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OTTO BLIXT 
14/1 1904 — 16/7 1971 



FÖRORD 

Otto Blixt föddes den 14 januari 1904 i Vännebo i Grangärde finnmark 
och avled den 16 juli 1971. I de biografiska uppgifter som han lämnat 
om sig själv till Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala meddelar 
han att han har bott i Vännebo i all sin tid med undantag för vistelse 
vid skolor. Han kom tidigt att intressera sig för den folkliga kulturen i 
sin hembygd och blev en framstående kännare av denna. På 1930-talet 
bödade han lämna uppteckningar till Landsmålsarkivet i Uppsala — 
det nuvarande Dialekt- och folkminnesarkivet. Han genomförde un-
der de följande årtiondena fram till sin bortgång en insamling av 
folkminnen, som gav till resultat ett arkivmaterial omfattande mer än 
2 600 blad. Häri ingår uppteckningar om seder, bruk och folktro samt 
om arbetsliv och levnadsförhållanden i äldre tid och dessutom visor, 
ramsor, gåtor, ordspråk, talesätt m. m. Allt detta samlade han in 
genom utfrågning av de gamla traditionsbärarna under långa och 
många samtal. »Jag vet just ingenting, det är de gamla som vet», säger 
han. »Mina bästa sagesmän har jag besökt hundratals gånger.» 

Men han intresserade sig inte bara för folkliv och folkminnen utan 
upptecknade också bygdens ortnamn och dialektala ordförråd. Sina 
anteckningar av ord ur folkmålet utredigerade han successivt och 
kunde år 1968 börja lämna in det färdigställda materialet. Genom 
samlingen, som innehåller drygt 22 000 ordlappar, har Otto Blixt 
åstadkommit en noggrann dokumentation av det rika ordförrådet i sin 
hemsockens mål. 

Ett område av arbetslivet som låg Otto Blixt särskilt nära var 
skogsbruket. Inom det hade han egna kunskaper och erfarenheter 
från sin yrkesverksamhet och kunde koppla samman dessa med upp-
gifter från de mångkunniga sagesmännen. Under tio år arbetade han 
med en utförlig beskrivning av skogsbruket i äldre tider. Denna 
trycktes 1950 och utgavs i Landsmåls- och folkminnesarkivets skrift-
serie som nummer B:6 med titeln Det gamla Grangärde. Skogsbruk. 

Han slog sig emellertid inte till ro med detta utan arbetade oförtru-
tet vidare med beskrivningar av andra områden av hembygdens folk-
kultur. Vid sin bortgång hade han avslutat manuskriptet till den här 
föreliggande boken om boskapsskötsel och dessutom gjort förarbeten 
till en bok om åkerbruk samt utkast till ett arbete om finnbygdens 
trolldom och magiska föreställningar. 



När jag år 1974 tillträdde tjänsten som arkivchef vid Dialekt- och 
folkminnesarkivet, blev det min uppgift att se till att boken om 
boskapsskötsel i det gamla Grangärde utgavs i arkivets skriftserie. Så 
småningom blev det klart att medel skulle anslås till tryckningen, och 
då kunde den avslutande bearbetningen av manuskriptet företas. 
Denna har utförts av mig i nära samverkan med förste arkivarien 
fil. dr Åsa Nyman, som en gång hjälpte Otto Blixt med manuskript 
och korrektur till boken om skogsbruket. Det visade sig bl. a. vara 
nödvändigt att ersätta verbets pluralformer med singularformer och 
att göra vissa andra ändringar av språket. Det har dock varit en 
hjärtesak för oss att vid den språkliga bearbetningen behålla Blixts 
ordval och de talspråksnära formuleringar som ibland förekommer. 
Några strykningar av betydande omfattning har inte gjorts och inte 
heller några tillägg på grundval av senare inkomna upplysningar. Åsa 
Nyman har svarat för en nödvändig omdisponering av avsnittet Kor i 
kapitlet Gamla rättesnören och magisk tradition, vilken genomförts 
utan att den språkliga utformningen ändrats. 

Ett litet antal fotnoter innehållande förklaringar m. m. har tillfogats 
vid bearbetningen. 

Blixt hade själv upprättat ett underlag till bokens ordregister i form 
av en lappkatalog, i vilken de dialektala orden, främst boskapssköt-
selns termer, förtecknats och deras uttal angivits. På grundval av 
denna har registret utarbetats av mig med god hjälp av byråassistenten 
vid arkivet Barbro Israelsson. 

Illustrationsmaterialet är i huvudsak detsamma som det Blixt ur-
sprungligen valde ut. Bilden på skyddsomslaget, porträttet av Blixt 
och illustrationen s. 163 har lagts till. 

Boken om skogsbruket i det gamla Grangärde trycktes med medel 
som beviljades av Grangärde kommun, vilken ju numera utgör en del 
av Ludvika kommun. Tryckningen av boken om boskapsskötseln har 
huvudsakligen bekostats av Ludvika kommun. Bidrag har också läm-
nats av Dan Andersson Sällskapet. För dessa tryckningsanslag fram-
för jag Dialekt- och folkminnesarkivets varma tack. 

Uppsala i juli 1985 

Erik Olof Bergfors 



HÄSTAR 

Kännetecken, namn och förökning 

Hästarna var av norsk ras. De gamla talar om nordijordingar och 
gudbrandsdalingar. I början av 1900-talet började man använda 
ardennerhästar. 

Behovet av hästar var stort förr och efterfrågan livlig. Därför fanns 
det också fullt av hästar. Som exempel kan jag nämna att man i byn 
Abborrberget i Finnmarken på 1860-talet hade 17 hästar. När detta 
skrives (1960) har samma by 2 hästar. Till och med små torp hade två 
hästar, vilket var för mycket och medförde, att man måste svältföda 
djuren. Att man hade så många hästar berodde på att det hos bruken 
fanns nästan hur mycket körning som helst eller åtminstone mer än 
grangärdeborna kunde klara. Bruken måste ju, för att klara transpor-
terna av malm, kol och järn, varje år ta emot mängder av folk från 
andra socknar, som låg här under vintern på körning. 

Köp och försäljning av hästar skedde genom hästhandlare och på 
marknader. Vid gästgivargården i Grangärde har under marknaderna 
många hästar bytt ägare. Även Filipstads marknad var flitigt besökt. 

Om man hade pengar, var det ingen konst att köpa en häst. Men att 
köpa en bra och duktig häst var inte lätt. Däremot kunde man lätt bli 
narrad, ty det var nästan allmän sed att försöka lura varandra i 
hästaffärer. Det var omöjligt att veta, om en okänd häst var felfri, ty 
det fanns många fel, som man inte kunde se. Enda möjligheten var att 
om man så fick, ta hästen på prov. Här några exempel på vanliga fel 
hos hästen. 

Om hästen var rädd för att ta i när han skulle dra igång ett lass eller 
bara stannade och nekade att gå vidare, då var han istadig, lass-
skrämd. Ett sådant fel gick aldrig att ta ur en häst. 

En kärrskrämd häst kunde man inte sätta för en kärra, ty då sprang 
han framåt eller sköt bakåt, eller också slog han, så att kärran gick 
sönder. 

9 



Hästkylla, av något annan konstruktion än den 
som beskrivs i texten. Hagens, Skattlösberg. 
G. Björklund 1944. ULMA 16992. 

En skentokig häst måste man sätta skygglappar på och alltid åka 
mycket försiktigt med. 

Hästen kunde vara folkilsken (folkelak). Den var då vanligen bitsk 
(bitsilsken, bitselak). Den kunde också vara slåilsk, slåelak. Sådana 
hästar fick man alltid passa sig och vara på sin vakt för, ty så snart 
man kom i närheten av en sådan häst, kunde den när som helst utan 
förvarning bita eller slå. 

En märr, som när som helst under körning kastade sitt vatten, 
vevade och piskade med svansen och slog vilt, hette pissmärr, piss-
ruska, pissluder, ludermärr. Detta fel gällde som obotligt. 

När man köpte en häst, skulle man se till att inga fel fanns på 
tänderna. En bra häst skulle vara jämn i bettet. Däremot var det inte 
bra om hästen var asktänt, överkäftad (hade överbett) eller skedmunt, 
asktänt, nedankäftad eller hade gäddbett (galoschbett, underbett). 
Beträffande asktänt är meningarna delade inom Grangärde. Södra 
delarna av socknen hävdar att ordet betyder överbett. Norra delarna 
av socknen hävdar att ordet betyder underbett. En häst som hade så 
felaktigt bett, att han inte kunde äta hö, utan man måste koka gröt åt 
honom, vilket sägs ha förekommit, var givetvis besvärlig att ha. 

10 



Om hästen var elak att sko, dvs, inte stod still utan ryckte loss foten 
och i sämsta fall även slog, så hade man botemedel mot detta fel. 

Svår att taga var den häst, som inte ville låta sig tagas igen, sedan 
man släppt lös den att fritt gå och beta. Den försökte bitas i stället 
eller vände till bakändan och slog samt sprang sin väg. Genom att visa 
stort tålamod, använda vänligt tilltal och klappar och alltid ha någon-
ting gott att ge hästen kunde husbonden så småningom få ta den, men 
för en annan människa var detta stört omöjligt. 

Om hästen inte såg gärdsgården, dvs, inte stannade vid den utan 
hoppade över, band man som bot för detta fast en träklump vid 
hästens ena framben. Klumpen var drygt 1 m lång och cirka 4 tum 
grov. Med en ungefär 6 dm lång tötntross (grovt rep), som var trädd 
igenom ett omkring 1 dm från klumpens ena ände uppborrat hål, hade 
man bundit fast klumpen vid hästens framben. Spetsen på den ände 
av klumpen, som var närmast hålet, var litet avsneddad, så att klum-
pen inte skulle fastna så lätt, då hästen drog den efter marken. 
Däremot fastnade den ju i gärdsgården, om hästen hoppade över 
denna. Några nyttjade järnkedja i stället för tömtross. Av gammalt 
använde man vidjerep (vidjetåg). Se beskrivning i Otto Blixt, Det 
gamla Grangärde. Skogsbruk, s. 32.1  

Hästen kunde vara gårdhård, dvs, den lade sig emot och klämde 
omkull gärdsgården. Ett botemedel, avsett för häst som med bröstet 
sköt omkull gärdsgårdar, var att sätta på honom en kylla, hästkylla 
(träklyka). Till hästkylla tog man en björkbuske, vars stam delade sig i 
två grenar, dvs, bildade en klyka (kylla), och som ungefär 2 dm 
nedom kyllan hade en kvist. Man kapade björkbusken omkring 1 dm 
nedom kvisten. Övriga kvistar täljde man bort, men den här kapade 
och vässte man, så att den blev cirka 2 tum lång och uddvass. Kyllans 
grenar satte man runt halsen på hästen och flätade samman dem. Den 
vassa kvisten pekade nu in mot bröstet, och när hästen lade bröstet 
mot gärdsgården för att skjuta omkull denna, trängde den vassa 
kvisten in. Hästen stack sig, det gjorde ont, och han ryggade tillbaka. 
I stället för hästkylla nyttjade andra ett par gamla bogvedträn (lokor), 
i vilkas nedre ändar de spikat fast en slå, som på den sida som vette 
mot hästens bröst var försedd med en iborrad vass pinne. En del 
hästar var så illsluga, att de, då de märkte att det gjorde ont, när de 

I  1 fortsättningen benämnes detta verk Blixt 1950. 
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gick bröstgänges mot gärdsgården, vände bakändan till och sköt 
omkull gärdsgården med den. Mot detta visste man ingen bot. 

Om hästen slog och hoppade, när man skulle sätta på den selen, var 
han led att sela, selskrämd. Detta fel berodde på att hästen haft en 
liknöjd och vårdslös husbonde, som selat på och kört med hästen 
fastän denne haft selbrott (sår efter selen). Hästen, som mindes att det 
gjorde ont när han fick på sig selen, visade sitt missnöje med detta 
genom att slå och hoppa. 

En skvättig häst skyggade eller spratt till, så snart han såg eller 
hörde någonting ovanligt. Om en fågel flög upp vid ena sidan av 
vägen, kunde hästen hoppa ned i diket på motsatta sidan. 

Somliga ville inte ha en häst, som var krubbitare (häst som biter i 
krubban, drager i sig luft och sväljer den med ett rapande, gurglande 
läte). Andra menade att det ingenting gjorde, om hästen var krubb-
bitare. En man sade till sina söner: »Nä ni skaffär er häst, då skä ni 
akt er för krubbitare å nä ni skaffär er kvinnfolk, då skä ni akt er för 
nagelätare, för bägge två så hörär de fan tä». 

Traditionen vet berätta om vissa kännetecken på en bra och en 
dålig häst. Dessa märken var rätt allmänt kända, och man tog hänsyn 
till dem, då man skaffade sig en ny häst. 

Häst med långt, smalt huvud är en bra häst, men har hästen kort, 
kullrigt huvud, då är han lömsk och tjurig, och det bor hin i honom. 
Häst med långt, spetsigt öra är en bra häst, medan häst med kort, 
trubbigt öra är trög och dålig. En snäll häst har ett runt öga, men är 
ögat trekantigt, är hästen okynnig och elak. Häst som slänger med 
vitögonen skall man akta sig för, ty den är skygg och i regel sken-
galen. Häst med knölar ovanför ögonen bor det hin i. Långa hästar är 
storätare, medan korta, tätvuxna hästar äter litet. 

När man köpte häst, borde man syna hästens gödsel och se efter att 
maten var ordentligt tuggad och smält. Syntes det på spillningen att 
fodret var dåligt tuggat, sades hästen vara lös, dvs, han tuggade för 
dåligt och tillgodogjorde sig inte fodret. Hade hästen mycket hår på 
benen och långt hovskägg, så var detta bra, om man skulle köra i 
skogen med honom, ty han rev då inte så lätt sönder skinnet på benen 
och fick bensår. Hade hästen krokiga ben, så var han en bra gångare 
och duktig att springa. 

Man borde också se till att hästen steg över med bakbenen, slängde 
över med bakbenen, dvs, tog så långa steg med bakbenen att han satte 
ned bakbenens hovar framom framhovarnas fjät. Om hästen gjorde 
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så, var han fortfärdig. Det var ett gott tecken, om hästen liksom lade 
ned sig eller hukade sig med bakänden, när han skulle ta i och dra. 

Det var allmänt bruk att ha namn på hästarna. Vanliga namn på 
märr eller sto var Blända, Bläsa, Docka, Donna, Frigga, Kulla, Maja, 
Massa, Pärla, Tissa. Hästarna brukade man kalla Brunte, Bläsen, 
Fix, Grålle, Klavan, Pontus, Prins, Pålle, Svarten, Token, Tor. 
Smeksamt kallade man märren Massa och hästen Ponken. 

Om många hästar samlades, som de ofta gjorde under betesgång på 
skogen, talade man om hästbråten, hästhopen, hästskocken, häst-
svärmen. 

Ett hästkreatur, »hestkriter» som vi säger, tilldelades ofta en hel 
del skällsord. En mager, skranglig häst benämnde man hästskrångel, 
hästratu. Dålig häst kallade man hästkräk, kampkrake. Var man arg 
på hästen, fick den heta kamp, och skällsuttrycken kunde bli kampas, 
kampluder, kampruffel, kampskrutt, kampskrälle, kampspöke, kamp-
tok, kamptroll, kampuv samt en del svordomsnamn såsom kamphel-
vete osv. En män fick heta märras, märrgroda, märrluder, märr-
skrälle, märrspöke, märrsugga, märrtoka, märrtroll osv. 

Okastrerad häst eller hingst hette vrenske. Till hälften kastrerad 
häst, dvs, häst vars ena pungsten var borttagen, kallade man klapp-
hingst, halvgälling, halvvrenske. 

Den på insidan av hästens ben sittande kastanjen, som närmast kan 
liknas vid en Större förhornad vårta, kallades ondos öga, skams öga, 
ticka, sporre. Om tillkomsten av namnet ondos öga vet man att 
berätta ett par snarlika sägner. 

När Gud skapat hästen, kom Skam sättandes, såg på hästen och 
sade, att han skulle haft ett öga mitt i pannan också. Det ville inte 
Gud, varför han sade ifrån att så skulle det inte bli. Skam vart arg, tog 
upp en näve sten och kastade efter benen på hästen. Någon sten 
träffade, och på så vis uppstod ondos öga. 

Enligt andra fick Skam, när Gud skapade hästen, tillstånd av Gud 
att skapa ögonen. Skam skapade ögonen och satte dem på insidan av 
benen. Gud såg ju att det här var på tok, så han skapade nya ögon och 
satte dem där hästen nu har sina ögon. Men märkena efter de ögon 
Skam satte dit finns kvar och heter ännu i dag ondos öga. 

Mot slutet av vårvintern och under våren blev hästarna magra och 
ytterligt medtagna. Detta hade flera sammanhängande orsaker. Man 
ville ha körningarna klara — de var ofta kontrakterade — innan snön 
gick bort och vårbruket började. Man ville, som man sade, sätta lock 
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på löningen, dvs, göra en sista slutspurt för att få ihop så mycket 
pengar som möjligt till slutavlöningen på våren. Denna idoghet från 
körkarlens sida med långa dagar och stora lass blev mycket påfrestan-
de för hästen, och detta inte minst därav att föret ofta var bristfälligt 
på våren. Härtill kom den varje vår ständigt återkommande foderbris-
ten, som gjorde att hästen inte ens fick fullt upp av vanligt hö, än 
mindre det kraftiga foder, han behövde vid sträng körning. Inte att 
undra på att hästen blev bandad, dvs. så mager att revbenen syntes 
och liknade banden på en tunna. 

Den som tyckte om hästar var hästkär, hästtokig. Den som var elak 
mot och lät hästen fara illa var hästhård och fick heta hästätare. Om 
en sådan sade man: »Han är som en hund mot hästen. » Det hette 
även: »Den som är elak mot hästen, han är elak mot kärngen och 
tvärs om.» Andra sade: »Den som är hästhård han blir kärnghård.» 

Det är ju så att när hästen går i tung körning skall han utfodras 
kraftigt om han skall orka med sin arbetsbörda. En hästätare tar ingen 
hänsyn till detta. Om hästen inte orkar dra lasset, slår han honom. 
Det heter härom att han stillar med skafthavre, ger hästen skafthavre, 
dvs, slår hästen. 

Det hette om märr, som ville ha hingst att hon var hingstgalen, 
hingsttokig, vrenskgalen, vrensktokig, horsgalen, horstokig. Hingstar 
fanns inom socknen. På 1880- och 90-talen hade man hingst bland 
annat i byarna Botåker och Jänsberget. De gamla berättar, att man 
förr i tiden kom hit med hingstar från andra socknar, främst dalsock-
narna. Ersättningen utgick i språngavgift, och om stoet blev med föl, i 
fölavgift. Språngavgiften var på 1880- och 90-talen 5, 10 eller 15 kr, 
och fölavgiften var avpassad så, att det sammanlagda beloppet blev 20 
kr. Vanligen var språngavgiften 10 kr, och fölavgiften lika mycket. 
Om stoet ej blev med föl, slapp man betala fölavgift, men språngavgif-
ten gick förlorad, ty den fick man inte tillbaka. 

