer> samt lägga honom i en myr-

stack. Men ormen slingrade sig undan slagen och kröp slutligen i en myrstack. Efter

något besinnande och sedan alla försök att döda ormen misslyckats, stämde mannen

ormen till mötes följande dagen, med dessa ord: "I morgon mötas vi här!" Påföljande

dagen kom, men mannen hade glömt sitt löfte. Ormen hade likväl icke glömt stäm-

ningen; ty under frukosttimman hördes ett häftigt skällande af hunden, och då man-

nen såg ut genom dörren, kom hunden springande förföljd af ormen. Nu ihågkom

mannen sin stämning „ tog en stör och gick dristigt sin fiende på lifvet. Men ormen,

när han märkte mannen, vände sig genast från hunden samt emot denne, och striden

blef ganska häftig. Ormen sprutade etter allt hvad han kunde, men måste slutligen

gifva vika.

Anm. Klämmer = en i ändan klufven käpp, hvari man fästar dödade or-

mar, när man vill bära dem från ett ställe till ett annat.

Enligt allmogens tro, bör man icke underlåta, att, då man stämt en orm

till möte på viss tid och ställe, der infinna sig vid den utsatta tiden; ty då

har mötet med ormen ingen fara. Han skall nemligen då ligga alldeles stilla

och likasom vänta på döden. Men iakttager man icke den utsatta tiden, så

finner man honom högst uppretad. Sjelf skall han alltid infinna sig på den

utsatta tiden.
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4.
(Herjeådalen).

En man vandrade en dag i fjelltrakten för att igensöka sina hästar. Under det

han sålunda ströfvade bland fjellen, kom han till en "härslätte" (en af tort gräs öf-

verväxt slätt). Han blef der varse en orm, hvilken han tilldelade ett slag, satte i

klämmer och ville lägga i myrstacken, då han upptäckte tvenne andra ormar, med hvilka

han förfor på samma sätt. Men innan han väl bortburit den tredje ormen, under det

han skrytsamt utfor: "Nog ska dö (de) få komma såu månge dö vill; je skä slåu såu

månge, soum finghs", upptäckte han, till sin förskräckelse, att hela slätten i en hast

blifvit uppfylld af hväsande ormar, som reste sig till strid emot honom. Den för-

skräckte mannen hade göra nog att komma ur fältet. — Han kunde af händelsen finna,

att ormar äro djur, som man aldrig af lättsinne bör röra.

5.
(Jemtland).

I en gård, som heter Rissgård, belägen i Lith socken af Jemtland, fanns fordom

(man uppgifver för 100 år sedan) ett fähus, i hvilket alltid var sillgrant (oroligt). —
En söndagsafton voro gårdens flickor ute och roade sig med att dansa Långdans på

ömse sidor om fähuset, och de fingo ostörde hålla sin dans. Natten derpå lade sig

husmodren i fähuset för att akta ut en ko, som skulle kalfva. Under detta kom till

husmodren i fähuset en gammal käring, som hade i sitt följe en grann ungkarl^, för

hvilken hon friade till husmodrens dotter, sägande: "Jag åstundar, att jag finge din

dotter till sonhustru åt denne min son; hon dansade främst i dansen i afton, och hon

behagade mig väl". Husmodren frågade hvarifrån hon vore, dertill hon svarade: "Jag

bor just här; och om du skulle få se min Norra Aker^ så skulle du nog finna, att

jag kunde föda din dotter ganska godt". — Bondehustrun fortfor: "hvar har du din

norra åker?" Käringen svarade: "Min norra åker är midt under din norra åker, och

min åker är snarare vackrare än din". — Vid dessa ord befallde matmodren sig och

de sina i Guds händer, hvarvid käringen och hennes föregifna son försvunno. — En

kort tid derefter dog husmodrens dotter, den unga flickan, i sin ålders blomma.

6.
(Jemtland).

Icke långt ifrån Storsjön, på norra sidan om Frösön, vid Rödöns strand, är en

liten sjö, som berättas i förra tider hafva varit mycket fiskrik. På det att än mer

fisk skulle inkomma i denna lilla sjö, i hvilken fisken ansågs trifvas bättre, än i Stor-

sjön, hafva de begynt upptaga en graf mellan båda sjöarna. Men öppningen var icke

väl gjord, förr än ett troll, som legat ringadt i den mindre sjön, gick ur denna. Efter

den tiden fiskades der nästan intet; och blef trollet så oroligt, att hela den stora sjön

på norra sidan om Frösölandet sällan kunde istäckas, utan gick i hvälfvande vågor.

De angränsande Byalagen, som deraf hade svårighet att komma öfver vattnet, uppsökte

då en man, som "hade vettskap, att handla med Troll och Underjordiska". När denne

ankom
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ankom I ill trakten, uppreste han en öfver 2 alnar hög sten vid östra sundet, och ri-

stade en skrift i densamma, dermed han band trolletj så att sjön sedermera hvarje år

behörigen tillfrusit.

Anm. Att trollet lik val äfven sedermera visat sig tillvara, synes af en i

orten gängse sågen om en i samma vatten sjunken Kyrkklocka, hviiken sägen

fullkomligen liknar andra af detta slag i öfriga landskaperna.

"3.

(Jemtland).

Norr ut i Jemtland ligger det så kallade Stora Borgafjellet ett af de högsta i

trakten. Der hafva de fordomdags offrat, och många underliga syner ses der ännu. —
För lång tid sedan företog sig en Lapp" att der offra sin dotter, medelst hennes stör-

tande utför en ofantlig brant. — Ännu i skumma nätterna låter den oskyldiga varel-

sen se sig på fjelltoppen; dock mycket sällan, emedan fjellet nästan alltid omhvälfves af

töcken. Icke eller får någon besöka flickan, der hon sitter, ty dit kan ingen komma.

H.
(Jemtland).

På det namnkunniga berget Areskutan i Undersåkers härad bodde fordomdags en

jätte, som kallades Ruth i Skut. Denna jätte hade en tvist med en annan jätte, Rolf i

Toppj hviiken bodde på ett annat ställe, som heter Toppen och är beläget vid sjön

Lithen i Mörsele socken af nämnde härad. De båda jättarne stridde med stora klipp-

stycken, som de slungade mot hvarandra. Afståndet emellan dem var likväl omkring

tre mil. — Men slutligen ledsnade de vid striden och beslöto att försonas, hvarföre

Rolf begaf sig till sin motståndare för att gästa Julen- Då han åter ville draga hem,

tog han vägen öfver Lithen; men då brast isen under honom, och han drunknade.

Stället kallas deraf ännu i dag Rolfsvaken. — Äfven vid Toppen visas ännu de klip-

por, som Ruth ditslungat från Areskutan.

9.
(Jemtland).

Jätten Rolf hade en hustru. På den tid, då man först började bygga samt plöja

åker i den midt emot berget Toppen_> på andra sidan Lithen, liggande byn Uppland,

har han i ett enda steg stigit öfver sjön, och derefter tagit en i åkern arbetande

karl. jemte häst och plog, i sitt förkläde, samt burit alltsammans hem till leksaker

it sina barn.

Anm. Vi hafva tillförene haft tillfälle anföra flere uppteckningar från åt-

skillige orter af denna märkliga sägen.

(Jemtland).

En jättte bodde fordomdags i Undersåkers Härad. Hans namn var Hand i Handöl.

Denne lopp på en Julmorgon omkring sjön Onn,, som är tre mil lång och nära två

Runa. Antiqvarisk Tidskrift. Argungen i84$- 13
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mil bred. Då han dervid påträffade en Elg, kastade han en snara öfver dess hals,

samt fastband sålunda det stolta djuret vid sitt bälte, och förde det hem.

Anm. Det förtjenar anföras, att nästan alla byar i Undersåkers Härad för-

menas hafva sina namn efter Jättar, hvilka man merändels vet uppkalla.

11.
Jemtland).

Då man fordomdags under vårtiden inställde sig vid så kallade Tjäderlekar, infann

sig ibland en okänd, skäggig Gubbe, som alttid frågade "hvad de hade att göra med

hans Tuppar". Den gamle visste alltid, att tillställa något oväsende, så att foglarna

skrämdes och jagten misslyckades. •

12.
(Jemtland).

En gubbe med sin son voro en gång vid en fjellsjö, belägen i Kalifjellen, för

att fiska. Då de om aftonen utsatt sina nät, sade gubben: "Det händer, att Sjö-mor

ger oss bra här, men då få vi ock höra hennes ångerrop". Då de derefter gingo till

fiskarkojan och lade sig, fingo de om natten höra ömkliga jemmerrop. Påföljande mor-

gon, när de åter upptogo näten, fingo de, såsom gubben sagt, en stor myckenhet fisk.

13.
(Jemtland).

På ett Ödesböle i Häggenås Socken, Grimmelgård kalladt, bodde fordom en Jätte-

qvinna, vid namn GrimlOj hvilken, då Häggenås kyrka byggdes, och hon fick höra

ljudet af kyrkoklockan, blef högligen förtörnad. Hon upplöste derföre sitt hårband,,

lade deri en stor sten, hvilken hon slungade ifrån det stället, der hon stod, nemligen

Grimmelgård, som är beläget en half mil från kyrkan, emot denna, för att krossa sä

väl klockan, som stapeln och kyrkan. Men stenen hann ej fram, ulan nedföll ett

stycke derifrån. — Stenen, som innehåller vid pass 80 hästlass, synes ännu i dag,

äfvensom tydliga märken i honom efter hårbandet.

Anm. Om Grimla gå i öfrigt mångfaldiga sägner i orten.

14.
(Jemtland).

I forna tider, då de så kallade Wettrarne eller Jordbyggarne voro stadde på sina

flyttningar, hafva de under en sådan flyttning med sin betydliga boskapshjord, från

Halåsberget i Lith till Rismyrbobacken i Häggenås Socken, stadnat och h vilat öfver nat-

ten ungefär på halfva vägen, uti ett fähus i Nordaråsens by. — Vid uppbrottet der-

ifrån qvarlemnade de en ko i fähuset, hvilken likväl husets matmoder fann för godt

att utsläppa. Dervid inställde sig en liten qvinna och yttrade att kon vore ämnad till

betalning för godt hviloställe och vänligt bemötande. Matmodren ville dock icke mot-

taga vedergällningen. '<-/.,
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15.
(Jemtland).

I en Fäbodevall roade sig en gäng några barn, på det sätt, att den äldste bland

dem klef upp på en stor sten och började predika, livarvid de öfriga sutto rundt om-

kring såsom åhörare. Men efter en stunds förlopp, började en väldig skara af smått folk

springa fram under stenen, samt fly.

16.
(Jemtland).

Tvenne flickor befunno sig en gång i en Fäbodevall, och blefvo der varse en ovan-

ligt tjock Groda. Den ena af flickorna, som var munter och upptågsfull, tog då ett

strå och bandt det om grodan, sägande: "Du blir ej förlöst förr, än jag blir din barn-

morska". — En kort tid derefter kom en man och begärde samma flickas biträde vid

sin hustrus förestående förlossning. När denna var väl försiggången, öfverenskom man

hvarest Barn- eiler LHlgröten skulle ställas. Sedan flickan på utsatt ställe satt gröt-

fatet, fanns delta efter någon tid tomt, men i stället så många silfverskedar deri,

som äggen varit i gröten, tillika med denna påskrift:

Hade blommor varit mera,

Skulle skedar Aarit flera.

17.
(Jemtland).

I Grötoms by, Häggenås Socken, bodde fordomdags en man, vid namn Fjäril.

Ilvarje Julnatt förlorade han en ko uti ett visst bås i fähuset. Likaledes bortkom för

honom vid samma tid något från hans bord. Han föresatte sig derföre en julnatt, att

vaka, för att utgrunda orsaken dertill. Något sent på qväilen inkom till Fjäril en man,

som vänligt bjöd honom följa sig hem. Fjäril samtyckte härtill och befann sig innan

kort i en prägtig stuga. Men när dess egare med sitt folk samt Fjäril skulle för-

tära julgröten, nedföll i fatet spillning, hvarvid mannen sade till Fjäril: "Ser du h vil-

ken olägenhet jag har! flytta du ditt fähus; jag vill dervid vara dig behjelplig". — Fä-

huset flyttades, och efter den tiden voro kreaturen friska och trifdes väl.

l®.
(Jemtland).

På Kongsta bys ägor i Häggenås Socken bodde fordomdags tvenne jättar, hvilkas

namn voro Elling och Staf. De kommo en dag i oenighet med hvarandra, hvilket slu-

tades med slagsmål, och hvarvid de med sina svärd klöfvo midt itu en stor flat sten.

Sluteligen dödade de hvarandra, samt blefvo laggde under hvar sin hälft af den klufna

stenen.

Anm. Denna klufna sten, som är 51 alnar lång, utvisas ännu på Kongsta ägor.

19.
(Jemtland).

På gränsen mellan Häggenås och Hammardal Socknar är ett ställe, som kallar

Fyrkanten. Der har understundom en och annan blifvit varse lemningar efter en
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kyrka, och äfven nägon gång fått höra vackra kyrkoklockors ljud. Stället bevakas \äl

af något starkt Rå, emedan kyrkan endast tillfälligtvis kan få ses, men igenfinnes icke,

då den sökes.

2®.
(Jemtland).

En man var midsommarsnatten sysselsatt med att gräfva efter jordgods. Han fann

dervid en stor kista, på hvilken han satte sig grensle. Men snart märkte han till sin

förvåning, att han satt på en oxe, som for med honom öfver skog och moras, öfver

berg och backar. Mannen höll sig likväl stadigt fast vid hornen, till dess solen upp-

gick, då han till sin stora glädje fann sig sitta på kistan, hållande fast i dess hand-

tag. Kistan var full med silfverpenningar.

21.
(Helsingland).

1 ett berg, Ranboberget kalladt, i Mo Socken, får man stundom se en Drake,

liggande i en remna, och häftigt flåsande. Han har utseende af en stor, bevingad

orm. — Denna Drake var, såsom många andra, fordom en orm, men förvandlades på

följande sätt till Drake: Flere ormar kommo tillsamman och började spruta etter öfver

en annan orm, som deraf snart förvandlades till eu liten sten. Härefter runno samt-

liga ormarna till närmaste pöl, ur hvilken de hemtade vatten, och den af dem, som

först kunde begjuta stenen med vattnet, blef ormarnas Kung eller Drake.

Anm. Nästan allestädes der sägnen förtäljes, tillägger man: när efter lång

tiderymd Draken dör, väljes en annan på samma sätt. Men hinner någon

menniska taga den lilla stenen, innan ormarna hunnit begjuta den med vatten,

får han genom dess innehafvande beständig lycka.

Fornminnen i Näsums Socken uti Skåne.
/Handskr. af år 1693J*).

— — "Berättas i sanning (som des fundament och uestigia ännu siunes), att

emillan Näsum och een bye, som kallas Eschekier skall hafva varet, för denne, een

annan kiörckia bygd, kallat Marise kiörckia, hvilken een Kiempe under konung Tidrich

på Brattingsborg, ved nampn Lafve Lodrnwndson, skall hafva lätet upbränna, fördy

hans Gammerade, Unger Ingemar, hade bedraget hans Fästemöe, Jungfru Hoffred, ifrån

honom, och med henne och sina hofmän taget sitt refugium i bemälte Mari* kiörckia;

Men hon, Hoffred, der elden tog öfverhand och Unger Ingemans Tienare, som i bran-

den för hennes skyld voro inneslutne, blefve otålige, och velat hugga henne i stycker,

bad han de ville kasta henne giönom fönstret ulh till Lafve Lodmanson, så skole hon

bedia för allas deras lif; inne var då förseendt, dy elden hade taget öfverhand och

kunne eij släckas; Men Lafve Lodmunson, då han förnam Hoffred varit honom otrogen

*) Det eamla stufniuyssättet . i flere afseenden inärkeligt. jtf ibiijSli alltet/
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och lutet sig kränckia aff Unger /ngcman, ångrade sin gierning, h\ ar om en gamma]

Wijsa ännu i Näsum och des omliggiande gräntzor *) finnes.

Berättas änd ytterligare, att da kiörkan brandt, var två stycken klockor i Tornet;

den ena foor ncder i åhen, som eliest kallas Femsiö, eller Ammings åhe, hvilken åä

går der strax brede vyd; och har tilförena och för nägra åhr sedan varett hört ringas

med samma kläcka eemoot Juletijdcn. Samma klocha har mänga i förra tijJer med få-

fängt arbete sökt till att draga op. Den andra klockan foor uth i eet giööl söder för

benämnde kiörcka, kallas kiörke giöel, men bleff der aff upptagen och omstöpt, och är

nu för tijden en herljg klocka; dock mättelig stoor, och är än vid Näsum kvicka;

och att klockan eij mehr skole förtrollas, är i stöpningen på henne satt efterföliande

Signa: + 1 H S + , och ingen annan bookstaf, antingen åhrtahl eller något annat lin-

nes der vijdare imprimerat.

Detta kyrkiogöel, uihaff hvilket denna klockan berättes vara updragen, är nu så

tärt, som en eng, och förthenskull bytt uth på byen, att iag med mina ögon har sett,

om hösten många höstackar stånda uppå.

Icke desto mindre berätter Kisell Persson i Näsum, een man på 70 åhr, att han

i samma giöel, då han ung dräng varet, har fångat och fiskat både giäddor och ka-

rutzer; men att det nu således skall \avd utthorkat menas att en ådra skall vara öp-

nat i jorden, som ledsagar vathnet der ifrån neder i Aen.

Det berättas, at Lage Lodmunson skole velat å nyo upbyggia kiörkan igien på

förra stället; men så många Materialier, som blef fördt tijt om dagen, fördes dädan

om natten till dett stället, som kyrkian nu är bygd; och kallas hon för den skull

också Mariae kiörckia.

Een bryggia var lagt öfver åen ifrån Wästanåe bye, öfver hvilken de hade deras

kiörkioväg på den tijd den gambla kiörkian var vijd makt; men då kiörkian blef up-

bränt, blef bryggan ruinerat; dåg siunes grundstockarna ännu, och aldrig förruttnar:

Samma broo kallas Blijelille brOj och pä samma bro berättas een ung brud skall vara

uthtagen, och tvenne hennas Systrar tilförene der uthkomne, hvilket hon för sin Brud-

gom sorgeligen beklagade, och viste (visste?) sig, att samma olycka henne ock före-

stood, hvilket och pä hennes bryllopsdag också skedde; men giönom en Riddares, Ab-

bodtz, eller Munks harpeslag, blef med bägge sina Systrar restituerad, hvarom och en

artig, och i dessa orter brukelig vijsa följer**):

1.

Den Brudgom han rijder aff gården,

Hans unge brud sorger så såre,

Henne Rinner tårar på Kindh.

2.

Jag önskte att veta, hvad der ståer på,

Hvarföre J suckar och sörjer så,

Hierte allerkiereste min.

3.

Måskie i ankar, iag har eder fäst,

Måske J frucktar eij god ähr jär häst;

Hierte m. m.

*) Redan tr. i Tidskr. Runa. 1844.

*) W:o 91 lios Afzelius är en artförändring häraf. Jfr. Sv. Forns. D. II. s. 3lo, o, f.
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4.

Måskie J sinnes , att vägen är läng,

Måskie J tyckes, att sadlen är trång.

5.

Kanskie J sorger jer fader är död,

Kanskie J sorger J ehr icke Möe.

6.

Eij ankar iag, J hafver mig fäst,

Eij frucktar jag, att god är ju häst.

7.

Eij siunes mig, att vägen är lång,

Eij tyckes mig, att sadlen (är) trång.

8.

Eij sorger jag min fader ehr död,

Mindre jag fraktar, att iag är ei möe.

9.

Jag sorger, jag suckar, och dett iag vähl mäe

Jag vett vähl hvad skebne mig skall öfvergåe.

10.

Vij skall io öfver Plielille broo,

Och der falt uth min' systrer too.

11.

Jag frucktar dett gåer med mig, som med dei

Att iag och kommer i strijdende Ström.

12.

Min kiereste brud, det hafver eij nöd,

Jag vill eij förmoda så hårdt ett anstod.

13.

Vårt fölge och folk skall hoos eder rijdy,

Sielf vill iag och hålla i bitzel och Mijle.

14.

Men der de kommo i grönen Lundh,

Såe de två Hiorter i samma stund.

15.

Alla då togo de på dem vare,

Och löde den unge Brud eene fare.

16.

Der hon nu kom på Blielille bro,

Der snablede hest på födder och skoo.
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17.

riruden faldt uth, dett var alt forsendt,

Når brudgommen kora, hans h ierta var klembt.

18.

Till Ekebergs kloster då vände han sig:

Herr Peder, Herr Peder, tag harpan med dig.

19.

Herr Peder han kom, och dett med stoor hast.

Guldharpan han slog med fingrene fast.

20.

Herr Peder han legte, och fåglene sang;

Den Vandman kom fram med bruden ved hand.

21.

Herr Peder, Herr Peder, J giör mig eij men,

Den brudgom sin brud iag gifver igien.

22.

Herr Peder han svaredh: det är icke nock,

De andre två systrar tu har i din flock.

Du Vandman så grum.

23.

Dem skall du lefverera, för slipper du eij;

När du har dett giordt, så vandra din v eij.

Du Vandman m. m.

24.

Den Vandman bleff vred, i strömmen han sprang,

De andra två jungfrur har. förde på land.

25.

Herr Peder han legte till qvinten den sprang,

Hans skiöne guldharpa då fick en nye klang.

26.

Herr Peder han legte. men timman den slog,

Till brijllop gick alle, voro lustig och froo.

Hierte aller m. m.

27.

Den brud, som tilförne var stulen i lön,

Hon föde sin brudgom om åhret en sön.

28.

Hon föde een so/m så vacker och gran,

De gläddes ved många, så qvinna som man.
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Eliest ehr på samma ställe, hvar denna broo har varet , een hiskelig diup gööl,

hvarest Vatumannen i våra tijder ehr seedt aff een Piga N. Boel Olufsdoter i Näsum,
som i de tijder, nembl. för 60 åhr sedan, hon var fästemöe, tvättade neder ved åen

,

hvarest hon såg den Onde (Vattumannen) komma upp uhr vattnet uthi een stoor svart

hundz lijknelse, och lade sig på een sten; Men hon oförfäradt, begynte den Psalm:

vår Gud är oss en väldig borg; men der hon begynte dett Värs efter den danska

version: All verlden full aff dieflar var 6tc, foer han uth i vafhnet, så hon siuntes

vågerna reste sig up i skyen; Och fölgde derpå ett sådant döen neder i ähen, att hon

uthaff fruckt och redhoga måtte fly derifrån.

Uthi de tijdher, som detta ofvanskrefne skall vara passerat, skall hafva varet eet

Munkekloster söder för gambla Mariae kiörkia, kallat Ekebergs kloster, hvarest ännu på

denna dag siunes många vestigia till åthskilliga bygde rum och småe huus sombl.

runna, sombl. fyrkantiga, alt med grundstenar reguleert belagt; och skall då i Näsume

byn hafva boet en Biscop, rectius Abbod incerti nominis, i den gård, som Gisel Pers-

son nu för tiden åboer Num. 10. Och till des stoore vi tnesbörd är een toft straxt

ved gården, hvilken kallas Bispa-tofflen.

Uthi Näsume Mark är een stor förfärdelig Sten eller gråhall, som ligger på tre

andra stenar, lijkasom voro dett med menniskiohender giort; på samma steen kan man
öfver skogen sij alla kiörkorna i Willantz häradt, och några i Fers häradt, hvilket är

rart i Skogsbygdan. Denna steen kallas Tiufvehall.

Een lijten bye i Näsume socken har sitt nampn uthaff des fundatore Eskell; och

IfTwöe Siö, som fabuleras på den tijden intet varet annat änd sum eet stoort kierr,

då Brattingsborgs Slott, som nu för många 100 åhr sedan skall vara i siöön neder-

si unket, skall hafva stået på fast jord och land.

Bonarp är en liten by. Uthi des mark fins inga antiquiteter, uthan en holl sten,

som kallas Trollstugaiij hvarest ett Troll skulle hafva boot; I samma sten är en öppen

ingång och vijt Rumslag.

Uthi Drösberga mark är een sten, kallas JältefUidls-hallen; uthi hvilken siunes ett

fiäd, såsom uthaff en hästefoodt, eet qvarter diupt.

Östa, een liten by, ligger öster i socknen. Uthi Östa vang finnes åthskillige

skantzar, både stora och smä, uthi hvilke (in meliorem rei verificationem) är för 30

åhr sedan funnit een knäskena, eller harnisk, uthaf en bonde, N. Per Svensson i

Sibbarp. Nedanför dessa skantzor ligger eet mycket högt och brandt långaktigt bärg,

kallas Ekeberg, på hvilket är upvexen några 1000 unga ekar; på bägge ändarna af sam-

ma bärg siunes två grund\a//ar uthaf sten béeJ runne, hvarest förmenas 2 bulvärk, eller

Rundelar skola hafva varet bygde, hvar somblige menar att Holger Danske och Widrich

Werlantzson, som var Kon. Tidrichs kämpe, skola hafva strijdat emoot Ryssarna, och

der haft deras bullvärk, eller hvad dett på den tijden kan hafva varet kallat. Men

detta måste hafva skedt i Holger Danskes unga åhr och föränd han blef af sin fader

Kong Göttrick uthsändt åth Tyskland, Keiser Carl till gissel; Samma berg ligger tvert

uth för Kiörkeborg, som skall hafva varet ett slott i gammla dagar.

Västan vid Sibbarpe vång ligger ett lijthet berg, kallas Kollpis Hall, hvarest de

män, som ändnu lefva, ha hört ådtskilliga slags speel Jule aften. Och der bredeved

är een herl. kiälla, kallas Kolpis kiälla.

Syn nan
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Synnan för Sibbarp, vid Edne åå, skall hafva varet et Slott, kallas Birkeborg j,

eller som somblige mena: Brattingsborg,, på hvilket Kong Tidrich skall hafva boot, och

effter gemene mans taal sielf lathet ruinera och upbränna Slottet, förtij hans Drott-

ning, som han nijgl. (nyligen) efter sin första Drottnings afgång hade fået, hade sitt

bolerij med Kong Atte pä Brattingsborg, som ligger åtter söder derifrån, en stoor fier-

dings dels mijl, hvilken efter han hade lathet ruinera och upbr/nna Slottet och sin

egen Drottning tillijka med Kong Atte innebrändt, bemäktigade han sig Brattingsborg,

och bode der. Och att detta icke om Kong Tidrich skole kunna säijas, är icke

så stort under värd t, eftersom uthaff Kämpevijs: Lib. 1 Cant. 20 v. 14 bevijsas, att

Wemmingshögs häradt i Schåne (ut pars prototo) är kallat Birtings landj hvilket Kong

Tidrich med sine kämpar öfvervandt, (vide: Cant. 19). Omkring detta Slott, Birchej

eller Birtingsborg, är sådana vestigia uthaff grafvar och griffter, att dett aldrig slår

fel, att ju ett Slott der har varet bygt. Edre åå har gåedt igiönom Slottet, och me-

nas, som ock ögonskenligen kan sinnas, att der på samma vijs har varet bygt, som

på Beche Schogs kloster, der Revieren, som kommer ifrån Kyaby siö och går i Iwöe (?)

sjö, gåer under stoora stenhusen. Straxt vijd Slottet har varit Ladugården, som också

med grafvar och grifter har varet omringat, och kallas nu Tången. Berättas ytter-

ligare, att ett stort, långt, liockt och fyrkantigt jern, dock fast uthaff rost förtärt,

i anseande som ett stekspett, skall der för många åhr sedan vara funnit. Möllaren

Oluff Persson, som ännu lefver, berättar sig för några åhr sedan hafva funnit en gam-

mal förråstat spore, så stoor i klytten, att den kunne gåe öfver hans låer öfvan för

knäen.

Nordan för Västanåe är tvenne schärfvuga högar, eller stenuga berg; det ena kal-

las Boaebcrgj dett andra Höijaberg^ uthi hvilka 12 Röfvare skall hafva i fordwm dagar

hafft sitt tillhold; och finnes ännu i Höijaberg ett holt stenskierf, kallas Röfvare-

ékierfvet eller Röfvare stugan. Om desse 12 Röfvare berättes, att de en Juleafton skola

öfverfallet en bonde i Norragården i Wästanåe, der nu Ladugården till Sätteryet är,

och slaget honom med sitt hår fast uthi en böra på väggen, och tänkt till att våld-

taga hans hustru; men hon samma Julenath löpet till Lijndbygård (som då på den

tijden intet således var bygd, som den nu är), bvarest hon till sin mans befrijelse

sökte hielp uthaff en herre N. Per Hoscöl, hvilken med sine tienare och Hofmän for

dijdt, lätt taga Röfvarena och dem, Nordan för gården, stegla och rätta, hvar om fin-

nes i Kämpeböckerna en hoos os gångbar gammal vijsa. (Lib. 3. Cant. 16).

Klagstorp. Till denna by gräntzar också Iffvä siöö, och emillan denna by och

Iffwöe lund, finnes (som ock i Kämpeböckerna finnes) dett slott Brattingsborg hafva

varet bygt, på hvilket, efter gemene mans relation, skall först hafva boet Kong Atte

(vel Atte), och sedan Kong Tidrich vid Sibbarp. Detta Brattingsborg skall omsider

hafva siunket, dock i detta seculo, varett seet under vatnet uthaff åthskillige, som

har i klart väder roet på siön. Men såsom berättas, som ock ögonsiunligen Vestigia

ännu sees och finnes, att en stoor väg skall hafva varet ifrån Iffwöe klint till Brat-

tingsborg, praesumerar man, att Iflwöe sjöö har eij varet uthi de tijder sä stoor, som

den nu är tillvuxen, uthan varet tort land. Gambia folk aff 60 och 70 åhr, som än-

nu lefver, kan förtälja, att uthi deras mindre åhr, är der funnen blodige och ny-

slacktade kalfva- svine- grijsa- lamme- och fårehufvuden ; Item omannerliga stora Te-

gel och Takstenar på det ställe i siön, som Brattingsborg förmenes skall hafva siunket.

Runa. Antiqvarisk Tidskrift. Årgången i84$-



— 106 -
Söder för Brattingsborg på Slagstorp mark finnes en sten, som kallas Heda hvädsten_,

hverest Brattingsborgs kämpar och hofmän har slijpat deras svärd, siunes också (qvod

ipsemet oculis meis vidi) lijk en stoor hvädsten slijtt och slypat, och är Röd och Ro-

stig på det ställe, svärden är blefne vässade; hvilken rost hvarken kan uthskafvas,

eller med moss öfvergroos.

Örnagiölet i Blistorp, uthi hvilket berättas att den som der fiskar, fåer någet

förste gången, men sedan intet mehr dett åhret.

Gemsiö d. 2 Junij 1693.

F. Sorbonius
JJ

.

Öfversiyt.

Sverige.

Kongl. Vitterhets- Historie- och Antiquitets-Akademien har innevarande år fått

mottaga en täflingsskrift , hvilken icke ansetts kunna belönas. — Författaren of Skrif-

ten har tillåtit oss upplysa, att den innefattar en Beskrifning om Thortuna Socken i

Westmanland „ hufvudsakligen sysselsättande sig med antiqvariska ämnen, deribland

gamla bruk och sedvänjor hos allmogen, äfvensom med de åldriga hvalfmålningarne i

Thortuna Kyrka. Bland bilagorna skall förekomma en handling med Konung Gustaf

I:s egenhändiga underskrift — således ganska rar.

Vi äro öfvertygade, att Akademien haft skäl för sitt förfarande, och att, enär

Akademien, som nu mer behåller äfven obelönade täflingsskrifter, säkerligen icke un-

derlåter, att hålla så väl ifrågavarande, som andra dylika, arbetare på fornforskningens

fält tillhanda, ett verkligt godt ändamål likväl är med Skriften vunnet.

Det är oss obekant om för Kongl. Vitterhets- Historie- och Antiqvitets Akademien

,

under innevarande år, några antiqvariska resor gjorts. Utg. af denna Tidskrift har,

med egen kostnad, under sommaren genomrest Westergöthland
,
Bohuslän, hvars nord-

liga trakter han närmare undersökt, tillika med angränsande delar af Norrige, äfven-

som Nerike och Södermanland, samt derunder gjort en rik skörd af uppteckningar. I

den s. k. Håltebygden i Bohuslän, om hvars folkdansar han redan förut blifvit under-

rättad, och hvilka han önskade göra tillgängliga för Kongl. Theaterns Direction, fick

han tillfälle, att taga kännedom om rätt många sådana, af hvilka en och annan är i

detta häfte meddelade. — I öfrigt upptecknades en mängd folksägner, folkvisor, folk-

lekar, m. m., äfvensom rika bidrag erhöllos för förfrs under händer varande större ar-

bete: Sve?isk Blomsterkrans/ att förtiga åtskilliga verkställda teckningar af min-

nesmärken.

Vi kunna väl icke så fullständigt, som vi önskade, redogöra för åtgärderna i öf-

rigt i en skild väg till Svenska fornminnens bekantgörande och bevarande, men vi

kunna glädja våra Läsare med underrättelsen, att under de 3 eller 4 sista åren, men

serdeles i år, otroligt mycket blifvit i denna väg gjordt. Sålunda är oss bekant, att
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blott i Öste^göthland och Elfsborgs Län af Westergöthland kring 300 folksägnar, 30

folkvisor och 70 folklekar (ingen hittills allmän jord) upptecknats. — Med serskildt

loford böra ihogkomraas Hr Eric Dahlgrens åtgöranden. Under de nämde åren har

han med största flit och framgång gjort uppteckningar af alla slags fornminnen i norra

Dalsland och delar af Wermland. — Af Hr Dahlgrens medfödda kärlek för vår forntids

öfverlemningar skulle man säkerligen hafva än mer att vänta sig, om K. V. H. och

A ntiq vitets-Akademien funne skäligt utnämna honom, att hafva ett vårdande inseende

öfver Wermlands och Dalslands minnesmärken. Hr Dahlgren skulle säkerligen icke

vägra, att en sådan befattning sig åtaga. — Vi tillågge, att anstalter af ifrågavarande

art snart blifva högst nödiga i de flesta Landskap.

Vår utmärkte fornforskare, Hr A. E. Holmberg, som i början af innevarande år

erhöll understöd af allmänna medel för att granska och afteckna de märkliga Bohus-

länska Hällristningarna, lärer med största framgång utfört sitt värf, i det icke mindre

än närmare 300 sådana ristningar blifvit af honom aftagna. Lycka, att en man med

Hr Holmbergs mångåriga vana, att urskilja dessa dunkla, svårtydiga bergtaflor, kommit

att taga sig denna saken an! — Allmän lärer väl den önskan vara, att de tillväga-

bragta teckningarna med första måtte allmängöras. Hr Holmberg säges för ändamålet

gjort ett besök i Köpenhamn; men om utgången är intet ännu bekant.

Vid Studentmötet i Köpenhamn, sist förflutna midsommar, blefvo åtskilliga nor-

diska Folkmelodier, dels med sina gamla ord, dels med nyare, afsjungna. Vi anse oss

böra härom lemna någon närmare upplysning. För skalden Oehlenschläger afsjöngs

Wermlandsvisan , med ord af Malmström. I Dyrehaven föredrogs, efter allmän begäran,

den härliga Dalvisan, med Fahlcrantzs ord (öfversatta på Danska): "Om aerae og lykke".

—

Bland de öfriga folkvisor, som i Dyrehaven och annorstädes utfördes, voro den kraftiga

:

Det suto 2 kämpar; Kristallen den fina: Liten Karin m. fl. — Den bekanta Neckens

polska sjöngs under färden flere gångor för Afzelius. Äfven de Danske läto i Bidehuset

och vid Tivoli höra åtskilliga Danska folkmelodier, deribland den härliga
JJ
Marsk

Stugs Döttre
J'\

Upsalasången anfördes af vår ungdomlige och utmärkt skicklige Oscar Meijerberg

,

hvilken äfven för närvarande innehar samma befattning vid Studentsången i Upsala.

Hr Meijerbergs sinne för fosterländsk sång är en säker borgen för Upsalasångens fort-

gående och utveckling i inhemsk anda.

I början af året stiftades i Lund en Förening (om den så får kallas), hvars ända-

mål iärer vara, att, sprida ljus öfver Skånes fornminnen. — De lärde män, som stå i

spetsen för det prisvärda företaget, lära nog förstå, att kraftigt och .ändamålsenligt

verka för saken. — Dylika föreningar i flere — om icke alla — Landskap voro

högst önskeliga.

Svenska Fornskriftsällskapet fortfar i sin berömvärda verksamhet, och har fått röna

förtjent uppmuntran, dels i, under vissa vilkor, beviljad brefförsändningsfrihet , dels i
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ett vid sista Riksdagen beviljadt anslag till inlösen af ett visst antal häf^n af Säll-

skapets årligen utkommande Skrifter. — Intet kan vara mera glädjande, än att sålunda

se Sätlskapets bestånd och verksamhet mer och mer betryggade. — En hvar, som kän-

ner Stiftarens, Hr K. Bibliothekarien Arwidssons, fasta och varma nit för hvad han en

gång omfattat, samt de arbetande Ledamöternas kärlek för saken, är nogsamt förvissad

derom, att Sällskapet fullt skall motsvara de förmohner, som tilldelats, och framdeles

varda detsamma tilldelade.

Det sednaste häftet af Sällskapets Skrifter utkom i början af innevarande år, och

innehåller (såsom början till en samling med öfverskrift: "Svenska Medeltidens kloster-

och Helgona-Bok; en samling af de äldste, på Svenska skrifne Legender och äfventyr")

S. Patriks-Sagan^ efter gamla handskrifter (utgifven) af George StephenSj Esq. — Den

sista af ifrågavarande Sagas 3 afdelningar (S. Patrik och hans järtecken, Nicolaus i S.

Patriks skärseld, samt Tungulus) har likväl Hr J. A. Ahlstrand till utgifvare.

Synbarligen hafva utgifvarne vid handskrifternas läsning tillvägagått med största

noggranhet. De afhanlingar, som föregå Sagan, samt de vid slutet af häftet intagna

Bihangen, äfvensom Namnförteckningen och Ordlistan ådagalägga utgifvarnes lyckliga

bemödande, att belysa Fornskriften. Utrymmet och oförmågan förbjuda oss ingå i

granskning, men vi kunna icke underlåta, att fästa uppmärksamheten på Hr Stephens'"

vackra och (efter vårt förstånd) säkra uppfattning af Helgonsagan i allmänhet, äfven-

som på Hr Ahlstrands framställning af Skärseldssagan inom Norden. — Sex rätt vackra

prof på "stilen" i de begagnade handskrifterna åtfölja Häftet.

JJ
Historisk och Architektonisk Beskrifning öfver Helsingborgs Kärna af C. G. Brunius

JJ

är ett utkommet, godt arbete, med bifogade teckningar, hvilket hvarje konstvän säker-

ligen skyndat att tillegna sig.

Lector D. Söderberg har, i anledning af Studentbesöket i Wisby sistledne sommar,

författat och utgifvit en liten skrift, den han kallat
JJ
V&gledare i Wisby Ruiner jemle

förord om Gotland och Wisby
J
\ Boken synes oss vara rätt ändamålsenlig.

Med 3:dje delen af Bohusläns Historia och Beskrifning,, som i 2 afdelningar under

aret utkommit, är nu detta arbete fulländadt. Vi skola måhända på ett annat ställe

yttra oss om den sist utkomna delen, hvilken i ingen mohn står efter de föregående,

utan åtminstone derigenom snarare wnnit, att Författaren skänkt större uppmärk-

samhet åt de Bohuslänska folksägnerna, hvilka, sammanställda med Isländska Sagour-

kunder, föranleda de märkligaste iakttagelser, såväl rörande den ort och de förhål-

landen, hvarom de tala, som i allmänhet om sägenvexternas utveckling i Norden. Man

finner i öfrigt, att de mer betydande sägnerna i Bohuslän höra till en krets, som äf-

ven innefattar Dalsland, men hvars vidare utsträckning ännu ingen gittat begränsa.

—

Den utkomna delen åtföljes af 2 rätt väl utförda teckningar, samt af några trädsnitt.

En märklig företeelse är det för icke länge sedan utkomna
JJ
Elfte och sisla häftet

af Iduna
J
'j med hvilket säkerligen ingen fornvän underlåtit att göra sig bekant. Det
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innefattar icke ovigtiga bidrag till historien om Fornforskningen i landet under sed-

nare tider, förnämligast i en af E. G. Geijer författad "Berättelse om Göthiska förbun-

dets stiftelse och verksamhet".

Om Hr Geijer i denna sin framställning gör nog stort fjäs af det Göthiska för-

bundet, samt om den länk mellan detta och den scdnaste fornforskningen, hvilken han

smider ihop, kan för en pröfvande framtid uthålla, lemna vi derhän. Högst förbunden

är man emediertid för den belysning om upphofvet till Förbundet, som meddelas, helst

denna faller på Män, hviikas utmärkta egenskaper, tecknade med en Geijers penna,

vunnit en nästan oväntad klarhet.

Förra Bandet af det redan under förlidna året utlofvade verket, med öfverskrift:
JJ
Svenska Folkböcker. Sagor, Legender och Äfventyr, efter äldre upplagor och andra

källor utgifne, jemte öfversigt af Svensk Folkläsning från äldre till närvarande tid, af

P. O. Bäckström", utkom under sommaren. Bandet innehåller 9 sagor. Hvarje saga

beledsagas af: Inledning, Varianter och Anmärkningar. Likväl saknas Varianter till

några. Föredraget synes oss godt genom sin enkelhet. Kanske saknar det någon gång

en af ämnet påkallad liflighet.

Öfversigten af Svensk folkläsning Iärer intagas i bokens andra Band. Denna kan

blifva mycket upplysande och underhållande. Vi äro i tillfälle att erbjuda ett litet

bidrag af rätt många likartade, hvilket bidrag likväl blott genom sin allmänlighet i

flere landsorter (dem vi kunna uppgifva) förtjenar någon uppmärksamhet. Det lydei-

så: 1 Dalarna bor en 80-årig gumma, hvilken folket kallar Fäbo-Kari. Denna

gumma besökte Utg. sommaren 1844, samt upptecknade efter hennes föredrag mång-

faldiga visor, sägner och sagor, dem hon bevarat i sitt minne. När färrådet blef allt,

tillspordes hon, om icke några tryckta visor eller sagor hos henne funnos, men hvar-

vid hon bedyrade, att hon (såsom orden föllo) "aldrig lagt ner en styfver i en visa

eller saga".

Svenska folket lyssnar och förtäljer med nöje, men läser ogerna.

"Ny Smålands Beskrifning inskränkt till Wexiö Stift/'' — En bok om 596 sidor.

Författaren är P. Wieselgren. — Den utgångna delen innefattar Stiftets Historia. Vi

anse oss ur flera skäl böra med vårt omdöme om arbetet låta anstå, till dess andra

delen, eller sjelfva beskrifningen , blifver tillgänglig. Måtte denna sistnämda del blifva

så säker (oförryckt) och utförd, som ämnets vigt påkallar, och måtte den särskilt blifva

till köps för menige man i Småland!

På förhand, och enär vid förklaringen af snart sagdt de flesta Småländska min-

nesmärken, Förf. icke lärer kunna undgå, att vidröra Petter Rudbecks bekanta Skrif-

ter i ämnet, drista vi uppmana till en allvarlig granskning af dessa. (Geijers granskning

af Sv. Forns, i Litt. Fören:s Tidn. förefaller, så vidt den uppehåller sig dervid, rent af

löjlig för den, som grundligare känner Rudbecks författarskap). — För att ge ett be-

grepp om dennes sätt att förfara, anföra vi, af mångfaldiga likartade, blott ett ställe

ur 19 Cap. af hans bok, der det förmäles, hurusom, enligt Länsmannen Samuels i

Thorsjö berättelse för Rudbeck, Länsmannens qvinnor, då de en julnatt befunnit sig

vid Kämpahögarna kring Ingelstad, varseblifvit under högarna, som stått på skinande
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stolpar, förfärlige store Resår, som dansat och sjungit följande, hvilket man "klarligen"

hört
,
nemligen:

"Wij kämpar här under begrafne nu stå,

"Ty jorden bär en så stoor tunga,

"Säll är den man, som lefva får

"Och glädia sitt lijf dhet unga".

Lika narraktig är berättelsen om Odens gästniny i Småland. — Men för att rät-

teligen lära känna Rudbecks författarskap böra äfven hans bref till E. Dahlberg råd-

frågas. De äldre af dessa bref äro ganska sansade. Man underrättas af dem, att

Dahlberg, i förtjusningen öfver att hafva i Rudbeck funnit en öfver förmodan god ar-

betare för sin sak, skänkt honom åtskilliga verk, såsom Eddan m. fl., om hvilka han

förut icke ägt ringaste kännedom; efter den tiden få så väl brefven, som Rudbecks

öfriga arbeten, i hvilka han på de erhållna böckerna sig stadigt beropar, en färg, hvars

äkthet hvarje sanningssökande måste draga i tvifvel.

Bland de i Upsala under året utkomna Akademiska Afhandlingar nämna vi:

Skirners Färd, från Isländskan öfversatt utur den äldre Eddan af C. P. Freiden-

felt (l:a delen).

Legenda Svecana vetusta S. Helenie matris Constantini Caesaris, utgifven af Olof

Fi-vxell. — Utgifvåren säger sig hafva vid läsningen af handskriften haft god hjelp

af (vår utmärkt skicklige) G. Stephens. Åtskilliga ordförklaringar meddelas såsom no-

ter, i anledning af hvilka väl en och annan anmärkning kunde göras, såsom mot upp-

giften, att ordet nymäre ännu är "in sermone vulgari", hvilket blott i någon viss mohn

äger rum, att ordet Litj let (tsl. Litr) är obrukligt, hvilket alldeles icke är förhållandet

o. s. v.; men öfverhufvud äro de för ändamålet goda.

Glossarii Lalino-Svethici specimen vetustum. E codice mscr. Bibliothecae Reg. Acad.

Upsal. P. P. et P.

Äfven mot förklaringarna öfver den här meddelade gamla Ordförteckningen kunde

åtskilligt vara att anmärka, såsom mot saknaden vid förklaringen af ordet Bras (s. 7),

hvilket rätteligen säges förekomma hos Sturleson, samt i åtskilliga handlingar från

Medeltiden, af upplysning, att ordet ännu är väl kändt i folkspråket. Ordet Vän öf-

versättes väl rätteligen med hopp (till grund derför ligger Isl. von , icke, såsom här

uppgifves, ordet van), men dess vanligaste bemärkelse nu för tiden lemnas oangifven.

Icke ligger den i uttrycket: det är ingen vän, hvilket icke ens egentligen kan öfver-

sättas med: nulla restat spes. — Hvarmed öfversätter Utg. talesättet:
JJ
det är ingesta

vana?'''

Något före Midsommaren utkom i Stockholms Bokhandel: "Valda Svenska Folk-

sånger, Folkdansar och Folklekar, utgifna af J. N. Ahlström och P. C. Boman".

Det utkomna häftet innehåller 6 folkvisor, hvaraf 2 äro hemtade ur Afzelii be-

kanta samling. Af de öfriga äro 3:ne tagna ur Skriften Runa. Väl yttras i öfver-

skriften till en af dem med början: "Och mins du hvad du löfte mig," att den icke är

förut allmängjord, men att detta är en fullkomlig osanning,-och att visan blifvit hem-

tad ur Runa, derom kan hvar och en öfvertyga sig, so^^ridfr-é^a^.^e häftet af nömde

Skrift, hvarvid tillika märkes, att utgifvarne icke en 4£ang i$ijat r.j$tV ett eroft trvck-

«** ti
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fel i visan, sådan den förekommer i Runa, utan låtit det ingå äfven i deras behand-

ling. Den 6:te visan (N:o 1) är med ytterst få förändringar i den harmoniska behand-

lingen alldeles sådan, som Utgifvarne vid, eller straxt efter Aftonunderhållningarna i

slutet af sistlidet år 1844, på ett för Tillställaren af nämnde Underhållningar obekant

sätt, öfverkommit densamma. De högst medelmåttiga orden till denna visa, af utgif-

varne äfven öfversatta på en ännu sämre tyska, voro, såsom endast för tillfället för-

fattade, aldrig ämnade att i tryck allmängöras. Tilltaget lärer af hvarje rättsinnad

ogillas.

Ehuru vi finna det ganska berömligt, att, bland de s. k. bildade, söka sprida

våra sköna folkmelodier, och derföre af hjertat önske Utg. framgång i sitt företag,

kunna vi icke annat än tillstyrka dem, dels att ärligt uppgifva hvarifrån de hemta

de stycken, hvilka de meddela, dels att sjelfve söka genom anställda uppteckningar i

landsorterna af Folkmelodier inhemta grundligare kännedom om dem, än som de (så

vidt man får dömma af den harmoniska behandlingen af de ifrågavarande styckena, af

hvilka flere blifvit allt för "modernt" behandlade) för närvarande besitta. Detta faller

sig väl både besvärligare och kostsammare, men är vida lofvärdare, än att hålla till

salu andras, med icke ringa kostnad gjorda, uppteckningar.

JSorrige.

Af Norrska arbeten i vår väg förtjenar nämnas den sedan år 1843 utkomna lista

delen, samt 2:dra delens lista häfte af Norske Folkeeventyr samlede ved Asbi0rnsen

og J0rgen Moe. — De meddelade Folkäfventyren äro till antalet 53 — de fleste ägande

motsvariga svenska sagor. Ett ganska lyckligt föredrag, som säkerligen nära drabbar

in med folkets, utmärker behandlingen. — Utgifvarne hafva icke funnit, nödigt indela

eller ordna sagorna — tilläfventyrs emedan de redan i en sådan åtgärd se en viss be-

arbetning. Och detta med rätta.

i Norske Htddreeventyr och Folkesagiij fortalte af P. Chr Asbjörnsen (första deln),

hafva under sommaren blifvit utgifne.

De i detta häftet meddelade folkberättelserna äro till antalet 15 — ganska många

af synnerlig märkvärdighet. En del påminna rätt tydligt om uppteckningsställenas

grannskap med delar af Wermland, Dalsland och norra Bohuslän, der närbeslägtade

(af oss till en del allmängjorda) motstycken der och hvar höras. — Utgifvarens före-

drag är i och för sig ypperligt, och utvisar nogsamt, att förtäljaren är fullt hemma-
stadd med Norrska Allmogens sätt att i allmänhet föredraga dylika berättelser; men
mer än ett ställe i boken röjer, hvad förtäljaren sjelf enstädes angifver, att han, se-

dan han till några få grunddrag upptecknadt, eller ock blott återkallat i minnet en

för längesedan hörd folkberättelse, deraf gjort de sirliga helheter, som öfver allt möta.

— Den Huldre-Lok, som i slutet af häftet meddelas, är både till ord och melodi gan-

ska märklig, samt (oftast såsom vallvisa) känd äfven i vissa delar af Bohuslän, vestra

Helsingland och flerstädes.

I den Norrska
JJ
Literatiirtidende

J J
som begynt utgifvas detta år, förekommer en

af P. A. Munch författäd afhandling, som sysselsätter sig med Oldskriftssällskapets i
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Köpenhamn verksamhet, med hänseende till fornnordisk Literatur och Historiographie.