Det har enstaka gånger inträffat, att ston har blivit betäckta under 
betesgång på skogen. De gamla sade, att deras fäder sagt, att man förr 
i tiden, för att förhindra detta, sytt ihop stoets könsdelar, varvid man 
tog ett stygn och sedan knöt samman tråden till en ring. 

Man räknade allmänt med att stoet gick i 11 månader med fölet. 
Tidsangivelsen är litet svävande. Somliga håller 11 månader som 
absolut minimum. Men en gammal ramsa jag tecknat upp i Lövberget 
säger: »Märren skänkte 8 veckor (av året) åt kattan.» 

Att stoet var med föl, hade till att börja med ingen inverkan på 
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körningarna. Först när fålmärren (stoet) blev mycket fålstinn, tog man 
mindre lass men fortsatte att köra med henne hela tiden. Dock såg 
man alltid till att den fålstinna märren hade så breda skaklar, att de 
inte klämde henne. En fålmärr fick inte gå på skogen med de andra 
hästarna och beta, utan hon fick gå för sig själv i en hage nära gården, 
så att man kunde se till henne allt emellanåt. När hon visade tecken 
till att vilja föla och började bli fålsjuk, ledde man in henne i stallet. 
Här skulle märren gå lös, och för att hon skulle ha större svängrum, 
hade man tagit bort balken mellan två spiltor. Man har berättat för 
mig om enstaka fall, då fålmärren fölat i hagen och allt gått bra. Även 
i stallet gick fölningen av sig självt, och det var endast vid tillknyt-
ningen av navelsträngen som husbonden ingrep. Kvinnor hade ingen-
ting att bestyra i stallet, och det är fullt riktigt, om man säger, att 
stallet var nästan förbjuden plats för dem. 

Mjölkning av märr förekom endast de gånger då man händelsevis 
behövde märrmjölken som bot mot sjukdomar, t. ex. kikhosta. 

Fåle av honkön hette märrfåle, av hankön hingstfåle, hästfåle. 
Fålen, som skulle dia modern, fick gå lös i stallet, tills den blev 
omkring 1 1/2  månad gammal. Sedan hyste man den i en i stallet 
hopspikad kätte, fålkätte. Vid 7-8 månaders ålder brukade man binda 
fålen. Ute tillsammans med märren fick fålen givetvis springa lös. När 
fålen blivit 2 1/2-3 år gammal, hade han »sprungit ur fålskorna», och 
man började då köra med honom. 

I regel blev hingstfålen kastrerad vid 1-2 års ålder. Det fanns 
personer, som gick omkring i byarna och utförde denna operation. I 
byn Jänsberget t. ex. berättar man om en skojare, som med sin familj 
drog omkring från by till by i denna syssla. Att kvinnor »skar ut» 
hästar var mycket ovanligt, men i byn Rifallet talade man om en 
skojarkäring, som vandrade omkring mellan byarna och gällde hästar. 
Hon var klädd i byxor och var den första kvinna man sett gå klädd på 
detta vis. 

Karlar från gården — om så behövdes även från granngården — 
snarade omkull hästen med rep. Med en vass täljkniv skar gällaren 
först upp pungen och tog sedan bort pungstenarna. Han klämde så 
ihop snittet och satte på två träklämmor för att hämma blodflödet. 

Ersättningen för arbetet varierade betydligt. Sålunda betalade Nya 
Prästhyttan, enligt kontorsbok från 1849, Sant Lars Larsson från Nås 
fem riksdaler för kastrering av en häst. Även om Larsson hade lång 
väg och ingen traktering förekom, så verkar betalningen mycket hög. 
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De gamla sade, att ersättningen på 1890-talet kunde bestå av 50 öre — 
1 kr samt mat, eventuellt även logi och givetvis brännvin. Det senare 
var mycket viktigt, och alla gårdar hade brännvin stående, sparat för 
gällaren (gällbrännvin). Ännu i dag kallar man brännvin, som stått 
länge, för gällbrännvin. 

Ans och vård 

Det var karlgöra att sköta hästar och stall. Man ansåg det vara 
okvinnligt och opassande, att kvinnor sysslade med sådant. Mannen 
kände sig förlägen och besvärad, om detta inträffade. 

Under sommarmånaderna — vanligen från maj till oktober — fick 
hästarna gå lösa på skogen och beta. De skötte sig då själva, och det 
enda man behövde göra, var att ungefär en gång i månaden leta rätt på 
hästen och se till hans skor, så att han inte gick barfota och slet ut 
hovarna. Om en eller flera skor var borta eller lösa, tog somliga 
hästen med sig hem och skodde om honom hemma. Andra hade skor, 
söm och verktyg med sig till skogen och rättade till eventuella fel på 
platsen. 

Ibland kunde det vara rätt besvärligt att återfinna hästarna. Det 
inträffade att man fick gå i flera dagar och leta, innan man fann dem. 
Hästarna var sällskapliga och slöt sig samman i större eller mindre 
grupper. En sådan grupp hästar kunde dra i väg långt bort från 
hemmet. Om hästägaren återfann sin häst i en sådan grupp, behövde 
han ofta bara locka på hästen, som strax kände igen sin husbondes 
röst och kom till honom. Ofta brukade hästen då gnägga litet lätt 
(gumra). En snäll husbonde hade vanligen något gott med sig, i regel 
en brödbit och i nyare tid socker, som han gav hästen. 

Hästar, som gick på skogen på bete, hade alltid en stor, väll (starkt 
ljudande) skälla (hästskälla) på sig. Den hängde i en länk (skäll-länk), 
rem (skällrem) eller kedja (skällked). Det var nödvändigt att ha skälla 
på hästen under betesgången, ty hur skulle man annars kunna leta rätt 
på honom. 

De gamla höll strängt på att hästen skulle föda sig själv under 
sommarmånaderna. Fodertillgången var knapp, och att ta hem hästen 
och köra t. ex. hö med honom under slåttern, ansåg de vara slöseri 
med fodret. De bar hellre fram höet till hässjan, ja t. o. m. från hässjan 
till foderhusen. De som tog hem (tog upp) hästen från betet, brukade i 
närheten av gården ha ett särskilt instängt område (hästhage), där 
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Stall med krubba. Sun-
nansjö gammelgård. Foto 
0. Danielsson 1969. 

hästen fick gå lös och beta i uppehållen mellan körningarna. Så snart 
körslorna var över, brukade man genast släppa hästen (släppa hästen 
lös på skogen). 

På sommaren under betesgången skulle hästen ha lång svans, så att 
han kunde fösa av sig bromsar, flugor och andra flygfän, som svär-
made omkring honom. Det var därför brukligt att klippa hästsvansen 
(hästrumpan) på hösten och då vanligen i oktober. Verktyget var en 
vanlig sax. Somliga klippte av svansen jäms med hasen, medan andra 
tog den 1-2 dm kortare. Taglet tog man väl reda på och använde till 
snartråd. 

Under vintermånaderna, eller vanligen från oktober till maj, måste 
man sköta och passa hästen. Detta arbete ålåg husbonden. Endast vid 
större gårdar, där man höll sig med dräng, kunde sysslorna överföras 
på denne. 

Stallet hade jordgolv och var vanligen försett med två spiltor med 
trägolv, vilka skildes åt genom en balk. Framom spiltorna och kant i 
kant med balkarna satt krubban. På väggen bakom spiltorna hängde 
selar, ryktdon, lykta m. m. 

Stod hästen på stallet hela dagen, vilket sällan inträffade annat än 
på sön- och helgdagar, skulle han ha mat och vatten tre gånger om 
dagen, i regel klockan 6-7 på morgonen, 12-1 på middagen och 8-9 på 
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kvällen. Blev det många helgdagar i följd, måste man sela på hästen 
och fara ut och motionera (möda på) honom. En hårt körd häst fick 
inte stå stilla på stallet mer än högst två dagar, ty annars var det risk 
för att han blev sjuk. Om en häst av en eller annan anledning, t. ex. 
brist på körning, stod på stallet en längre tid, blev han stallskåt 
(morsk, yr, vild). 

Om vardagarna, när man körde med hästen, måste husbonden upp 
och ut till stallet i ottan. Normalt gick han dit någon gång mellan 
klockan 2 och 4 på morgonen. Hästen skulle nämligen äta i ungefär en 
och en halv timme, innan han var klar för dagens mödor. Husbonden 
tände stallslyktan, tog stallsnyckeln och gick till stallet, där han låste 
upp stallsdörren, som nästan alltid var försedd med ett stabilt fäll-
bomslås. Han steg in i stallet, drog igen dörren och satte på haspen 
samt hängde upp lyktan på lyktkroken. Denna var ofta en kvist, som 
man huggit loss från ett träd på så vis, att man fått ett stycke av 
trädets stam med. I detta trästycke spikade man så fast hängaren på 
väggen. Lyktkroken kunde också vara en träpinne, inslagen i ett hål i 
väggen. Lyktan måste sitta högt, för att man skulle se någonting. 

Först skulle hästen ha hö. Fanns det hösmulor eller höboss kvar på 
bottnen av krubban, dvs, sådant hö (yräte) som hästen vrakat, tog 
husbonden bort detta, om det var så pass mycket, att han tyckte att 
det behövdes. Han lade det i en mindre kars (spånkont), ty korna som 
alltid fick nöja sig med det sämsta höet, skulle äta det hö hästen ratat. 

Det grova höet (lindhöet) och höet från intäkten (det instängda 
området närmast gården) var reserverat för hästens räkning. Detta hö 
(hästhöer) förvarades alltid på särskild plats, först och främst på 
stallsskullen. I regel stod stallsskullen i direkt förbindelse med stallet 
genom en stillslucka, stallslucka samt en skulltrappa, stallstrappa 
eller skullstege, stallsstege. Av gammalt hade man vanligen ingen 
stallsskulle utan i stället en lada, stallslada, som var sammanbyggd 
med den gavel på stallet där krubban var placerad. Ofta hade man en 
lucka på väggen mittför krubban, så att man, när man utfodrade 
hästen, kunde stå i stallsladan och lägga höet direkt i krubban. Det 
har långt tillbaka i tiden (på 1700-talet) funnits stall, som endast haft 
en avbalkning mellan stallet och stallsladan. Men dessa stall, som 
man kallade finnstall, gällde för att vara dåliga, ty om stallukten 
(stallsluften) kom i höet, ville hästen inte äta det. 

Den regeln gällde, att på hösten i november och december, medan 
männen sysslade med kolningsarbeten och inte hade tid med några 
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körningar, skulle hästarna ha av det sämre fodret, vanligen hö från 
slåttern runt stuga, uthus och gård, dvs. intäkten. Men från januari till 
april, då körningarna var i full gång, skulle hästarna ha kraftigare hö, 
dvs. lindhö. 

Husbonden lade ned höet i krubban, som av gammalt var gjord av 
en urholkad trädstam, tagen från ett väldigt träd. Många hade stills-
luckan mitt över krubban och behövde då bara släppa höet från 
skullen rätt ned. När man tog höet från andra foderhus, bar man det 
till stallet i en hökars (mycket stor kont som saknade lock och var 
gjord av spån). 

Medan hästen nu åt sitt morgonmål, skottade eller mockade hus-
bonden undan gödseln med dyngskovel eller i senare tid dynggrep. 
Det var viktigt, att husbonden gjorde ren hästhovarna från den dynga, 
som brukade fastna inuti hoven, ty hästen fick annars gå på den under 
dagen, och var det kallt, tjälade den till en but (klimp). Dessutom ville 
man ta vara på gödseln, ty den var värdefull, och det har till och med i 
enstaka fall förekommit, att körkarlen haft en särskild kärsa,1  tätare 
gjord än den vanliga och kallad dyngkärsa, i vilken han tagit hästens 
spillning med sig hem. Vanligen nyttjade man för rengöring av häst-
hovarna en fothacka, dynghacka (en kortskaftad hammare, vars pen 
var utsmidd till en längre pigg). Några tog fothackan med sig under 
körningsarbetet i avsikt att lätt kunna hacka undan de butar, som 
fastnade i hästhovarna. Det vanliga var dock, att man utförde detta 
arbete med yxnacken på köryxan (mindre yxa som körkarlar hade 
med sig). 

Endast om det var mild väderlek, kastade husbonden ut gödseln. I 
annat fall skottade han samman den till en stack intill dynggluggen. 
Gödseln värmde nämligen, och det blev varmare i stallet, om den fick 
ligga kvar inne. Stallgödseln (stallsdyngan) fick ej blandas samman 
med fähusgödseln (fähusdyngan), ty stallsdyngan var bättre gödsel, 
och man använde den till potatis, blommor osv. Efter gödselskott-
ningen sopades stallet grundligt med stallskvasten, en stadig kvast 
vars skaft man förlängt genom att sätta dit en käpp till handtag. 
Husbonden satte en heder i att ha välstädat och snyggt i stallet. Till 
strö under hästen nyttjades granris. 

Så var det dags att rykta hästen. Härtill använde man ryktdon, som 

En större kasse i gles nätform, gjord av vridna björkvidjor, som hästens beteshö 
förvarades i. Se vidare Blixt 1950, s. 216-221. 
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bestod av ryktborste, av somliga kallad hästborste och ryktskrapa 
eller hästskrapa (stallsskrapa). Av gammalt bestöd ryktskrapan av en 
gammal ullkarda och ryktborsten av en utsliten björkriskvast. Man 
skrapade först med ullkardan och borstade så med kvasten, som tog 
bort dammet. I byn Bringsjöberg säger man, att de gamla talat om 
ryktborstar gjorda av ett igelkottskinn fastspikat på en brädlapp. Jag 
har hört gamla berätta, att de i sin ungdom, innan man ännu fått någon 
ryktskrapa, nyttjat pyktträ, ett trästycke, cirka 8 tum långt, 3 tum 
brett och 1 tum tjockt i ryggen samt avtäljt mot ena långsidan, där det 
var vasst som en kniv. Med detta trä skrapade de hästen och borstade 
sedan efter med en utsliten björkriskvast. På 1880-talet började rykt-
don saluföras och sedan dess har man kunnat köpa sig sådana. 

När ryktningen var klar, gick husbonden in och åt samt gjorde sig 
färdig för avfärd. Han ställde fram och gjorde i ordning det kördon 
han skulle använda. Han proppade kärsan full med beteshö, och han 
såg till att han fick av det bästa höet (lindhöet), ty hästen behövde 
kraftigt foder, när man körde med honom. Dessutom såg det ju 
duktigt och välbärgat ut. 

Förutom hö hade somliga havre och tornister med sig. Tornistrarna 
tillverkades av skomakare, som gick från gård till gård. Havren var av 
sämsta sort. Mera vanligt var dock att man i stället för havre hade 
hästbröd eller kärsbröd med sig. Namnet kärsbröd kommer av att det 
var brukligt att förvara brödet ovanpå höet i kärsan. Somliga förvara-
de dock brödet längst bak i matsäcksväskan i ett fack eller rum, som 
man fått genom att sy dit en mellanbalk av skinn. Ibland var mellan-
balken och baksidan på väskan försedda med snörhål, så att man med 
hjälp av remmar kunde snöra ihop förvaringsrummet. Hästbrödet var 
bakat av det sämsta havremjölet, s. k. kärsmföl, ibland tillsatt med en 
liten del kornmjöl. Havremjölet skulle vara av den sämre havren, ty 
man bakade för eget bruk bröd av den bättre havren. Kakorna höll 
2-3 dm i diameter och var ungefär 1 1/2  cm tjocka. Hästen skulle ha en 
kaka varje dag, och han fick den på middagen. 

När hästen hade ätit upp höet, skulle han ha vatten. Vanligen tog 
man vattnet direkt från brunn eller källa i ett vattämbar, stallsämbar, 
som man bar in i stallet och bjöd hästen att dricka ur. Hästarna tyckte 
bäst om friskt vatten och mådde väl därav, men hade man kört hårt 
med hästen, så att han var våt och svettig, fick man inte ge honom 
iskallt vatten att dricka förrän han tagit igen sig och svalkat av sig. En 
del husbönder kunde, om hästen var svettig eller om det var mycket 
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kallt, ta kylslaget vatten från vall-tunnan i fähuset och ge hästen att 
dricka. I regel drack en häst 30-40 liter vatten per dag. 

Stod hästen på sådant sätt i spiltan, att man ej kom åt att rykta, 
vattna eller sela honom, måste man genom tillrop uppmana honom att 
flytta på sig. Skulle han flytta sig i sidled, sköt man på honom med 
handen och sade: humma dig! »maka på dig»! Ville man, att han 
skulle gå eller flytta sig bakåt, drog eller sköt man hästen bakåt och 
sade: ottra!, »pro back»!, »back»! 

Husbonden tog nu ned selen från stallväggen och selade på hästen. 
Selen hängde på hängare fastsatta i väggen, ofta käppar islagna i 
uppborrade hål i väggstockarna. Vid större gårdar brukade man intill 
stallet ha ett mindre rum (selkammare), där man förvarade seldon. 

Nu var hästen klar, och husbonden kunde leda ut och sätta för 
honom. Kärsan och köryxan fanns redan vid åkdonet. Om det var 
kallt, fick husbonden inte glömma hästtäcket, ty det skulle den svet-
tiga hästen ha på sig under längre raster, särskilt då middagsrasten. 
Hästtäckena var s. k. nöthårstäcken, hårgarnstäcken. Man fick 
nöthår, när man garvade hudar och skinn; möjligen bytte man till sig 
nöthår för hudar eller köpte nöthår av garvama. Nöthåret kardade 
man samman med litet ull och spann hårgarn, som man sedan vävde 
täcken av. 

På kvällen när husbonden kom hem, tog han från hästen, ledde in 
honom i stallet och selade av honom. Han satte så på hästen grimman 
och trädde grimskaftet genom ett hål (grimskafthålet) i övre änden på 
krubban, vid den sida som vette mot hästen, och knöt fast grimman 
med en grimskaftknut (se Blixt 1950, s. 142). Långt tillbaka i tiden 
fanns det grimmor, som var gjorda av vridna vidjor. En sådan grimma 
hette länkgrimma. Därefter ryktade husbonden hästen, lade på ho-
nom hästtäcket, som han spände fast med täckesgjorden, och gav 
honom hö att äta. Var hästen varm och svettig och var det kallt ute, 
fick han inget vatten, förrän han ätit och tagit igen sig en stund. 