Författaren anmärker, att Oldskriftsällskapet behandlar den Danska medeltidens Lite-

ratur- kultur- och stats-historia, i hvilken ännu mycket skall vara att bearbeta, så-

som en bisak, men deremot offrar sina bästa krafter på att göra Norrska och Isländ-

ska sagor till Dansk historia m. m., samt yttrar sig slutligen sålunda:

"Vi anmärka således för det första, att enär de- tre nordiska Rikenas historia all-

deles icke kan till fullo utredas, med mindre de ömsesidigt öppna för hvarandra alla

sina historiska skattkamrar och med förenade krafter, uppoffrande all ensidig patrio-

tism, bistå hvarannan, sällskapet, som ju redan räknar många medlemmar i Norrige

och Sverige, borde, bättre än hittills, söka att försvara sitt namn genom att utsträcka

sin verksamhet till alla slag af historiska skrifter och akter, rörande alla tre Rikena,-

icke allenast sagor, utan äfven Krönikor, Annaler, Diplomer, Genealogier, religiösa

Skrifter, Visor (Kämpavisor) m. m. En säker garanti för en sådan för alla 3 Rikena ut-

bredd verksamhet skulle naturligtvis hafva till påföljd, att en mängd nya medlemmar

ur Norrige och Sverige, efter skeende nya kallelser, skulle sig anmäla. Serskildt skulle

väl det i Sverige nyligen stiftade Fornskriftsäilskapet alldeles incorporera sig deri, och

i Norrige de flesta af de förra Subscribenterna på "Samlingarna" ingå såsom medlem-

mar. Från Orknenöarne, Hetland och Faeröarne kunde man ock påräkna medlemmar.

Man hade här sålunda ett verkligt Nordiskt (eller Skandinaviskt) Fornskriftsällskap.

Sällskapets hufvudsäte borde naturligtvis, på grund af för handen varande omständig-

heter, vara Köpenhamn, men styrelsen kunde äga filial-afdelningar både i Stockholm

och Christiania" m. m. Författaren tillägger: "att en sådan organisation skulle gifva

sällskapet en betydelse och en kraft , som det nu saknar, och att den skulle göra epok

i Nordisk fornforskning, men att äfven något sådant fordras, om den Nordiska forn-

forskningen skall kunna dcifvas i anda och sanning, torde väl kunna antagas såsom

klart".

Till Norrska saker hörer äfven ett arbete i 5 häften, med öfverskrift:
JJ
Norske

Fjeld-Melodierj harmonisk bearbeidede af Ludvig M. Liudeman
JJ

. Styckena, som här

meddelas, äro inalles GS, och ibland dem finnas ett stort antal utmärkt sköna. Såsom

sådana ut märke vi i synnerket N:o 58, som är en vall visa och äger en motsvarande

Svensk, samt N:o 6S, Springedans. Bahandlingen är - enkel och god, så att verket

mycket hedrar Utgifvaren. Vi önske lifligt , att det måtte framgent fortsättas.

D a n m a r k,

Kongl. Nordiska Oldskrift-Sällskapet har i år utgjfvit en Antiquarisk Tidskrift; en-

ligt beslut på Årsmötet den 27:de Januarii 1844. Den innefattar utförliga antecknin-

gar om Sällskapets verksamhet m. m., samt följande afhandlingar: i:o Om 2:ne ut-

skurna stolar från Island, af Finn Magnusen; 2:o Om en stol från Norriges Medeltid,

af J. C. C. Dahl; 3:o Om trädziraterna på de gamla Norrska Kyrkorna, af samma För-

fattare; 4:o Om namn på ställen, ur en Necrolog från 9:de och 10:de århundraderna

,

af Jakob Grimm, samt 5:o Om fynd af Slaviska fornsaker i det nordliga Ungern. Häf-

tet slutar med en förteckning på Sällskapets medlemmar. De bifogade teckningarna

öfver de beskrifna stolarna äro utmärkt väl utförda.

^•r^-v Herr

/(-:<
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Herr J. J. A. Worsaaes Skrift om Runamo och Bråvalla slaget, hvilken redan i

slutet af sistlidne år utkom, har Jifligt sysselsatt vänner af ämnet. Man synes omsider

nog allmänt stanna dervid, att den långvariga tvisten blifvit genom Herr Worsaaes af-

handling sliten. Domslutet synes alltså blifva, att om på Runamo någon run-inskrrft

ock funnits, ej en mynd deraf nu mer kan med visshet antagas återstå.

Dock! den tid lärer nog komma, då frågan åter blifver t vistig förklarad, om icke

förr, dock när den märkliga Run-inskrift blifver återfunnen, hvarom Linné i sin West-

götha-resa (s. 144) sålunda utlåter sig; "Bönderna berättade, at i öster från denna

graf (Kongsgrafven vid Carlebäck i grannskapet af Götheborg), på andra sidan om en

stor Mossa skulle vara ett berg, på hvilket obekanta bokstäfver voro skrefne; vi reste

dit, och funno tre skrefne rader, som sträckte sig vid pass 100 alnar i längden. Bok-

ståfverne stodo inom Linier, ofvan och nedan, hvilka linier sträckte sig långs åt en

flat och sluttande bergsklippa; hvar bokstaf var 2 å 3 qvarter lång, och merändels en

eller två bokstäfver öfver hvar linea; de fleste voro allenast streck, som gingo perpen-

diculairt eiler ablique till höger eller vänster; jag är säker, att denne Runsten ej va-

rit läsen på 100:de år, ty torfven låg på flera ställen öfver skriften till 2 ä 3 fingers

tjocklek. Om denna skrift ej måtte vara Villrunor, vet jag icke hvad den skall kallas.

Alldrig har jag sedt så vidlöftig Runsten, ej eller så stora charakterer skrefne i sten".

Ett annat Danskt arbete är Sven Grundtvigs öfversättning af
JJ
Engelska och Skotska

folkvisor, med upplysande anmärkningar", hvaraf tre häften äro utkomna, innehållande

34 Visor. — Att öfversättaren med förkärlek behandlat sitt ämne visar hvarje blad af

boken, hvilken förtjenar läsas af dem, som icke äro hemmastadde med originalspråket,

men ändock önska taga kännedom om de med vår folkpoesi beslågtade Brittiska ibrn-

qvädena. Några artförändringar af Svenska folkvisor finnas här och der intagna, till

och med en Isländsk. — Arbetet lärer komma att sluta med fjerde häftet, hvilket äl-

ven skall upptaga melodierna till visorna.

Tidskriften Runa kommer äfven att nästa år 1846 utgifvas. Årgån-

gens omfång blifver sexton ark, hvilka utgifvas i fyra häften (hvartdera

om fyra ark). Vid slutet af hvarje qvartal utkommer ett häfte, med bi-

fogad Plansch och Musikbilagor. — Utgifvaren skall beflita sig, att göra

Tidskriften så upplysande och underhållande, som hans förmåga medgifver.

Runa. j/itujrarisk Tidskrift. Jrcthiycn rS4^<



Rättelser och Tid l ägg.

läs: Dahlskog
— synes — slipad
— bredd
— sido. — En
— heldre
— närvaro
— Gatans
— köres
— Torrskog
— Ödsköld
— derstädes
— Ödsköld
— moen
— fynd —
— Roggerd
— på Hofstens bys— Färjelanda
— är emedlertid omöjligt
— hallar
— stenhällen

— 19 "kast ut dem ! de
ä de, som ska

— J'kast'ut dem! de ä'

de, som ska'

21 — 1 af Skattungbyn — och Skattungbyn
— sista Engelskt u — Engelskt w.

24 — 13 sätta — sälta.

26 — 20 löser —
. 1 ösa

29 — sista förvrängning — förändring
31 — 2 Efterde — (Eftor de

' 32 — 15 bry ggespann' — bryggespann
34 — 10 foU — föll'

40 Det här niidt på sidan förekommande tomrummet har tillkommit genom misstag.

Hela sidan innefattar Sexmansdansen , och bör således spelas i ett sammanhang.
45 En annan Neckens polska , af nio serskilda vändningar skall framdeles allmärigöras.

55 rad. 10 slår .- Värre-gumse? läs: Färre = gumse (?). —
91 — sista hatten

;

— hatten,

106 — 11 Sverige. — Sverike.
— 31 meddelade. — meddelad.
— 3 nedifr. en skild — enskild

110 — 24 rum

,

— rum;
— 3 nedifr. al Imängjord

,

— allmängjord;

Slutligen anmärkes vid Afhandlingen om Blommorna (sid. 49—82), att Vextnamnen för

ingen del äro fullständigt uppräknade, samt att Förf., ehuru han sjelf haft tillfälle, att för-

vissa sig om större delen af dessa vextbenämningars riktighet, endast fogat sin namnteck-
ning (R. D. eller blott D.) till dem, hvilka, honom veterligt, icke finnas i tryckta arbeten

uppgifna. — Första fortsättningen af denna afhandling skall med första allmängöras.

Sid. 9 rad. 4 står: Dahlskogs
— — — 7 — synes, slipad
— — — 18 — bredden
— — — 22 — sido; — en
— — — 4 nedifr. — häldre
— 10 — 6 — när voro
— — — 12 — gatans
— 12 — 9 — körs
— — — 23 — Torrskog
— — — 5 nedifr. — Öds köle
— — — 6 — — härstädes
— 13—2 — Ödskolds
— — — 7 — Mora
— — — 24 — fynd,
— — — 9 nedifr. — Rogerad
— 14 — 2 — — å Hofstensbyns'
— — — 12 — — Färslanda
— — — 16 — — är omöjligt
— 15—1 — kullar
— — — 5 — stenhälln

STOCKHOLM, l-MSv^P
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FOR

FÄDERNESLANDETS FORNVÄNNER,

AF

RICHAR.D DYBECK.

Sinn ex iis qui rairer 3ntiquos. Non tamen, ut quidam, tem-

porum nostrorurn ingenia despicio; neque enim qvasi

lassa et effoeta natura , ut nibil jam laudabile pariat.

Plinius Jun., L. 6, Ep. 21.
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Berättelse om anställda gräfningar i Svenska

G rafminnesmärken.

Afven Nerikes forngrafvar hafva sina egenheter, och deras utsträckningar inom landska-

pet, ej mindre än högst skiljaktiga sammansättningar och innehåll, efter olika lägen, tids-

åldrar och slägten, berättiga dem att allvarligen granskas. Det norra Nerike har grafvar,

som icke finnas i landets öfriga delar; vestra Nerike likaledes sina, och detsamma gäller om

landskapet i öster och söder, hvars grifter gemenligen äro yngre och hufvudsakligen likartade

med öfriga Svealändernas.

Trakterna närmast kring Hjelmaren — en jämnförelsevis icke urgammal grafbygd —
ar särdeles rik på sådana Svea-grafvar, några visserligen rätt egna, dock icke af beskaffen-

het, att kunna tillskrifvas särskild tid eller särskilta folk. Jag hoppas framdeles blifva i till-

fälle att om dem tala.

I sistlidne Juli månad företogs gräfning uti en på ägorna till Bärsta by i Mellösa soc-

ken af Asker *) härad befintlig ättehög, belägen vid ändan af en höjd, icke långt från byn,

på hvilken höjd 15 till 20 smärre högar och kullar äro tillfinnandes. Högen, som före

gräfningen var till alla delar oskadad, ägde vid roten en omkrets af 83 dryga steg, samt

7 stegs sluttningshöjd. Gräfningen börjades ofvanifrån, och fortsattes genom ett tunnt yngre

kollager — tilläfventyrs en qvarlefva efter forna Yalborgmäss-eldar — till djup af närmare

1 aln, då, sydost i högen, spår förmärktes efter en stenhvälfd öppning, hvilken ledde från

högens midt till dess sluttningsyta, der den slutade med några i dagen liggande klumpste-

nar. Samteliga vid arbetet närvarande vitsordade hvalfvets fasta och konstfärdiga samman-

sättning; det var väl till större delen ramladt, och den obetydliga återstoden nedstöttes nu

af spett och spadar; dock fanns det i höjd hafva uppgått till nära en aln, samt ägt tre

qvarters bredd. Äfven golfvet till detta hvalf var med omsorg stenlagdt. Sedan öpningen

i högens midt blifvit något vidgad, samt medelst flere utan synbar ordning hopvräkta stora

stenars bortförande upptagen till djup af två qvarter under hvalfgolfvet, började, midtför

detta, vanlig grafmörja förmärkas. Midtöppningen vidgades än mer, och kol samt aska med

ben funnos till betydlig myckenhet och ovanligt stor vidd. Under fortsatt varsam skoffling

upptäcktes nu öfre bräddarna af en vanlig svart-bränd grafurna, hvilken frigjordes från om-

gifvande kol och benlemningar, samt upptogs hel, och fanns vara l£ qvarter hög, samt nå-

got öfver 1 qvarter tvärtöfver öpningen; botten, såsom vanligt, något mindre. Kärilet inne-

*) Namnet finnes i äldsta handlingar skrifvet: Asakir , och något sednare: Asaker.
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höll hårdt packad vanlig mörja, deribland fint söndrade lemningar efter en hufvudskalle, och

bland detta allt tvenne järnspikar, hvilka, såsom vanligt, äga bladiga (icke såsom nu bruk-

ligt är: fyrsidigt spetsiga) lilländar. Derjämte lågo på krukans botten fem sidostycken af en

liten nätt arbetad — dock icke svarfvad — skål af ben, hvilken synes ägt två tums höjd,

samt varit 2^ tum tvärt öfver öpningen. Några tecken till prydnader finnas ej å de funna

delarna. Ibland dessa lågo tvenne aflångt fyrkantiga stycken, likaledes af ben, med en tum

långa och ^ tum breda sidor. Hvarje sida är i kanten omgifven af en fin, inskuren rand,

inom hvilken ses dubbla ringlar, såsom motstående teckning visar.

I den ymniga mörjan utomkring urnan funnos: en mycket nätt

arbetad nål af koppar, två tum lång, samt försedd med en grof

ögla: ett ihåligt, spetsigt stycke järn, tre tum långt, och af en

hönspennas tjocklek: fem stycken vanliga nitnaglar af järn, med

runda, fyrkantiga, till och med trekantiga nitar, samt slutligen

tio stycken stora knappar af ben, till skapnaden klotrunda, med

Undantag af en liten del, som är platt och i midten har ett hål,

förmodligen för ögla, till hvilken likväl intet tecken å någondera

qvarblifvit. En af dessa knappar är mycket större än de andra,

och med synnerlig omsorg arbetad. Icke eller de öfriga äro sinsemellan lika stora. Sist på-

träffades, djupast ned i högen, tvenne stycken Isbroddar af järn, till skapnaden fullkomligen

överensstämmande med de nu brukliga.

I en gärdsbacke på Aby ägor i Ihrsta socken, Siende härad och Westmanland , äro

en mängd smärre griftkullar, till ett antal af närmare 20. Vid gräfning i en af dessa,

som var med sten tätt omsatt, samt ägde 16 stegs omkrets och alns höjd, träffades,

^ aln under högens midthöjd, det vanliga svarta griftlagret, betäckt af en tunn häll, samt

i lagret en mycket liten och sotbränd urna af vanlig skapnad, och på flere ställen bräckt,

så att den icke kunde hel upptagas. Den fanns innehålla hårdt packad och fin, ljusgrå aska,

med några få kornstora kolsmulor, men utan ringaste tecken till ben; derjämte fem styc-

ken, med hål försedda, pärlor, af hvilka den minsta är af ben, samt tre andra något större,

af ljusgul fin lera; den femte och största är af glas, samt rätt prydlig. Det omgifvande

kol- och ben-lagret genomfingrades, och funnos deri, jämte några små nitnaglar, samt flere

sönderbrutna skifvor af ben, de fleste med åristade kors, krokar och ringlar, ett Spänn-

smycke af kopparblandning, sådant närstående teckning visar *).

•) Icke långt härifrån är ett ställe, kalladt Gullgrufvan, mycket omtaladt för ett der träffadt fynd

af guld.
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De två tomma hålen visa att smycket ägt fyra ringar. Undre sidan är, såsom vanligt,

försedd med fäste och hake för spänntoren, af hvilken någon del, bestående af järn, qvar-

sitter i fästet *).

Ytterligare träffades några illa skadade delar af en liten kam utaf ben. Äfven under

graflagret fanns en svartbränd häll, både vidare och tjockare, än den öfverliggande , och

under denna bottenhäll vidtog ett betydligt stenkummel, som icke blef undersökt.

Äfven under sistförflutna sommar har undersökningen af den märkliga grafsträcka

,

hvarom jag ofta tillförene talat, belägen på Åsa och Walla byars ägor å Selaön i Mälaren,

blifvit fortsatt. Början gjordes nu med ett litet och för ögat rätt oansenligt minnesmärke,

nämligen en treudd, med inåtböjda sidor af blott sex alnars längd hvardera, samt med en

liggande större sten i hvarje af de tre hörnen. Midtsten fanns ej, men stensättningens inre,

vackert rundade, jordfyllning, som saknade alla tecken till fördjupning, visade att den icke

tillförene blifvit rörd. (Jag kan icke underlåta nämna, att vid tillfället, den 8 Augusti,

tvenne frodiga och nyss utslagna Backsippor (Anemone pulsatilla) funnos på förhöjningen

,

och af hvilka den ena i storlek öfverträffade alla, jag tillförene sett). En lätt fördjupning

af blott fem qvarters tvärdrag gjordes, hvarvid jordblandadt, fint grus mötte, och redan på

något öfver ett qvarters djup visade sig smärre kol och en mörkare jord. För att nu rätt

få reda på denna stensättnings inre beskaffenhet, vidgades härefter öpningen ända till när-

heten af randstenarna, med bibehållande af den nyss uppgifna djupleken, och hela den blot-

tade ytan visade enahanda jordblandning, den der dock icke tycktes sträcka sig vidare.

Spadar och spett bortlades, och grafmörjan började granneligen genomfingras. Dermed fort-

sattes nu en god stund, hvarunder i stensättningens östra udd funnos oredigt liggande styc-

ken af en alldeles svartbränd liten urna, och bland dessa bitar: ben och brosk efter en huf-

vudskalle. I sjelfva midten af stensättningen, på dryga sex qvarters afstånd från nyss-

nämnde urnans läge, träffades vidare ett rätt ovanligt fynd, nämligen tvenne tätt invid eller

rättare inom hvarandra liggande Isbroddar af koppar. De äro med noggranhet arbetade, och

likna fullkomligen de ännu brukliga. Grafmörjan genomsigtigades än vidare, men intet yt-

terligare fanns deri; och sedan detta graflager, närmare ett qvarter tjockt, samt hvilande på

den ursprungliga grusgrunden, blifvit åter jämnadt, påfördes den först upptagna jorden och

torfven, hvarigenom minnesmärket till sitt yttre fullkomligen återställdes.

Jag öfvergick härefter till en icke förr granskad del af den märkliga Åsahöjden, belägen

nordvest om och helt nära byn. Här rinnas bland flere ättegrifter, utan synnerlig ordning, de

flesta låga och försedda med vackra fotkedjor, trenne större högar, hvilka alla blifvit urgräfda

och använda till potatisgropar, hvarvid bräckta krukor skola funnits. Samteliga dessa grafvar

hafva, i förhållande till den förr nämnda grafsträckan, ett djupare läge mot en genom höjden

här löpande bäck. — Nästan midt i grafflocken ligga tvenne hvarannan, så till storlek som

skapnad, mycket liknande platta högar af 30 stegs omkrets hvardera, något öfver en alns

*) Dylika smycken förvaras till stort antal bland K. V. H. och Antiqv. Akademiens Samlingar; de flesta

från Öland, samt alla Utan ringar, utom ett litet fragment af ett något liknande, hvilket äger

i behåll en ring. Det i norra Bohuslän funna, och i Nord. Fornlemn. aftecknade, saknar äfveu

ringar, hvaiföre hålen ansetts hafva tjenat till smyckets fästande vid kläderna. Men att de blott

fasthållit de i forntiden mycket brukliga skrammelprydnader af ringar, blad o. d. är du klart.
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höjd, samt försedda med prydliga fotkedjor och icke så små midtstenar. Den ena af dessa

högar började öppnas medelst midtstenens borttagande, hvarvid fanns att denna utgjorde en

fallen bautasten, ehuru blott en aln lång. Gräfningen fortsattes genom packad svartmylla,

blandad med smärre sten, till djup af ^ aln och 3^ alns omfång, då, i anseende till mö-

tande grafmörja, spadarna bortlades och innanmätet med fingrarna genomfors, hvarvid snart

upptäcktes ett vackert och mycket väl bibehållet tveäggadt, spetsigt och bladigt spjut af järn,

med rundt hål för skaft, liggande med spetsen vändt mot östern, hvilket gräfvarne, i ögon-

blicket af fyndets upptäckande, alla ljudeligen anmärkte. Spjutet är J aln långt, samt 1^

tum bredast. Märkeligt är, att å det ihåliga skaftfästet intet tecken till lödning eller vällning

märkes, utan synes det vara gjutet. Sjelfva hålet var fyldt med jord och kol, och någon

qvarlefva deri efter skaft kunde icke märkas. — Midt under detta spjut stod en större graf-

urna, så att spjutet hvilade på dess bräddar. Bautastenens tyngd hade likväl verkat ur-

nans bräckning, hvarföre blott dess ungefärliga skapnad och storlek, hvilka intet ovanligt

företedde, kunde finnas. Krukans innehåll granskades, och deribland fanns, såsom vanligt,

ben och brosk af hufvud, samt ett större ben, bräckt, och i bräckan ett stycke förrostadt

järn, hvilket, ehuru i båda ändar afbrutet och af rost mycket angripet, skäligen kan antagas

vara en spjutspets, hälst det mot ena ändan mycket afsmalnar, samt har tecken till eggar. —
Vid denna högs innehåll var intet vidare att anmärka. Den återställdes i sitt förra skick,

och den fallna stenen restes derå.

Härefter företogs öpnandet af den bredvid liggande högen, hvilken hade enahanda inre

sammansättning med den förra. En mycket liten och sönderbräckt grafkruka, så till vida

för denna trakt sällsam, att den ofvanomkring varit omgifven af tvenne vågiga, före brän-

ningen inritade, ränder, upptäcktes på något öfver J alns djup. Bland den fina grafmörjan

i henne låg en väl arbetad, öppen ring af kopparblandning, med inåt nätt vridna ändar,

och på hvilken ring sitter en mindre, alldeles sluten och till en del vriden, ring, likaledes

af koppar, samt dessutom en rak ten af samma metall, hvars ena ända är vriden kring

nyckelringen. Vidare: tre stycken små perlor, alla af ben, samt försedda med hål, de der

vidga sig mot ena ändan. Sluteligen: flere mäst förkolnade stycken af trä efter ett litet

rundt käril, hvars hela vidd icke kunnat öfverstiga ^ qvarters mått. Intet vidare anmärktes

i denna hög. Den återställdes i sitt förra skick.

Till fortsättande af undersökningen utaf Öknebo Härads grafvar valdes en flock högar

och kullar, liggande på en från den så kallade Malmen i Wårdinge socken, mot den sänk-

ning, som förenar sjöarna Sillen och Lillsjön, utlöpande höjdsträcka. Den består hufvudsak-

ligen af bergknölar, täckta med gräsvall, hvilken å de lägre, sluttande sidorna hvilar på ett

mäktigt sandlager, som dock på föga afstånd från höjden öfvergår till stark lera. — Ifråga-

varande höjd har 20 till 25 grafhögar, af hvilka tvenne de betydligaste blifvit uppkastade

på de högsta klipphöjderna. De äro ännu orubbade, och jag har icke velat skada dem.

I stället undersöktes en mindre grafhög, belägen i höjdens sydvestra sluttning. Den ägde

52 stegs omkrets vid roten, samt 5 fots sluttningshöjd; saknade fotkedja, men hade deremot

vid sin nedre fot fem stycken i rundning efter kullen lagda stora stenar, hvarmed man tyd-

ligen velat förekomma kullens nedflytning utför sandbranten. Enahanda förhållande märktes

här vid samtliga å sluttningarna liggande kullar. En liten, föga öfver ytan upphöjd, häll

upptog högens midt. Sedan denna blifvit utan synnerlig möda afhäfven, samt jordvallen
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deromkring uppkastad till omfång af något öfver 4 alnar, mötte tämligen fin sand, dock at

något mörkare färg, än marken utom högarna. Öpningen vidgades, till dess en rund och utan

omsorg lagd stensättning kring högens alla sidor påstöttes. I det inre af denna stenring,

hvilket var fullkomligen stenfritt, fortsattes derefter gräfningen genom den gråa sanden, till-

dess, på ungefär en alns djup från midtstenen, der en ännu mörkare sand mötte, bräddarna

af en gråbränd grafurna upptäcktes. Vanlig grafmörja af aska, större och mindre ben, samt

kol, hvilka sistnämnde i denna hög utan undantag befunnos vara af al, några med ännu

fastsittande bark, omgaf kärilet, samt sträckte sig till ett par tums djup derunder. Vid upp-

tagandet af krukan bortföllo några förut brustna delar af dess ena sida. Den är rätt ovär-

digt arbetad, samt till skapnaden enkel och vanlig: 7 tum hög, 8 tum tvärtöfver ofvantill,

samt 6 tum öfver botten. Innehållet bestod, såsom vanligt, af sandblandad askmörja och

ett tjockt benlager på botten, hvaruti, bland öfriga benen efter en hufvudskalle, funnos nå-

gra mindre fogelben. I den, grafkrukan omgifvande, mörjan upptäcktes först en större svin-

bet, samt derefter flere delar af ett trekantigt längre stycke af ganska fin, bränd lera, hvil-

ket tyckes i sin helhet liknat en treäggad värjklinga, afsmalnande mot ena ändan. Ett

ännu mer oregelbundet stycke af samma innehåll, med tvenne i bredd gående runda och

glatta skolor, tyckas hört till detsamma. Vid fortsatt varsam spadning upptäcktes i sanden,

utom den egentliga grafmörjan, dock inom stenringen, ett ganska litet grafkäril af väl bränd

lera, icke mer än 2 tum högt, 3 tum tvärtöfver ofvantill, samt 2\ tum öfver botten. A

detta finnes intet tecken till sotning; innehöll för det mesta den finaste mo-sand, samt på

botten ett tunnt lager af ett fint sotaktigt ämne, och deruti större och mindre stycken af ett

äggskal. Vidare gräfning uppdagade intet af märklighet, utom den höggula hårda sand-

grunden, hvaraf, såsom förr är nämdt, höjdens sluttningar utgöras.