Vanligen brukade man nattfodra hästen någon gång mellan klockan 
7 och 9 på kvällen. Den skulle då ha sörpa, som bestod av sönder-
hackad eller sönderskuren halm, mycket lätt begjuten med vatten och 
i mån av tillgång tillsatt med havre, eventuellt havremjöl. Av gammalt 
hackade man halmen med en riskniv eller rishack på en väldig stabbe, 
och man gick alltså likadant tillväga som då man hackade granris till 
strö. Man gjorde sig här och där i byarna hemgjorda s. k. skär-
maskiner (hackelsemaskiner). Av sådana fanns det flera olika typer. 
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Underredet till en skärmaskin var en bänk (skärbänken), som bestod 
av en stock försedd med fyra ben. Stocken var cirka 1,3 m lång, 5-6 
tum bred och 4 tum hög. Dess översida var urtäljd till en ränna, där 
halmen skulle ligga. För att bänken skulle stå stadigt, var dess ben 
försedda med slåar. Ovanför bänken vid dennas ena ände satt en lie 
med eggen riktad nedåt. Liens udd var utsmidd till en fal, som var 
försedd med trähandtag. Liens lår (det i rät vinkel nedåtgående skaft, 
med vars hjälp man fäste en lie vid orvet) var fastsatt i en träställning 
bakom bänken. Lien var fästad på sådant sätt, att man, om man höll i 
trähandtaget, kunde höja och sänka den. Dessutom var brädet, vid 
vilket lien var fastsatt, förskjutbart i vågrät riktning, vilket gjorde att 
man kunde dra lien fram och tillbaka (såga med lien, som man sade). 
Man fyllde skärbänkens ränna med halm och matade fram denna 
lagom långt. Därefter sköt man tillbaka lien, drog den sedan framåt 
och sköt den samtidigt nedåt. På det viset skar man av halmen eller 
sågade av den som det på grund av rörelsen hette. Med en vass lie 
gick det både fort och bra. Man matade halmen med vänster hand och 
skötte lien med höger. 

I slutet av 1890- och början av 1900-talet saluförde handlarna 
hackelsemaskiner. Beroende på om köpmaskinen hade en eller två 
knivar brukade man kalla dem entuggare och tvetuggare. 

Vid hackning av halm höll man till i rian, logen eller eventuellt 
foderladan. Den sönderhackade halmen (hackelsen), som bestod av 
cirka 1/2  och 1 tum långa bitar, bar man i en kars (spånkont) in i 
stallet. Andra bar ut sörplådan (se nedan) till rian eller eventuellt 
logen och fyllde den med den mängd hackelse de ansåg sig behöva. 
Man slog litet kallt vatten över hackelsen, så att den blev fuktig. Att 
det skulle vara litet vatten, framgår av att somliga doppade en kvast 
i vattenämbaret och stänkte på vatten. Så tillsatte man litet havre, 
möjligen litet havremjöl, som man hämtat från sädesboden, i regel en 
stolpbod, och rörde så med hjälp av en cirka 4 dm lång käpp (sörp-
käpp) ihop alltsamman. Nu var sörpan färdig - man hade sörpat som 
det hette - och det återstod bara att bära in sörplådan i spiltan, ställa 
den på golvet framför krubban och bjuda hästen att äta. 

Sörplådan var gjord av hopspikade bräder. Dess storlek varierade 
från gård till gård, men kanske kan man säga, att den vanligen var om-
kring 6 dm lång, 4 dm bred och 3 dm hög. Somliga hade sörplådor 
med raka eller lodräta sidor, men vanligen lutade sidorna utifrån och 
snett inåt från alla håll, så att lådans bottenyta blev cirka 1 dm mindre 
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än dess övre mått. Bäranordningarna eller handtagen uppvisar fyra 
varianter: 1) två käppar eller avtäljda slåar, lagda på tvären över lådan 
och ditspikade så nära lådans smalsidor som möjligt men dock inte 
närmare än att man med händerna kunde fatta om dem, 2) en käpp 
eller avtäljd slå, ditlagd rätt över lådans smalsida och fastspikad på 
mitten av lådan, så att lådan vägde jämnt, om man fattade käppen och 
lyfte lådan, 3) hål upptagna i övre kanten av lådans två smalsidor att 
sticka in fingrarna i och fatta tag, 4) klossar ditspikade på utsidan av 
smalsidornas övre kanter. 

Den havre eller det mjöl man nyttjade till sörpa åt hästen var alltid 
av sämsta sort. Det övriga gick åt till det egna hushållet, ty havrebröd 
var det vanliga vardagsbrödet. Till sön- och helgdagar fick man 
rågbröd. Fattiga torpare med små torp fick mycket litet säd eller mjöl 
över att ge åt hästen. Den regeln gällde, att det lilla man hade skulle 
hästen ha, när man körde som hårdast med honom. Det heter: »Nä 
hästen feck smak på havern, så värdera an int sörpan nå». Under 
nödår, då såväl foder som säd tröt, drog många en lättnadens suck, 
när snön började gå bort, så att de kunde komma åt ljungen, som de 
fraktade hem, hackade sönder och gav hästen som sörpa. 

Tandvård 

Om hästen inte var jämn i bettet, förslet han tänderna så, att det 
uppstod en tunn, vass kant längs utsidan, ibland längs insidan på dem. 
Denna kant måste bort, om hästen skulle kunna tugga maten ordent-
ligt. Man måste skala tänderna, som det hette. 

För att man skulle kunna utföra operationen, var det nödvändigt att 
hästen höll munnen öppen. Man tvingade honom därtill med hjälp av 
en häststege. Stegen var gjord av björk. Dess sidor bestod av två 
ungefär 25 cm långa, 2 1/2-3 cm breda och 3-4 cm höga träklossar. 
Mellan klossarna gick två stegpinnar, som höll omkring 2 cm i dia-
meter och var så långa, att avståndet mellan klossarna blev cirka 14 
cm. Stegpinnarna, som satt på ett avstånd av 5½ cm från varandra, 
var insatta i hål borrade i klossarna. Pinnarna var kilade i ändarna, så 
att de skulle sitta stadigt och inte åka ur. Vid användandet höll man 
häststegen vågrätt och stack in den i hästens mun. Den skulle in så 
långt, att den inre pinnen kom bakom tänderna. När man så reste 
stegen, måste hästen gapa och hålla munnen öppen, så länge stegen 
satt fastklämd mellan hans käkar. 
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Häststege. Skattlösberg. Foto 
0. Danielsson 1969. 

Operationsverktyget hette skaljärn. Det var ett 4-5 1/2  dm långt 
järn, vars bakre ände tjänstgjorde som tånge i ett trähandtag. I främre 
änden var järnet, på en sträcka av 2-3 cm från dess yttre kant räknat, 
utsmitt till ett u-format plattjärn, dvs, försett med i rät vinkel nedåt-
vikta sidokanter. Denna u-formade del av skaljärnet var 3-3 1/2  cm 
bred, och bredsidans (ej de nedvikta sidokanternas) främre eller yttre 
kant var vässad. Vid användandet höll man i skaljärnets handtag och 
satte den u-formade delen över hästens tänder samt sköt järnet fram 
och tillbaka, varvid man mejslade av kanter och gaddar på tänderna. 
Man fattade med handen tag om och drog hästens tunga åt sidan, så 
att den kom utanför munnen, där den hölls kvar, medan man utförde 
operationen. 

I nyare tid (efter 1900) har man nyttjat skaljärn, vilkas u-formade 
del höll ungefär 1 dm i längd. Dessa skaljärn var dessutom i bottnen 
av den u-formade delen försedda med grader, så att järnet verkade 
som en fil, då man drog det fram och åter över tänderna. 

Skoning 
Av gammalt nyttjade man hemsmidda hästskor. Det fanns i vissa byar 
skickliga smeder, som var kända som hästskosmeder, t. ex. Lars 
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Skaljärn. Skattlösbergs finngammelgård. 

Ersson från Rifallet (1821-1912). Hästskor, som tillverkades vid när-
belägna bruk, räknades till hemsmidda skor. Allmänt kända inom hela 
Grangärde socken var gravendalsskorna från Gravendal i Säfsnäs 
socken. 

Fabriksgjorda hästskor började man använda i början på 1880-talet. 
De hade rand, som sömhålen satt i, och man kallade dem randskor. 
Somliga nyttjade dock hemsmidda hästskor ännu på 1890-talet. De 
gamla hemsmidda hästskorna hade tre sömhål, medan de fabriks-
gjorda skorna allmänt hade fyra sömhål vid vardera sidan. De mest 
kända och mest nyttjade märkena var hoforsskor, grythytteskor och 
hävlaskor. 

Under sommaren, såväl under körning som under betesgång på 
skogen, var hästen skodd med s. k. sommarskor, dvs, med skor som 
saknade hakar på undersidan och i stället för dessa var försedda med 
mindre upphöjningar eller klackar. Några smidde själva sådana skor, 
men det vanliga var att man skodde hästen med utslitna vinterskor. 
När det kom snö på hösten, kunde hästen inte dra tunga lass med 
sådana skor, ty han fick inget fäste för fötterna utan föll på knä. Man 
brukade då broddsko hästen, dvs, slå i broddsöm, broddar, ofta två i 
framänden och en, eventuellt två i bakänden på hästskon. 

På senhösten i november vinterskodde, gravskodde man hästen. 
Det fanns till och med en bestämd dag härför, nämligen den 19 
november. »Elisabet kommer med hästskon», sade de gamla. En 
vintersko, gravsko var på undersidan försedd med en vass hake i 
framänden (framhake, tåhake, tågrav), en vass hake i bakänden vid 
den sida som vetter från hästen (isgrav, hovgrav, uthake, ishugg) och 
en rund förhöjning i bakänden vid den sida som vetter in mot hästen 

25 



Skarbuga. Hagens, Skattlös-
berg. G. Björklund. ULMA 
16992. 

(klack, inhake). Uthake och inhake hade det gemensamma namnet 
bakhakar. Klacken eller inhaken, som tjänstgjorde som ett stöd för 
hästskon så att den skulle stå vågrätt, var rund, för att hästen inte 
skulle göra sig illa, om han råkade trampa sig. Tåhaken och ishugget 
var vassa, så att hästen skulle få fäste med fötterna och inte halka. 
Blev de förslitna och därmed slöa, hette det att hästen var sligskodd, 
slygskodd, och man fick då vässa dem. 

För att hindra snön från att fastna i hästens hovar brukade man 
förse hästen med en plåtsko. Det var en plåt tillklippt så att den 
passade mot hästens hov. Sedan man tagit upp hål i plåten, som 
svarade mot hästskons sömhål, satte man dit den mellan hästhoven 
och hästskon. 

Vid körning på mossåkrar, sanka kärr osv, brukade man förse 
hästen med skarbugor. En sådan bestod av en omkring 2 tum tjock 
plankbit med ett cirka 1 tum djupt urtag för hästhoven. Plankbitens 
yttre kanter var avtäljda, så att de gick ut ungefär 1 tum utanför 
hästhoven. Plankbiten fästes över hoven med kedjor och remmar, och 
under dessa lades trasor som skydd för foten. De som inte nyttjade 
skarbugor lindade hästhovarna med trasor, vilket för övrigt var van-
ligt, då man tog upp vintervägar på ofrusen mark. 

Hästskosömmen bestod av söm med små huvuden (sommarsöm) 
och söm med höga, vassa huvuden (vintersöm, broddsöm). Sommar-
sömmen smidde man vanligen själv, medan man i regel lät någon 
skicklig bysmed smida vinter- eller broddsömmen. 
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De verktyg som brukades för skoningsarbetet var täljkniv, hovtång, 
hovkniv (skokniv), en liten träklubba (skoklubba) och en liten hamma-
re (skohammare). Hovrasp för putsning och avsnyggning av hoven 
fanns inte förr, men sedan den i början av 1900-talet började komma i 
bruk, har man nyttjat sådan. 

Var man två om att sko en häst, så höll den ene upp hästens fot, 
medan den andre skodde. Var man ensam, så brukade man grensla 
hästens ben och därefter lägga upp hoven på en huggkubbe. 

Skoningsarbetet bestod av följande tio arbetsmoment: 

Räta ut nåden. Med hovtång räta de på hovens översida nitade 
hästskosömmen. 
Knacka ner sömmen. Slå på de rätade sömmen, så att de går ned 
och man kan få tag med tången om deras huvuden. 
Draga ur sömmen. Lyfta upp hästens fot och med tången dra ur 
sömmen. 
Hugga av hoven, tälja av hoven. Arbetsverktygen var skokniv, 
skoklubba, skohammare och täljkniv. Med skokniven som stäm-
järn och skoklubban som slagverktyg högg man av hoven. Det 
förekom, att hästar ville stryka sig, dvs, slå ihop benen då de 
gick, med påföljd att de slet bort hår och skinn och fick sår på 
insidan av hasorna. Detta botade man genom att hugga och tälja 
av hoven så mycket som möjligt på insidan och flytta hästskon 
längre utåt. Man fick inte hugga av för mycket i framänden på 
hoven, ty hästens hov blev då som en klump. Kråkan' täljde man 
av med täljkniven. 
Verka foten. Se till att skon ligger åt och sitter stadigt mot hoven. 
Man täljde och jämnade till hovens undersida, så att den passade 
precis mot skon. Verktygen var kniv och i nyare tid rasp. 
Slå fast skon, spika fast skon. Med skohammaren slå i hästsko-
sömmen. Man slår först dit sömmen i ett sömhål vid vardera sidan 
av hästskon, och detta sker för att förhindra att skon skall för-
skjuta sig. Av gammalt slog man dit strålsömmen (de bakersta 
sömmen) först. Givetvis fick man vid islagningen av hästskosöm-
men akta sig, så att man inte skadade strålen, ty hästen blev då 
sömstucken och kom att halta. 
Klippa av sömmen. Med hovtången klippa av sömuddarna som 
sticker fram på översidan av hoven cirka 3 mm från hoven. 

I  Dvs. hovens hornstråle. 
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Bröms. Skattlösbergs finngammelgård. 

Nåda sömmen. Slå eller vika omkull sömuddarna. Arbetsredska-
pen var hovtång och hammare. 
Draga åt nåden, draga till nåden. Slå med skohammaren på 
sömhuvudet, medan man håller tången över sömmen, som är 
nitat på hovens översida. 
Snygga av foten, hugga av hoven, putsa foten. Med skokniven 
hacka av hoven utanför och runt skons yttre kant samt i nyare tid 
snygga till med raspen. 

Häst som var elak att sko, svårskodd brukade slå, när man skulle ta 
hans fot. Lyckades man få fatt på foten, försökte han rycka loss den 
eller också lade han sig på, dvs, han flyttade över kroppstyngden på 
den upplyftade foten. För att klara en sådan häst måste man vara 
kvick att ta foten och stark för att hålla den. 

Somliga försökte klara en sådan häst med bröms i form av en 
överläppsklämma. I sin enklaste form bestod överläppsklämman av 
en grov repstump, hopknuten till en ögla, som man trädde på hästens 
överläpp, varpå man satte en käpp genom öglan och tvinnade runt. 

Det vanliga var dock, att repstumpen var fästad vid ett 3-3 1/2  dm 
långt trästycke. I trästyckets grovände var två hål uppborrade. Av-
ståndet mellan hålen var ungefär 12 cm. Repstumpen var fästad vid 
trästycket på så sätt, att man trätt dess ena ände genom ena hålet och 
dess andra ände genom andra hålet och på trästyckets baksida slagit 
en knut i yttre spetsen på vardera repstumpsänden. Öglan på repet 
höll 1-1 1/2  dm i diameter. 

Det fanns även brömsar, som hade repstumpen fastknuten vid en 
rund käpp. Käppen var cirka 3 1/2  dm lång och 3 cm i diameter. I dess 
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grovände hade man täljt ur ett hak runt käppen och här var repstum-
pens ena ände fastknuten. Ungefär 1 1/2  dm högre upp på käppen 
hade man lagt repstumpens andra ände runt käppen och knutit fast 
den. 

Vid användandet av bröms trädde man in hästens överläpp i öglan 
och vred sedan trästycket eller käppen runt. Hästen, som var känslig i 
sitt nosparti, oroades av trycket på överläppen och glömde bort att 
sparka. 

Några nyttjade krammel, prångel, skostall. Det var en av syllar och 
timmer uppbyggd träställning, där man ledde in hästen liksom i en 
spilta. Sedan man satt dit tvärslåar, som gick såväl över hästryggen 
som bakom frambenen och framom bakbenen, var hästen instängd 
och helt förhindrad att sparka eller slå, medan man skodde honom. 

Den som var skicklig att sko hästar ansågs vara en duktig karl. En 
hästkarl satte alltid en heder i att ha en välskodd häst. Man skulle väl 
vårda och pyssla om hästens fötter. Om hästhoven var för lös strök 
man tjära på den, och den blev då hårdare på ytan. »En häst skall 
skötas fint om alla fötter fastän dom är många», sade en gammal 
hästkarl. 
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KOR 

Namn och kännetecken 
Nog har de gamla, särskilt i Finnmarken, talat om fjällkor, men då det 
funnits såväl hornkor som klackkor (kullkor, hornlösa kor) och kor i 
varierande färger såsom vita, svarta, röda och rosiga, kan jag inte 
yttra mig om deras ras. 

Man kallade korna allmänt för kriter (kreatur). Ibland benämnde 
man dem kräk, kokräk, krituskräk, kritusliv. Om kor från flera gårdar 
kom tillsammans, så att de blev många, talade man om kritusskocken, 
kritussvärmen, koresen. 

Som smeksam benämning använde man uttrycken kossa, kossila. 
Men blev man ond på korna, då fick de heta kogroda, kograva, 
koskam osv., och om det var många kor koskallar. Hängbukig ko 
kallade man bukvaska. En gallko, som gick omkring och bölade som 
en tjur, hette bölko, råmko och var bölsjuk, råmsjuk samt hade 
bölsjuken, råmsjuken. Gallko, som rissade, ressade (red) på andra 
kor, hette rissko, ressko. Ko, vars mjölk det blev mycket smör efter, 
gällde för att vara en duktig smörko. 

En mager, dålig ko kallade man koskrabba, korata, och man bru-
kade säga, att kon hade getrygg. Var hon så mager, att revbenen 
syntes, då hette det att kon var bandad, och en sådan ko fick namnet 
bandko. En ko, som var så undernärd att hon inte orkade resa sig 
själv, utan man fick ta i och hjälpa till, kallade man resko. Man har 
berättat för mig om kor, som varit så undernärda att man varit 
tvungen överstödja dem, när de skulle mjölkas. Härmed menade man, 
att man fick ställa pålar på sidorna om kon, så att hon kunde stödja sig 
mot dessa, ty i annat fall kunde hon inte stå upprätt. Uttrycket 
överstödja har att göra med gärdsgårdar och syftar på ett sätt att laga 
en gammal fallfärdig gärdsgård genom att slå ned en stör på vardera 
sidan och binda samman störarna ovanför gärdsgården för att få den 
att stå uppe. Skämtsamt sade man om en mycket mager ko att hon såg 
ut som en sågbock övertäckt med ett skynke. 
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Ofta var det färgen på kon, som avgjorde vilket namn hon skulle ha. 
Vanliga sådana namn var: Lilja (vit), Rölla (röd), Sota (svart), Krusa 
(krusig, mönstrad på sidorna), Rosamunda (rosig omkring munnen), 
Rökind (röd om kinderna), Vithudda (röd med vitt huvud), Stjärna, 
Kvällsstjärna (stjärna i pannan), Grannros, Skönros, Vackerros (vit 
med fullt av stänk på kroppen), Snölind (vit), Kruslind (krusig, mönst-
rad), Rosa (rosig), Svana (vit), Svartros (svarta rosor på sidorna), 
Glosa (mörka ringar kring ögonen). 