A en likartad höjd i närheten äro äfven flere grafhögar. En af de mindre, med täm-

meligen stor midthäll, och af 22 stegs omkrets vid roten, men blott 3 stegs sluttningshöjd,

undersöktes. Under midthällen mötte svartmylla och de väldigaste stenar, hvilka med möda

upphäfdes. På djup af 6 qvarter sågos, mellan de stora stenarna, kol och ben i ymnighet.

Denna högs inre sammansättning bildade synbarligen ett kummel. I botten af detta, un-

gefär en \ aln under höjdytan, fanns mellan stenarna en grafurna af ungefär 11 tums

höjd, samt 9 tum midtöfver ofvantill, och 7 tum öfver hotten. Till märkandes är, att detta

käril blott vid likbränningen fått en mycket ofullkomlig bränning, hvilket kunde skönjas,

så väl i brotten, som lika klart deraf att krukans sidor på flere ställen inbugtat sig för

påträngande stenar, samt vidgat sig der hårdare motstånd saknats. Kärilet innehöll vanlig

grafmörja med hufvudskallebenen på botten, och deribland några järnnaglar. Intet vidare

påsräffades i högen, hvars dryga kollager här utgjordes af blott tall- och grankol.

Norr om ifrågavarande höjder, på de så kallade Linga hällar^ äro flere minnesmärken,

och bland dem en Bautasten samt icke långt ifrån denna en vacker Treudd. Söder der-

ifrån på något afstånd, finnes en med ovanlig omsorg uppförd Skeppshög eller Skeppssätt-

ning j med spetsiga ändar, mellan hvilka tydliga stenrader löpa ut efter högens sluttningar.

Den är 60 fot lång och 16 fot bredast. — I förmodan, att denna vore en graf, lät jag

upptaga en öppning i densamma, från norra till södra spetsen, utan att likväl ringaste spår

till graflemningar kunde i högen, som alltigenom bestod af sand, upptäckas.
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Nedanstående berättelse om undersökning af en i Kärnbo församling af Selebo härad

befintlig grafhög har af författaren blifvit till allmängörande benäget meddelad:

»På mitt boställe, ej långt ifrån Mariefred, finnes, uti en äng, en backe, beväxt med

gamla ekar och andra löfrika trän; det vackra läget, den friare utsigten öfver Mälareviken

och Mariefredsdalen, hade tvifvelsutan lockat våra förfäder att utse denna backe till begraf-

ningsplats: flere, fastän nu mer föga märkbara, ättehögar igenfinnas der; tre af dem äro

redan öppnade och undersökte, en af mig och två före min tid. Nyfikenhet och håg att

göra närmare bekantskap med de gamles seder och bruk förmådde mig att, en vacken afton

vid midsommartiden för några år sedan, öpna den förstnämnde grafkullen; åtföljd af blott

min på bostället varande trädgårdsmästare , en redan till åren kommen ocb föga arbetsför

man, begaf jag mig åstad, utrustad med spadar och jernspett, dock utan att närmare un-

derrätta min följeslagare om verkliga ändamålet med vårt arbete, ty i slikt fall hade han

säkert föreburit ursäkter. — Den hög, som blef föremålet för undersökningen, var betydligt

sammanfallen och föga synlig, med en omkrets af vid pass 12 ä 13 alnar. Sedan några

försök blifvit gjorda dels i midten och dels på sidorna af kullen, hvarvid endast en mängd

kolstybbe ådrog sig uppmärksamheten, påträffades omsider på Östra sidan af kullen, tio ä tolf

tum under ytan, en flat sten eller häll, hvilande på en illa lagd men dock märklig rund

stensättning eller liten graf, hvars djup och omkrets voro ungefärligen lika eller vid pass

en aln. Efter upplyftande af den flata stenen eller hällen, på hvars undra sida fanns en

af kol eller sot svartnad rundel, af nästan samma periferi med det inre af stensättningen

,

mötte först kolstybb och kol, synbarligen af ek, sedan en horisontelt liggande Ring af jerrij

försedd med ett löst eller lossnadt knäppe eller häkte, också af jern; ringen, som ännu för-

varas af mig, har sannolikt tjenat till halsprydnad; dernäst funnos aska och en mängd bitar

af ben, mer och mindre brände; af dem bevarar jag ännu flere, och deribland en väl bibe-

hållen bit af cranium: efter den, såsom vanligast, sönderfallna urnan igenfanns ock de flesta

stycken, af hvilka kunde skönjas att urnans form varit lika med de flere dylika jag seder-

mera på denna ort haft tillfälle att se: Slutligen påträffades jemväl 2:ne väl slipade ått-

kantiga bitar af agath, den ena af en, den andra af vid pass en half tums längd, båda

med fina hål genomborrade; den största af dem synbart skadad eller angripen af brännin-

gen, men den mindre bibehållande sin fulla glans och genomskinlighet: de borrade fina hå-

len antyda påtagligen att desse agathbitar utgjort delar af något halsband, eller ock ensamme

begagnats såsom någon hals- eller armprydnad, samt att urnan och kullen således inneslutit

stoftet efter någon qvinna.

Just då min ifver att söka var, efter hvad som funnits, som mest stegrad, utlät sig

min gamle följeslagare: »nu går solen ner, och derefter vågar jag alldeles icke dröja längre

på ett sådant här slälle.« Gubbens bedjande allvar i uppsyn och röst förmådde mig att

efterkomma hans önskan. Då jag några dagar sednare träffade honom och klagade att jag

ännu hade känning i armarne efter det af mig verkställda arbete vid grafkullens öppnande,

yttrade han: »det har jag också, men det kommer sig ingalunda af arbetet, utan af helt

»andra orsaker; första dagen derefter måste jag lägga mig, och jag bederatt framdeles slippa

»deltaga i dylikt arbete. G. A. S k.«

Anmärkning. Den bär ofvan omtalade Ringen af ja rn är i sitt slag en stor sällsynthet. En
dylik sökes nämligen förgäfves i Antiqvitets-samlingarnn , och är, så vidt man känner, aldrig tillförene

funnen — hvarken i Sverike, Norrige, Danmark, eller annorstädes. — Har i öfiigt en så påfallande lik-

het med de vauliga hals- och armringarna (af gnid), att föga tvifvel, det den varit en dylik, kan

uppstå. Vtgifvaren.
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Stensättning på Selaön.
(Södermanland).

Da nedan aftecknade stensättning, hvilken med skäl är att räkna till de sällsyntaste *)

och tillika sällsammaste i vårt land, under sistförflutna sommar varit i fara att få ge plats

för en väderqvarnsbyggnad — en fara, för hvilken den tyvärr än fortfarande är utsatt, har

jag funnit värdt, att medelst allmängörande bevara åtminstone en trogen teckning deraf,

hvarmed jag äfvenväl har för afsigt, att på minnesmärket fästa forskares uppmärksamhet.

Redan i Skriften Runa för år 184*2, i:sta häftet, har ifrågavarande fornlemning blifvit

korteligen omnämnd. Dess läge är på Walla ägor i Yttersela socken, å södra delen af den

öfver flere byars områden sig sträckande Allmänningsåsen , om hvars mångahanda minnes-

märken jag ofta talat.

Stensättningen består af två bautastensbildade, på en half alns afstånd från hvarandra

resta, stenar — den ena sex, och den andra fem ^ qvarter hög. Något synnerligt i af-

seende å deras skapnad är för öfrigt icke att anmärka. En krets af åtta resta stenar, af

hvilka likväl en blifvit för icke länge sedan bortförd, omgifver de två nämnda midtstenarna;

och är afståndet mellan dessa och kretsstenarna, hvilka alla äro omkring en half aln höga,

samt belägna sex alnar från hvarandra, något olika, nämligen sex, sju till åtta alnar. Samt-

liga kretsstenarna synas varit förenade medelst fina och med omsorg lagda, inåt böjda, sten-

randningar, af hvilka fyra ännu äro alldeles oskadade, och äfven från de två midtstenarna

utgå till kretsstenarna dylika små stenrandningar, på det sätt nämligen, att hvarje utlöpande

randning på midten delar sig i tvenne, hvilka derefter fortgå till hvar sin kretssten, såsom

teckningen utvisar. Dessa sistnämnda randningar äro äfven skadade, så att för närvarande

blott trenne befinnas i ursprungligt skick. Det inre af kretsen är i öfrigt jämnt och stenfritt.

Vid fem alnar sydost från kretsen är en treudd med raka sidor, hvardera af omkring

sex alnars längd, samt med en liten midtsten. Smärre bautastenar stå här och der i närmaste

omgifning bland kretsar och grafkullar. Nordost från stensättningen reser sig en hög, med

otydlig fotkedja, och af nära 100 stegs omkrets vid roten. Sluttningshöjden uppgår till sex-

ton steg. Den har ett högt läge öfver de öfriga fornlemningarna, och är ofvanpå platt.

Så långt de äldsta på orten minnas tillbaka, har å denna hög Walborgsmässnatten årligen

firats medelst antända eldar och festliga dansar m. m. — till dess, en natt för få år sedan,

nöjet af en händelse afbröts -— törhända för alltid. Jfr Runa, 1842, h. 1.

Jag får sist tillägga, att ifrågavarande stensättning icke finnes i äldre skrifter omnämnd.

*) Icke en enda fullt liknande är mig bekant.

Ö^O-fll
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Blommor ur "Svenska Örtekransen."

»There is abundant room for the exercise of imagina-

tion in the derivation of names.«

Hooker. Jfr. Fries, B.U.

»Bond-botaniquen är intet altid til at förakta, och hafva

Böndren, åtminstone här på landet, sina egne namn mäst

på alla örter. Jag tog en beskedelig Bonde med mig
ut på ängen, som där kiände långt flere örter än jag

någonsin förmodat, och hans namn på dem hade mer-
ändels sina artige originer.w

Linné.

Tredje Flocken.

I. LANDT-HAFRE (A v ena fa tu a).

Hafren, ett både i gl. Grekland och Italien okändt sädesslag, nämnes hos Plinius

såsom tillhörigt Germanerna. Namnet Avena torde således vara ett sydligare uttal

af Germ. Haber
,

Hafer. Jfr Ihre, Gloss. — Benämningen Landt-hafre tro vi vara

bildad såsom motsats till odlade hafren, Akerhahen.

Haver: Lima i Dalarna. Carl Säve, "Dalska Blomsternamn," 1849, 1 2:o,

Hskr.

'A ger: Öster Dal. Carl Säve, 1819; se ofvan.

Flyg-hafre: Allm. — Emedan växten är ett outroteligt ogräs, som allestä-

des flyger och sprider sig, hvilket härrör deraf att fröfodren

äro tätt besatta med hår, och således högst rörliga för vinden.

Flug-hagrä: Gotland. C. Säve. — Äfven i trakter af Upland, Helsingland

m. fl. norra orter (icke i Westml.) höres: hagre. — Att

fl ti g här icke kommer af Fluga (musca), utan af part.

flugen (se namnet näst ofvan), behöfver knapt nämnas.

Ljot-'agär, Liot-agär: Elfdalen i Dal. — Fl. D. Äfven Mora och Orsa,

enl. Carl Säve. — Liot = ful, stygg, ond.

'Äger för Häger, då. h aldrig uttalas i öfr.

Öst. Dal; alltså: Stygghafre, Fulhafre.

(I flere trakter af Jämtland, ss. uti Hallen s:n,

säges: Häger (hafre), Häger n (hafren), Dbk).

Norr-Jämtländningen benämner en växt af dennas beskaffenhet: Somn-hager

,

men jag kan ej f. n. med säkerhet säga om dermed menas ifrågavarande.

Äldre
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Äldre namn

Ha g ra. Gothlandslagen, Cap. 61, §. 1. "fl r i rug oc hägra."

Lösta (»Avena fatua»), 1683; Cat. Pl. — Eljest Bromus, nu för tiden.

Lös, flygande; se ofvan. — Bromus kallas i Cat. Pl.: »Lösta i

Rogen».

11 af fr a och Haffre läses i tryckta skrifter fr. 4 5— 1 600.

Norrige: Falhavre, Laathavre, Kryphavre, m. fl.

Isl. Ha fr ar (pl.).

Till de äldsta föreställningar hos folken höra tvifvelsutan de om Ogräsens uppkomst och

spridande. De hafva i alla tider kraftigt åskådliggjort dualismen i Gudalärorna. Urbildade

i hedendommen till gestalter, som till största delen för alltid gått förlorade, omskapades eller

utbildades de under medeltiden, i öfverensstämmelse med dennas anda, till legender, hvilka

ännu här och der, fast stympade, matta och betydelsefattiga, fortlefva.

Hos alla nordiska folk uprepas ännu talet, att den onde utsått och utsår Flyghafren.

I Danmark skall man intill sednare tider vetat berätta, att denne onde heter Loke^ och i

vårt land ligger väl samma tanke i tidsenligare uttrycken: den ondes säd, o-säd^ m. fl. dyl.

Flyghafrens användande — "långt up i Dalarna" (enl. Ficherström) — till nödbröd

finnes icke sällan omtaladt, särdeles på 16-hundratalet. Atlantikans författare träffade en

gång några kringvandrande Dalkarlar, hvilka förde till salu
JJ
Quanrot

JJ
(Angelica), och i

deras matsäckar sågos brödkakor, bakade af Flyghafre. Jag menar, att Hoffberg är den

siste, som nämner hruket af flyghafremjöl i Dalarna.

Femte Flocken.

2. HÅLS-TRY. (Viburnum opulus).

Try är knapt annat än ett eget uttal af trä. Isl. Trie ; A. Sax. Tryv. Dess

härledn. af trygg (fast, hård) förkasta vi. Hål afser qvistarnas ihålighet, eller lätt-

heten att göra dem ihåliga, medelst deras lösa märgs urtagande. Jfr. Hyllj Eylle,

Sambucus. — Håls-try sål.: ett håligt träslag.

Ulf-try: Nerike (Kumla sn., Dbk. 1849.), Samzelius, Nerikes Örtekrans.

Ett åldrigt namn!

Olgon-trä: Småland; Linn. Fl. — 01 gon är ett eget uttal af 01 von 1.

rättare: Olfon. Se nedan under detta namn.

T7gle-rönn: Blekinge; Linn. Fl. — Namnet, till sin härledn. klart, afser

utan tvifvel bärens oduglighet, och då dessa både till klasar

och färg nog likna rönnbären, har väl busken likasom på spe

fått namnet Ugle-rönn, en rönn för Ugglan.

Ulla -rönn: Skåne, tr. kr. Lund och Malmö. F. R. Ask. — Ett förkortadt

uttal af föreg. namn, eller af Ulf. Se nedan.

2
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I] len a -trä: Skåne; Linn. FJ. — Il len a, lina tvekas stå för Yl na — och

detta för Ylfna — eller Ylgna — . Isl. ylfna och ylgna
äro gen. pj: af yl fa, ylgja = ulfinna, varginna.

Håls-bär: Vest- och ÖstGöth.; Linn. Fl. — Se namnet Håls-try härofvan.

Ulf- bär: Södermani.; Linn. Fl. — För bärens oduglighet och skadlighet.

Märkligt, att man på samma ställe (t. ex. i Söderml.) får höra

01 von och Ulfbär!

01 von, allm. Borde skrifvas Olfon el. 01 f von, då det sannolikt är en

utvidgning af Ulf, Olf, med tillagd vanl. bärnamns-ändelse -on.

Detta -on har säkert aldrig haft någon sjelfständig betydelse. —
Se i öfr. ofvan.

Il na- bär: Vahlenb. — Se hvad om Illena-trä härofvan är sasdt.

Kvalkä-bär: Gotland, eg. Fårö; C. Säve. — Bet. qväljande bär. Bären

förorsaka qval, qväljning. Isl. kvelja, plåga, qvälja.

Kålkån: Fårö, C. Säve. — Så kallas hela busken. Af samma rot, som före-

gående. Gotl. Kålkä, äta eller dricka, så att man storknar eller

qväljes. Vestmanl. Brös t-q val = and-täppa.

Fogel-bär: Upland, Linn. Fl. — Skåne, F. R. Ask. — Fortares begärligt

af vissa foglar, men säkrast är nt. af samma art med andra

dyl. bärnamn, ss. Hundbär, Kråkbär m. fl.

Äldre namns

Hålsbärsträä ")

Olgenträä
J

(^am ^ucus aqvatica), IG83; Cat. Plant.

Dan. Vand-hyld (jfr. ofvan: Hålstry), Ulvs-r0n,

Norrige: Ulv-ved, Kors-ved, Trold-bser, m. fl.

m.

Denna rätt vackra buske, med sina täcka blommor, står dock icke i allmogens tycke.

De odugliga, ja, skadliga bären, i förening med sjelfva växtens oanvändbarhet, synas härtill

vållande Busken betraktas nära nog med skygghet, hvilket likväl torde ha en annan grund

:

"Sånahär får man intet komma på lifvet," sade mig en Bohusländning i Dragsmark (1845),

i det han, sysselsatt med höslog på en ängsbacke, lemnade oslagen en liten grön tufva när-

mast kring alla der befintliga Olvonbuskar. Orsaken ville han dock icke fram med. Tör-

hända stod den i något förhållande till den urgamla föreställningen hos allmogen, att trollen

råda öfver denna buske^ hvilket jag särdeles i Wermland hört omtalas; kanske ock till nå-

gon inrotad fruktan, att sjelf bli medelst busken förtrollad, jfr. Hultman, Skand. Naturmyther.

Tolfte Flocken,

3. SUR-VÄPLING (Oxalis acetosella).

Af bladens likhet med den egentliga Väplingens (Trifolium) har äfven denna

fått namn af Väpling, utan afseende derpå, att eg. Väplingens namn är taget af
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dess vippiga blomhufvudj hvilket Surväplingen alldeles saknar. Enahanda förhållande

möter icke sällan.

Sur-klöfver; Vahlenb. — Klöf afser de (tre-) klufna bladen, och år till-

deladt flere likbladade örter, såsom eg. Klöfver (Trifolium),

Vatten-klöfver (Menyanthes), m. fl. — Isl. Klauf, klöf;

deraf: klyfva, klöfja, m. fl.

Surkåls-tuppor: Flöda. Fl. Dal. — Med kål benämner allmogen i vissa

orter de fleste ätliga växter, och äfven andra, då de äro

grofbladiga och saftfulla. Jfr. ört brukas dessutom fler-

städes bland Surkålen. Dalska bemärkelsen af Tuppa

(= blomma) är förr ofta anmärkt.

Små-såirä: Elfdalen. Fl. Dal. — Betyder: Små-sura; kanske till skilnad

från den större Suran, Ang-syran (Rumex). Äfven i N. Vestm.

får man höra: Sura.

Har-väpling; Wahlenb. — Se ofvan; i öfr. okändt om namnet i sin helhet

har någon egentligare 1. väsendtlig betydelse. Knapt!

Gök -sy ra, Wahlenb. — Om detta namn gäller det samma. Den £5 April,

som allmogen tror vara gökens första dag, och derför kallar

Gökdagen, har jag sett denna sura i blomma.

Gök-mat: Östergötland, Linn. — Likaledes. Jfr. hvad ofvan är sagdt.

V år- ha ne: Skåne; tr. kr. Lund och Malmö; F. R. Ask. — Tidig vårblom-

ma. Bådar våren.

Vä r -ha ne: Vestergötl. Linn. — Hof, D. V. — Dbk. — Om detta namns

bemärkelse se nedan.

A H el u ja, Lujula; Wahlenb. — (Werml., Bohuslän, Ö.Götland, Dbk.). — Se

nedan.

Äldre namn.-

Syra (Acedula), fr. medeltiden (1445), enl. Arn. Magn. 792, 4:o. Härmed

menas dock trol. Rumex, hvilken allmogen än i dag, märkligt nog!

kallar Syra, under det den benämner Oxalis: Sura. (Dbk.).

Hökebröd, 1685; Rudbeck, Hört. Bot. m. fl.

Danm. Suur-klever, m. fl.

Norrige. Qvael-s0v, Nat-svcer, Regnblad, T0st-gra3s, m. fl.j

Den lilla Surväplingen är af allmogen mer hyllad, än man skulle tro, och har säkert

varit det, åtminstone sedan medeltiden, ty på flere orter får blomman jämte sin svenska

benämning, smeknamnet: Alleluja. Utom det att växten varit i forna tider ett flitigt anli-

tadt medel i svåra farsoter, njuter mången enslig vandrare än i dag af örten en vederqvic-

kande läska; och har jag mer än en gång i skogarna sett tiggerskan stilla sina barns gråt

med örtbladen, dem de törstande begärligt förtärt.
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Namnen Vär-hane och Natsvcer häntyda på växtens egenskap att sammanfalla sina

blan om aftnarna, straxt efter solens nedgång, äfven då moln täcka himmelen, hvilket all-

mogen på flere orter känner och iakttager, jfr. Ström, D. i. s. 110, Linné, m. fl.

Elfte Flocken.

4. HÄGG (Pr un us padus).

Namnet Hägg är, såsom de fleste trä-namn, svårt att härleda; men utan tvif-

vel är dess rot inhemsk, hvilket högst sällan är fallet med trä-namnen. Med skäl

kan förmodas, att hägg står i sammanhang med hag (Hels. Gestr. Westmani. (""/?««-

hag
JJ

)j m. fl. orter) , A. Sax. hceg L hege_, D. , T. Hecke_, HögSv. häck == saepes

,

saeptum. — Gissningen, att namnet syftar på de hvita, ägg-hka blomklasarna, lemnas

i sitt värde.

'Ägg: Elfdalen. Fl. Dal. Wåmhus; Dbk. — C. Säve, 1849. — Se ofvan.

I hela öfre Ö. Dalarna bortkastas sålunda bokstafven h. — En en-

staka hägg kallas, i Öst. Dal.: 'Ägg-kall (= bägg-karl). C. Säve.

Åggje: Orsa. Fl. Dal. — Se ofvan. Med best. art., hvilket eljest ofta ut-

märker virke, trän, buskar m. m. af det eller det träet (såsom:

Eke, virke af ek, Björk e, af björk, o. s. v.), törh. ock här. De

gamle i N. Westmani. säga än alltid: häggie-buskar, häggie-

bär, o. s. v.

Äldre namn.-

Haegbaer, enl. en hskr. fr. medeltiden (N:o 2£ i Benzelii Catal.) i Akad.

Bibi. i Upsala. Afskr. är gjord af G. E. Klemming.

Dan. Haegebaer, m. fl. — Norrig. Heg, Haag.

Man kan nästan säga, att intet löfträ mindre användes hos oss, än Häggen, och ej eller

af bären dragés synnerlig fördel. Likväl begagnas i Norrland, äfvensom på några ställen i

Norrige, träets bark, särdeles under svåra år, till fodring för boskap, och denna har visat

sig så kraftig, att det åtminstone på flere ställen i Jämtland blifvit till talesätt bland all-

mogen, att:

Hägg ger märg i lägg.

Något dylikt nämner äfven Ström i sin Beskrifning om Söndmör i Norrige.

Enstaka häggar i vårt land, som hållits i någon helgd, känner jag icke. Också är

träet nog buskartadt och ovaraktigt.

5. HAG-TOBN (Crataegus oxyacantha).

Säkrare, än namnet hägg, är ofvanstående Hag- ett och samma med hag> sae-

pes, då busken i långliga tider varit känd för att gifva "goda häckar och lefvande

gärdsgårdar." — "Med Torn förstås (i Lag) alla de buskar, som hafva taggar, eller
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ock ej växa till synnerliga träd — sädana äro Hagforn" m. fl., Linné. WahJen-

bergs: "frutex maxime rigidus" har väl ock häri sin del. — Hag-torn blir således:

det torrij som tjenar till hag, hägnad.

Ha k -torn: Westmani.; Dbk. — Se ofvan.

Have-torn: Sydöstr. Sverike; Wahlenb. — Se ofvan. Efter Norrska och

Danska uttalen.

Rund-hagtorn; Wahlenb. — För de rundaktiga bladen, till skilnad frun

en afart, kallad Spets- hag-torn, med spetsigare blan.

—

För slika skilnader veta, på en ort, lik visst blott några

få, äldre och uppmärksammare, göra reda.

Horsa-bär (= Häst-bär): Blekinge. Wahlenb. — Ett af de vanliga, oegent-

liga namnen på odugliga bär. Horsabären ätas blott af svin,

som deraf bli feta.

Äldre namn.-

Haghun thorn (»Ramnus» — vår Valbjörk). Fr. medeltiden, enligt Svenska

bearbetningen af Harpestreng. Jfr. N. D. Mag., B. 2, h. 2.

Ha g t horn (»Rampnus, spina alba» — likaledes vår Valbjörk). Fr. medelti-

den (si. af 1300 och börj. af 1400), i Cod. Ms. Bibi. Acad.

Upsal. N:o 2, skrifven af munkar i Wadstena. — Prof. och Ridd.

J. H. Schröder har benäget lemnat mig egenhändig afskrift af

några ställen i denna märkeliga Cod.

Dan. och Nor. Havntorn, Hagetorn, Hvidtorn.

I ett uråldrigt »Glossary of names of plantes», neml. från 1260, tryckt

i Thomas Wrights och J. O. Halliwells »Reliquise antiquae; Scarps from ancient

manuscripts», Lond. 1845, Vol. I, är för »Bedagrage spina alba» namnet

witporn upptaget. — Om detta sällsamma och vigtiga »Glossarium» har jag

först i dessa dagar haft tillfälle taga kännedom.

Hagtornsbusken hålles af allmogen i nästan samma helgd, som Törnbusken, Tryet, m. fl.