Även födelsedagen eller födelsetiden kunde avgöra namnet. Sända, 
Månda, Tisda eller Tisstranda, Onsda, Torsda, Freda och Löjda var 
rätt vanliga namn och betecknade den dag kon var född. På födelse-
tiden hänvisar: Prilla (född i april), Löva (född när lövet började 
spricka ut, men även namn på ko som hade fläckar lika lövblad på 
sidorna). 

Bland övriga namn på kor kan nämnas: Blomstra, Böna, Flyttros 
(har flyttat, dvs, blivit köpt), Fagerlind, Fröken, Hjärtros (har ett 
hjärta i pannan), Höckfärda, Kransa, Krona, Kulla, Kullta, Linda, 
Monika (lik sin mor), Nygås, Nyros (man har förut en ko med namnet 
Rosa varför denna har fått heta Nyros), Smålind, Sommarlind, Törna, 
Örta. 

Tjurarna brukade ha namn som Lasse, 011e, Rosander, Ture. 
Smeksamt kallade man tjuren tulen. 

En kalv benämnde man smeksamt navven. Påläggskalv, som fick 
äta hö och gräs, kallade man höpuke, gräspuke, gräskalv, och då den 
blev mager av denna diet blev namnet luspung, lalapung. 

Att man tog en ko till foders, tog emot en foderko, ett foderkriter, 
var rätt vanligt. Den som hade kor men nätt med fodret måste 
antingen köpa foder eller slakta (stilla ur knivslidan), eventuellt sälja 
kon. Saknade han pengar, kunde han inte köpa foder, och var det en 
bra mjölkko, ville han varken slakta eller sälja den. Han tillgrep då 
utvägen att låna bort kon. Låntagaren skulle fodra kon och fick som 
vederlag för detta behålla kons avkastning. 

En av de gamla mycket omtalad sort av foderkor eller lånkor var de 
s. k. dalkorna. Namnet dalkor anger att korna kom uppifrån Dalarna. 
Kor från Leksand och Siljansnäs hörde till de vanligaste, men även 
andra socknar var representerade, t. o. m. grannsocknar som Floda. 
Det var brukligt att hämta korna i slutet av maj eller, om våren kom 
sent, i början av juni. Korna fick gå på bete under sommaren och man 
lämnade tillbaka dem omkring mickelsmäss. Det föll på kvinnornas 
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lott att hämta och gå tillbaka med korna. Då vägen var lång, måste de 
övernatta (ligga natt, natta över) 2-3 gånger efter vägen. Ofta hade de 
under åren skaffat sig bestämda kvarter där de låg natt. När man 
hämtade korna på våren, var dessa magra och utmärglade, men till 
hösten hade de ätit upp sig och var då feta och knubbiga. Som 
ersättning för att man vaktade och skötte korna fick man mjölken. 

Hornen hos en hornko kan vara olika och ha skilda benämningar. 
Små korta horn hette hornknabbar, hornnubbar. Lösa, i huden sit-
tande horn hette skinnhorn. Korta, raka men grova horn kallade man 
korthorn, och en ko som hade sådana var korthornad. Horn vars 
spetsar pekade utåt hette sprithorn, och ko försedd med sådana var 
sprithornad. Kranshornad, krumhornad var kon, om hornen gick runt 
inåt, så att de bildade en rund ring (kranshorn, krumhorn). Om ett 
horn pekade uppåt och ett nedåt hette det att kon hade stångat till 
(stånglat stad) hornen, när hon var liten, och hornen hade sedan växt 
fast i denna ställning. Sådana sneda horn kallade man snedhorn, och 
man sade, att kon var snedhornad. Hade kon uddvassa horn, var 
vasshornad, brukade man såga av hornens spetsar så att kon inte 
skulle göra illa en annan ko som hon stångades (stånglades) med. 
Andra spikade i samma syfte dit en metallhylsa (hornknapp) i övre 
änden på de uddvassa hornens spetsar. 

Ko som hade för vana att bryta sönder och gå igenom gärdsgårdar 
sades vara gårdhård. 

Det var brukligt att benämna korna efter den tid på året då de skulle 
kalva. Man talade sålunda om en vårko, sommarko, höstko och 
vinterko. 

En ko som ville pappa (dia) sig själv hette pappko. För att 
förhindra sådant kortade man av bindslet, så att kon inte kom åt. 
Andra smorde in spenarna med tjära. Det mest drastiska medlet var 
att sätta på kon en spikgrimma (grimma försedd med vassa, utåt-
pekande spikar). En sådan brukade man även sätta på en kalv, som 
ville pappa sin moder. 

Den som köpte en ko ville ha en så bra och duktig ko som möjligt. 
För att kunna avgöra om kon var bra eller inte hade man en del säkra 
märken man gick efter. Det ansågs vara bäst att köpa en ko, som 
skulle kalva tredje kalven. Man kunde då bedöma kons värde som 
mjölkko. En ko, som mjölkar mycket första kalvningen, mjölkar i 
regel mindre andra kalvningen och tvärs om. Tandlossningen, som 
brukar inträffa omkring treårsåldern, var då överstånden, vilket var 
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en fördel, ty kon hade under den tiden svårt för att äta, med påföljd 
att mjölkmängden minskade. 

Var mjölkspegeln (spegeln, brickan, sträcker sig från juvrets bakre 
yta upp mellan låren) bred och gulaktig, då kunde man vara säker på 
att det var en duktig smörko (ko som det blir mycket smör efter). 
Gulaktigt skinn tyder på att det blir mycket smör av mjölken. Sitter 
skinnet löst på kon, då är det en bra ko. Mjukt och tunt skinn är ett 
gott märke. Under buken på kon fanns mjölkådrorna och på dem 
kunde man känna och se om det var en bra ko. Ju större mjölkådror, 
ju duktigare var hon att mjölka. Bildade mjölkådrorna djupa hål, som 
man kunde sticka in fingret i, så var detta ett mycket gott märke. Var 
kon bred över korset, hade hon kort hals, stod bogarna ut (lösbogad), 
och var hon djup fram i bröstet, då var det en duktig ko. Hade kon en 
så lång rumptånge, att den räckte nedanför knäna, då var det en 
duktig ko. Slutade rumptången ovanför knäna, då var det en dålig ko, 
som mjölkade litet och stod länge i sin. En ko som hade velan 
(hårvirveln) långt fram eller möjligen strax bakom bogarna var en bra 
ko, men hade kon velan långt bak på ryggen, då stod hon länge i sin. 
Om kon hade bred nos, var hon ej grannlaga, men hade hon smal nos, 
var hon noga på foder och dricka. 

Fähus, bindslen och skällor 

Fähus heter på grangärdemål fäjs. I vissa trakter av de nordöstliga 
delarna av socknen säger man föjs och t. ex. i byn Bringsjöberg fjös. 
Ordet ladugård gäller som finare och har av gammalt endast använts 
vid herrgårdar. Oxar härbärgerades i särskilda oxstall. Endast i några 
enstaka fall har det förekommit, att enskilda haft oxar. I sällsynta 
undantagsfall har det förekommit, att man kört med tjur eller möjligen 
ko. 

Man skiljer på vinterfähus och sommarfähus. I de förra hade man 
korna om vintern och i de senare om sommaren. Sommarfähuset var 
placerat i utkanten av intäkten och där vid den sida som vette mot 
skogen. Det var brukligt att ha sommarfähuset omedelbart utanför 
och intill den gärdesgård som inhägnade intäkten. I stort sett kan man 
säga, att det i skogsbygderna var rätt vanligt med sommarfähus, dock 
hade de allra minsta torpen inga sådana. 

De som bodde på slättbygden och ägde fäbodar hade inga sommar-
fähus och behövde heller inga, då de hade fäbodfähus. Likheten 
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mellan slättbygdens fäbodfähus och skogsbygdernas sommarfähus är 
påfallande. Båda saknade innertak och golv och båda hade korna 
bundna vid väggen med enkla bindslen. 

Här några korta upplysningar om vinterfähusets inredning hos en 
torpare, som det tog sig ut i slutet på 1800-talet. 

Ingången till fähuset var på ena gaveln, och den sidan av fähuset 
var vanligen sammanbyggd med ett foderhus fähuslada, still-lider. 
Mellan fähuset och fähusladan gick eller fanns fähussvalen. 

Ena sidan av fähuset var avbalkad med bås för kreaturen. Mot-
stående sida var försedd med kättar för kalv, får, killing och gris. 
Somliga hade krubbor, men de flesta hade korna bundna vid väggen 
och lade fodret på båsgolvet. Några hade trägolv men flertalet jord-
golv. Ofta var fönstret omkring 5 dm högt och 8 dm långt, men många 
hade mindre fönster. Då man inte nyttjade innanfönster, blev fönstren 
på vintern isbelagda, och det var därför mycket mörkt inne i fähuset 
även mitt på dagen. 

På vintern hade man ofta dubbla dörrar vid ingångsdörren och 
dynggluggen. För vädring av fähuset fanns hål genom väggen mitt för 
varje ko 1-1 1/2  m från golvet. Hålen höll vanligen cirka 3 tum i 
fyrkant men kunde även vara rektangulära och då omkring 4 tum 
långa och 2 1/2  tum höga. Man kallade hålet väderhål, väderglygg, 
noshål, nosglygg. Vid kall väderlek stoppade man igen hålen. 

Bakom korna fanns en ränna i golvet för spillning och urin från 
korna. Den hette dyngränna, men man kallade den av gammalt dyng-
rad, rad. 

Den del av kobindslet som satt runt halsen på kon, fanns i tre olika 
typer, nämligen 1) kolänk, halslänk, länk, 2) trä klave, 3)järnklave. De 
båda senare kallades också koklave eller klave. Kolänken eller hals-
länken, i dagligt tal kallad länken, var gjord av vridna kedjor vidje-
länk. Länk för kalv hette kalvlänk. 

Träklave avsedd för ko hette koklave, för kalv kalvklave. Det fanns 
två typer av träklavar. Den ena typen var gjord av en grankäpp, som 
man, om det skulle bli en koklave, kapade av till en längd av ungefär 9 
dm. Man täljde och putsade den, så att den blev jämn och slät. 
Ungefär 3/4 tum från dess smalände täljde man av den, så att det blev 
en ansvällning, knapp, i yttre änden. Innanför knappen täljde man av 
käppen, så att den passade mot ett spår ungefär 2 1/2  tum från 
käppens yttre grovände. Man värmde grankäppen i kokande vatten, 
böjde den därpå runt i en båge och häktade ihop den. 
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Halslänkar och trä klavar. 
Skattlösbergs finngammel-
gård. Foto 0. Danielsson 
1969. 

Den andra typen av träklave var gjord av ett trästycke med en däri 
fastsittande kvist, vilket var hugget ur stammen på en gran. Trä-
stycket borde vara 2-2 1/2  dm långt och 1-1 1/2  tum brett. I dess ena 
ände satt den 1/2-3/4  tum grova kvisten, som man kapade till en längd 
av 3-4 dm. Man täljde till dess yttre ände, så att den fick en ansväll-
ning (knapp), men innanför knappen gjorde man kvisten flat med 
smalsidan mot trästycket. Ungefär 2 tum från trästyckets fria ände tog 
man upp ett runt hål, så stort att kvistens knapp gick igenom. Från 
detta hål och i riktning mot trästyckets fria ände tog man upp ett 
1/4-1/2  tum brett och 1/2-1 tum långt hak. När man med ett fast grepp 
böjde kvisten runt i en båge in mot trästycket och stack in kvistens 
knapp i hålet samt släppte efter på greppet, trängde kvistens smala 
sida in i haket i trästycket och tack vare knappen fastnade kvisten 
där. Träklavar av denna typ var vanligast för kalvar, kvigor och 
framförallt getter. 

Järnklavar har funnits så långt tillbaka de gamlas minne sträcker 
sig, men ju längre tillbaka man kommer, desto vanligare blir kolänkar 
och träklavar. Järnklaven är så vanlig, att den knappast tarvar någon 
beskrivning. Den består av två sammankopplade delar: en nedre smal 
del, som går i en båge nedåt och är avsedd att underifrån omsluta 
kreaturets hals, och en övre mycket tunn men bred del, som går i en 
mindre båge uppåt. Denna övre del, som skall ligga ovanpå kreaturets 
hals, heter upphållet och är försedd med ett hål i vardera änden. Den 
undre smala delens övre ändar går in i dessa hål och är böjda utåt, vid 
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Länkgrimma. Vännebo. Foto 
0. Danielsson 1969. 

ena sidan runt till en liten ögla, så att det uppstår ett gångjärn, men vid 
andra sidan endast så mycket att det uppstår en hake. Då det undre 
smala järnet fjädrar sig, kan man klämma samman det och haka av 
upphållet, varigenom man öppnar klaven. Järnklavarna var hem-
smidda och fanns i olika storlekar. 

Den del av kobindslet, som gick från halslänken, kolänken, ko-
klaven till väggen, hette koband, kotåg, långband. Ungefär 1 1/2  fot 
över golvet var det fästat med en märla i väggen. Koband fanns i flera 
olika varianter. Det kunde vara gjort av i varandra gående hankar 
eller länkar (länktåg). Det kunde bestå av två korta ihopfästade, av 
vridna vidjor gjorda vidjerep (vidjetåg). Somliga hade en hank i 
märlan och sedan ett vidjetåg. Till järnklaven hörde långbandet, som 
liksom klaven var hemsmitt. Det var gjort av i varandra gående 3-4 
dm långa järnlänkar. Mellan långbandet och klaven satt en lekare, 
som var fastnitad på mitten av klavens nedre del. 

Skällorna var gjorda av järnbleck och hopbrasade (hoplödda med 
slaglod). Inuti skällan satt skällkläppen, som var gjord av järn. På 
skällans översida var ett långsmalt järnbleck fastnitat. Det var utfor-
mat som en hängare och kallades skällmyssla. Igenom denna stack 
man skäll-länken, skällremmen eller skällkeden, varmed skällan var 
fästad vid kons hals. Skäll-länken var gjord av vridna vidjor, vidjelän-
kar. Om skäll-länken bestod av en enkellänk, brukade man som 
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säkerhetsåtgärd förse kon med två länkar, för att hon inte skulle tappa 
skällan. En skälla kostade pengar, och man var därför rädd om den. 
Nyttjade man dubbellänk, behövde man bara en länk. Skällremmen 
var av läder, och man fäste samman den med spänne och stack den 
lösa änden genom en läderhäll. Ofta fäste man även den lilla spetsen 
utanför läderhällen, vanligen på så vis, att man trädde en läderrem 
genom upptagna hål i spets och rem och knöt till. Skällkedjan var 
ovanligare och förekom mest i nyare tid. 

För att kunna leda en ko, t. ex. leda hem en köpt ko, leda kon till 
tjuren osv., behövde man en grimma, kogrimma. Av gammalt var 
grimmorna gjorda av vridna vidjor. En sådan grimma hette länk-
grimma. Den bestod av en hank runt kons nos. Vid vardera sidan av 
hanken var en vriden vidja fästad, som gick runt i en ögla, så att den 
bildade liksom ett öra, vilket gick upp på kons kinder. Från var och en 
av de två öglorna eller öronen gick en vriden vidja upp på kons nacke, 
och dessa vidjor var i sina yttre fria ändar försedda med en likadan 
låsanordning som finns på alla länkar, så att man kunde låsa fast 
grimman vid kons huvud. 

Efter 1880-talet nyttjade man allmänt grimmor gjorda dels av rep 
eller tömmar (tömgrimma), dels av kedjor (kedgrimma). 

Pigg Petter Persson från Forstäppan (1852-1936) gjorde skällor och 
sålde. Han var allmänt känd som en mycket skicklig smed. Man 
säger, att han vällde hop en selårda medan hästen hade selen på sig. 
En som hette Varg och var från Säfsnäs socken har gjort skällor och 
sålt i Grangärde finnmark. 

En skälla av största sort med stor kläpp hette då nskälla. När det 
ramlade eller rakade i en sådan skälla, sägs man ha hört ljudet på ett 
avstånd av två fjärdingsväg. 

Välbärgade gårdar hade stora, duktiga koskällor, som lät så här: 

Sil i bunkar å tråg 
sil i kattkuppen åg. 

Små gårdar hade mindre skällor, och ljudet fick då detta läte: 

Sil i en liten svart kupp. 

Endast en av korna, i regel den bästa kon, bar skälla och bland 
kalvarna i regel bara den yngsta. Om man på grund av att skällkon 
skulle kalva hade henne stående inne i fähuset, tog man av henne 
skällan och satte den på en annan ko. Men för övrigt fick skällan sitta 
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på från tidigt på våren till sena hösten (vanligen från maj till oktober). 
När betesgången upphörde, tog man av kon skällan, stack en hötapp 
(skälltappen) i den och hängde med länk, rem eller någon gång kedja 
upp den på en fastspikad självväxt träkrok eller en käpp, ibland en 
spik, islagen i väggen inuti fähussvalen. Här fick den nu tysta skällan 
hänga till nästa vår, då den på nytt skulle säga »kling, klang» i 
grangärdeskogarna. 

Somliga hade pingla (kalvpingla) på kalven i stället för skälla. 

Förökning 

När kvigan blivit 9-12 månader gammal, lät man betäcka henne. Det 
syntes på kon, när hon ville ha tjur, ty hon visade sig, visade sig till 
tjur. Kon stod still, när de andra korna rissade, ressade på henne, hon 
röt och om man tog henne över ryggen med handen och sa »tju, tju» 
sköt hon svankrygg, varvid hon satte ut bakdelen: brättade sig, 
spanskade sig. Det kom då flytningar från könsdelarna. Kon var 
tjurtokig, oxtokig, kon ville ut. En sådan ko hette oxko. Om man inte 
hade tjur själv — det fanns rätt gott om tjurar förr, 2-3 tjurar i varje by 
var inte ovanligt — fick man gå stad med kon, gå ut med kon, gå stad 
och låna oxe (tjur), gå stad och få tjur (oxe). 

I regel gick husmodern åstad med kon. Hon ledde kon, medan ett 
av barnen fick följa med och fösa på. Det var gängse sed, att man tog 
med sig en hötapp (hödel), vanligen kallad tjurdel, tjurtapp, oxdel, 
oxtapp, som ersättning för lånet av tjuren. Med en sträng av hoptvin-
nat hö band man ihop hötappen, som skulle bestå av det bästa hö man 
hade. Förutom hötappen brukade man ta med sig en brödbulle (bulle 
bröd) åt tjuren, som då fick en brödbit, när han leddes ut, och en, då 
han leddes in. Den som ledde kon plägade bära brödbullen, medan 
den som motade på bar hötappen. På 1880- och 90-talen började man 
ta betalt för lånet av tjuren. Först tog man 25 öre, sedan 50 öre och i 
början av 1900-talet 1 krona. På sommaren, då tjurarna gick lösa på 
skogen, kunde man ibland få kon betäckt gratis. 

Var tjuren ung och alltså liten till växten, brukade man ställa kon i 
en grop eller en utförsbacke (medbacke). Den som rådde om eller 
kom dit med kon brukade hålla henne, medan tjurens ägare skötte 
tjuren och höll kons rumpa åt sidan. 

Omedelbart efter det kon fått tjur, vidtog man vissa åtgärder för att 
förvirra henne, så att hon ej kastade ut säden utan lät den stanna på 
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sin plats. Somliga kastade en skopa kallt vatten i bakändan på henne, 
på vintern kastades snö på samma sätt, andra kastade såstången över 
kons korsrygg, andra stack kon i ryggen med en nål, medan andra 
kastade ett förkläde över kons rygg och bet henne genom förklädet i 
ryggen. Allt detta gjorde man för att kon skulle ta sig stå vid lag, bli 
tidd (befruktad, dräktig). 

Om kon ej stod vid lag utan efter tre veckors tid på nytt visade sig 
till tjur, sades hon löpa om. Man måste då göra en ny resa till tjuren, 
men den här gången fick man låna tjuren gratis, så även tredje gången. 
Men kom man fjärde gången fick man betala. Stod kon vid lag, sades 
hon vara ikalv, vara med kalv, gå med kalv. 

När kon gått med kalven i 20 veckor, sade man, att hon var 
halvgången, och eftersom kalven fick liv då, hette det att hon var 
kvickkalvad. Närmare kalvningen sade man att kon var kalvstinn, 
kalvtung. Man räknade med att kon skulle kalva efter 41 veckor, men 
för en kviga och en sommarko räknades 39-40 veckor, medan en 
gammal ko kunde gå i 42 veckor. Det var brukligt att som stöd för 
minnet göra anteckningar i almanackan om de olika kreaturens be-
täckning, så att man kunde hålla reda på när tiden var ute. Kalvade 
kon före den beräknade tiden, sade man att hon inte gick ut tiden; 
kalvade hon i rätt tid, hette det att hon gick ut tiden, kalvade på tiden; 
gick hon längre än beräknat, sade man att hon gick över. Det var 
vanligt att förmana barnen att ej fösa eller jaga en kalvfärdig ko för 
hårt, ty hon kunde då kasta kalv. 

Då kalvningstiden närmade sig, släppte kon ned livmodersbanden 
(kon är nersjunken, har släppt ner senorna). Juvret blev större, och 
kon gör till, som man sade. Om ny eller nedan inträffade strax före 
kalvningen, sades kon ha känning av detta. Hon släppte ned senorna, 
men om någon dag var hon hård igen. Gick korna på bete, tog man 
hem den kalvfärdiga kon 2-3 dagar före beräknad kalvning. Efter 
kalvningen fick kon stå inne 3-8 dagar. Omedelbart före kalvningen 
svällde kons yttre könsdelar (rumpjuvret), och livmodersbanden 
slappnade fullständigt (kon var /ös). Kon blev kalvsjuk och började så 
kalva. Det förekom att man stack in händerna i livmodern (kalvhuset) 
och kände efter om kalven låg rätt. Låg den fel, t. ex. med huvudet 
bakåtvridet, rättade man till detta. 

Kalvningen begynte med att vattkalven, vattblåsan kom. Den var 
blåaktig och skulle gå före och röja gången, så att det skulle gå lättare. 
Därpå kom fotblåsan som var ljusaktig. Så kom kalven. Så snart 
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fötterna och huvudet kommit fram, fattade man tag i fötterna och 
drog, då värkarna kom; draga fram kalven, som det hette. Värkarna 
kallades krystvärkar, kostvärkar, kostilingar, och när kon fick dem, 
hette det att hon krystade sig, kostade sig. Det hände att man band ett 
rep om kalvens fötter och att flera personer tog i och drog. Det har 
förekommit, att man spänt hästen för kalven. Om en beprövad man, 
som klarar sig i alla situationer, säger man: »Ann ha nog vari mä nä 
kalvarna (killingarna) ha seta fast.» 

Den nyfödda, våta och slemmiga kalven torkade man med halm 
eller hö och bar in den i kätten. Somliga lade upp kalven i båset, så att 
kon fick slicka av den kalvslemmet, ty hon skulle då bli fortare frisk, 
men det blev ett riktigt rytande från kon, då man sedan tog bort 
kalven. 

Att dra loss vinden, det eftra (efterbörden) från kon vågade man 
inte, utan man fick vänta, tills hon löst vinden och var ren. Somliga 
satte tynge (tyngd) på vinden, så att det drog litet. Det fanns kor som 
gick omkring med vinden, tills den ruttnade. Det luktade då as långa 
vägar. Medan kon löste vinden, fick man vakta henne, då man var 
rädd, att hon skulle försöka äta upp den och därvid få den i halsen. 

När kon kalvat, hade man fått kalvko (burenko, bärenko). En 
nyburen, nybären (nykalvad) ko skulle ha någonting kraftigt att för-
tära för att bli frisk efter kalvningen och få igång mjölken så fort som 
möjligt. Rätt vanligt var att man hackade sönder efterbörden och gav 
henne den. Några gav kon tre bitar av efterbörden, andra hela efter-
börden sönderhackad och med mjöl på. När djuren är i vilt tillstånd, 
äter de upp efterbörden. Därför skulle korna ha den att äta, ty de blev 
då starka och klarade sig lika bra som de vilda djuren, sade man. 

Den första mjölken ur juvret lät man droppa ned i en bytta, strödde 
mjöl på och gav den åt den nykalvade kon, som då snart blev frisk, 
duktig att mjölka, gav mycket smör efter mjölken och var skyddad för 
juvervärk. 

Nykalvad ko gav man 3, 5, 7 eller 9 sönderklämda tisbär (tibastbär) 
tillsammans med drickan. Tisbären sades verka blodlivande och var 
bra, om kon var dålig efter kalvningen. Det skulle vara udda antal bär. 

Hälsosamt sades det vara att ge kalvkon nässellag (torkade nässlor 
som man hällt hett vatten på). För att nässlorna skulle vara riktigt 
hälsosamma, skulle de slås på en lördag och sedan ligga på marken 
över söndagen. 

Somliga gav den nykalvade kon kokad råg en eller ett par gånger, så 
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att hon skulle få igång mjölken. Andra doppade en hel brödkaka i 
första råmjölken och gav den åt kon att äta upp. Att ta sot från 
skorstenen och blanda samman det med brädsel och ge denna dricka 
åt nykalvad ko, det höll man för bra. 

För att skära upp mjölkådrorna, rensa upp mjölkådrorna gav man 
en nykalvad ko engelskt glas (glas-stång, cirka 1 1/2  cm i diameter, 
vriden i spiral), som man stötte sönder till pulver och gav kon i deg. 
Andra gav kon sönderkrossad flottsinder (blank, porös masugns-
slagg). Andra åter gav henne i samma syfte valfiskfjäll, som de täljde 
sönder. Både engelskt glas och valfiskfjäll köpte man på apotek. 

Det var noga med att den nyfödda kalven fick av moderns mjölk, 
och det var särskilt viktigt med första målet. Kalven skulle nämligen 
rensa sig med moderns första mjölk. I annat fall fick kalven dråmsju-
ken, kalvdöden, och den ändade med att kalven dråmade (dog). 
Moderns första mjölk var kraftig, så det hette att kalven inte borde 
dricka mera därav än vad som gick i ett kalvöra. Enligt somliga skulle 
han först ha så mycket som ryms i ögat och sedan så mycket som 
ryms i örat. Fick man inte i kalven mjölken, måste man spara den och 
sedan värma upp den, tills kalven drack. Somliga gav kalven mjölk 
strax han föddes, andra väntade 5-6 timmar. Då man vande kalven att 
dricka mjölk, stack man in fingrarna i hans mun och lät honom dia 
(pappa) dem, varpå man förde ned handen åtföljd av kalvens nos i 
mjölken och smusslade undan fingrarna. 

Man fick inte mjölka ur juvret riktigt första gången utan skulle 
lämna litet kvar. Det ansågs inte vara bra att mjölka kon, innan hon 
löst vinden, ty då kunde man draga ned vinden i juvret, sade man. 

Efter åttonde till nionde målet ansågs mjölken vara ren, dvs, den 
räknades inte som råmjölk längre. Av de tre första målen kunde man 
göra kalvost (kalvdans). Andra kokade upp denna mjölk och ystade 
den till ost, s. k. kåtost. 

6-8 veckor efter kalvningen gick man på nytt till tjuren med kon. 
Det var ett fasligt passande att sköta kreaturen och fähuset. Kvin-

nan, i regel husmodern, var upptagen hela dagarna, ty det ansågs som 
kvinnfolksgöra att sköta nötboskapen. I en del gårdar kunde husmo-
dern dock — om mannens arbete gav honom tid därtill — få hjälp med 
skottning av gödsel och vattenbärning. Man höll förr strängt på 
arbetsfördelningen mellan män och kvinnor, och den man, som 
skämde bort fruntimren genom att hjälpa till i fähuset, kunde få 
öknamnet kogubbe. På större gårdar, där man hade pigor och dräng- 
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ar, blev förhållandet ett annat. Men det fanns inte så många storgår-
dar, ty Grangärde är ju en torparsocken. 

Husmodern går till fähuset 

De flesta gick till fähuset vid 7- eller 8-tiden på morgonen, men 
tiderna kunde variera från kl. 5 till kl. 9. Under den mörka årstiden 
var det rätt vanligt, att man på morgonen ej gick till fähuset, förrän 
det var ljust, så att man slapp använda lyse. Men gick man dit sent på 
morgonen, måste man gå dit sent på kvällen också, ty korna fick i 
annat fall för stint i juvret till nästa morgon. Det blev därför åtminsto-
ne på kvällen nödvändigt med lyse. Gamla regler säger, att efter 
matsmäss (lilla vårdagen = 24 februari) skall man ej använda lyse om 
morgnarna, och från och med vårfrudagskvällen (stora vårdagen = 25 
mars) skall man ej använda lyse om kvällarna. 

De som hade det gott ställt nyttjade fähuslykta. Den fanns i olika 
storlekar. Den vanligaste storleken höll cirka 27 cm i höjd och om-
kring 14 cm i fyrkant. Sidorna var av glas, så att skenet från talgljus-
stumpen inuti lyktan skulle kunna ge lyse. Sexkantiga sådana lyktor 
är också mycket vanliga. Däremot är ordet fähuslykta inte så vanligt. 
Man kallade lyktan allmänt för stallslykta. Att sköta om hästen tog 
inte längre tid, än att man hade råd med lykta. Men att mjölka och 
fodra flera stycken kor, det tog tid. De fattiga, dvs, de flesta, hade 
inte råd att bränna så mycket ljus. Fotogen kom i Grangärde socken i 
bruk på 1880-talet. Det hette då astrakanolja, ryssol ja. 
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Lyskäring. Pajsoberget. G. Björklund 
1944. ULMA 16992. 

Många gamla födda på 1870-talet har berättat, att när de var små 
hade man lysstickor som belysning i hemmen. Så hade man även i 
fähusen. Det ålåg barnen att se efter och passa lysstickorna och att 
byta ut dem mot nya, när de brunnit upp. Många gamla hade som barn 
varit med i fähuset och sett efter lyskäringen, som man kallade 
belysningsanordningen. En lyskäring, som jag äger, består av en käpp 
cirka 1 1/2  tum i diameter och 1 aln hög. Käppen är i nedre änden 
försedd med en fot bestående av två korslagda och i varandra intap-
pade ungefär 11 tum långa och 3 V2 tum breda bräden. I käppens övre 
ände är ett lysjärn fastsatt. Lysjärnet är ett plattjärn, som cirka 3 tum 
från sin yttre ände är vikt uppåt och inåt och sedan uppåt och utåt, så 
att det blir två veck. I vecket satt lysstickan, som var omkring 1 aln 
lång och 1 tum bred och späntad av fura. Det var brukligt att i fähuset 
ha lyskäringen stående intill en vattenså, så att den brinnande lys-
stickan befann sig över vattnet i sån, varigenom eldfaran minskades. 
Andra hade för samma ändamål en stor flat stenhäll placerad under 
lysstickan. Somliga hade ingen lyskäring utan stack in lysstickorna i 
skarven mellan väggstockarna. Många nyttjade i stället för lysstickor 
stickbloss, torrvedbloss, bloss. Blosset var instucket i ett hål i väggen 
och sträckte sig därifrån ut över stenhällen eller vattensån. 

När det var tid att gå till fähuset, sade man, att det var fähustid, 
fähusdags, mjölkdags. Husmodern tog fram fähuskläderna, som hon 
hade inne på vintern för att de skulle hålla sig varma. På sommaren 
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Dynggrep (hemsmidd). Skattlösbergs finngammelgård. 

fick de hänga i fähussvalen. Hon tog på sig fähuströjan (en gammal 
avlagd tröja) och satte på sig fähusförklädet, i regel av säckväv 
(säckförkläde). Mjölkkärlen, som bestod av mjölkbytta och mjölk-
stäva togs fram, brädselämbaret fylldes med brädsel från brädselsån, 
och så bar det av till fähuset. 

När husmodern kom till svaldörren — hade man port, hette den 
fägårdsporten — satte hon ned mjölkbyttan, drog träpinnen ur märlan, 
sköt undan klinkan och öppnade dörren. Man brukade av gammalt 
inte ha lås för fähuset; däremot hade man ofta lås för stallet. Husmo-
dern kom nu in i fähussvalen, där hon tog av till höger eller vänster 
fram till fähusdörren. Här satte hon på nytt ned byttan, tog haken ur 
märlan, öppnade dörren eller dörrarna, om man hade två, och gick in i 
fähuset, varpå hon stängde dörren väl samt satte på haken på insidan. 

Dyngan skottas ut 

Först satte husmodern i gång med att mocka eller skotta i fähuset, 
göra rent i rad(en). Hon skulle mocka eller skotta ut dyngan genom 
dyngglyggen. Men var det en kall dag, skottade hon inte ut gödseln, 
utan skottade samman den i en hög framför dynggluggen, där den fick 
ligga, tills det blev varmare i vädret. Som redskap använde hon: 1) 
dyngskovel, skovel av trä med smalt järnbeslag, 2) dynggrep, grep 
med smidda, flata och breda pinnar (fabriksgjorda grepar kom i bruk 
på 1880-talet), 3) fähuskvast, kvast att sopa efter med. Om dyng-
stacken blev så stor, att det blev svårt att få ut mera gödsel, måste 
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Riskniv, rishack, granriskniv. Telningberg. G. Björklund 1944. ULMA 16992. 

hon även ha en dyngharka, trä bankharka (se Blixt 1950, s. 139) för att 
harka omkring dyngstacken. 

Strö under korna 

Nu var det tid att strö under korna. Husmodern gick ut i fähussvalen 
och fyllde ett kimfat eller laggfat (ett fat tillverkat av kant i kant 
sittande bräder) med ströor. Detta bar hon in och skakade sedan för 
varje bås och ko ut den mängd strö hon ansåg lämplig. 

Ströorna bestod av sönderhackat granris. På hösten innan det kom 
snö, brukade man ta granriset. Att ta granris, då granarna var fulla 
med snö, var ett mycket otrevligt arbete. Man plägade då vänta med 
granristagningen, tills det blev blidväder, så att granarna blev rena 
från snö. För att komma åt granriset högg man omkull granarna och 
kvistade dem. På små granar högg man av kvistarna, så högt upp man 
räckte med yxan. Somliga använde riskniv (se beskrivning i Blixt 
1950, s. 120), då de tog granris. Den mängd ris man behövde var ju 
beroende av hur stort fähus, dvs, hur många kreatur och småkreatur 
man hade. Det var vanligt att man körde hem 6-7 hästlass, som lades i 
en hop eller kast (granrishop, rishop) utanför fähuset. De som inte 
hade någon häst fick bära hem riset. Med hjälp av en riskylla (se Blixt 
1950, s. 120) kunde man ta stora bördor. 

Man höll till i fähussvalen, när man hackade strö. Först bar man in 
ett fång ris från rishopen utanför fähuset. Med vänstra handen lade 
man upp och matade fram riset på granrisstabben eller risbänken, 
medan den högra handen skötte riskniven, rishacken, granriskniven. 

Granrisstabben var en vanlig huggkubbe, avsedd att hacka granris 
på. Risbänken var en ungefär 5 fot lång, 1 1/2  fot bred och med fyra 
ben försedd bänk. Den var gjord av en kluven furustock. På den 
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kluvna, flata översidan var den försedd med pinnar, vilka drivits ned i 
uppborrade hål, som gick snett inåt från stockens ytterkanter. Det var 
omkring 1 fot mellan varje pinne, lika vid båda sidorna. Mellan dessa 
pinnar lades granriset, då det skulle hackas, och pinnarna höll det 
kvar. 

Riskniven var omkring 1 1/2  fot lång, skaftet inräknat. Själva bladet 
var cirka 10 tum långt och 2 1/2  tum brett. I bladets främre övre ände 
var järnet utsmitt till en ten, som var böjd uppåt och bakåt och som 
var avsedd att hänga upp kniven i. Andra risknivar hade för samma 
ändamål ett hål genom bladet i knivens främre övre ände. Skaftet var 
6-7 tum långt och 1 1/2-2 tum i diameter, dock i regel något ovalt, ty 
det passade då bättre åt handen. 

Man hackade inte granris för var gång man strödde, utan man 
brukade hacka sönder ett större parti, så att det räckte en tid fram-
över. 

Någon gång förekom det att man bar hem husmossa och använde 
den till strö. Man kunde även strö med det foder som kreaturen 
vrakat (båsboss), men detta var långtifrån vanligt, ty tillgången på 
foder var knapp och tillät intet slöseri. Det korna vrakade skulle man 
spara till vårvintern, ty då när foderbrist rådde gick det åt. Först på 
1890-talet började man använda torvströ som strö. De gamla ville inte 
ha torvströ till strö, ty det skulle då bli dålig gödsel och ogräs i 
åkrarna. 