;

den ofredas icke ofta. Men särdeles i de södra landskaperna synes den varit intill sednare

tider för helig ansedd. I Skytts härad uti Skåne hafva funnits Tornar, vid hvilka det för

icke så länge sedan offrades S:t Hans afton, och en sådan Offer-thorn skall ännu finnas på

Ahlstads mark i samma härad.

6. JORD-KRONOR (Linnaea borealis).

Namnet Jordkronor afser visserligen de lågt vid jorden varande blommorna.

Se likväl nedan.

Hvita klocker: Medelpad; Linn. Fl. — Namnet afser de hängande, och för

den lenaste flägt rörliga, klocklika blommorna.

Hvita dockur: Åkerbo hd. Westm. Dbk. — S. Westm. Docka motsva-

rar, då fråga är om blomster, Dalsk. Kulla. Tuppa
tillhör eg. gränstrakterna mellan båda Landskapen.
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Sm l\ - v a is- b 1 i om m a : Elfdalen; Fl. Dal. — Ett egentligt och träffande namn

!

= Små-ris-blomma. De fina, täta, bladiga och jord-

utbreda refvorna tagas här för fallet, smått ris.

Knarr-gräs: Flöda i Dal; Fl. Dal. — Tilläfventyrs af det prassel, 1. den

knarrning, som höres då man trampar på mattan af örtens

täta refvor, hälst då växten öfvergått till torrhet.

Vind-gräs: Ångerman!.; Linn. Fl. — Wahlenb. har: Vind-blommor,
hvilket tyckes tyda på de för minsta flägt rörliga blommorna.

Vindgräs deremot kan afse de skefva, vindt, samt härs och

tvärs, löpande refvorna. jfr. lik v. Vre-gräs härnedan. —
Allmogen uplyser alltsammans bäst!

Gickte-gräs: Wermland ; Wahlenb. — Örten användes flitigt mot gikt —
både i Sverike och Norrige, der den för samma orsak kal-

las Norisle-gräs.

Torr- v ark s-gräs: Upland; Linn., Norrl. Wahl. — Se näst ofvan. Namnet

Torrvärk brukas än oftast af mer afväga allmoge för:

gikt.

Bjen- värks- gräs: Öst. botten; Linn. Fl. — Se ofvan.

Ro- halt-gräs: West. botten; Wahlenb. — Användes likaledes mot krämpa,

halthet i ron 1. höften.

Stig-hålt-gräs: West. botten; Wahlenb. — Afvenledes ett medel mot sjuka

benleder, mot haltande stig 1. gång.

Vre-gräs: Öst.Götland (mot Småland); Dbk. — Allmogen använder hela ör-

ten till omslag om vridna 1. vrickade leder.

Klå- gräs: Jämtland; Linn. Fl. — Trol. ock för någon läkeegenskap hos ör-

ten, så vida namnet ej har gemenskap med nästföljande.

-Etter-gräs; Wahlenberg. — Särdeles fröhusen äro tätt besatta med styfva

hår, hvilka verkl. bränna Ii åtminstone orsaka klåda — allt

efter hudens beskaffenhet.

Myr-togor; Wahlenb. — Bör vara: Myr-tågor, med afseende på refvor-

na, 1. tågorna. hl. Tåg = vidja. — Myr är här en oegent-

lig tilläggning, då derig. skulle utmärkas, att örten håller sig

på sumpig mark, hvilket nog sällan är fallet. Linnean älskar

skuggan, och är der skönast!

Med anledning af de ofvan upräknade namnen, upmärksammas i öfrigt

derpå, hurusom Kronor, Klockor, Dockor och Bliomma alla beteckna

växten blott såsom blomster, utan afseende på den lägre, »materiella» egen-

skap, den anses ha; men huru icke ett enda af dessa namn fått ingå i örtens

öfriga
, på dess läke-nytta syftande, benämningar (Ro halt-krona, Klå-

docka, Ben värks-bli omm a, t. ex. — — hvilken skärande poesi! —).

En stark syftning hitåt har en gång genomgått hela Svenska växt-upkallel-

sen, och gör det än på afväga trakter.
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Norrige: Ma ris! eg r ses, Norislegraes, Klaaegraes, Beenvseiks-

g r ae s
,
Torvcerksgra^s, II vide K I o k k er.

Alltför litet är här att säga om den sköna Linéan — nordiska skogarnas prydnad —
Blomsterfurstens älskling ! Eller skall jag yppa, att Svenska allmogen nu mer icke har sinne

för hennes täckhet! — — "för hon växer så lågt i skogen, och der är annat att se på,

der," sade mig en skogsbyggare i norra Westergöthland. — Men jag må icke göra Dals-

landsflickorna orätt! I djupa skogen vid sjön Ärtingen i norra Dalsland, der Linéan nästan

täcker marken, träffade jag 1843 en skock barn, mäst flickor, hvilka, tillsporde hvartill dessa

vackra blomster dugde, utan tvekan svarade mig med att upphämta några blomrika refvor af

örten, dem de virade kring hufvudet på en af flickorna, sålunda att refvorna med sina blan

bildade en grön krans, samt de derifrån tätt uppgående rödaktiga stänglarna med sina små

klocklika, skönt skimrande blommor, krona. (Jfr. min Dagbok.)

Örtens användande till läkemedel är här ofvan tid namnens förklaring angifven, och

annat, än att den, inkokad tillsammans med torkade Oxläggor, på sina ställen begagnas, i

stället för mjölk, till gröt o. d. , har jag icke att tillägga.

Linnéan, som icke lärer finnas i Danmark, kallas af Hornemann: "en smuk lille Halv-

buske hvis Blomster lugte om natten." Växten är ingen buske, och blomstren lugta starkast

i — solsken; i nattens lugn höjer och sprider sig doftet likväl mer.

TjugosMletretlje Flocken»

7. ASK (Fraxinus excelsior).

Namnet urgammalt och gängse i de flesta språk, äfven hos de gamle. All

härledning sål. fåfäng! — Isl. Askr^ Eski.

Äsk: Gotland; CarlSåve: Gotländska Blomsternamn och Blomstersägner. Handskr.

Det förtjenar nämnas, att för närvarande icke hälften af Sv. allmogen

känner Ask-träet, och rätt många hafva sig ej ens namnet bekant.

Äldre namn.-

Eske-trse: Gotl., början af 1600; Strelow, Guth. Cronic. Kiöbenh. 1 033.

Asken är ett i nordens mythiska urkunder ofta omtaladt trä, och drag af mythiska

föreställningar derom hafva intill sednaste tider fortlefvat i skrock och vidskepelser. Ett sä-

kert bevis för träets forna, rygtbarhet äro ock de många benämningar, hvilka tvifvelsutan

flutit ur namnet Ask,, såsom: Askfj spjut; Askrj man, krigare; Askr_, ask, bytta, tina, mål-

kärl; Askrj fartyg, krigsskepp; deraf Ascomannij skeppsmän, Vikingar.

Ännu i dag känner allmogen ett af Ask konstigt arbetadt stycke, eller spåna, under-

namn af Såre-träj, och man har icke ringa tillit till dess undergörande kraft att stilla blod

o. d. Det får ej falla till jord, eller komma vid metaller, emedan det då förlorar sin kraft;

den lidande håller det i händerna, eller bär det på kroppen, att träet må jämnt vara varmt,
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m. m. d. — Men blott få, till och med bland de kloke, skola känna sättet att förfärdiga

Såre-träet. Palmberg säger det böra skäras om Midsommardagen, och nämner att det redan

på hans tid plägade af "qvacksalfvare omföras och säljas för ett särdeles Secreto och hemp-

lighet." Sednare författare att förtiga.

Enstaka Askar, med bibehållen helgd, äro i vårt land icke för närvarande bekanta. I

Bara socken på Gotland, på Bara-berg, stod efter ännu gående sägner, hvilka Per Säwe till

stor del upptecknat, likväl ännu långt in i Kristna tiden en Ask, som ansågs helig. Stre-

low yttrar sig om denna Ask sålunda: "Aar 1452, lod Herr Ifver Axels0n (Thottj Dansk

ståthållare på Gotland och Visborgs slott) flytte it Esketrae, som stod paa Bahrebierg gr0nt,

saa wel om Vinter som om Sommer, Kaldis endnu denne Dag Bare Asken, at det skulde

staa Viszborrig Slot, men er strax efter visznet. Oc paa samme sted formeentis stor Hel-

ligdom at vaere, bleff opreist et stort Ege Kors paa Bierget, till huilcket de giorde deris

offer, naar deris Faaer eller Fae var bortkommen, oc strax skulde vaere kommet dennem

tilhaende igien. Der komme aff mange Kirckesogner did oc ofFrede, somme Pendinge,

somme 5 Marek Wld, somme 1 Liszpund, efter Formuen, huilcket de solde til Kirckens be-

hoff." — Den eljest icke så tillförlitlige Strelow tyckes likväl böra haft reda på händelser,

så nära hans tid; och ännu lefvande sägner vitsorda dem ju!

En annan efterrättelse, den Rudbeck uppgifver, med anledning af Eddaberättelsen om

Gudarnas rådslag under Asketräet, och hvilken efterrättelse han säger sig hört af gamla bön-

der, förmäler, att emedan Askens blan hafva i hvart blad, som är fullväxt, sex smärre blan

på hvardera sidan, alldeles såsom Dommarena sitta på hvardera sidan om Höfvidsmannen eller

Kungen, så är i forntiden detta trä valdt till att dömma under. — Hela snacket lemnas i

sitt värde!

Tjugonde!*jertle Flocken.

8. (100). LÅS-GRÄS (Botrychium Lunaria).

Inom örtstammen, ofvan roten, märkas tydligen alla delar inneslutne (inläste/)

för påföljande årets örtstånd. Detta är ett. Ett annat är att bladen ha en aflägsen

likhet med en kedja eller några i hvarandra knäppta hänglås. — Slika iagttagelser

ha väl gifvit benämningen, och sedermera föranledt den vidskepliga föreställningen

om örten.

Fjätter-ört, allm. — Se ofvan. Örten liksom fjättrar sin lilla afkomling,

eller bladen fjättra hvarandra.

Gucku-gräs: Lima i Dalarna; Fl. Dal. — Jag tviflar, att namnet är rätt

lämpadt, och yttrar mig derf. icke derom.

Var -braken: Tr. kr. Lund och Malmfi; F. R. Ask. — Brakande, bräcklig

— hälst torr.

Dan. Maanerude. — Norrig. Mari Lykiur.

Isl. Tungl-urt.
Medelst
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Medelst denna art af Ormbunke har i långliga tider mångfaldigt gyckel drifvits —
"och hafva Munckar och Sophister myckie updichtat om denna ört" (Palmberg, 1684).

Den, Som äger hos sig Låsgräset, har nyckeln till alla lås, heter det. — På en resa i

Westergöthland 1843 berättade mig en bonde, i granskapet af Mariestad, att en fånge

nyligen, under forsling, med otrolig lätthét skakat af sig järnbojorna, och kommit på

flygten. Bonden var fullt öfvertygad, att det endast kunnat ske medelst Låsgräs, det

fången oförvarandes kommit öfver, och endast behöft binda om de ställen å bojorna, der

dessa varit fastlästa, då de genast fallit af. — Eljest kunna nu för tiden få skilja Lås-

gräset från andra liknande örter.

3
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Om Yäxter, med namn efter Fornnordiska
G udomli gheter.

"I menniskoslägtets äldsta häfder äro naturen och

historien så sammanväfda uti mythen, att den sedna-

res glesa och sköra trådar endast, om någonsin, kunna
utvecklas genom jemförelsen med den natur, hvarur

mytherne upstatt."

Elias Fries.

"Eftermiddagen foro vi ut på landet at lära oss Dal-

Botaniquen af gamla Pigor och Gummor."
Linne.

Det har på sednare tider, sedan man börjat klarare än förr inse, att till

vinnande af ljus i forna tiders dunkel, ingen gnista bör lemnas ur sigte, och

att således äfven muntliga öfverlemningar — de förblifva väl hvad de städse

varit: all folkhistorias moder — så väl i och för sig, som jämnförda med an-

dra, mindre sväfvande, minnen, i sin mohn upplysa eller gifva styrka, visat

sig, att äfven folkens föreställningar om växterna, ja blotta växtbenämningarna,

så vidt de tillhöra folken, äro traditioner, hvilkas upphof till stor del kunna

spåras i längst förflutna tider, och derföre af ett värde, en märklighet, som

åtminstone ingen forskare kan underkänna.

Till närmare utveckling häraf, samt för att visa i huru, snart sagdt,

oändligt många och skilda fall traditionerna om växterna och deras namn —
ju äldre båda äro, desto djupare och betydelsefullare är förhållandet dem emel-

lan — lemna upplysningar, ville jag vid detta laget kunna framlägga en Svensk

Flora, i den mening, jag redan 1845 fattade den; jfr. Runa för samma år,

sid. 49. — Nu blott ett exempel, visande, i den mohn ett enda det för-

mår, huru uppfattningarna af och benämningarna på ett blomster under skilda

tider, uttrycker gryen och öfvergångarna af ett helt folks föreställningar.

Namnet Friggiar-gras (Orchis), ännu gängse på Island, tillhör med full

säkerhet tiden före Kristendomen, och visar sig genom samslägtade namn i öf-

riga Norden — alla grundade på en och samma tilltro till en viss förmenad

egenskap hos örten, sålunda hafva varit, åtminstone till sin betydelse, spridt

äfven utom Island. Om egenskapen och dess sammanhang med namnen be-

höfver jag för kännare icke yttra mig: hvem kan, äfven om eddiska och andra

samtida urkunder härutinnan tego, förneka en hednisk uppfattning i det hela:

en rå sinlighet, sammanställd med sjelfva Gudomligheten ! Förgäfves gräfver

man efter dess rötter i signad jord. — Under medeltiden uppstod, af anled-

ning, hvarpå denna alltid lade så mycken vigt, föreställningen att blomstret

var vår Herres, men särdeles Jungfru Marias, och med ett verkligt slöseri

tilldelades detsamma benämningar, som påminte isynnerhet om henne. Vår
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allmoge förvarar, ännu den dag som ar, minst tolf sådana namn. Om man
icke kan neka att den hedniska uppfattningen räckt hand åt upphofven för

dem alla, fick denna dock nu en ljusare, en andligare skepnad, hvars stigande

dager troligen innan kort bragte den förra i den skymning, hvari den sedan

dess och allt intill våra dar hemligen fortlefvat uti skrock och vidskepelse.

Hvilket härför talande, samt för ifrågavarande tidskifte utmärkande, drag ligger

icke i öfvergången af föreställningen om örtens och isynnerhet rötternas egen-

skaper och betydelser! En Myth och en Legend! Jag menar, att dessas för-

hållande i allmänhet till hvarandra nog skulle kunna blott ur de båda här

åsyftade, redas. — Nyare tider hafva, i full enlighet med sitt lynne, af »Guds

Faders blomster» bildat: Guffars-tiippor, och af »Marie-blomstret»: Maj-blom-

ster, samt sjelf skapat flere, än mer för sig utmärkande, benämningar derpå

,

såsom: Har-bynge, Wäre-björk, Grimmel-kott, med flere, ehuru alltid uttryckts-

fulla, af än grundare betydenhet.

Och älven från andra sidor betraktade leda dessa, jämte andra namn och

uppfattningar, till sälsamma iakttaganden! ja , ock enstaka namn, såsom: Junkrar,

hvilket hos allmogen långt för detta tappat sin gamla, rätta, och på växten

lämpliga, bemärkelse, men deremot, som kändt är, fått en nästan motsatt;

samt åtminstone för Dalsländningen , hos hvilken det af mig upptecknades, för

närvarande kan vara lika väl fisk som fogel. Ordet förekommer såsom ört-

namn i Medcllidshandlingar. — En verldslig uppfattning af blomstret, hvilken

här stadnade vid skimret, vid bländet! för så menade man i Dalsland, att

Junher vore väl någonting lysande och brokigt, såsom blomstret. — Man lärer

icke kunna försätta uppkomsten af detta namn till hvad skifte som hälst af

medeltiden; ur intet skäl, t. ex., kan den tagas för samtidig med Maria-

benämningens.

Och härmed är nu blott halfqvädet; jag menar: i det hela sämre sagdt,

än intet. Floran skulle ge »fakta», och summan, i mohn af inhemtarens för-

måga och sätt att fatta, göra klart, att blomstren, med sina namn och vid-

fästade betydelser, äro lefvande häfder, på hvilkas blad slägten efter slägten

teknat skilda tiders föreställningssätt — betydelsefulla drag ur sitt inre lif,

hvilka historien så ofta försmått upptekna.

Af största vigt är, att de äldsta växtnamnen uppletas och redas, då de

hos folket, redan till stor del öfvergångna till betydelselösheter, mistat rotfäste,

och så oförtöfvat blifva om intet, det ock bevisligen redan är fallet med ett

betydligt antal örtnamn. Måtte efterföljande högst ofullkomliga utkast — ett

lamt ditåt! — kunna i någon mohn bringa en och annan till erkännande af

denna vigt!

1. THORE-SKAGG (Sempervivum tectorum).

I forntiden helgad Askeguden Thor, och för sin raggighet, samt grå-

bruna färg, nämnd efter gudens skägg.

Hos de gamle Romarne skall, enligt Festus, växten blifvit planterad på

tak, för att afhålla åska och oväder — »en folktro», säger Prof. Fries, »som
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efter årtusende ännu fortlefver i vår nord.» — Gotländska fördomen, att örten

medför lycka åt dem, på hvilkas tak den väl trifves: Westmanländningens

förmenande, att dess saftfullhet och grofbladighet skydda taken från tändning

af skorstenseld, ja ock Linnés uppgift, efter allmogen, att den tjenar att fast-

hålla torfven vid taken, kunna nog vara telningar ur samma tro.

Örtens Lat. namn under medeltiden och än sednare var: Barba Jo vis,

Forntyskans Donner-bart, som der ännu fortlefver, likasom hos oss: Thore-
skägg, det jag dock hittills hört endast i Nerikes Bergslag, och blott på ett

enda ställe sett anteknadt, nämligen för s. Dalarna, hos Ugla, Praef. Naesg.

%. THORDÖNS-NÄSSLA (Ur t i ca urens).

Namnet — nu mer törhända bortglömdt — förekommer hos Smith (1546),

samt hos de fleste författare fr. 1600-talet, och har tvifvelsutan afseende på

de brännande taggar, hvarmed örtens stjelkar och blad äro tätt besatte. Huru-

vida hit äfven kan höra, att på Island örten ännu anses af alla växter äga

den klyftigaste verkan mot trolldom — »Thor och trollen» (Olafs. Reise, m.

fl.) — lemnas osagdt.

»T hors -näs si a» finnes eljest hos någre uppgifvet såsom ett Söderman-

ländskt namn på Schrophularia nodosa. Namnet saknas hos alla äldre

författare, och jag har icke eller sjelf hört det.

3. TOR-BOE, TOR-BCEE (Asplennium Ruta muraria).

Detta örtnamns hänsyftning på fornnordiska Guden Thor, är väl hittills

af ingen anmärkt; men namnet tyckes sjelft nog tydligt derför tala. Ur benäm-

ningarna Thor-boe, Thor-boee och Thor-bol, h vilket sistnämde tillhör

den mycket närslägtade Pteris, står nämligen ingen annan betydelse att draga,

än den af Thors bo, Thors hemvist; och då båda växterna Thorboe
och Thorbol egenteligen äro fjällväxter, som företrädesvis trifvas i dessas

remnor och klyftöppningar, är det ju icke svårt att inse hvarföre örten kan

hafva fått namn efter »den förderflige Guden i bergen.» (Sålunda hafva

vi: Ormbo — äfven Pteris, Polypodium m. fl. — under hvilkas täta gren-

blad ormar gerna uppehålla sig, eller bo.)

Det torde ock böra nämnas, att på trakter i Norrige Tor-boens för-

tärande af hästar anses vålla en sjukdom hos dem, kallad Trold (Troll).

4. THORE-BYG (Hordeum vulgäre coeleste. Hornem.).

Denna afart af det vanliga kornet (Hordeum vulgäre) utmärker sig fram-

för detta genom stråens och kornens groflek, samt har sedan äldre tider af

allmogen i Norrige företrädesvis blifvit användt till beredning af öl. Redan

Löchstör (Diss. de Medicam. Norv.) yttrar: »Palmam quoque reliqvis prseripit

decoctum hordei coelestis grato tam sapore quam eftectu se commendans.» —
Dess äldsta, sammansatta namn är i Norrige tvifvelsutan: Thore-byg, och

dettas, af flere författare anmärkta, sammanhang med sädesslagets beskaffen-

het, om icke användande, lärer knappt kunna motsägas. Pontoppidan (»Nor-

ges naturlige Historie», 1752) förmodar, att det kallas thore-byg »fordi de



21

gamle efter deres Begreb om Thors himmel eller valhall, hvor Bragebeggerne

gik staerk omkring, meente det var Korn for Guder og Helte» ; och ehuru

denna förklaring synes nog konstlad, är den likväl i grunden rigtig. Jag tror,

att hela växtens och isynnerhet kornens utmärkta groflek, jämte de sednares

väl bepröfvade kraft, tillräckligen förklara namnet.

Artens öfriga namn i Norrige äro: Davids-Byg och Himmel-korn,
h vilka namn icke sakna en viss gemenskap med det förra, och säkert upp-

kommit under medeltiden.

5. OD-ÖRT (Cicuta virosa. — Linn.).

»Kräuter und pflanzen scheinen nach diesem gott (Odin)

nicht benannt,» säger Grimm (Deutsche Mythologie. Zweite Ausgabe, Gött.

1844, s. 145); och ehuru detta ännu ingalunda kan vederläggas, förtjenar

likväl ofvanstående örtnamns ostridiga samband med grundbetydelsen för nam-

net Odin all uppmärksamhet.

Hos flere författare fr. 4 600-talet, såsom Bromelius, Palmberg, o. a.,

förekommer: »O d-ört och Odens ört», samt: »Od-ört eller Odensört»,

såsom Svenska benämningar på Cicuta, eljest vanligen kallad Spräng-ört;
och detta Odensört lärer tills vidare väl endast få anses såsom författarnes

godtyckliga utvidgning eller vrängning af Od-ört, som varit växtens folknamn

allt sedan medeltiden. (I Arne Magn. Hskr. af 4 445 läses Odyrt, hos Ben.

Olai 1587, äfvensom hos Franck 4 638 likaledes Odyrth och Odör t). —
Närmare Odensört står väl ett forntyskt namn på växten, nämligen Woden-
dunck, det jag funnit hos Smith, 1546.

Grundbetydelsen för guda-namnet Odin är, enligt hvad allmänt antages:

rasande, förfärlig, och enahanda bemärkelse har Od i (den högst giftiga)

Od-örten (af Isl. o^r, T. Wuth, Gotl. V o ds = rabies). »J>e samu piura

fr>r varo galne ok ope vrdo sua spaki.» Cod. Burean.

Ehuru således intet vidare kan för närvarande med säkerhet afgöras,

misströstar jag icke, att en gång, efter gjorda spaningar, komma verkliga för-

hållandet närmare på spåren.

6. BALDERS-BRÅ (Gotula foetida, Matricaria, m. fl.).

Detta på Island (Baldurs-Brå) och Faeröarna (Baldurs Braa), samt i Nor-

rige (Barbro-graes), Skåne och Jutland ännu hos allmogen kända blomsternamn,

har, till följd af den bekanta efterrättelse om örten, som den yngre Eddan

meddelar, redan tidigt ådragit sig forskares uppmärksamhet, så att mycket,

beträffande så väl sjelfva namnet, som blomstrets folkhelgd från första medel-

tid allt intill närvarande dagar, blifvit uppdagadt. Cfr. F. Magnusen, Nyerup,

Grimm, samt många både Svenska och Norska Ortbeskrifvare.

Eddans ord äro: eitt gras er svå hvitt, at iafnat er til Baldrs brår, that

er allra grasa hvitast, oc thar eptir måttu märka hans fegurdh baedhi å häri

oc lik i. Att, på den tid detta yttrades, det hvita gräset verkligen hetat

Baldrs brå, 1. pl. brår, kan jag icke (såsom samtliga öfversättare) af detta

ställe sluta. Jag finner nämligen der angifven blott den uppfattning , som
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ostridigt ligger till grund för namnet. — Från Medeltiden hafva vi deraf, så

vidt jag känner, ingen uppteckning. Den äldsta — hittills icke anmärkta —
antekning deraf är från år 1546, och tillhör Danmark. (Smith, Laegebog).

Derefter förekommer det tidt och ofta. Märkligt emedlertid. att vår fullstän-

dige och för sin tid täml. noggranne Franck (Spec. Bot. 1638) icke har det!

— För närvarande äro nästan blott vrängningar deraf gängse, såsom: Bal-
lensbro, Balsebro, Barbro m. fl.

7. FBIGGIAB-GRAS (Orchis maculata).

Hos alla gamla folkslag, så i Orienten som i Vesterländerna , hafva Or-

chiderna stått i rygte för en aphroditisk kraft, h vilken äfven sednare veten-

skapliga undersökningar vitsordat (Cfr. Wendt, Disqv. de Orchid.).

De hafva ock i alla land, i följd häraf, varit helgade kärlekens gudom-

ligheter: här i Norden således åt Freja, eller Frigga , ehuru namnet Frig-

giar-gras, endast på det aflägsna Island fortlefvat till närvarande tid. Men

så väl i Sverike. som i Norrige och på Färöarna behåller växten många nära

samslägtade namn, ss. Älskogsgräs, Brönnugras, Hiona-gras, Hu-
vendelse -graes m. fl. Det sista namnet påminner så lifligt om ett ställe i

Halfdan Östenssons Saga (C. 12.) att, om den ännu lefvande folktron rörande

Hug-vändelse-g rasets kraft (jfr. t. ex. Ström, om Söndmör) tillika afses,

föga tvifvel kan uppstå derom, att med den ört, som Sagan blott benämner

gros (gräs, Isl. gras, grös), förstås just detta Frigga-gräset. Stället ly-

der: »Brana sade till Halfdan: här äro gräs, dem jag ger dig, att dermed

begåfva Konungadottren , och då månde du få hennes kärlek, ty om hon lägger

dem under sitt hufvud, då unnar hon dig såsom sitt eget lif.» — Att i en

skrift från medeltiden Frigga uteslöts ur namnet Frigga-gräs, skulle jag

finna mindre underligt, ehuru samma Saga har äfven ett sammansatt örtnamn,

nämligen: Lif-gros; detta med helt andra egenskaper, och sålunda ett an-

nat. (Rimligen: Pinguicula vulgaris, då den namnes såsom använd till sårs

hopgroende, samt ännu på Island heter: Lifia-gras (af Lif = Löpe). Deraf

vårt: löpa hop, sammangro).

8. FREYU-HÅR

(Polytrichurn commune. — Hos äldre förf. Adiantum aureum).

Äfven detta namn, efter Gudinnan Freja, på en liten vacker mossväxt

har den Isländska folktraditionen åt oss och efterverlden bevarat. — Örten

tros på Island vara diande barns skyddling, och härom vet äfven vår allmoge

tala. — Dess namn af Gudinnans hår afser väl de silkesmjuka och gulglän-

sande fjun, hvarmed hatten på växtens frögömme äro besatta. Gult hår var

fordom i vår nord skönhetens förnämsta kännemärke, och växten blef sålunda

helgad »Freja — den himmelska».

9. LOKKENS HAVRE (Polytrichurn commune).

Först på sednare åren är detta namn bland norra Jutlands allmoge upp-

dagadt genom Lyngbye (jfr. hans Faer0iske Qveeder, 1822. sid. 21). Mossan
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kallas hos oss allmännast Gucku-råg, äfven Pu k- ha fre (den ondes hafre),

och är ett ogräs på illa häfdade åkrar. Jutländningen säger derföre , när om
våren detta ogräs ymnigt framkommer: »nu saaer Lokken sin Havre!»
(jfr. F. Magn. Edda; Grimm Deutsc. Myth. s. 148 m. fl.).

En några år äldre efterrättelse (i Almind. Dansk Ordbog) tillägger F 1 y g—

ha f ren (Avena fatua), äfven ett envist ogräs, namnet Lokkens havre, och

det är möjligt, att namnet ursprungligen tillhört båda. Flyghafren kallas i

Mora och Elfdalen: Liot-'agär, ett namn, som väl icke kan vara ett med:

Loke, utan antages komma af Jot, jätte, eller rättare af: liot = stygg,

men likväl har en liksyftande bemärkelse.

Genom noggrannare forskningar på behöriga ställen lärer förhållandet nog

kunna närmare redas.

10. NIARDAR-VÖTTR (Spongia ramosa v. manus).

Detta Isländska namn (närmare folkets uttal: N i a r da r — v ö t tu r) på en

hafsväxt, som i trakter af Norrige, såsom på Söndmör, kallas Siö-vott, på-

minner ostridigt om Niord — »deus aeris et maritim» — och bemärker:

Ni ords vante. Växtens stumpiga grenar likna nämligen fingrar på en

vante. — Dess Feeröiska namn: Narra-vöttr är nog en yngre vrängning

af Niardar- vöttr, beteknande Örtens förvillande (»narrande») likhet med en

vante (sedan näml. begreppet om Niord der förglömts).

I Sverike är, så vidt jag vet, namnet icke kändt, och jag förmodar, att

det icke eller varit det. Det var isynnerhet på Island och närmaste öar, som

Niord kändes och dyrkades — »in Islandia ejus eultus maxime invaluit»

(Thorlacius. — Cfr. Hakon Godes Saga, Cap. 16), hvarföre ock flere erinrin-

gar om honom på dessa öar ärinu fortlefva.

11. NECK-BLOMSTER (Nymphaea lutea, N. alba).

De Eddiska efterrättelserna om Ni kr, Nikudr o. s. v. sammanstämma

i det hela med Nordiska folktraditionerna om Nicken, Necken, No eken
m. fl., hvilken båda känna såsom en vattnets gudomlighet (Eddan, så-

som sjelfve den omskapade Odin: traditionen, såsom ett väsende, underkastadt,

snart sagdt, oändliga omskapningar). Den pragtfulla Neck blomman, en vat-

tenväxt, intager sålunda Neckens förmenade boning, och annan förklaring öfver

namnet söker jag icke; ty hvad jag kunnat hos folket utspana om Necken och

Neckrosen, är att han skyler sig under örtens blad, samt stundom sticker upp

sin fiol mellan blomstren, hviiket allt ju kommer på ett ut. En 85-årig

bondekäring i Ringarum socken, Östergötland, påstod (1 847) visst, att »Näck e-

rosera ä Näckens Fröjdeblomster, han har inga andra» — men så väl

detta, som att den »sköne, ljuslockige ynglingen» (necken), »i månskensnatten,

sittande på blommans blad, tjusar med sitt strängaspel» m. m. d., håller jag

— icke för traditioner, men för sådana ögonblickets utgjutelser, som ha något

värde, blott i den mohn de komma från folkets läppar.



F o 1 k-s ä g n e r.

"Triplici fonti omnis debetur cognitio historica, vel

traditionibus, vel monumentis, vel denique scriptis.

Quae ex traditionibus contexitur historia, res tantura

praecipuas tradit et maxime memorabiles, et eas quidem

plerumque obscurius.
JJ

Geijer.

4.

N. Westmanland.

En man låg i skogen och kolade. Det var natt , och han befann sig i kolkojan.

Då inkom till honom en gammal gumma, åtföljd af en flicka, samt anhöll att få koka

litet mat, som de hade med sig. Mannen koksade på käringen, och fann henne svåra

stygg, samt den föda hon medhade mer likna gräs och gråsten, än mat; men ville dock

intet neka, utan nickade ja. Den gamla började så flåsa eld på eldstaden, samt deref-

ter på sitt vis koka och röra i den påsatta pannan, hvarvid flickan stod och mumlade.

Kolaren tyckte allt gå rätt underligt till, vinkade åt käringen att kringa sig, och gick

emedlertid ut att se om milan. Utkommen blef han, vid skenet af denna, icke långt

ifrån sig varse en grof och framlutande gubbe, som hade i handen en staf, med hvilken

han då och då mattade och slog på det resta milvirket. "Du kölar som en karl," sade

gubben, "milan går bra för dig!" Men mannen ville intet svara, att ofärd ej måtte

komma på arbetet. "Du får snart rifva din mila," fortfor gubben, "men du skall intet

köra ur skogen förr än vädret blåsit tre gångor östan." — Än stod kolaren och teg, och

då han fann intet att vid milan åtgöra, gick han tillbaka i kojan; och der fick han

stora ögon, då han nu såg den tillagade anrättningen bestå i bara fläskskinkor och ärt-

pankakor, med mycket mera — allt upplagdt på stora silfverfat. Käringen satt vid eld-

staden och åt skofvor ur pannan, men flickan, nu fint smyckad, satte maten i ordning.

Medan kolaren så stod och blängde, kom också gubben in, och flickan böd båda sätta

sig och spisa. "Nej-men," svarade gubben, "jag är assint svånger, för jag åt nyss.'*

"Hvar gjorde ni det," sade flickan. "Hos Hans i Hilleboqvarn, som glömde välsigna

maten," blef svaret. — Kolaren hade icke eller lust att sätta sig till bords, utan und-

skyllade sig bäst han kunde, hvarefter de tre främmande drogo sin kos — med hela

anrättningen. De glömde intet så mycket, som en fläsksvål häller ... nej — men!

%.

Södermani. — Rekarne.

Två syskon, en gosse och en flicka, bodde med deras gamla mor bort i skogen.

Gossen vallade om dagarna byfolkets myckna boskap, och flickan gick vall med mor sins

enda
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enda ko. En morgon begaf sig gossen, såsom vanligt, till byn och utsläppte kreaturen.

Flickan löste vid samma tid modrens ko, och skulle de mötas å en tägt i skogen. Sy-

stern anlände först till tägten, och fick kort derpå höra hur det hojtade och bölade i

skogen, så att hon kunde godt förstå, att brödren med boskapen voro i hamn och häl.

Nu fick hon ock i närmaste småskog se kreatur, som lupo både härs och tvärs, flåsade

och dröpo af svett. Flickans lilla ko började härvid skälfva och låta illa. Ropen och

hojtandet närmade sig mer och mer, och tillkännagåfvo tydligen brödrens röst. "Bror,

jaga intet kreaturen så, jag talar om det för mor!" ropade den ängsliga; jo, ropen blefvo

än starkare, och boskapen tog då till att ränna än värre. Omsider får hon syn på på-

drifvaren, och denne var icke brödren, utan en liten gråklädd gubbe med staf i handen

och ett stort bockhorn vid sidan. Idkeligen jagade han boskapen fram och åter, samt

slog den, så flickan kunde gå åt af skrämsel. De kommo ibland alldeles inpå henne,

men veko då alltid tvärt af, och gubben syntes mån om, att flickan och hennes lilla ko

icke ofredades. Det underliga fäsprånget ville aldrig taga slut; man kunde grannt se,

att gräs och örter på marken förgingo, och flickan tog nu till att storgråta, hållande

förklädet för ögonen. Men vid det hon en gång lät detta nedfalla, voro både boskap

och gubbe försvunna, samt marken lika grön som förut. En stund derefter kom brodern

med sina kreatur, och flickan omtalade för honom hvad som händt. Men kreaturen ville

der icke äta ett strå, utan måste en annan trakt i skogen sökas.

3.

Westergötland.

En bondehustru hade kommit i lag med ett bergtroll, och njöt af detta mycket

godt. En dag kom trollqvinnan till hustrun, och begärde att af henne blifva lyskad.

Hustrun ville icke säga nej, utan bod qvinnan lägga hufvudet i sitt knä. Det skedde;

men af misstro, eller hvad det kunde vara, spände trollet, förr än det nedlutade huf-

vudet, ett bredt gullbälte kring både sig och hustrun. Nu börjades lyskningen, hvar-

vid trollqvinnan snart insomnade. Men så snart hustrun förnam det, löste hon varliga

upp bältet, och fortsatte derefter sitt göromål. Så tog åskan till att gå, och trollet

vaknade. "Hvad är det?" sporde käringen. "Å," svarade hustrun:

»Det är Bo'n, kör korn öfver bron.»

Men trollet hade intet hum om hvad hustrun rätt menade, utan tog orden som de läto

till, och nedlade sig åter i hennes knä, då i detsamma åskan skrällde än starkare, hvar-

vid trollet i en huj spratt upp, hastade ut, samt for af till berget, der det likväl icke

mer slapp in; utan kunde hustrun från dörren se huru käringen skuttade från berg

till berg, till dess hon, vid en häftig åskeknall, damp död till jord. — Bältet, som hon

i villervallan glömt — det blef hustruns, det!

4
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4.

Westergölland.

Några bondedrängar voro en gång ute i skogen. De gingo förbi ett stort berg, och

en af dem skämtade: "derinne sjunger min fästemö!" — Om qvällen, när drängen var

hemkommen och höll på att syssla i stallet, fick han ock stora ögon, i det bergagub-

ben inträdde, sägande till honom: "A ja, du skall få din vilja: dotra mi vill mannas:

ditt ord skall sannas — eller ska du ha intet godt för det!" — Man kan tänka, att

drängen hade då ingen vån, att säga hvarken ja eller nej, utan bad han om betänke-

tid; och blef denna honom beviljad. — Någon dag derefter begaf han sig till presten,

och tillstyrktes af denne, att gifta «sig med trolldottren , såvida denna först ville låta döpa

sig. Med detta besked gick han så till berget, blef väl mottagen, och fattade tycke för

sin fästemö. Dopet gick snart för sig, men flickan blef deraf så grufveligt sjuk — man

kunde aldrig förstå hvarföre; men det heliga skulle väl i förstone fresta på, kan tro! —
Och gosse och flicka blefvo ett; mannen fick i allt lycka och framgång framför andra,

men blef icke förthy led och gramse vid sin hustru. — En dag skulle han sko sina hä-

star, och som drängen var sin kos i annan syssla, månde hustrun härvid gå honom

tillhanda. Hästskorna voro icke åtbärliga: än för trånga, än för vida, och mannen blef

rådvill. Då fattade hustrun skorna, böjde ut de trånga och böjde in de vida — såsom

barn böja bly. "Haha, är du så stark!" sade mannen. "Ja, så stark,*' svarade hustrun,

"att jag vore god för, med ett tag huka dig till jorden, och göra dig små, som kol;

men för det du gjorde mig till bättre än troll, och tog mig till hustru, har jag aldrig

velat visa min styrka, fast du alltid varit barsk mot mig." — Mannen vände från den

stunden ett kärligt sinne till sin hustru, och blef för jämnan god vid henne.

5.

Westergötland.

En jordegumma fick en gång se en stinn groda, och gantades vid henne: "låt mig

veta när din tid kommer, skall jag hjelpa dig!" Något derefter inställde sig hos gum-

man en liten grå gubbe med röd mössa, samt, påminnande om löftet, bad henne följa sig.

Hon gjorde så, och det bar nu af till skogs, der de länge skumpade — som hon tyckte,

just på må-få, tills de omsider, sedan mörker kommit på, stodo vid berget, der de

gingo rakt in — gubben före och gumman efter. "Hå hå!" sa' käringen, menande sig

nu vara rigtigt i gluggen. "Här har du hjelpen, gumma mi!" sa' gubben. Hans lilla

gumma, nu en fager qvinna, låg i en säng med guldtäcke, och jordegumman kunde väl

förstå, att här var trollskap alltihop, men höll dock hvad hon lofvat, samt fullgjorde,

sedan mannen gått ut, godt och väl förrättningen, h varefter trollqvinnan tillsade henne,

att ej låta det vatten, hvari barnet blifvit tvättadt, komma vid sitt ansigte eller ögon.

Men gumman glömde sig, blef blind på ena ögat, och började låta illa. "Ahå!" sade

trollet, "ni ska nog få bot för sot: min gubbe kommer snart in med något, som han

bär i förskinnet och vill gifva eder för god hjelp; j må ej bli moloken, fast det hettar,
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som glor; håll bara upp förklädet och låt honom häfva i så mycket han har." Så sked-

de, hvarefter gumman begaf sig på hemvägen, utan att veta hvad hon bar. Det befanns

sedermera vara bara ideliga guldslantar, och derjämte en blårtotte, hvilken intet tog slut,

fast gumman deraf spann så länge hon lefde. — Men det hände sig några år derefter,

att jordegumman, vid besök på ett ställe, der köpslageri drefs, åter fick syn på den lille

gubben, sysselsatt att anamma de varor, på hvilka någon svor — för sådant allt var

hans, kan tänka! Hon gick då fram, tackade honom för sist, samt för den hederliga

skänken. Men trollgubben tog så illa vid sig öfver gummans glamm, som yppade hans

härkomst och yrke, att han slog ut hennes friska öga.

6.

Westergötland.

I Hvarfsberget uti Hvarf socken och Westergötland bodde fordom jättar. De in-

funno sig icke sällan i en närbelägen gård, Gislaregården, begärande att få låna öl och

bröd. Folket i Gislaregården, som väl visste hvad de hade att vänta, om de gåfvo nej,

gingo alltid jättarnas önskningar till mötes, fast dessa aldrig nöjde sig med mindre, än

hela brygget och hela baket. Folket fick ock alltid sitt igen på sagdan dag, och det var

ingen nöd för jättarna att få sig varor till återbärande, för de behöfde bara gå till Bo-

lum, som ligger två mil bort, der de, utan krus, togo hela bryggkaret och baket pä

axlar och händer, samt buro till Gislaregården. Vid godsets lemnande till folket i Gis-

laregården tillsades desse gemenligen, att "dricka ur ölet, bränna upp stäfvera och smida

upp laggera/
J

för:

»Folket i Bolum känna ej karen i ko-lum.»

7.

Westergötland.

En Enkeman hade en liten äga, och skötte denna med tillhjelp af en tjenstflicka.

Mannen var ognalig mot flickan för det hon icke besvarade det tycke, han fattat till

henne — för si, hon hade en annan. — En morgon blef det henne pålagdt, att upp-

skära en säes-akeVj samt binda ihop neket; och skulle det vara fullgjordt, då, påföl-

jande morgon, husbonden komme ut. Flickan tog till att gråta, men grep sig an af alla

krafter, och arbetade hela dagen, just som en karl. Om qvällen kom till henne från

berget, som låg vid åkern,, ett troll, och sade:

»Gör. bånn, Går-våmb!

»Gör nek, du Stek!»

hvarefter, sedan det ålagt flickan, att säga till, när, följande morgon, det började rodna

för solen, trollet fick tag i skäran, och tog till att meja säden med sådan fart, att flic-

kan knappt kunde tro sina ögon. Förflöt så natten, och stunden var icke långt borta,

då hon borde för trollet båda morgonrodnaden. "Nej, katten häller!" tänkte hon, ''gör

jag det, så kommer han undan, nappar mig med sig till berget, och äter upp mig.'' —
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Solen rann så upp, och nu först sade flickan till. Trollet vred och vrängde sig, fick

sina ögon på solen, och — sprack. Åkern var nätt och jämnt skuren, och då hus-

bonden kom ut, hade flickan äfven hunnit binda neket. Gubben blef glad, men hon

gafn god dag — flyttade bort och gifte sig.

Anmärkning. En öfverlemning från N. Småland, den vi för närvarande icke äro i

tillfälle i sin helhet meddela, synes vara tämligen skiljaktig. Flickan utbrast,

enligt densamma, då hon kom ut till sädesåkern:

»Ser jag dig i ända,

»Nog skär jag dig i ända!»

hvarefter hon lade sig att sofva. Trollgubben, som kom till henne, utfor:

»Gör bann, blå Vamm,

»Me'n ja' skär hann!» *)

8.

Westergötland.

En flicka gick en qväll i skogen och letade efter boskap. Då kom från berget ett

troll till henne, och sade:

»Gör Kräppa

!

»Lär Skräppa!

»Så komma kona om qvälle.»

Flickan gaf akt på orden, gjorde, som trollet lärt: en bjälla, och fångde denna på en

af korna; fann så boskapen, och behöfde sedermera aldrig leta efter den.

9.

Westergötland.

En vallgosse hittade en dag i skogen ett hästskrof. "Nu ska jag väl," menade han,

''ge kär'nga bot för klåa!" Tog så ur skrofvet en fylld tarm, med hvilken han gick till

den nära boende Trollkäringen, bedjande att få koka sin korf i hennes kål. Käringen

hade intet deremot: korfven lades i den kokande kålgrytan, och gossen gick ut. Vid

så käringen stod och hängde näsan öfver grytan — si, då sprack den förmenta korfven,

pustande en olidelig stank mot henne. Hon begrep nu strecket, rakade ut genom dör-

ren, och skriade åt glunten:

»Du ölse!

»Ditt pölse

»Har sölat min kål!»

Pojken stod bakom ett trä, och g/inade — men fick snart fötter, kan man tänka! —
Om käringen baresta fått nappa-tag, hade hon nog gjort kål på honom med — for nog

räckte spaV te'!

*) Skära hann (hand) = skära med ena handen, och upphemta med den andra.



29

10.

Skåne.

Den bekanta södra Asen, eller Söderåsen i Skåne tager sin början vid Röstånga by

i Onsjö härad, samt sträcker sig ungefär 2\ mil vesterut till Björnakulla by i norra

Åsbo härad, der den slutar med en hög kulle, kallad Björnakulla klint. — Söderåsen

säges uppkommit sålunda: En jätteqvinna ville lägga en jordbrygga öfver Öresund, och

tog sig så före att i en ofantlig stor säck ösa jord och sand. I det uppkomna hålet

efter den upphämtade jorden uppstod Ringsjön, belägen i Frosta härad. När nu säcken

var väl fylld, kastade käringen densamma på ryggen, samt begaf sig med brofvllnaden

mot sundet. Men som säcken var mycket stor, kunde hon icke förekomma att den slä-

pade efter henne på marken, så att när hon hunnit till Röstånga ett stort hål derpå

uppkom, samt jord började ymnigt rinna ut. Utan att märka detta, fortsatte jättekvinnan

sin väg allt stadigt, hvarunder äfven säckens innehåll mer och mer utrann, och sålunda

bildade åsen. Framkommen till Björnakulla, tycktes henne likväl säcken blifva nog lätt,

hvarföre hon kastade ögonen tillbaka på den ; och då hon nu fann den drygaste delen

af dess innehåll utrunnet, vräkte hon, i storan harm, den öfriga jorden på stället, och

blef deraf Björnakulla klint.

11.

Skåne.

På Skanörs ljung i Skåne är en plats, som kallas Skytts hage. Marken deromknng

är öfverallt betäckt med ljung, men detta ställe beväxt med grönt och frodigt gräs. Det

berättas, att på platsen fordom stått en Herregård, h vilken sjunkit. — En Man färdades

nattetid öfver ljungen, och då han kom i närheten af Skytts hage, hördes ett underligt

huggande, likasom i stora trän, ehuru der icke ett enda sådant finnes. Mannen stan-

nade, och fick från stället höra ropet:

»Hugg lemmarna stora,

»Så de likna Thora!»

Men detta tal gick den färdande, hvars hustru hette Thora, så till sinnes, att han, det

fortaste han kunde, hastade hem, der han fann sin hustru Thora sjuk af svullnad öfver

hela kroppen; och inom få dar var det allt ute med henne.

1 2.

Skåne.

Vid vägen mellan byarna N. Björstorp och Barkelstorp i Brösarp socken, Ahlbo

härad och Skåne, är en backe, kallad Stötekullsbacken. Gemene man berättar, att denna

fordom varit bebodd af ett troll, som blifvit kalladt Stötekullspilten , hvilken varit blott

en aln lång, och alltid gått klädd i en röd skinnpäls. Den lille pilten låter väl nu för

tiden sällan se sig, fast man af ett eller annat otyg i backen nog kan förstå, att ha»

der än i dag håller hus. — För si, en bonde i Barkelstorp red en gång til! Björstorp,
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och förnötte der hela qvällen, under glamm och dryckjom. Det var nu kolmörkt, och

han ville draga sina färde; men värdfolket ville ändteligen hysa sin gäst öfver natten,

varnande honom för Stötekullsbacken. Nej, der skulle intet vara farligt, mente han —
han ämnade just den natten en gång få komma i nappa-tag med Stötekullspilten; red

så från bys i fullan fläng, och kom innan kort till Stötekullsbacken, der han i mörkret

frivågen tumlade af och an. Nu hördes ett starkt dån, såsom när hafvet går, hvarvid

både rus och mod med ens lemnade honom, och han satte i väg, det fortaste han kun-

de, ständigt följd af det underliga dånet, som tycktes närmare hinna honom, ju mer

han nalkades hemmet. Anländ till Barkelstorp, satte han genast hästen i stallet, stängde

gårdsporten, och lät sin hustru släcka alla ljusen, hvarefter man lade sig till hvila, den

der likväl under det återstående af natten stördes af täta dån. Morgonen derpå fanns

gårdsporten alldeles sönderkrossad, samt hingsten död i stallet.

13.

Skåne.

En hustru födde ett barn, hvilket hade en ovanligt späd och svag kropp, men ett

hufvud, som snart växte till en ofantlig vidd. Modren, som derföre trodde barnet \ara

en Bortbyting, rådförde sig några år derefter hos en Norrbaggekäring om hvad hon borde

med gossen företaga, och käringen rådde henne, att släcka elden på spishällen, elda

ugnen, och dit inkasta bytingen. Modren skulle nu så göra, men då hon satt bytingen

på grädslan, försvann den, och genom skorstenen nedkom i detsamma hennes rätta son,

som var välskapad och nu nära fullvuxen. Han berättade, att den tid, han varit hos

trollen, hade desse ofta medtagit honom till hans hem, särdeles då der hållits gille. För

att göra honom osynlig, såsom de sjelfve voro, hade de satt en liten hvit mössa på hans

hufvud; och hans fingrar borde alltid vidröra den mat, eller hvad annat, trollen ville

stjäla, emedan de i annat fall icke skulle förmått det.

14.

Blekinge.

För mycket länge sedan, då trollen höllo till i Hallabjäret i Jemshög socken och

Blekinge, der de om nätterna förde ett stort väsende, bodde i närheten en gudelig

man, hvars tjenare, medan mannen en gång var bortfaren, blef af trollen intagen i

bjäret. Den gudfruktige mannen hade sjelf i sin ungdom varit ute för trollen, samt

dervid förlorat sin kappa, hvilket haft den verkan, att han för alltid mistat sin skugga,

men i stället fått en gul trollhatt; och när han iklädde sig denna, blef han intet rädd

hvarken för gastar eller troll. — En dag när åskan dundrade som värst, tog han den

gula hatten på, och gick rakt in i Hallabjäret. Här fann han nu sin tjenare, den han

genast' förde ut; men trollen blefvo häröfver så arge, att de sedermera tid efter annan

tillfogade mannen mycken skada, och tjenaren var länge likasom galen; blef dock omsi-

der bättre. Med tillhjelp af den undergörande hatten blefvo trollen af mannen efterhand
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jagade ur landet och till Skåne, der de först slogo sig ner på ett ställe, som heler

Trolleborg.

15.

Blekinge.

På den tiden, då foglar och andra djur kunde tala, lågo tvenne Svaneflockar i

vassen och rådplägade. Beslut fattades omsider, att de skulle flyga i kapp till norden.

Flygten begyntes, och efter några dagar hade den ena flocken hunnit långt framom den

andra, samt slog sitt läger för sommaren på ett behagligt ställe. Den efterblefna flocken

hann omsider samma ställe, men ville icke stanna der, utan fortsatte, i harmen, sin

färd ända till högsta norden, der den, alldeles uttröttad, slog ner till hvila på ett isfält.