Korna ryktas 

Husmodern började ryktningen med att skrapa korna med koskrapan, 
fåhusskrapan (en gammal utsliten karda). Om kon var tallig om låren 
(var nedsmutsad med gödsel, spillning, som hade stelnat och satt som 
skorvar), avlägsnade hon med koskrapans hjälp alla kotallar. Sedan 
borstade hon korna med en grantvaga (tvaga gjord av granris) eller 
med fähuskvasten. I nyare tid har man använt sig av utslitna rot- eller 
skurborstar. 

Mjölkning 

Det fanns kor som förutom de vanliga fyra spenarna hade ytterligare 
två små spenar (ökspenar). Det har förekommit att en av ökspenarna 
varit så stor, att man, för att undvika värk i juvret, måste mjölka kon 
även på den spenen. Man säger allmänt mjölka, men fru Helga 
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Pettersson, Jan Ersgården, Hoberget, har meddelat, att hennes mor 
och mormor sade sespira. 

Det var brukligt att tvätta juvret och spenarna före mjölkningen. 
Man tog vatten i en träkoppa, i nyare tid i en bunke eller i en gammal 
kasserad skopa, och tvättade alla kor som skulle mjölkas. 

På morgonen brukade man mjölka den ko först som senast kalvat, 
medan man på kvällen mjölkade henne sist, så att hon inte skulle få så 
stint i juvret till morgonen. Husmodern satte fram brädselämbaret på 
golvet vid kons huvud, ty om kon fick någonting att förtära, stod hon 
stilla, och det gick bättre att mjölka. På kvällen gav man kon en giva, 
innan man började mjölka. Mjölkpallen, mjölkstolen placerade mjöl-
kerskan vid kons högra sida. Mjölkpallen var ofta en vanlig pall med 
fyra ben men kunde ibland ha tre ben och var då gjord av en kluven 
trädstam, vars kvistar tjänstgjorde som ben. 

Stod kon för nära båsbalken, så att mjölkerskan ej fick plats, 
uppmanade hon kon att flytta på sig genom tillrop som: »Stig åt dä!» 
»Mak på dä!>»>Humma dä!» Om kon ej genast lydde ordern, satte 
hon handen mot kons sida och sköt på, samtidigt som hon med högre 
röst förnyade uppmaningen, och kon lydde då alltid. 

Var kon sparkelak (ville sparkas), vidtog man vissa åtgärder, och 
mjölkerskan måste då ofta ha hjälp vid mjölkningen. Det vanligaste 
var att man band samman kons bakben med ett rep. Man kunde även 
lyfta upp kons ena framben, böja det uppåt och träda en hank över 
benets knä, så att kon ej fick ned benet igen. En pinne i kons knäveck 
höll fast hanken. Kon måste nu stå på tre ben, när man mjölkade 
henne, och mäktade då ej sparka, ty på två ben kunde hon inte stå. 
Andra band ett skynke om eller trädde en säck över kons huvud. 
Somliga knöt bakom frambenen ett rep runt kons kropp och drog till 
hårt. Det förekom även att man lade våta säckar över ryggen på kon. 
Andra stod i båset och höll i kons näsborrar eller rev kon bakom 
öronen, över nacken och halsen under mjölkningen. 

När kon fick första kalven, ville hon gärna sparka, och det gällde då 
att vänja henne av med det. »Dä va däsamma hu mycke koa mjölkär, 
nä ho själv sparkär ur ä», brukade man säga. Kon förmanades att stå 
stilla genom tillrop som: »Still!» »Stå still!» Tillropet kunde förstärkas 
av en smäll med handen. Det hette, att det var besvärligt att mjölka 
upp en kviga. 

Mellan mjölkerskans ben stod mjölkstävan (ett laggkärl rymmande 
1-2 kannor och med en kim förlängd till handtag). Då den blev full, 
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Mjölkstäva. Skattlösbergs 
finngammelgård. 

tömdes den i mjölkbyttan (ett laggkärl, ofta litet vidare i bottnen än 
upptill men ibland med raka sidor som ett ämbar, försett med grepe 
och ett lock som var fastsatt liksom på en smörbytta; vanligen rym-
mande 4-5 kannor). Vid herrgårdar och stora bergsmansgårdar nytt-
jade man mjölkså i stället för mjölkbytta. Mjölkerskan började med 
kons främre spenar, när hon mjölkade ur, drog ur kon. Den högra 
handen grep om den vänstra framspenen och vänstra handen om 
högra framspenen. Händerna klämde lätt men samtidigt fast om spe-
narna, så att handen och handens muskler utförde en sugande rörelse, 
varvid mjölkstrålen kom och av mjölkerskan styrdes ned i stävan. Att 
mjölka på detta sätt, dvs, att med hela handen fatta om spenen, 
kallades att nåvmjölka. Blev mjölkerskan trött i händerna, böt hon om 
och nypmjölkade en stund. Hon tog då spenen mellan tummen och 
pekfingret och drog fingrarna efter spenen nedåt. Greppet om spenen 
togs så nära juvret som möjligt, och då hon kommit till spenens nedre 
ände, måste hon ta nytt grepp i spenens övre ände. Det fanns perso-
ner, som endast kunde nypmjölka, men de ansågs vara dåliga mjöl-
kerskor. 

48 



En skicklig mjölkerska lät mjölkspiren (mjölkstrålen) komma i en 
jämn sammanhängande stråle. Det blev då mycket frogga (fradga) på 
mjölken, vilket var ett gott tecken. För den som inte kunde mjölka 
riktigt, kom mjölken stötvis, och det blev då ingen frogga. Om en 
sådan mjölkerska hette det, att hon skvättmjölkade, lortmjölkade. 

Då mjölkningen började, hade kon stint juver, men när mjölkningen 
var färdig, hade hon tomt juver, och man sade då, att kon var 
nymjölkad (nyss mjölkad). Det var viktigt, att mjölkerskan drog ur det 
sista ur juvret (snoppade efter, mjölkade ommal ), ty om kons juver 
inte blir riktigt urmjölkat, sinar kon. Därför hette det också, att den 
mesta grädden kom i sista mjölkskvätten eller att det sista som kom ur 
juvret var grädde, och det gällde ju att få så mycket som möjligt av 
den varan. 

Korna kunde vara mycket olika att mjölka. Somliga var så lättmjöl-
kade, lösmjölkade, att mjölken kom bara man rörde vid spenarna, 
medan andra var så hårdmjölkade, att mjölkerskan fick arbeta, så att 
hon var alldeles lam i armarna, innan hon fick ur dem mjölken. Om 
det var en ny och ovan mjölkerska och om kon var tjurtokig, hände 
det, att kon höll mjölken, inte släppte ner mjölken, drog upp mjölken, 
tog mjölken av dem. Det har hänt, att en ny mjölkerska inte fått en vit 
tår av kon. Men satte hon då på sig den gamla mjölkerskans fähus-
kläder, som kon var van vid, då släppte kon ned mjölken. 

En del kor mjölkade lika mycket varje dag och började inte sina (gå 
ner i mjölken) förrän alldeles mot kalvningen. Om en sådan ko hette 
det, att hon var jämn i mjölken. Andra kor mjölkade mycket en tid 
men sinade så av. Om en sådan ko sade man, att hon busmjölkade. En 
sinko (avsinko), som stod länge i sin, sades vara långståndig. Om hon 
mjölkade ända till kalvningen, sade man, att hon mjölkade hop, och 
en sådan ko kallades fattigmans ko, ty för den som var fattig och bara 
hade en ko, var det bra om kon mjölkade hela tiden, så att man 
ständigt hade mjölk och slapp köpa. Man tyckte det var lagom, att 
kon stod i sin ungefär en månad, ty hon behövde vila upp sig litet. 

Om kon inte sinade av själv, brukade mjölkerskan sina av henne. 
Mjölkerskan hoppade då över i mjölkningen först ett mål och sedan 
två. Avsiningen måste ske sakta och på sikt. Det dugde inte att 
tvärsluta, ty kon fick då värk i juvret. Fastän kon endast mjölkade en 

I  Jfr grangärdesmålets ord omma f. 'omgång'. Uttalet är s'mma, t. ex. ta e s`mma tå' 
'ta en omgång till'. 
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Mjölksil. Saxhyttan. Foto 
0. Danielsson 1969. 

kaffekopp mjölk, måste mjölkerskan dra ur skvätten ur juvret. Det 
var allmänt bruk att hoppa över kvällsmjölkningen, ty det hette, att 
mjölkade man kon på morgonen (morgonmjölka), då kalvade kon på 
dagen, men mjölkade man kon på kvällen (kvällsmjölka), då kalvade 
hon på natten. 

När avsiningen led mot slutet, blev mjölken tjock och besk och 
stark till smaken. Man avskilde sinmjölken, avsinkomjölken, avsin-
mjölken (den mjölk kon mjölkade, då hon stod i sin) från annan mjölk 
genom att ta den i ett särskilt kärl, men in i det sista tog man vara på 
sinmjölken och använde den bland annat till pannkaka. Avsinko-
grädde, avsingrädde (grädde från sinmjölk) är hårdkärnad. På allra 
sista slutet, då man endast fick små skvättar ur juvret, och mjölken 
var så tjock, att man talade om stoppar i spenarna, kon mjölkar 
trasor, då mjölkade man ur mjölken på båsgolvet. Dock var sinmjöl-
kens beskaffenhet så olika hos korna, att somliga kunde ha felfri 
mjölk ända mot slutet. 

En ko gällde för dålig, om hon mjölkade mindre än 3 stop (12 
kvarter)1  i målet. På vårvintern, när det var nätt med fodret, mjölkade 
kon minst, på sommaren under betesgången mest. »Nä dä dammär å 
enbuskän, då mjölkär koa mäst som ho jör undä årä», sade de gamla. 

Mjölken man fått bar man in i köket och silade genom mjölksilen 
upp i silkärl, bestående av träbunkar, trätråg och filbunkar. Mjölk-
bunkarna och mjölktrågen satte man upp på mjölkhyllan, placerad på 
väggen strax under taket. De välbärgade hade särskild mjölkbod, där 
de silade upp och förvarade mjölken. Innan husmodern silade upp 
mjölken, brukade hon tvätta sig om händerna. Hon skulle tvätta av sig 
mjölksörlet, som det hette. 

Fodring 
Från maj till oktober föder korna sig själva genom att gå på bete. Den 
övriga tiden av året måste man fodra kreaturen (fodra inne, stilla 

I  Dvs. 3,9 liter enligt Sam Owen Jansson, Måttordbok (1950). 
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Mjälktråg och mjölkbunke. 
Skattlösbergs finngammel-
gård. Foto 0. Danielsson 
1969. 

inne). Tre gånger om dagen stillades korna. Man talade om morgon-
mål, middagsmål och kvällsmål och sade, att man morgonfodrade 
eller morgonstillade, middagsfodrade eller middagsstillade och 
kvällsfodrade eller kvällsstillade korna. När det blev tid att stilla, sade 
man, att det var stilldags. Hade man bråttom vid stillningen, fick man 
»raska ihop litet åt kreaturen». 

Korna skulle ha det sämre höet, s. k. kohö. Från skullen, fäladan 
eller still-lidret, någon gång logen, hämtade man det. Eftersom höet 

Filbunke. Vännebo. Foto 
0. Danielsson 1969. 
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Hökrok. Skattlösbergs 
finn gammelgård. Foto 
0. Danielsson 1969. 

var ihoptrampat och hårt packat, fick man hacka och rycka loss det. 
Härtill använde man stillharka, en träbankharka, vars trä banke (mot-
svarar räfshuvudet på en vanlig räfsa) var ungefär 4 dm lång och 
försedd med fem eller sex, 5-6 tum långa, raka träpinnar. Var hö-
stacken mycket hård, använde man hökrok, ett kort, spjutliknande 
redskap, vars spets av järn var försedd med bakåtriktade hullingar. I 
senare tid har man brukat rycka loss höet med en högaffel. 

Höet från fähusskullen släpptes ned i fähuset genom en lucka i 
skullens golv (fähuslucka, stillslucka). Höet från fäladan tog man 
samman i en giva (del, hödel, kodel, våndla, hövåndla), som vanligen 
bars i förklädet in i fähuset. Från logen bar man givorna i en större 
kars, hökars (spå' nkont), som var så stor att den rymde flera stycken 
givor. Även från de närmaste ladorna brukade man bära hem höet i 
hökarsen. Det var rätt vanligt att blanda samman sämre och bättre 
foder, t. ex. ängshö, lindhö och halm, i samma giva. Somliga tog hö 
inuti och lindade halm utanpå till en giva, andra skakade samman 
halm och hö, medan andra bara lade samman halm och hö till en giva. 
Andra återigen gav korna enbart halm ett mål, i regel på morgonen, ty 
då hade de bästa aptiten. 

Givorna placerade man på båsgolvet vid kornas huvuden. En del 
gårdar hade krubbor (kreaturskrubba), men först på 1880-talet började 
man mera allmänt använda sig av häckar och krubbor. Många har 
dock in i sen tid inte nyttjat krubbor utan lagt givorna på båsgolvet. 
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Arbetet med att göra i ordning givorna och ge dem till korna hette att 
lägga i bås. 

Förutom hö skulle korna åtminstone i skogsbygderna även ha löv. 
Tilldelningen var beroende av hur stor höskörden blivit, ty goda år tog 
man mindre med löv åt korna än man gjorde under dåliga år. Man kan 
nog säga att 1-2 lövkärvar om dagen tillsammans med givorna var 
vanligt. Hacklöv, plocklöv och replöv fick korna tillsammans med 
givorna. 

Höet som hästen ratat (yräte, krubbvrak), fick korna äta upp. Det 
hö som korna ratade (vrak) rensade man från eventuella kvistar och 
ris och gav korna det i nästa mål. Oftast fick den ko som åt mest äta 
upp vraket. Andra sparade det ratade höet till våren, ty man brukade 
då ha ont om foder, varför korna måste hålla tillgodo med det de fick. 

Det var allmänt bruk att ge korna brädsel, brädsla. Med brädsel 
förstås hö, agnar, ungväll (gräs som växt upp sedan man slagit, dvs. 
tagit en skörd), blast (kål) av potatis (jordbär), här benämnd jordbärs-
kål, osv., som man hällde kokhett vatten på och, sedan det fått stå 
och dra ett tag, gav korna i portioner att dricka och äta. Att laga till 
brädsel kallades att brädsla, brädsla åt korna. Man sade, att man 
brädslade på agnar, höfrö osv., och man hade olika namn på de olika 
slagen av brädsel. Allt efter ingredienserna talade man sålunda om 
agnbrädsel, ungvällsbrädsel, jordbärskålsbrädsel eller blasterbrädsel, 
höfröbrädsel, lindhöbrädsel, halmbrädsel och lövbrädsel. Som 
mycket kraftig gällde drankbrädseln, gjord av rester från brygden. 

Brädselfodret kunde också få andra sammansättningar, t. ex. renlav 
och islandslav eller enris och granris sönderhackat på risbänk eller 
granrisstabbe. Enrisbrädsel gällde som kraftig. Granrisbrädsel, som 
hörde till det allra sämsta fodret, förekom endast under nödår. Även 
på torkad hästgödsel har man brädslat. 

Sedan man på morgonen skottat i fähuset, mjölkat och stillat korna 
samt burit in mjölken och silat upp den, tog man i vissa gårdar itu med 
att laga till brädseln. Vid 9-tiden brukade ovannämnda sysslor vara 
undangjorda. Man tog då fram den största gryta man hade — ofta en 
adertonkannorsgryta — satte den på elden och fyllde den med vatten. 
Medan man väntade på att vattnet skulle koka, gick man ned till 
fähussvalen för att göra brädselfodret, byttfodret färdigt. Det man 
skulle brädsla på, t. ex. hö (som prima brädselhö gällde fethö, gödhö, 
hö efter gräs som växt på mark som blivit gödd), stoppade man ned i 
brädselsån, brädseltinan. Man packade till det så hårt man kunde och 
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fyllde på mera, tills sån var full, varpå den bars in i köket. Vanligen 
bar man med såstång, varvid man måste vara två. Dock kunde man på 
vintern, då det var fint före, lyfta ut sån och dra den på kälke. Det var 
brukligt, att man höll till i köket, när man lagade till brädseln. Endast 
på större gårdar, där man hade bryggstuga (sters), slapp man vara i 
köket. 

När så brädselvattnet kokade, öste man det i sån med hjälp av en 
större skopa. Brädselhöet i sån sjönk då ihop betydligt. Två grytor 
med vatten brukade man koka, och som brädseln sedan skulle stå och 
dra ett tag, var det givet, att det blev mycket ångigt och osunt inne. 
Man saltade brädseln med salt eller ibland sill-lake. Av gammalt var 
det vanligt, att man saltade med urin genom att urinera i brädselsån. 
Hela familjen gjorde detta och det blev en stark lukt av urinsyra i 
rummet. 

Fram på förmiddagen (vid 10- eller 11-tiden) bar man så brädselsån 
till fähuset, där man först öste och sedan hällde av brädsellagen, 
brädseldrickan i ämbar, som man satte för korna och som de drack ur 
med begärlighet. För att inte brädselhöet skulle följa med, då man 
hällde ur sån, satte man en halm- eller hötapp för. Det brädselhö som 
låg kvar i sån fick korna till middagen. Vid 1-tiden gick man till 
fähuset för att stilla middag. Man delade upp brädselhöet i portioner 
åt varje ko. Dock var det allmänt bruk, att den ko som mjölkade mest 
skulle ha de största och kraftigaste matportionerna. Brädselhöet lade 
man på båsgolvet framför kon, men hade man brädslat på agnar, fick 
hon dem i ett ämbar (brädselämbar), i en bytta (brädselbytta) eller 
ibland i en låda (brädsellåda). 

Av gammalt tog nästan alla in brädselsån på kvällen, hällde på 
kokande vatten och lät den stå och dra till nästa dags förmiddag, då de 
bar ut den till fähuset och gav korna brädseln. Andra, särskilt de som 
inte hade så många kor, använde ingen brädselså utan nyttjade ämbar. 
De bar in flera stycken ämbar fullproppade med hö, som de ställde på 
köksgolvet och fyllde med kokhett vatten. 

Eftersom kornhalmen och råghalmen var stel och korna inte var 
förtjusta i den, brukade man hacka sönder den till s. k. hackelse, som 
man hällde saltvatten över och gav korna som brädsel. Några kallade 
detta (på grund av likheten) för sörpa och sade att de sörpade åt 
korna. 

I enstaka undantagsfall förekom det att man lagade till kallbrädsel. 
Man hade då en tunna i fähuset (brädseltunna), som man fyllde med 
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hö och hällde kallt vatten på. Tunnan med innehåll fick stå och dra 
från morgonen till middagen, då innehållet gavs åt korna som brädsel-
lag och brädselhö. De som gjorde kallbrädsel kallade brädsel med 
kokande vatten för varmbrädsel. Diskvattnet (skvalorna) tog man 
noga reda på. Vanligen delade man upp skvalorna på de kor som 
mjölkade mest. Man förvarade skvalorna i skvalämbar, skvalbytta. 