Här fruso svanornas fötter fast vid isen , och de stå der än i dag. Ibland söka de lyfta

sig till flygt, och när de då flåssa med vingarna, blir deraf det återsken på himlen,

som kallas Norrsken.

Anmärkning. Denna sägen är, med någon liten forändring, förut allmängjord.

Några Drag hos Allmogen i södra Östergötland.

"Qui vetusta gentium fata eorumque vestigia legere

voluerit, regum non adeat turres magnatumque pa-

latia; sed pauperum pulset tabernas plebisque domi-

cilia, apud quam majorum mores et instituta, nullis

corrupta sequioris setatis mutationibus, per plurima

secula se illibata servare solent. In ritibus ac mo-
ribus rusticorum apud nos non pauca deprehenduntur,

quae remotioris aevi consuetudines redolere videntur.''

E. M. Fant.

Det högland, som i öster gränsar till Stångån, i vester till Svartån, i norr till

Östgötaslätten, och i söder till Småland, är rikt på berg, skog och vatten. Sjöarna

Sömmen, Drogen, Isunden och Järnlunden, med flera, mildra detta landets annars vilda

karakter, och göra dess nejder till de skönaste i vårt natursköna fosterland. [Enligt den

kända sagan, reste en kung fordomdags der fram. Vid han kom i närheten af "Urber-

get" i Ydre Härad, rusade en "Vr-ko" ut ur berget och ihelstångade honom. Till straff

derför, instängdes kon i berget, och kommer ej lös, förr än hon får plocka alla håren

af en oxhud. N.b. hon får endast plocka bort ett hår hvarje Skär-thorsdag. På denna

hennes årliga högtidsdag skakar hon sig, så att hela berget darrar.]

Emedlertid reser nu aldrig någon kung åt dessa nejder, hvars vägar också äro smala,

backiga och ofarbara för hvarje annan, än den, som har samma djerfhet, vighet och
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kraft, som innebyggarne derstädes sjelfva ega: och utan tvifvel har denna brist på be-

q\äm kommunikation här bevarat en stor del af det forntida i lynne och lefnadssätt,

som annorstädes mer eller mindre är försvunnet. — Redan från barndomen härdas dessa

skogsboer.

Barnets
JJ
hedningahår

J
' (det första håret) borttvättas med saltvatten, och "hedninga-

huden'' piskas lindrigt med ett litet ris. — Ett barn, som beder sin mor om sofvel till

brödet, får oftast till svar:
JJ
vira en trase om det.

/JJ
*), och beder det om smör, svaras:

JJ
den som äter mycket smör, blir flin skallig. Små syskonen hålla, om sommaren, Smör-

blommor under hakan på hvarandra, för att utröna hvem af dem ätit mest smör i sina

dar. Den, på hvars haka blommans gula färg starkast reflecterar, har ätit mesta smöret,

och kan vara viss, att först af dem alla förlora sitt hår, om han ej genom måttligare

smörätande räddar det.

Långfredag vankas ris på morgonen, men ärter och munkar (ett slags pankakor)

till middag. I öfrigt gäller ordspråket:

»Fager mätt

är magermätt.»

I barnens lekar går stundom hårdhändt till, t. ex. i följande:

1:o »Tipp, Tali. Fusti, K ras».

En nedlutar hufvudet i en annans knä. Denne sednare frågar: "Tipp, Tali, Fusti,

Kras?'', och den som ligger nedlutad skall gissa hvilketdera af de fyra, den frågande

med sina händer beteknat. Håller den frågande spetsarna af sina pekfingrar öfver den

nedlutades rygg, så är det Tipp/ håller han knytnäfvarna deröfver, så är det Fusti s

håller han händerna öppna, så är det Tali; men håller han alla fingerspetsarna vända

mot den nedlutades rygg, så är det Kras. — Gissar den tillfrågade rätt, så aflöses han

af den andre; gissar han orätt, så får hans rygg vidkännas det; har han ej kunnat

gissa Tipp, så säger den frågande:
,7
Tipp, Tipp, Tipp", och stöter honom med fingerspet-

sarna i ryggen. På samma sätt dunkar han med knytnäfvarna i ryggen, på den till-

frågade, om denne ej kunnat gissa Fusti,- med flata händerna, om han ej kunnat gissa

Talis och
JJ
krafsar

JJ honom på ryggen, om han ej kunnat gissa Kras.

2:o »Bulleribock».

En nedlutar hufvudet i en annans knä. Denne sednare slår honom i ryggen, un-

der yttrande:

*) Detta erinrar om ett tillfälle, då, i ett Bondelag i N. Westmanland, Lasse Vev (så kallad föl

sin vefvande gäng) spefullt ocb gycklaude sporde Grind-Pelle (eu gammal, stark och utfattig,

men talför gubbe) bur mycket ban på dagen förtärde? "Tre ämbar vatten, dem jag kokat hop till

ett," svarade Pelle med köld, och fick så, »euora de närvarandes högljudda bifall, ett godt öf-

vertag öfver Lasse. Utg. anm.
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»Bulleri bock

slå på rock,

hur många horn

stå der opp?»

Den tillfrågade skall nu gissa huru många fingrar den frågande håller uppåt. Gissar

han rätt, aflöses han af den andra, eljest förnyar denne sednare detsamma, så ofta, till

dess han får ett rigtigt svar.

Sqvallrar något af syskonen för far eller mor, så peka de andra finger och säga:

"Sqvallerhytta! bim! barn!"

"För Endebarn går sällan väl," heter det. — Om ett af flera syskon är sämre, än

de andra, så säges det: ''Aldrig så liten hjord, att den ej har något brokigt nöt."

Härdande kroppsöfningar

:

1. Bryta arm.

Två personer sätta sig på ömse sidor om ett bord, mot hvilket de stödja hvardera

sin högra eller hvardera sin venstra armbåge, och fatta sedan säkert tag i hvarandras

händer. Sedan försöker hvar och en att vika ned den andres hand till bordskifvan.

2. Draga kafvel.

Två personer sätta sig på golfvet midt emot hvarandra så nära, att hvarderas fötter

stödjas mot den andres. Sedan fatta de med händerna om en kafvelj och söka att lyfta

hvarandra från golfvet.

3. Väga salt.

Två personer ställa sig med ryggarne vända mot hvarandra. Sedan fatta de arm-

krok med hvarandra och upplyfta hvarandra skiftevis så, att den lyftade efter hvarje lyft-

ning hvilar på den andres rygg.

4. Mala salt.

Två personer fatta hvarandras händer, såsom till dans. Sedan luta de sig bakåt,

så långt de kunna, och snurra hastigt omkring med korta steg, sättande klackarne mot

golfvet.

5. Tämja st u tar.

Två personer taga ett rep, hvars ändar blifvit sammanknutna, öfver sina nackar och

under sina armar. Lägga sig så framstupa på marken, med fötterna vända mot hvar-

andras, och krypa hvar åt sitt håll, sålunda frestande att med repet draga hvar den

andre från hans plats.

5
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6. Snärja höns.

Två personer fästa ett med ändarne sammanknutet rep, med derpå gjorda öglor, om-

kring sina fötter, och försöka sedan, stående midt emot hvarandra , att med repet rycka

omkull hvarandra.

7. Hoppa öfver repet.

Två personer fatta hvar sin ända af ett rep, och svänga det omkring en tredje,

som, hvarje gång repet når marken, hoppar öfver det.

8. Stå i så.

En Så hänges på sin så-stång, hvars ändar läggas på stolar. Att stiga upp och

stå i sån är ganska svårt, emedan den hänger ostadigt på stångens svängel.

9. Sitta på så-stången

Är ej mindre svårt. Stångens ändar hvila på stolar. Meningen är nu att sätta sig

på stången, och på dess svängel lägga upp sina fötter, utan att falla.

10. Peta ut ögat på skomakaren.

En hårhorste (sådan som allmogen brukar, nemligen med skaft, viradt med beck-

tråd) ställes på golfvet. En person, som står på afstånd från borsten och vänder ryggen

mot den, söker att med en stake, som han förer mellan sina ben, peta omkull borsten,

under det en annan person, som står bakom den förra, söker föra staken i annan rigt-

ning, än mot borsten.

''Slå trill" och "kägglor", brottas, draga fingerkrok äro öfningar, som jemväl bru-

kas, men som vi anse allmänt kända.

Den bildning, som på anfördt sätt vinnes, kommer väl till pass, då det är fråga

om att från naturen, som här slösat med det sköna, men varit njugg om det nyttiga,

vinna det sednare. Idogare och raskare arbetare, än här, finnes ingenstädes. — Slottern

börjar man oftast kl. 1 på morgnarne, för att ej gå miste om JJ
slotterdaggen

JJ
_, som gör

gräset mjukt och lätt att afskäras. — Ordspråket:

»Den som nys på sin bädd

Får smuts för sin näbb»

har utan tvifvel afseende derpå, att ingen bör ligga så länge, sedan han vaknat, att

han hinner nysa. Den mörka årstiden, "sittes qvällar" till klockan tio, och ottor från

kl. 4, till och med från tre, under den tid, då karlarne
JJ
tröska otta/

J — Om någon

af tröskekarlarne ger sig öfver^ att det är långt till dager, kan han vara viss, att få

JJ
Loge-katten

JJ
på sig, d. v. s. att någon kniper honom om halsen med sin

JJ
slaga/

J

Inne i stugan, der qvinnfolken spinna, sitter i spiselvrån en flicka, som kallas

"Tyr-täfsa" *). Tyrtäfsans göromål är att med tyre (torrved) underhålla lyset i spiseln. —
*) Täjvcij olim ancilla ; enl. Ihre. Bemärkelsen nu, utom i Östergötland således, utdöd öfver

hela norden! — Alias: hynda, o. d. Utg.
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Du frågar, hvarför alla i stugan le under arbetet: jo! matmodren gjorde nyss den an-

märkning till pigan, att denna skaffat sig
JJ
friare i blåntotten/

J Med friare menades

trådändar, som pigan, då tråden sprungit af, uppfästat på totten, i stället för att fästa

dem vid den tråd, som skulle löpa på rullen, hvilket varit litet besvärligare. — Låter

pigan diskvatten koka i grytan, så heter det:

''Dina friare koka bort."

"Tyrtäfsan" skrattar åt den historia, som hennes bror, under det han sitter och "spin-

gar
JJ

stickor, eller tälger skopinnar, omtalar sålunda:

"Det var en gång en karl, som lofvade sig åt
JJ
Skrätt (hin onde), om denne

kunde fortare, än karlen, nämna tre slags träd; men kunde karlen nämna dem fortare,

skulle han vara fri.

Skräll sade:

"Talle_, Tyre_, Flågbrånn."

Karlen:
,J
Ekj al, asp/'

Utom det att det sednare gick fortare att uttala, utgjorde de tre_, Skräll nämnt, endast

ett slags träd; ty tyre_, så väl som flågbrånn (flygbrand), är af kådrik tall.

Det gamla ordspråket:

»Haifver Mars

Bär tranan ljus i säng»

antyder, vid hvilken årstid allmogen upphör med att sitta qvällar. Denna tidpunkt är

dock numera framflyttad till Walborgmessafton, då allmogen i Södra Östergötland , hvarest

inga eldar då tändas (kanske derför att skogen hindrar dem att synas vida omkring)

,

alltid går till hvila medan J
'dager är ljus/

J — Påskdagsmorgonen stiger man upp före

soluppgången , för att se huru "solen dansar opp/ J — Det förråd af "långved"j som

under vintren blifvit hemfördt till "vedbacken"; bör vara sönderhugget till
JJ
kastved

JJ

före dymmelveckans (Påskveckans) ingång, emedan annars
JJdymmeln kommer i veden/'

och gör den så hård, att den ej kan kfyfvas. Är vedförrådet stort, blir det, under ti-

den närmast före dymmelveckan, oftast brådt med huggningen, och då roa sig huggarne

med att "kampa kärne" d. v. s. de hugga på samma, eller ock lika tjocka stockar, och

täfla om att med yxan först nå stockens kärna. — Den som första gången uträttar ett

göromål säges "lösa galbena" (gulbenen).

Tvänne dygder: hjelpsamhet och gästfrihet yttra sig serdeles vid s. k. "Gängen'"

och "Akor." Den som har en vidsträckt äng att berga bjuder grannfolket på "Slotter-

gänge" (slotteröl). Vid middagstiden är vanligen gräset på ängen afslaget och hopräf-

sadt, hvarvid serskildt må anmärkas slotterfolkets täflan, att hinna fram till ängens slut,

för att "hugga ut haren/J hvarmed menas sista gräsbevuxna stycket af ängen. Efter

intagen middag, hvarvid det bästa, huset förmår, vankas, tillbringas eftermiddagen med

lek. — Den tid på sommaren, då mjölken är mustigast, bjuda gummorna hvarandra på

"Ust- eller Ystegänge" De samlas hos den bjudande, och bära hvar sin mjölkbytta,
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vanligen på hufvudet, som genom en under byttan liggande "valk" är skyddadt mot för

hård tryckning. Sedan samlingen är skedd, väljes en "Uste-mor
JJ som förestår ost-

ningen samt kokar ''välle-vasslan" och ''söt-usten", hvilka äro hufvudrätler vid den mål-

tid, som vankas efter ostningen. — Att prestfrun och klockaremor hålla hvar sitt Yste-

gänge årligen, är gifvet; och oftast hålles äfven ett för adjunkten, för att Öka hans

knappa inkomster. — Den som skall timra sig ett hus, håller "Timmer-gänge" hvilket

naturligtvis varar lika länge, som timringen. På det välfägnaden ej skall tryta, bära

grannqvinnorna gröt till timmerkarlarne, hvilken kallas
"
'RallegröC

,J
emedan öfverst i

grötkruset ligger ett lager af hårdkokta ägg, kanel, sirap m. m. , hvilket lager benämnes

JJ
ralle

JJ
. — Vid timrets framkörande hålles

JJTimmer-åka" j som också är ett gille, med

den skillnad, att grannarnes biträde dervid består i körsior^ hvarför det kallas "åka".

— Så hålles ock vid flyttningstiden (14 Mars) "Fltjtt-åka" hos den, som då skall ombyta

bostad.

Om husdjuren j som sålunda på sätt och vis deltaga i gillena , har allmogen den

ömmaste omvårdnad. Så går man hvarje julafton, före måltiden, omkring till alla hus-

djuren och tilldelar dem föda, upprepande till hvart och ett det vänliga yttrandet: "Si

nu ska du få julafta!" — Roligt nog är bruket, att då man första gången gifvit en kalf

dricka, lindrigt slå honom i skallen med skopan under yttrande: "drick bättre en annan

gång," äfven om han druckit ur allt hvad som bjudits.— Ett kreatur, som får ny egare,

skall hafva nytt namn, annars leds det vid och blir ohillsamt (ej lyckosamt). — Hä-

starne i denna trakt, hvilka fodras med asplöf bland "hackeisen" (sammanskuret hö och

halm) äro små, men snabba. Denna snabbhet pröfvas med kappköring från kyrkan Jul-

ottan, emedan den, som då hinner först hem till byn, det året får längsta linet eller,

såsom det här kallas, "töet".

Skrock och vidskepelser.

JJTomtar" och
JJRåJJ>

äro välvilliga, hjelpsamma väsenden. Vid timmerarbete timrar

stundom Rået om nätterna, och då blir huset lyckosamt. — Om man "vaggar tommt">

blir det barn, som skall ligga i vaggan "otaligt". — I barns badvatten läggas vigsel-

ringar, silfverslantar etc, såsom talismän. — Ett barn, som fällt en tand, skall kasta

den i elden, under yttrande:

»Gud ge mej en bentand

För en guldtand!»

Barn förbjudas att bryta blommor på grafvar, eller plocka bär, som växa vid kyrkovägen,

emedan den, som det gör,
JJ
får likmask i näsan." — Den första blåsippa, man om vå-

ren blir varse, skall man äta upp, så blir man ej ormbiten det året. — "Statt vgp och

gäck" (Pyrola umbellata) hålles för ett säkert medel mot giktkrämpor, likasom "Wregräs"

(Linnaea) mot vrickning. — Man räknar punkterna på guldhönans (Coccinella) rygg, för

att se hur många Riksdaler en tunna korn kommer att kosta det året. — Man bör ej
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räkna en fogelskara, ty den, som det gör, far den sjukdom, hvarmed någon af foglarne

möjligen är behäftad. — Skateskratt bebådar fremmande, Uggleskrik bebådai död. —
Tvänne stickor eller strån, som ligga i kors på golfvet, beteckna äfven att död spörjes.

— Det, som är ohillsamt, tros mara
JJ
förgjordt

JJ
(förhexadt). — Den som lägger sitt

mete, så att någon klifver deröfver, får ingen fiskelycka. Det bjelpes do(k dermed, att

den, som klifvit öfver metet, klifver tillbaka igen. — JJ
So-krassen

J
' (Lepidiuin ruderale

1

!

anses ega en viss trollkraft att åstadkomma fisklycka (tillhör egentligen Skärgåi den). —
Ben som innehar

JJ
Låsgräset" (Lunaria), tror sig dermed hafva nyckeln I ill de starkaste

lås. — För att på färdevägar undvika, att få sin häst förgjord, eller
}J
skäm(l

JJ
_, skall

man ej låta en mötande köra förbi sig på
JJ
fråsidan

JJ
(frånsidan, höger), och en upp-

hinnande ej på
JJ
tesidan

JJ
(tillsidan

,
venster). Skulle dock hästen blifva skämd , så

hjelpes det dermed, att man slår knutar på tre toppqvistar af en späd bjöik, samt spot-

tar och läser en "kuslebön" (trollformel), som anteknaren ej känner. — JJ
Stolsleg

JJ
botas

sålunda, att man antingen med en
JJ
ärfda-nycker

j
j eller med fötterna på en "trebenstol

5 '

eller "trefotpanna", som gått i arf, borrar tre hvarf
JJ
ån$ijls

JJ
(motsols, från höger till

venster) på det sjuka ögonlocket, sålunda, om stol eller panna begagnas, att fot om-

bytes vid hvarje hvarf. Hvarje gång Kastaren (trollkarlen) vrider omkring sin talisman,

skall patienten fråga:
JJ
hvad borrar du? JJ

då kuslaren svarar: ''jag borrar bort stolste-

get." Efter slutad operation, spottas tre gånger. — Likaledes kan man med en ärfd

knif tälja bort stolsteget, sålunda att man af en pinne tälger tre stickor; hvarje gång

frågar patienten: "hvad täljer du?" och får till svar: "jag tälger bort stolsteget." Sedan

spottas tre gånger. — Blod stadnas medelst följande kuslebön:

»Statt, Statt blod!

Som Herran stillade Noae flod;

Det är så fult, att du rinner,

Som de qvinner,

Som baka om måndan

Och varpa om Lördan.»

Om tungspen är nedfallen, så sättes den sjuke på ett å köksspishällen utbredt linne,

hvarefter kuslaren läser en bön, hvars innehåll är anteknaren obekant. Slutligen spottas

tre gånger. — En brud, som vill hafva husbondeväldet öfver sin brudgum, bör ej låta

honom skjuta vigselringen nedom första knogen å hennes finger. — Den, som ar nog

djerf att julaftonen under måltiden gå ut och vandra tre gånger ånsyls omkring stugan,

och sedan titta in genom gafvelbänksfenstret^ kan se, om någon af dem vid bordet dör

följande året, emedan denne synes hufvudlös. Sedan den nyfikne sett in i fenstret,

skall han hastigt stiga undan åt venster, annars blir han gastkramad. — I frälsaren*

födelsestund ske sådana underverk, att kreaturen samtala om huru de "haft det" under

året; alla ljus brinna med två lågor, och allt vatten är förvandladt till vin.
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Allmogens Jullekar öfvas här, som i andra landsorter, men julhalm på golfven bru-

kas ej. Egendomliga för denna nejd äro måhända följande små upptåg med nötter:

»N ö 1 1 r a».

Det är julafton vid qvällsbordet. Ett såll med nötter framsättes till slutlig undfäg-

nad, och hvar och en tager för sig ett litet förråd af nötterna, hvarefter de börja "nöttra".

i:o.

A.
JJ
Nötter inne

JJ
(nemligen i handen, som sluten framräckes åt B.).

B.
JJDem vill jag vinne.

JJ

A.
J
'På hvad sätt?"

B.
JVo om det och det inträffar (n.b. spådomen utsäges), så är det jemnt" (udda).

Gissar B. rätt, så slår spådomen in och han vinner nötterna; men gissar han vilsej så

tappar han lika många nötter, och spådomen slår ej in.

Om han t. ex. gissar: om du skall gifta dig i år, så är det jemnt, och nötterna

äro jemnt antal, så blir A. visst gift innan nästa jul, och tappar gerna sina nötter.

2:o.

A.
JJ
Nötter i min hand" (som sluten framräckes åt B.).

B.
JJDem till mig sänd/ J

A. "Hvem ifrån?"

B.
JJ
lfrån din bäste vän/'

A.
JJUvem är den?"

B.
J
'Jo om del är N. N. (n.b. namnet utsäges), så är det jemnt" (udda).

Gissar B. någons namn, hvilken A. älskar, så blir A. glad om gissningen slår in på an-

talet af nötterna, dem han (hon) då gerna förlorar.

3:o.

A.
JJBo (i) by."

B.
JJBo mä."

A. "Hur månge år?
Ji

B. ''Så månge ja får."

A.
JJHur månge ä dä? JJ

B. svarar något visst tal, t. ex. 3.

Slår detta tal in med antalet af de nötter A. har i sin framräckta hand, så vinner B.

dessa nötter. Gissar B. för litet antal, så skall han med egna nötter fylla antalet, men

gissar han för högt antal, tappar han så många, som han gissat öfver det rätta.

4:o.

A. (som lagt en nöt under ett af fingrarne på den framräckta slutna handen säger):

JJMi so läskar åt skogen.
JJ

B. "Mi mä' J
(min med).
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A.
JJ
Hvilke träet ligger ho unner?

JJ

B.
JJDä som bäst ä.

JJ

A.
JJ
Hvilke ä dä?

JJ

B. öppnar på ett af A:s finger. Är det fingret det rätta, sä vinner B. nöten, som

ligger derunder; annars får han lägga dit en nöt.

Såsom ett bevis på den kraft i viljan , som i denna nejd kunnat utveckla sig hos

allmogen, vill anteknaren slutligen nämna, att i hans födelsesocken, Ulrika Eleonora,

kyrkan, för ungefär 100 år sedan, uppbygdes genom fyra bönder. Dessa tyckte att de

hade för lång väg till de kyrkor, i hvars socknar deras hemman då lågo, nemligen Ny-

kils, Gammalkils, Vestra Hargs och Malexanders socknar. De rådgjorde, sökte tillstånd

till byggnaden, skaffade sig en ledare, framkörde timmer, och bygde.

Drottn. Ulrika Eleonora tyckte om deras företag, skänkte kyrkan sitt namn och behöf-

ligt kyrkosilfver. Då en femte bonde, som nekat deltaga i kyrkobyggnaden, första gån-

gen hörde klockorna ringa i Ulrika stapel, sade han (utan tvifvel erinrande sig det gamla

jätte-uttrycket): "hör Amundebo (kyrkobyns) koskällor!'' Men sedan slöt han sig till för-

samlingen, och för att godtgöra sin förra oginhet, skänkte han kyrkan en stor ljuskrona

af malm. Efterhand hafva flere från de närmaste socknarne slutit sig till Ulrika, så att

den nu består af omkring tio hemman. I denna lilla församling omtalades ännu år

1830, att ingen af dess innevånare kunde minnas, att der funnits någon tjuf, eller nå-

got oägta barn. Sedan dess har, åtminstone i sednare afseendet, förändring inträffat;

men en brud, som försett sig, får ingalunda begagna kyrkans vackra, förgylda krona,

emedan hon anses hafva en krona förut.

Det sålunda anförda har underteknad liksom af ett infall samlat, och framställt, utan

det sammanhang och den fullständighet, som kunnat tillvägabringas; men det gläder mig

att detta lilla blifvit genom den folkvänliga Runa bevaradt undan den snart till alla

nejder spridda "civilisationen'', som från oss allt sådant fornsvenskt — äfven det goda och

vackra — förjagar. Sanna och tillförlitliga äro mina korta antekningar. De tillhöra

mina barndomsminnen, och den som är glad att vara ett torparebarn från Södra Öster-

götland, det är
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Ur Bref från Norrland och Dalarna.
(Augusti 1847.)

Jessica .•

''I am never merry when I hear sweet music!*'

Lorenzo:

'The reason is your spirits are attentive."

Shakespeare.

Broder!

— — — — Detta är nu det hufvudsakliga af hvad jag under sista veckan kunnat i

vetenskapligt hänseende uträtta. Jag tillägger: Norrland är, i traditionelt hänseende, en

grufva, som icke vår tid tömmer.

Och Dalarna! För alla de sånger, som än ljuda i dess skogars djup — ur

rena, barnsliga hjertan! — I Våmhus har jag hemtat mycket ovärderligt, såsom en liten

visa, med omqväde: Sorgen skumpar i skogen, hvars melodi icke kan nog högt skattas.

Den vackra, blåögda Lok-Kari (från gården Lok i byn Heden) sjöng den så, som den der

Sorgen varit — just jag; men den skulle "intet" vara jag. — Ett par tre Vall-låtar,

sjungna af samma Kari, håller du väl till godo? Se här:

Tätjur urer åller, KumiS der ig kaller! Bå' liller

—p~-

E -

o stu - - - re* tätjur!