När våren var i antågande, började knappheten på foder göra sig 
gällande. I en almanack från 1882 som jag äger har en finnmarksbo 
gjort följande anteckningar. För sista veckan i mars står: »Slut på 
fodret». För april månad: »Allmän jämmer för foder. Nödår». För 
maj månad står: »Stor foderbrist. 1 krona 25 öre hö pundet» (höpund 
= lispund = 8,5 kilo). 

Man visste givetvis redan på hösten, att vinterfodret var knappt. 
Därför gav man korna litet mindre givor (nättstillade). Men trots att 
man kände till gamla märken som tjugondagstappen och ersmässtap-
pen (se nedan under Vallgång), så höll man inte in tillräckligt på 
fodret. Man ville ha mjölk, och korna gav mjölk efter fodertilldelning-
en. Det blev att leva på hoppet om en tidig vår. Ju närmare våren man 
kom, ju mindre blev givorna. Man drygade ut dem med tallris, gran-
lav, ljung och, så snart björkriset gått i knopp, med björkkvistar. 
Ljung och björkris skar man med lövskära (en halvmånformad lievass 
kniv med trähandtag), och det hette, att man skar i bås åt korna. 

Bristen på foder gjorde, att korna sinade mot våren, så att de 
knappast mjölkade någonting. En gammal man, vars mor varit piga på 
en gård, uppger att modern berättat för honom: »Dom hade 18 klav-
bundna nöt, men dom nyttjade inte stävan på arton veckor». En 
bidragande orsak till detta tillstånd var säkerligen, att många av korna 
var ställda så, att de skulle kalva på sommaren och därför stod i sin. 
Men vad de andra korna anbelangar, så måste nog bristen på foder ha 
varit avgörande. Kornas kroppsställning blev av bristen på foder 
bedrövlig. Det hette att korna hade ont av vårskarpen. De var så 
svaga att de inte kunde stå, och så magra att skinnet torkade fast, och 
man sade, att kon hade skravlan, koskravlan (en bristsjukdom). 

Kalven hade i regel egen kätte (kalvkätte). Men hade man trångt i 
fähuset, kunde kalven få samsas med fåren i fårkätten. Vid utfodring-
en fick man givetvis inte glömma kalven. Vanligen fick den råmjölk 
8-9 dagar, dvs, så länge kon lämnade sådan. Sedan blev det bland-
ningar med skummjölk och vatten. Nu fick kalven även små givor 
(kalvdel, kalvvåndla), och man valde då ut smalt och mjukt hö, s. k. 
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Ok. Saxhyttan. Foto 
0. Danielsson 1969. 

kalvhö. När kalven blev litet större, gav man den ur en bytta (kalv-
bytta) rester av mjölk samt skvalor (diskvatten), ibland utblandat med 
vatten (kalvdricka). När kalven blivit omkring 3 månader gammal, 
brukade de flesta binda den med kalvlänk, kalvklave. 

De som hade tjur utfodrade den lika som korna. Dock gav man den 
inte av brädsellagen, ty den var reserverad för mjölkkorna. 

Vattning 

På sommaren, då korna gick i skogen på bete, försåg de sig själva med 
vatten ur källor, vattenpölar, bäckar, åar, tjärnar och sjöar. Men på 
vintern, då de stod bundna i fähuset, måste man vattna dem. Detta 
skulle ske två gånger dagligen, men det var inte säkert att alla kor 
drack varje gång. I senare tid, då korna inte fick någon brädsel, måste 
man vattna dem även på förmiddagen, alltså tre gånger om dagen. När 
man beräknade att de ätit upp fodret, dvs. omkring 2 timmar efter det 
att de blivit utfodrade, var rätta tiden inne att vattna dem. Vattningen 
av korna var kvinnfolksgöra, men männen brukade, om de hade tid, 
hjälpa kvinnorna bära in vattnet i fähuset. 

Man tog vattnet från en brunn eller en källa och tog upp det med en 
hävanordning, kallad vindställning, ibland med ett vindspel, gams, 
eller med ett brunnämbar, en källstäva, källbytta, össko. Kolvpumpar 
för brunnar kom i bruk på 1890-talet. 

Var man ensam, bar man vattnet i ämbar (vattämbar) med hjälp av 
ok. Var man två, bar man vattnet i en så (vattså) med hjälp av 
såstång, av somliga kallad vattstång. En såstång som finns i min ägo 
håller omkring 2 m i längd och är omkring 3 tum bred och 1 tum tjock i 
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Såstång. Vännebo. Teckning av I.-L. Druvaskalns 
efter foto av 0. Danielsson 1969. 

de yttre ändarna på en sträcka av ungefär 12 tum. Mellan dessa 
årbladsliknande ändar mäter såstången 1 1/2-2 1/2  tum i bredd och 
1 1/4-1 3/4  tum i tjocklek. Den är bredast och tjockast på mitten. 
Såstången är gjord av gran. Exakt på mitten av den är en märla 
islagen. Märlan sitter i stångens längdriktning och går rätt igenom 
samt är nitad på stångens andra sida. I denna märla sitter en annan 
märla, som i sin tur är islagen på mitten av och i längdriktningen på ett 
tilltäljt björkstycke, ungefär 6 dm långt, 11/2  tum i fyrkant på mitten 
och 3/4  tum brett samt 1/4-1/2  tum tjockt i ändarna. Man stack in 
ändarna av detta trästycke (såstångsoket) i hålen på såns öron, örkim-
mar (de två mittemot varandra stående kimmarna i sån, som är 
omkring 1 dm högre än de övriga kimmarna och försedda med hål att 
gripa tag i, då man skall lyfta och bära den). När såstångsoket var på 
sin plats, lyfte de två bärarna var och en i sin ände upp såstången på 
axeln och bar sån till fähuset. 
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Det hände här och var i byarna, att de som hade brunnen eller 
källan högt belägen i förhållande till fähuset byggde en vattenledning 
av trä i form av en träränna (vattränna) från brunnen till fähuset. 
Rännan var gjord av urholkade stockar, som låg på bockar eller på 
uppbyggda stenar, varvid första stockens smalände var inpassad i 
grovänden på nästa stock osv. Storleken på vattenrännan varierade 
något, men ofta mätte den omkring 12 cm i fyrkant inuti. Rännan gick 
från brunnen eller källan genom ett hål i fähusväggen in i fähuset, där 
den slutade över ett vattkar eller en vatt-tunna. I den ände av rännan, 
som fanns vid brunnen eller källan, hade man satt fast en fyrkantig 
tratt (tut) av bräder. Den var omkring 4 dm hög och höll 4-4 1/2  dm i 
fyrkant i övre änden men smalnade av (trattade) nedåt, där den 
passade till den urhuggna rännan. Man slog vattnet från brunn-
ämbaret eller från källstävan i tuten. Det rann då i rännan in i fähuset 
och ned i karet eller tunnan. Om det var vatten där förut, kunde det 
vara svårt beräkna, hur mycket mer som fick plats i kärlet. Därför 
brukade en person stå inne i fähuset och vakta karet eller tunnan och 
springa ut och signalera stopp, när kärlet var fullt. Ofta lade man 
bräden över ränna och tut för att inte få dem fulla med snö. När det 
var kallt, ville det bli is i rännan, och man blev ibland tvungen att 
hugga bort isen, för att vattnet skulle kunna rinna fram. Hålet för 
vattrännan genom fähusväggen täppte man för kylans skull igen med 
en tapp (ränn-stuppen), gjord av hö, halm eller trasor som virats ihop. 
På våren tog man ned vattrännan och placerade den på en skuggig 
plats, t. ex. efter norra väggen på ett hus, så att den inte skulle spricka 
och bli läck i solvärmen. På hösten monterade man upp den igen. 
Under betesgången på sommaren behövde man inget vatten åt kreatu-
ren. 

Nederbördsfattiga år ställdes vattenförsörjningen på svåra prov. 
Brunnar och källor sinade och blev till slut torrlagda. Endast ett fåtal 
gårdar hade så säkra vattentillfiöden, att de räckte till under svåra 
torkår. Möjligen kunde man ha vatten till hushållet, men till kreaturen 
räckte det inte. Att vara vattlös var inte roligt. Man måste frakta 
vattnet långa vägar från källor i skogen, åar, tjärnar och sjöar. En del 
byar hade en säker källa, som alltid höll vatten, undantagen som en 
sorts allmänning. Till och med vägen till källan var undantagen. I byn 
Skattlösberg t. ex. är Sörkällan en sådan gammal vattenreserv. De 
som inte hade häst fick dra vattnet på en kälke, och det var besvärligt 
arbete, om man hade lång vattväg. Med häst och långsläde (se Blixt 
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Vattlår. Sunnansjö. Foto 
0. Danielsson 1969. 

1950, s. 205) kunde man ta mycket vatten i en fora, ty hästen drog ju 
så många kar, såar och buttar (öronlös så) som man fick plats med. 
Många körde vatten på stakdrög eller slip (se Blixt 1950, s. 156). Man 
hade då på denna lagt ett tak av bräder (stakdrögtak, sliptak), på 
vilket man ställde karen eller såarna. 

Många gårdar har vid vattenbrist kört vatten i vattlår. Denna var 
enkom gjord för detta ändamål. En vid Anders Larsgården i Sun-
nansjö uppmätt vattlår har ungefär följande mått: längd 133 cm, bredd 
94 cm, höjd 73 cm. Den är tillverkad av 1 1/2  tums plank, har i vardera 
hörnet en stolpe, 3 ½x4 tum grov med smalsidan vänd mot kortsidan 
på låren, och två ståndslåar (slåar som står rätt upp och ned) vid 
vardera långsidan, 3 1/2  tum breda och 1 tum tjocka, samt två stånd-
slåar vid vardera kortsidan, 3 tum breda och 1 tum tjocka. Plankorna 
är hopspontade och faststpikade i stolparna. Ståndslåarna är fastspi-
kade i plankorna med två spikar för varje planka. Som ytterligare 
förstärkning och stadga har kortsidorna två genomgående fyrkantjärn, 
som går från långsida till långsida. Järnen sitter 5 tum från den övre 
och 7½ tum från den undre kanten på låren och har i ena änden ett 
utsmitt fyrkantigt huvud. I andra änden är järnen nitade utanpå en 
fyrkantig bricka. 

Vattlåren var fastsatt på två medar, som mätte 22 dm i längd, 2 tum 
i tjocklek och 6 tum i höjd. De var försedda med krök i båda ändar. 
Mellan medarna, intappade i båda ändarnas krök, satt en omkring 4 
tum bred och 1 1/2  tum tjock dragslå. Avståndet mellan medarna 
(medgången) var 23 tum. På mitten av vardera dragslån satt draget 
eller kroken (se Blixt 1950, s. 157), där man hakade på ska kelvidjan 
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(se Blixt 1950, s. 200). Genom att medarna hade krök, dragslå och 
drag i båda ändarna, behövde man inte köra runt när man skulle 
vända utan bara lyfta av skakelvidjan, vända hästen och haka på i 
andra änden på medarna. Somliga hade vattlåren fastspikad på stak-
drögmedar eller slipmedar. 

Vår och höst och även under barvinter körde man, om brunnarna 
sinat, hem vatten med hjuldon och då i regel med ett flakdon, vars 
flak eller överrede man hade tagit bort. På underredet (hjul med 
hjulaxel och skalmar) lade man upp en vattentunna eller vattlår, som 
vilade mot träklossar fastsatta på skalmarna. Vattentunnan var på 
översidan försedd med ett hål, över vilket var anbragt en fyrkantig 
tratt eller tut, varigenom man slog i vattnet. I nedre bakre änden hade 
tunnan en tapp eller kran, där man tappade ur vattnet. 

Omkring 1905 kom de första vattenledningsrören i bruk. 
Inne i fähuset förvarade man vattnet i en vatt-tunna eller ett vatt-

kar. Såväl tunnan som karet rymde 2-3 fulla såar. Vattnet skulle stå 
inne i fähuset ett tag, så att det fick slå igen sig eller kyla av sig. Man 
öste upp vattnet ur karet eller tunnan med en vattstäva och fyllde 
vattämbaret, som man ställde på båsgolvet vid kons huvud, och bjöd 
henne att dricka med orden: »Hännä ha du. Dreck!» 

I några undantagsfall har det hänt, att man släppt ut korna (löst ut 
korna) och låtit dem dricka vatten ute. Detta kunde man göra, för att 
korna skulle motionera (morska av sig, kåta av sig). 

Ans av klövar och rumpor 

På våren hackade man allmänt av klövarna på korna. Det skulle ske, 
innan man släppte ut dem på bete. Hur mycket man tog bort, berodde 
på hur lång klöven var. Kanske kan man säga, att man hackade bort 
1-3 cm av yttre änden på klövens tår. Ibland måste man även hacka 
bort små stycken från sidorna på klöven. Det gällde att se opp, så att 
man inte tog bort så mycket av klöven, att man skadade kvicken, ty 
kon blev då i bästa fall ofärdig eller fick i sämsta fall blodförgiftning. 

Arbetet började med att man satte upp kons klöv på en plank- eller 
brädstump. Därpå satte man ett vasst stämjärn (huggjärn) eller en yxa 
på klöven och slog på huggjärnet eller yxan med en stor hammare 
eller liten slägga tills biten lossnade. Det hände att man motade ut 
korna i ett kärr, så att de skulle mjuka upp klövarna, ty det gick då 
lättare att hacka av dem. Kanterna jämnade man till med en vass 
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kniv. Det var viktigt, att man hackade av klövarna, ty kon blev i annat 
fall halt (klövhalt), och det hette då, att hon fått klövhalta, klövhälta. 

På hösten i oktober månad och vanligen i slutet av månaden klippte 
man kornas svansar. De flesta klippte korumporna i friveckan, »nä 
pigunä å korumpunä ha tjäna ut», som man sade. Om man klippte 
rumporna då, hann de växa ut igen till nästa sommar, då korna 
behövde långa rumpor för att mota bort de mängder av insekter, som i 
stora svärmar omgav dem. Med en vanlig sax klippte man bort 
ungefär 2 dm av rumpan. Den bortklippta rumpsnutten, som bestod 
av tagel (kotagel), tog man väl vara på. Man sålde eller bytte bort 
kotaglet till kringfarande försäljare av liar, spinnrockar, laggkärl, 
såskäppor osv. En del kotagel använde man dock för eget behov, till 
exempel till silstuppar (virkad silduk). 
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FÅR 

Namn och förökning 

De gamla talade om svensktackor, som hade lång, raggig ull, och 
tysktackor med kort, knollrig ull. Under åren 1898-1900 förde man hit 
till Grangärde en hel del s. k. islandsfår, som här kallades västeråsfår, 
emedan de kom från Hässle utanför Västerås. Det var stora vita får, 
som var gråmörka runt ögonen och i öronen och hade långa rumpor. 
Då de parade sig med andra får, försvann snart de renrasiga. 

Fåren hade inte något stort urval av namn. Tackorna brukade heta 
Adetippa, Kan, Mi piga, Selkifina, Svart, Svartlappen, Tarvticka. 
Smeksamt kallade man tackan för pirra, och lockropet löd »tacka, 
tacka — pina». Skällsordet var fårskallar. En mager tacka hette 
tackrata, fårrata. En årsgammal tacka (fjoltacka), som ej lammat, 
hette lisstacka. Tacka, som lammat en gång, kallade man tämla. 
Tacka, som hade sina lamm med sig, hette lammtacka och tacka, som 
aldrig lammat, galltacka. 

Gumsen eller baggen, även kallad gorre, bäse, brukade ha namn 
som Hagar, Napoleon, 011e, Pelle. Om man ville framhålla att gumsen 
ej var gälld, kallade man honom skräppgumse, skräppgorre, task-
bäse. En gälld gumse hette gällingsgumse, gällingsgorre, gällings-
bäse. Var gumsen gälld till hälften, dvs. om  en sten var borttagen, 
kallades han halvgälling. 

Antalet får växlade från gård till gård och från tid till tid. Hade man 
t. ex. 3-5 tackor och en gumse kvar efter höstslakten i oktober, vilket 
antal gäller som det mest vanliga, så fick man genom förökning till 
nästa höst 10-15 får. Det går inte att ange antalet närmare, ty om 
somliga endast hade 2-3 får, så fanns det också sådana som hade 
15-20 och i enstaka fall ännu flera. 

I regel fick fåren själva sköta om förökningen. Det var endast för att 
förhindra, att tackorna lammade under sommarens betesgång, som 
man ingrep genom att, vanligen från januari till maj, avskilja gumsen 
från tackorna och förvara honom för sig själv i en kätte (gumskätte). 
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Hade man ont om plats i fähuset, brukade man placera gumskätten i 
stallet. Andra återigen tog ut gumsen ur fårkätten och lät den stå 
bunden under den kritiska tiden. 

De som inte hade någon gumse fick antingen leda den gums galna, 
gumstokiga, gorrtokiga, bästokiga tackan till den gård, där man hade 
gumse, eller också låna gumse åt tackan, dvs. låna hem gumsen. Ett 
sådant lån kostade ingenting. Man såg gärna att tackan tog sig, blev 
tidd (blev befruktad) under tiden augusti till oktober, så att lammen 
hann växa till sig till sommarens betesgång. 

En tacka lammade 20 veckor efter det att hon tagit sig. Det syntes 
på tackan, att hon var med lamm, ty hon blev lammstinn, lammdiger, 
och så fyllde hon i juvret. När lammtiden var inne, gick lamningen 
nästan alltid av sig själv utan någon tillsyn. Det har dock enstaka 
gånger hänt, om lamningen drog onormalt långt ut på tiden, att man 
hjälpt den lammsjuka tackan genom att sakta och lätt dra i lamm-
ungen eller, om lammungen kanske fått ett av benen efter, genom att 
skjuta in den igen i lammhuset (livmodern), så att lamningen kunde 
börja på nytt. 

Somliga gav tackan strax efter lamningen lagom varm mjöldricka 
(ljummet vatten tillsatt med litet mjöl). Efter lamningen fick tackan 
alltid bättre hö, ofta fethö, gödhö (av slaskutkast gött gräs), så att hon 
skulle få mjölk i juvret åt lammet. Att ge henne potatisskal (jordbärs-
skal), vatten och litet mjöl var också vanligt. 

En tacka fick i regel 1-2 lamm men kunde ibland få 3-4. Åt så 
många lamm räckte inte tackans mjölk, varför man måste hjälpa 
henne genom att ge lammen nysilad mjölk från korna. Man slog 
mjölken i en flaska, kring vars öppning man lindade trasor till en 
napp, kallad läppja, läppa, som gjorde det möjligt för lammet att 
pappa (dia) i sig mjölken. Andra lärde lammet dricka mjölken. De 
stack in lillfingret i munnen på lammet, lät det pappa fingret och förde 
så sakta ned dess mun, men ej dess nos, i lagom uppvärmd mjölk som 
hällts upp i en skopa eller annat kärl. När lammet kände att det fick 
mjölk, blev det fart på pappningen (diandet), och man kunde så 
småningom ta ut fingret ur dess mun. 