Nog tror jag, att Du reder Dig med melodien — så vidt nämligen görligt är, ty

icke skall Du af de torra, träiga noterna ändå på långt när kunna draga fulla menin-

gen ur den lilla sångdikten; vet Du: när jag första gången hörde den, så låg der en

stor skog mellan mig och sångerskan, och sjö och fjäll med; och jag tyckte alldeles, att

der låg i visan, så liten som hon var, allt det der, och något mer ändå, fast jag aldrig

kunde säga hvad. — Men orden. Broder! Jag vill, för en gång — slita dem från melo-

dien, och dertill klä dem i högsvensk drägt, så Du skall le åt eländet, hör:

Tackor våra alla,

Kommen der jag kallar!

Bå' små och stora tackor!

Tätjur är — att jag så må säga — ett förtonadt uttal af talspråkets: takkur^ och

liller likaledes sångspråkets förmildring af ortens lisler. — Äfven grammatikaliska an-

märk-
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roa dig icke. I stället en annan Låt, sjungen af

, p ^
"==-

!§?-:4:

Sova, sova rökjen, kjyner, o, sova /ängje midda
,

kjyner

o - ! Åv - åcFran tai ma, o - !

Löp som hastigast genom öfversättningen:

3ofva, sofva röken, kor, o!

Sofva länge middag, kor, o!

Halfannan timma, o!

Du finner, att denna sjunges middagstiden, när boskapen hvilar på sofstället ("Sof-

u/m"). — "Sofva röken", vill säga: sofva i röken, sofva trygt, emedan röken omhvärf-

ver. Du känner af mina utgifna Vallvisorj att på hvilostället en eld middagstiden tän-

des, för att freda boskapen för de tjocka och envisa myggsvärmarna. Marit (Larsdotter)

i Elfdalen sade mig en gång, att kreaturen, i mulet väder, när röken icke kan på af-

stånd skönjas, alltid, då det lider till middag, sätta nosen i vädret, och sålunda vädra

sig fram till hvilostället, der de sjelfmant ställa sig i tjockaste röken. Vallhjonen låta

så boskapen anvisa sig till platsen; och hängifvenheten å vallhjonens sida är dermed

icke ändad, utan har jag sjelf sett barnen, sedan korna lagt sig att idissla (sällan blir

för dem nåeon sömn af), med löfvidjor eller annat binda sig fast vid boskapens horn,

och derefter tryggt insomna. När nu koen hvilat ut, reser hon sig för att straxt aftåga,

och det sofvande barnet blir, efter önskan, med detsamma väckt. "Vi skulle nog bli

litet efter annars/' säga de näpet. — Men med det der Oj som du ser sluta hvar vers-

rad, blir det värre! Tillvaron af detta o i vår folkpoesi — jag ville häldre säga folk-

musik — är hittills af ingen känd, åtminstone ej anmärkt. Det har en alltför omärklig

betydelse såsom bokstaf eller ord, och är helt underordnadt melodien — jag menar; är

sjelft blefvet melodi; man skulle kunna säga: den äldsta folknot, kanske den enda hos

oss — innefattande alla andra. Det är i detta tecken, som sång och tal än i dag så

underbart sammanflyta till ett, och, tro mig! der det af ålder eller af folket finnes, har

man naturpoesi i ordets enda sanna mening. Och dermed nog om dess inre betydelse!

hvarken af mina ord eller af dessa notplumpar skall du ändå förstå mig; fast orden, så

illa de än fallit, äro efter lefvande uppfattning både i Norrland och Dalarna, nu i flere

år. Att dermed en härmning af Vallhornets modulationer åstadkommes eller verkas,

6
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tillika beräknad för skogens och bergens genljud m. m. är allt ostridiga biomständighe-

ter. — Äfven i Skottska, Engelska och Irländska folkvisor, isynnerhet i de förstnämnda,

är detta o till, dock alltid mer eller mindre obeqvämt eller främmande, så att det näp-

peligen af ålder hört dem till, utan fasthäldre traditionsvis öfvergått från äldre förlorade

sånger — från verkligare natursånger. Hos oss finnes det eller icke i den vanliga folk-

visan, och jag vet ingen enda sådan hos oss, med hvilken det skulle, med bibehållande

af sin ursprungliga och sanna betydelse, kunna införlifvas. — Men hvad tycker du väl!

I föga mindre mohn är det mästa hvad ord eller uttal heter i våra Vallåtar musik, så

att alltför ofta blotta upprepandet af orden eller versen angifver tonen eller melodien,

den man sedan alldeles rigtigt får igen, utvecklad och fullbildad, i sången. Ett exempel!

det du såsom Söderdalsbo med lätthet skall fatta: du hör dagligen hur man i södra Da-

larna uttalar ordet skälla. Slå då upp sid. 21 i mina Vallvisor, och du skall der i de

tre noterna, som höra till ordet, till punkt och pricka finna ortens uttal af samma ord.

Gå så till sid. 27, der du finner en hel melodi från Dalsland, som på det sannaste ut-

trycker Norddalsländingens uttal af de densamma underlagda orden. Men det är sant,

det: du kommer ingen hvart, då du hvarken känner Dalsländska uttalet, eller sättet der

att sjunga. Begif dig sist till sid. 42; tonen hvarmed, t. ex.: "kom hit, om du hörer

mig nå/ J
i Rättvik och deromkring i allmänhet uttalas är fullkomligen uttryckt i melo-

dien. — An mer: dessa för sång och tal gemensamma grundtoner, de äro, der starkare

brytning råder, omisskänneliga äfven i uttalen i allmänhet, så att för ett finare och upp-

märksammare öra folkets uttal och egentliga melodier på dessa orter — nu i korthet

sagdt — underbart förklara hvarandra. Jag menar: en språkforskare som slår dylika för-

hållanden i vädret, är en slät språkforskare — intränger visst aldrig i ''språkets anda"

— timrar fåfängt på "språkbygnaden". — Vårt land har lika många språktoner, som

det har hufvudsakliga dialekter, och man kan genom dem nog komma märkliga omstän-

digheter på spåren, t. ex. när Målet betraktas som uttryck af folklynnet. Barnet upp-

fattar alltid först språktonen, innan det kan utsäga orden. Ett Torparefolk, och ändå

några flere, i Bolstad socken, Dalsland, drogo under hela timmar rigtiga, fast korta,

meningar ur ett litet barns ljud-joller, som icke innehöll ett endaste ord, men för

mig, såsom främling, klart angaf sin enhet med ortens vanliga uttal eller språkton. Det

var här således tonen, icke ordet, som talade. Jag lät barnets tioåriga broder ställa sig

på det afstånd, att orden icke kunde urskiljas, men ljudet höras, och då han nu talade,

förnamms tydligen samma tonföljder. — Märkligt, att Wingåkrarens språkton är, vida mer

än mellanboende allmoges! riktad åt Dalkarlens, ehuru målen, till deras yttre, sakna

framstående gemenskap. — Broder! jag beder dig: lägg märke till hvad jag nu, fast i

brådska, sagt; det är intet hugskott; men främst egnadt åt Vallåtarna, dessa fria hel-

heter, dessa enda verkliga Natursånger som än lefva för sig — midt i ett hemskt virr-

varr af förbildning. Hoppas derföre snart få redigare och i bättre sammanhang behandla

detta för mig så kära ämne.
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Efterföljande, som uppstämmes när Killingar vilsekommit, skall du nog beundra.

Den upprepades för mig, ledigt och klart, visst tio gängor, och Kullan afvek icke en

enda gång från melodien, sådan den är här anteknad:

n fm A A A

3~

—

i—%—£ £ y

Lill djeti maj!

-V

—

* /

—

± 3—4—1—1—ä—m Zfl

säh, säh, säh! Kurn hjotter, kum hjot ter

Säh är likaledes en förtoning af: se här, och s är så mildt, så lent hviskande! —
Äfven följande är på sitt vis "karakteristisk". Jag håller mycket af den:

, P 3 y

Äl 1- lä- lä lä! Ei! kumi<S, o - ! Hjemler i fåll - i hjär, o - !

Sluteligen vill du väl äfven ha något från Norrland. Här en Vall-låt från Jär

ländska fjällen, hvaraf du finner, att äfven der en stark brytning råder:

f

5E=!=
fS^M

j
_

A get te - ro - ro

(talas)

ro, A get - te- ro - - ro te - ro - rc

ro - ro - ro - ranran, A gettran, app! app! A get - te -

Det der äpp_, äpp uttalas, som du ser, men detta med ett tonuttryck, som jag

omöjligen kan beskrifva; det är på en gång sång och tal. — Sist äfven en Låt från de

skogar, i hvilka jag för närvarande dväljes. Den är i flere socknar här i Gestrikland

känd under namn af Hedesunda Vall-lat, och utföres dels med horn, dels med röst:

Horn.

7=.-i «. 0-
y / g / j/I=

j

fr

-É gr «
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Röst.

Lisse, lisse, lisse, lisse ko! Lisse, lisse, lisse, lisse ko-o!

Jag befann mig i afse på Gammelboåsen i Ofvansjö Sockens skogsbygd, på gränsen

mot Ockelbo socken. Aftonen var en af de skönaste jag upplefvat. Nedanför mig flöt
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den mörka, ståtliga Jädraelfven, i orten vanligen kallad Jädran, hvars vida stränder

bilda en den vackraste dal med björkar och andra löfträd, och i hvilken jag kunde öf-

verse icke mindre än 50 till 60 fäbodar. På andra sidan dalen höjde sig de bekanta

Dansarhedarna och Finnåsen ; men midt framför mig reste sig det ståtliga Kungsberget,

med sin höjd af omkring 400 alnar, och af hvilket solen i sex veckors tid om vintern

alldeles bortskymmes för de närmast boende. — Ljudet af talrika vallhorn, af sjungande

vallhjon och råmande boskap uppfyllde rymden, och förflyttade mig omedelbart i de tider

af enfald och frid, som äldre Grekiska och Latinska författare så lefvande måla. — —
Du kan väl tänka, att jag här snart var hemmastadd! Efter det jag, nedkommen i dalen,

tagit plats under en väldig slokgran, hade jag ock snart en hel skock af vallflickor om-

kring mig, den ena glädtigare än den andra. Här blef sång och "låtande" af, må du

tro. — Stintorna voro väl i början så der — litet blyga, men låto mig snart höra hvad

det vill säga att sjunga ut. Själen i vallsången är styrka; qvinnorösten (bevars, att för

dig tala om qvinnohjertat!) smyger deri ett mildt; deraf tjusningskraften. — — Allt

nog! utom rätt många verkligen klassiska Norrländska vismelodier, uppteknade jag här,

inom icke fullt fyra timmar, ännu flera vall-låtar, tills skymningen inträdde, då till allas

vår öfverraskning fullmånen blänkte upp öfver Kungsberget. Ögonblicket firades med

några fulltoniga hornlåtar, allvarliga som skogen; och då dessa besvarades af aflägsna,

mycket dofva, toner af lurar, inföllo de närmast stående flickorna, liksom oroliga: "det

är visst gossarna f och de fjärmare upprepade saktare (kanske varmare): "ja — det är

gossarna!" — — Och gossarna kommo. Skall jag för dig beskrifva en Norrländsk folk-

dans i månskenet? — Nej icke nu, men mundtligen, när vi träffas.

I stället vill jag, enligt löfte, nämna något om härvarande "Fä-stintors" (Vallflickors)

klädedrägt. — Härvid får jag dock först nämna, att en sådan drägt icke är vid fäbode-

vallarna, de der tidtals besökas af medlemmar af byalagen, synnerligen i bruk, utan

egentligen tillhör de medellösare, yngre medlemmarna i socknen, hvilkas enda yrke är

boskapsvård. Personer af båda könen öfva väl detta yrke, men isynnerhet flickor —
ja, på denna orten rätt sällan gossar. Vall-stintan i denna trakten bär på hufvudet en

halsduk, hvilken då det skall vara noga icke tillknytes under hakan, utan fladdra de

nedgående hörnen täkt kring flickans skuldror; midt öfver pannan neddrages den något,

men höjes vid tinningarna och närmaste delarna af pannan, så att dessa äro blottade.

Ett ungt ansigte får härigenom ett rätt eget uttryck, det du törhända iakttagit hos mål-

ningar med nästan samma hufvudbonader från 1500- och 1600-talen. Ett mycket en-

kelt och litet rödt lifstycke med snodder och få prydnader omsluter lifvet, de tämligen

snäfva lintygsarmarna äro icke långa; ej heller kjortelen, som är till färgen mörk, oftast

randig. Strumporna, eller "Strumpsockorna", till färgen bjertröda, räcka ned till fot-

knölen, och sluta der med en tums bred kant af svarta eller mörkblå band. Fötterna

äro bara. — — På ryggen bär hon en flätad näfversäck, innehållande åtskilliga förnö-

denheter, och *om fasthålles med snören, hvilka löpa öfver axlarna. Vidare: vid högra
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sidan Slekeväskan af groft hvitt linne, fästad med ett kring medjan löpande "lifband",

hvilket är, efter smak, rad och lägenhet, mer eller mindre grannt utsiradt. Väskan in-

nehåller barkmjöl och salt m. m , hvarmed boskapen undfägnas. Vid lifbandet äro vi-

dare fästade: knifven med sin slida, samt ett snöre af en half alns längd, som uppbäi

sjelfva Vallhornet, eller som det här kallas "Låthornet", dervid fästadt i ett litet hål, MUt

invid hornets tjockända. Låthornet är försedt med tre fingerhål, någongång äfven med

det fjerde, under hornet, hvilket hål täckes och öppnas med tummen; och kunna pä

dessa äfven konstigare stycken utföras. — — — Jag har fliteligen försett mig med

iakttagelser rörande vallhornens och i allmänhet vallinstrumenternas beskaffenhet m. m.

,

men du1

får deraf intet denna gång. Vill nu tillägga endast, att de icke sällan äro ri-

keligen försedde med ristade prydnader, ofta nog i den besynnerligaste smak , rnidt ibland

hvilka alltid ses ägarinnans namn, sirligt och med djupa drag ristadt af — gifvaren.

Och nu nog för denna gång. Jng trifves alls icke vid skrifbordet, utan måste i

rappet ut till fjälls. Mor Ingeborg berättade mig i afse mer än en underlig saga om

Kungsberget med dess många, mörka hålor, och Olars, som vill följa mig dit, iofvar, att

under vägen muntra mig med "ståtliga Gång-låtar", som han säger. Alltså farväl för

denna gång. — — —
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Svenska Gisse-gåtor.

i.
Wärmland.

Jag såg tre starka

Arbeta utan lott:

En önskade dag,

En önskade natt,

En hvarken dag eller natt?

Solen, månen och stjernorna.

En annan öfverlemning af gåtan (från

Kolmorden) lyder så:

Jag såg tre stora,

Jag såg tre starka

Arbeta utan lott;

En sade: vore det natt!

En sade: vore det dag!

En sade: vore det ingendera!
j

Hvilka voro de?

Solen, Månen och en Ström.

Anm. Gåtan, med dess förklaring, är för

utg. än i denna stund en — gåta!

2.
Wärmland.

Jag fröjdar dig om våren,

Jag svalkar dig om sommaren,

Jag föder dig om hösten,

Jag värmer dig om vintren?

Träet.

3.

Allmän. Se likv. noten.

En fisk min far,

En man min mor;

En örn mig födde

En lind mig klädde,

En fogel mig fann,

En kungsson mig öfvervann?

Det var en man, som hette

Fisk. Han var en gång ute

i skogen och högg; då be-

gynte hans ben svullna, och

han födde straxt en dotter.

Men han ville intet gå hem
med barnet, utan satte in

det i en ihålig lind. Dit

kom en örn med mat åt flic-

kan. — Så var det en gång

en Konungsson ute och ja-

gade, och då kom en fogel

flygande, som han gerna ville

ha. Men fogeln flydde un-

dan och flög in i linden.

Då Konungssonen gick dit

att uppsöka fogeln, fann han

flickan, som vann hans hjer-

ta, och slutligen blef hans

gemål *).

4.

Kalmar Län.

En svartböglig ko

Gick öfver stångalösa bro;

Ingen man i detta land

Denna koen mota kan?
Molnet.

Svart-bögligj svart-tagr-ig, svart-randig.

*) Efter många fruktlösa försök (såsom i Wärmland, Öster- och Westergöthland, Upland, Dalarna
och flerstädes, der sjelfva gåtan öfverallt upprepas), att finna Lösningen, har omsider, genom Herr
Riksantiqvarien Hildebrands benägna försorg, ofvanstående blifvit uppspanad i södra delen af Kal-

mar Län, der gifven af en smedsdotter på Flerohopp.
Man lärer i öfrigt finna: att gåtan icke hör till de vanliga: att den näppeligen uppstått såsom

blott och bart gåta. Min förmodan är att den på ett eller annat sätt ingått i någou Sagu-berät-

telse — en åsigt, hvilken äfven Herr Riksantiqvarien delar. — Jfr. t. ex. Gamla Sv. Krönikan,

Kap. 29, 3o, 3l ; Bragda Ölvers Saga, C. I; Föret, till Guol. Ormst. och Skald Rafn. Saga, ra. fl.



5.

Kolmorden.

Dä' föll ett äpple i fjo/ —
Öfver jo/?

nljnder joll»

Som du?

»Som jag!))

En heraligen trolofvad måste

resa bort från sin käresta,

som gick med en Liten. Vid

hemkomsten fann han henne

i ett gästabud; frågade om
barnet lefde (var ''öfver jord"),

samt om det varit en flicka

(''som du''), hvilka frågor

den älskade besvarade på sätt

ofvan ses, nämligen: att bar-

net var dödt (''under jord"),

och att det varit flicka ("som

jag").

6.
Blekinge.

Tio ryggar, femti fötter,

Går och gnager efter rötter?

Harfven.

Gestrikland.

Mörkt ute,

Ljust inne,

Min herre ber om svar!

»När linet läggs hop,

»När eken bärs ut,

»Så får din herre

»Ett bälte med tio ändar.»

En hemligen förlofvad jungfru

satt i brudbänk med en an-

nan. Den hemlige älskarens

tjenare inträder och säger sin

herres ärende. Hon svarar, att

när bordsduken vikes hop och

ekbordet bäres ut (d. v. s. ef-

ter måltidens slut), så vill hon

komma och omfamna honom.
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8.

Westergötland, Hvarf S:n.

Två stera,

Två stå,

Fyra hänga

,

Fyra gå,

Två visa vägen te' bus,

En liten lunkar ätter — ?

Kon, med öron, horn, spenar,

fötter, ögon och svans.

Anm. Stera bemärker här: stå styft, och

under tiden röra el. svänga sig» Te bus

= till by. — Westm.: bys.

9.

Westergötland, Hvarf S:n.

Går uppför lid,

Går utför lid,

Bär vadmals-bunken på ryggen?

Fåret.

Anm. Lid = backe. — Bunke = hop, con-

geries; här: bylte ; sål. vadmalsbylte; och

i enligh. med förklaringen: ull-bylte. —
Gåtan pekar på Markbygden!

1©.
Westergötland, Hvarf S:n.

Fyra jord-pomper,

Fyra upp-strumper,

Två bruna perler,

Virsch, varsch!

Mjölpuffen oppå?

Bonden i vagnen.

Anm. Jord-pomper = hjulen. — Up-strum-

por = marstakarna. — Perlor = hästarna.

— Virsch i?arsc/i= piskan. — Mjöl-puffen

= bonden.

11.

Westergötland, Hvarf S:n.

Inte har-'ak-'et,

Vill int' ha^et
;

Om ja' had'-'et,

Vill" ja'-'nt' mesta't?

Ett flenskalligt hufvud.

Anm. Har- J
ak-

J
et= har jag det.

7
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1Ä.
Westergötland.

Rot opp och topp ner,

Ser sol, men aldri' sommar?

Tak-isen.

13.
Kalmare Län.

Lås af vatten,

Nyckel af trä;

Djuren slapp undan,

Jägarn blef fången?

Israels barns vandring genom

Röda hafvet.

14.
Wärmland.

Gud befallte

Hvad han ej ville;

Och det lyddes,

Men skedde intet?

Isaks offrande.

15.
Wärmland.

Kistan sväfvade,

Liket bäfvade;

Kistan åt och drack,

Liket ba' Gud bå' dag och natt?

Jonas i hvalfisken.

16.
Södermanland.

Mor har en bulle,

Som ingen kan skära,

Far hafver pengar,

Som ingen kan räkna?

Månan (Jungfru Marias) och

stjernorna (Guds faders).

Följande förändring har jag uppfattat

i Ö. Wermland:

Vår mor har ett täcke,

Som ingen kan fålla;

Vår far har mer pengar,

Än någon kan räkna;

Vår bror har ett äpple,

Som ingen kan bita?

Vår movj jorden ; Täcket him-

len; Vår far_, Gud; Pengarna

stjernorna; Vår brorj Frälsaren;

Äpplet, solen.

17.

Östergötlands S. Skogsbygd.

Hvad gör den bredaste bro?

Hvarunder går fisken som mest uti flo'?

Hvad är hvitare, än svanan?

Hvad ropar högare, än tranan?

(Lösning:)

Isen gör bredaste bro,

Derunder går fisken som mest uti flo',

Engelen är hvitare, än svanan,

Kornbon (åskan) ropar högare, än tranan.

Anm. Meddelaren upplyser, att denna gisse-

gåta vanligen sjunges, och han anser

möjligt, att den utgör en del af envisa.

Melodien är åldrig och rätt egendomlig. —
Äfven på Gotland sjungas några Gåtor,

t. ex. N:o 3 i Runa för 1847. — Flo'

= flock.

18.
Blekinge.

Fyra och tjugu jungfrur genom ett led,

Alla vända de hufvu'na ned?

Sömmen i hästskon.

19.
S. Östergötland.

Fyra äggar,

Fyra väggar,

En udd och en ända?

Sko-pinnen.

30.
Allmän.

Kors och krångel midt på

Svans i bägge ändar?

När kor stångas.
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. 21.
Allmän.

Svine'

Drar line'

Kring trä,

Genom fä

,

Utåt en järnväg?

När skor sålas.

22.
Wärmland.

I fjor bar träet äplen,

Bär samma frukt i år;

Men inte äplen?

Bär i är blott ett äple.

23.
Halland.

Om jag hade vatten,

Så fick jag dricka öl;

Men som jag ej har vatten,

Så får jag dricka vatten?

Mölnaren, som ej har qvarn-

vatten.

Jämtland, Hallen Socken.

Ein s\ått 'n lapp

(En svart en lapp

Millä värmt o ka/tt?

Mellan varmt och kallt?)

Spjälle ti tutä.

(Spjället i skorstenen.)

25.

Daga, Södermanland.

Presten och prestens hustru,

Klockarn och klockarns dotter

Gingo på en bred väg,

Kommo till fyra ägg,

Togo sig hvarsitt;

Ett blef ändock qvar?

Presten var gift med klockarns

dotter.

36.

Jämtland, Hallen Socken.

Frammä, som än hakä,

Bak, som än lakä,

Midtpå, som i nyyst?

Sjörä(= skatan).

27.

Jämtland, Hallen Socken.

Går ti hä/mä, o int tåså?

(Går i halmen och intet tassar?)

Månen.

38.
Södermanland.

Liten gullfogel,

Föddes i elden,

Sitter i vädre,

Och aldrig i trä;

Hans like ej lejver,

Han sväljer sju oxar,

Hvar gång han blir svång?

Tuppen på kyrktornet.

29.
Allmän.

Käringar tre,

Och andra tre,

Och tre och tre,

Och trettitre,

Och åtta sprang,

Och tio red,

Tolf troppa efter?

Tre.

30.

Gagnef i Dalarna.

Ge mäj e' ku,

Så får jag en gång fler än du.

»Nej, ge mäj du

»E' lita ku,
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»Så få vi lika många» —
Hur många hade de hvar?

Den ena fem, den andra sju.

Anm. Ku är i Gagnef och nordl. orter ut-

talet af A;o.

Östergötland.

Två skrof och ena skrårita,

Sex fötter och ena rompa?

En Ryttare till häst. —
{Skrånta = sadel).

33.
Östergötland.

Du ser'et.

Jag ser'et.

Hela vä/a seret;

Och dä' finns ej ändå?

Himlens slut vid skogsbrynet.

33.
Östergötland.

Du bör göra't,

Du ska' göra't;

Men gör du et inte,

Sä gör dä' sej sjelft?

Händernas torkning efter

tvagningen.

34.
Östergötland.

Fyra virf om hvarf,

Åtta slirf om slarf;

Fyra stå i sky,

Fyra visa väg te' by?

Vagn med hästar. — (Fyra

hjul, åtta hästfötter, fyra öron

och fyra ögon.)

Rättelser och Tillägg.

Sid. 13, rad. 17 nedifr. står Scarps — läs: Scraps.

Sid. 21. Grim ni (Deut. Myth.) uppger Hvitöja såsom Dalska namnet på Malricaria, och
sätter det i samband med Baldersbrå (B. ljusa ögonbryn). En sjclftagen och falsk

förklaring af leya och täga, som deremot afse de sega, lågiga rötterna; medelti-
dens "HvitCB lighce." — D. M. flödar af slika misstag.

Sid. 22, rad. 13 nedifr. står; samt ännu — läs: samt denna ännu.

Sid. 40—49. Med Ö (vanligt O med å-prick öfver) förstår jag det i talspråket åt å dragna
ljudet af o. Härmed är dock detta o i Vallsångerna, för ingen del fullt förklaradt

!

Sid. 47, m. fl. Det feta t, utmärkande folkets tjocka uttal af bokstafven, är i denna år-

gång förbytt till kursift l — med enahanda betydelse.

Sid. 49, Gåt. 24. Här äro, i ordet svått, två kursiva t, likaledes beteknande det tjocka ut-

talet af t. — ''Ka/tt" (i samma gåta) uttrycker fullk. bondeuttalet af ordet. —
Haka och lakä (i N:o 26) hade hordt stafvats: hakae, lakae, om detta ej ledt till

förvillelse. — I nyysl (samma gäta) = ett nystan.

Smärre tryckfel torde ursägtas!

STOCKHOLM, 1849.

P. A. NORSTEDT & SÖN EK,

Kongl. Boktryckare.
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