Tackan är tvåspent. Fick hon något fel på ena spenen, så att den 
vart obrukbar, blev hon enspent. Mjölken från en sådan tacka räckte 
givetvis inte till åt lammen. Man måste ge dem komjölk. Ett lamm, 
som man födde upp med mjölk, hette drickslamm. Om tackan fick ett 
lamm och detta av någon anledning dog, brukade man mjölka henne 
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för att förhindra, att hon skulle få värk i juvret. Det sågs ha blivit 
riktigt god pannkaka av fårmjölken. 

Lamm av honkön hette tacklammunge och av hankön gumslamm-
unge, gorrlammunge, bäslammunge. Den senare kastrerade (snepte) 
man, ty den blev då fetare och fick bättre smak på köttet. I regel 
utförde man operationen, när gumsen var 6-7 veckor gammal. Det var 
alltid kvinnor, som utförde snepningen. Kvinna som gick omkring i 
gårdar och byar och gällde kallade man gällkäring, snepkäring. En 
kvinna i en finnmarksby fick av den anledningen namnet Gälla. 

Kvinna som utförde operationen brukade få hjälp med att hålla 
gumsen. I regel var det en kvinna från den gård där gumsen hörde 
hemma, som hjälpte till. Hon satte sig vanligen på mjölkpallen (mjölk-
stolen) och lade gumsen på rygg i knäna, så att han halvlåg och stödde 
huvudet mot framsidan av hennes axel, samt fattade hans högra fram-
och bakben med höger hand och hans vänstra fram- och bakben med 
vänster hand. Medan medhjälperskan hela tiden höll hårt och stadigt 
fast gumsen i detta läge, utförde den andra kvinnan gällningen. 

Gällningen gick till så, att kvinnan med vänstra handens nypa tog 
tag i, drog ut och spände skinnet på den sida av pungen som vette mot 
låret. Med en ullsax klippte hon upp ett hål eller en skåra på skinnet 
och klämde så ut testikelstenen (skräppstenen, taskstenen) genom 
hålet, varvid hon såg till att det talgliknande bindvävsparti som omger 
stenen inte följde med. Hon fattade därpå tag om stenen med höger 
hand och satte vänster hand mot gumsens kropp, där pungen är fästad 
(skräpproten, taskroten), och drog med höger hand bort sten och 
sädesledare (sena). Så klippte hon upp ett nytt hål vid pungens andra 
sida och drog där ut den stenen, på samma sätt som hon gjorde med 
den förra. Slutligen hällde hon rikligt med uppvärmt, flytande klövfett 
(klövflott), som hon förut gjort i ordning, i de två såren. Många 
smorde såren med kamferbrännvin, innan de hällde dit klövfettet. 

Andra kvinnor nyttjade i stället för ullsax en mycket vass kniv, ofta 
en rakkniv. Några klippte av senan (sädesledaren) i stället för att dra 
av och loss den, men de flesta ville inte göra detta, då det blev svåra 
blödningar. Av gammalt bet man av senan. 

Ans och vård 
Fåren hyste man i en fårkätte vid fähusets ena vägg. Några använde 
dock under sommarmånaderna ett särskilt fårfähus. Detta var nästan 
alltid beläget strax utanför intäkten. Ett fårfähus saknade golv och 
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innertak. Det mätte vanligen omkring 3 m i fyrkant invändigt, och 
man kan gott säga att därinne var lågt i taket, ty från jordgolvet till 
kroppåsen var avståndet omkring 2½ m. Fårfähuset var timrat, och 
det saknade inredning i form av krubbor och kättar. I de fall då 
fårfähuset utgjordes av en lägre tillbyggnad vid sidan av fähuset och 
fähusväggen tjänstgjorde som vägg även åt fårfähuset, hade detta 
snedtak. 

Fårkätten hade jordgolv, och detta var nedgrävt i marken, så att det 
befann sig omkring 3 dm lägre än fähusets golv. Jordgolvets ned-
grävda sidokanter var murade med sten. Framsidan på kätten (får-
grinden) bestod av två horisontalt liggande slåar, en överslå och en 
underslå. Mellan dessa gick vertikalt stående grindpinnar, gjorda av 
drygt 1 tum grova gransprötar från tanväxt eller trånväxt gran, s. k. 
tangran, trångran, dvs, gran som vuxit långsamt och vars årsringar 
sitter tätt. Avståndet mellan grindpinnarna, som var fästade i hål, 
uppborrade i över- och underslåarna, var ungefär 1 1/2  dm. Avståndet 
var avpassat så, att fåren nätt och jämnt skulle kunna sticka ut 
huvudena mellan grindpinnarna och äta ur fårkrubban eller får-
häcken. Avstånden mellan grindpinnarna blev i alla fall så stora, att 
de små lammen ledigt kunde ta sig ut ur kätten och fritt springa 
omkring i fähuset. 

Fårgrinden var försedd med en öppningsanordning, så att man 
kunde släppa ut fåren och fösa in dem igen i kätten. Av gammalt 
bestod denna anordning av en s. k. fårlucka, som fungerade så, att 
man lyfte upp två av grindpinnarna, varvid det blev en öppning i 
fårgrinden. För att möjliggöra detta var dessa två grindpinnar, som 
kallades luckpinnar, längre än de övriga och satt lösa i de hål som var 
uppborrade i överslån. I nedre änden var luckpinnarna nedslagna och 
fastsatta i hål, uppborrade i en kort trä klova (rund träklump som man 
kluvit mitt itu). Denna träklova hölls på plats genom att den var 
ursaxad (kload) i ändarna, så att grindpinnarna vid klovans ändsidor 
fick plats i de urtäljda haken. 

Fårlucka av ovan beskrivna typ var vanlig. En del mindre vanliga 
avvikelser fanns. Några hade sålunda en bredare fårlucka, så att de 
lyfte upp tre grindpinnar i stället för två. I enstaka fall har man till och 
med haft en pinne i luckan. Det förekom att man borrade upp hål i 
klovan och lät grindpinnarna vid klovans ändsidor gå in i dessa hål, 
varigenom klovan kom att glida upp och ned utefter pinnarna, då man 
öppnade och stängde fårluckan. 
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I stället för fårlucka hade somliga en grind (kättgrind). Den var 
gjord av gransprötar, sammanhållna av två slåar, en i nedre och en i 
övre änden. Bredden på grinden varierade från 4½ till 8 dm. Gång-
järnen bestod av vidjehankar och man stängde dörren med en länk. 
Det förekom att man för en av fårgrindpinnarna borrade upp större 
hål i fårgrindens över- och underslåar, så att man lätt och obehindrat 
kunde vrida pinnen runt. På denna pinne fäste man grinden, och man 
behövde då inga gångjärn, ty den lösa grindpinnen tjänstgjorde som 
sådant. Stängningsanordningen var enkel. Man borrade ett hål genom 
såväl fårgrindens som kättgrindens överslå, och man behövde sedan 
bara sätta en pinne genom hålen, för att kättgrinden skulle vara 
stängd. Senare gjorde man gångjärn av läder och stängde grinden med 
vanlig haspe. 

Fårkrubban, som var gjord av bräder och placerad på utsidan av 
fårgrinden, bestod av en yttre eller främre långsida och två gavlar. 
Som inre långsida tjänstgjorde grindpinnarna och som golv fähusgol-
vet. Krubban var lös, så att den vid behov kunde flyttas undan. Dock 
kunde man i underkanten på gavelbräderna ha ett hak urtaget, som 
svarade mot fårgrindens underslå. När man trädde in slån i dessa hak, 
hölls krubban någotsånär på plats. Somliga hade inga gavlar i krub-
ban, varför deras krubba bestod av ett enda på kant stående, brett 
bräde. För att brädet skulle stå upprätt på kant hade man spikat fast 
en käpp intill vardera änden av brädet. Smaländarna på käpparna fick 
gå ut 7-10 cm utanför brädets nedre kant. Genom att sticka ned 
käpparnas fria smaländar i hål, upptagna i fähusgolvet, fäste man 
brädet (krubb-brädet) vid golvet, och det stod nu i önskat läge. Ville 
man avlägsna krubban, lyfte man bara upp och ställde undan krubb-
brädet. Sedan kunde man fritt förfoga över hela fähusgolvet. Det har 
förekommit att man haft fårkrubban på insidan av fårgrinden, men 
detta ansågs mindre bra, ty fåren drog ned så mycket hö i käften. 

Fårhäcken kan liknas vid en större ficka utanpå fårgrinden. Den var 
gjord av gransprötar, vilka var fastsatta i fårgrindens underslå, var-
ifrån de gick snett utåt och uppåt, så att de bildade liksom en ficka. En 
slå, försedd med uppborrade hål för häckpinnarna, var påsatt i övre 
änden av pinnarna, och den gav fasthet och styrsel åt dessa. Slån var i 
sin tur med två korta slåar fästad vid fårgrindens överslå. Avståndet 
mellan häckpinnarna och grindpinnarna mittför häcken var 3-4 tum, 
dvs, öppningen tillät fåren att få in nosen men inte huvudet. Det var 
nödvändigt att grindpinnarna satt tätare mittför häcken, för att fåren 
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inte skulle kunna dra ned höet i kätten och trampa på det. I de flesta 
byarna i Grangärde har man aldrig nyttjat fårhäck. Somliga skaffade 
sig fårhäck i samband med ombyggnad av fähuset, och i vissa byar, 
t. ex. Bifallet, använde man på 1890-talet allmänt fårhäck. 

Under vintermånaderna, då det var nödvändigt att stilla inne, ut-
fodrade man fåren samtidigt med korna. Det blev alltså morgon, 
middag och kväll. Fåren skulle först ha hö, och det skulle vara kort, 
tunt hö, s. k. fårhö. Gav man dem långt, tjockt hö, drog de ned det i 
kätten och trampade ner det. Det var brukligt att blanda höet med 
stryklöv eller replöv (löv som man strukit eller repat av under somma-
ren och sparat till vinterfoder) eller också med plocklöv (rönnlöv som 
man plockat av). Husmodern tog lövet och höet i förklädet, bar in det 
i fähuset och tömde det i fårkrubban eller fårhäcken. Fåren fick äta av 
detta, medan man gjorde ifrån sig i fähuset, men innan man gick 
därifrån hämtade man 1-3 lövkärvar och lade i fårkrubban. Antalet 
kärvar var i första hand beroende av hur många får man hade. Men 
antalet kärvar berodde även på hur mycket hö man lyckats bärga. Ett 
dåligt höår fick fåren litet hö men mera löv i stället. Vanligen fick de 
mera löv mot våren, ty det brukade då vara nätt med höet. Fåren åt av 
allt löv och förtärde även de små späda riskvistarna. De grövre 
kvistarna lämnade de, och man fick ta bort dem nästa gång man gav 
fåren hö. Det var brukligt att lägga kvistarna i en hög utanför fähuset. 
De kom sedan till användning, då man skulle ha valborgsmässoeld. 

De som därtill hade råd gav fåren mjöldricka, men tillsatsen av mjöl 
var obetydlig, och det var alltid mjöl av sämsta sort. 

På vårvintern, då det nästan alltid rådde foderbrist, utfodrade man 
fåren med tallris, granris och granlav. Ofta drog man hem fodret på en 
skidkälke (se Blixt 1950, s. 30). Så snart snön gått bort, plockade man 
ängsull (tjältuppor), renlav (vitmossa) och björkriskvistar åt fåren när 
björkriset gått i knopp. Man bar hem fodret i en kars (spånkont). 

Vatten fick fåren i vattämbaret eller vattstävan. Dess plats var 
vanligen i ena änden av fårkrubban. De som nyttjade fårhäck ställde 
ämbaret i ett hörn av fårkätten. 

Lite salt skulle fåren också ha. Somliga tog lite salt i handen och lät 
fåren slicka i sig detta. Om fåren fick mjöldricka, släppte man i en 
nypa salt i det. Vanlig var seden att strö ut salt i krubban. Man kunde 
även ge fåren saltet tillsmmans med löv. Denna anrättning hette sleke. 
Det har förekommit att man kastat in en knäppnäve (en knuten näve, 
dvs, lite) salt i ett hörn av fårkätten, varifrån fåren fick slicka i sig 
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saltet. Saltsleke (saltstenar) kom på Bygden (den gamla svenskbebyg-
gelsen) i bruk på 1890-talet men i skogsbygderna 10-20 år senare. 

I regel skottade man ut gödseln ur fårkätten en gång om året och då 
alltid på våren. Endast om man befarade, att det skulle bli mycket 
gödsel i kätten, skottade man två gånger. Att göra rent i få' rkätten var 
ett drygt arbete, som ansågs vara karlgöra. Fåren hade trampat till 
gödseln, så att den var hård och satt samman i stora flak eller i skutor 
(stora stycken), som kunde mäta 1/2  m i fyrkant. Dessa dyngflak eller 
dyngskutor kallade man fårtallar. För att få bukt med dem tog man-
nen, som sysslade med arbetet, till utrivskroken (se Blixt 1950, 
s. 139 ff.). Med den hackade han sönder fårtallarna och kunde sedan 
med hjälp av dynggrep och dyngskovel kasta gödseln från kätten ut på 
fähusgolvet och sedan vidare till dynggluggen och ut på dyngstacken. 
När han kastade ut gödseln på dyngstacken, försökte han få den åt 
ena sidan av stacken, ty fårdyngan ville han ha på särskilt ställe, så 
att han kunde ta av den, när han skulle gödsla potatislandet (jordbärs-
landet). Som avslutning på arbetet strödde han den renskottade kätt-
bottnen full med hackat granris till strö åt fåren. Husmodern fick 
sedan då och då under sommaren fylla på mera strö. Under vintern 
behövdes sällan något strö, ty dels drog fåren ned hö från krubban 
eller häcken, som blev till strö, dels trampade de snart till gödseln, så 
att den blev hård. 

Det har förekommit, men var inte vanligt, att man på våren, innan 
man släppte ut fåren på bete, med en vanlig täljkniv täljt av deras 
klövar. På sommaren, när fåren gick på bete, bar ett av dem skälla 
eller pingla. I regel var det den äldsta tackan (skälltackan), som 
anförtroddes detta viktiga uppdrag. Skällan (fårskällan eller fårping-
lan) var liten, och den var fästad vid tackans hals med en skällrem, 
skäll-länk eller skällked. 

Under betesgången på sommaren kom fåren ibland i sällskap med 
får från andra gårdar, och det kunde då bli rätt besvärligt att avgöra, 
vem som var ägare till det eller det fåret. För att underlätta särskiljan-
det brukade man märka fåren. Detta tillgick så, att varje fårägare 
märkte alla får han ägde på ett och samma sätt. Somliga klippte ur hak 
antingen ur vänstra eller också ur högra örat. Andra klippte undan en 
ulltapp på ett bestämt ställe någonstans på fårets kropp. Det har även 
förekommit, att man märkt fåren genom att smeta tjära på deras nos. 
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Ullklippning 

Av gammalt klippte de flesta fårägarna sina får fyra gånger om året, 
nämligen till matsmäss (den 24 februari), till ersmäss (den 18 maj), till 
larsmäss (den 10 augusti) och till jul (vid lusse den 13 december). 
Andra klippte två gånger om året, vilket i nyare tid blev det vanliga. 
Man klippte då på våren till ersmäss och på hösten antingen mellan 
slutet av augusti och oktober eller också till jul. Det förekom även att 
man klippte fåren tre gånger om året. Det blev då till ersmäss, i 
oktober och till jul. De som klippte tre gånger om året sade, att man 
fick bästa ullen, om man klippte ungefär var sjuttonde vecka. Här 
ovan angivna tidsbestämningar (till matsmäss, till ersmäss osv.) avser 
den sista dagen för klippningen, men det var ingenting som hindrade, 
att man klippte 8 eller 14 dagar tidigare. 

Ullen hade namn efter den tid då man klippte fåren, och man talade 
sålunda om matsmässullen, ersmässullen (av gammalt kallad lådigs-
ullen, lådigsraggen), larsmässullen och julullen. Om dessa ullsorter 
gällde, att larsmässullen var bäst, därnäst kom julullen, så matsmäss-
ullen och slutligen ersmässullen, som var sämst. Det hette om ers-
mässullen, att den var talltig (det satt flak av dynga i den), och detta 
berodde på att fåren varit länge i kätten och talltat till sig (dyngat ned 
sig). De som klippte två gånger om året benämnde ullen vårull och 
höstull. Från lisstackan fick man den mjukaste och finaste ullen: 
lisstackullen. Fin ull kallade man allmänt tyskull, och det hette, att 
»ulla va tysk». Sämre ull benämnde man svenskull, spanskull. Myc- 

Ullsaxar. Saxhyttan. Foto 0. Danielsson 1969. 
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Ullskäppa. Skattlösberg. Foto 0. Danielsson 1969. 

ket dålig, raggig ull kallade man ragg, raggtapp, och den kom från en 
raggig tacka. 

Då ett får inte har likvärdig ull över hela kroppen, har man givit 
ullen namn efter de kroppsdelar vilkas ull gav bättre och sämre 
kvaliteter. Man talar sålunda allmänt om tyggull (den bästa ullen på 
ett får), bröstull (bra ull), lårull (dålig ull), och bukull (den sämsta 
ullen). Några nämner även benull såsom varande mycket dålig ull. 
Bukullen och i synnerhet benullen var så tovig och dålig, att man inte 
brukade sälja den utan tog den kvar för eget bruk. I nyare tid sände 
man den till spinneriet. 

Ullsaxarna, som man använde då man klippte fåren, köpte man av 
dalkarlar, som under vintermånaderna for omkring här som handels-
män med stora lass av varor, såsom slipstenar, spinnrockar, laggkärl 
osv. 

Man brukade hålla till i fähuset, när man klippte fåren. Fårklipper-
skan, som i regel var husmodern, ställde sig grensle över fåret. Hon 
började klippningen vid huvudet under halsen och över nacken samt 
fortsatte över ryggen och efter sidorna. När så erfordrades, böt hon 
plats och ställde sig vid huvudet på fåret. Var klipperskan mjuk i 
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ryggen och fåret snällt till (att) klippa, dvs, stod stilla, kunde hon 
stående klippa hela fåret. I annat fall satte hon sig på mjölkpallen, tog 
fåret ofta på sidvis i knäet, varvid hon höll fast dess undre ben mellan 
sina. Sist klippte hon buken, och här mellan frambenen var sämsta 
stället att klippa. Den regeln gällde att försöka klippa så, att ullen satt 
samman i en fåll. Detta gick bra, om man klippte fåren två gånger om 
året, men var inte lätt, om man klippte fyra gånger. De som ville ha 
ull-lycka lämnade en ulltapp (lycktappen) kvar i pannan på fåret. Den 
skulle sitta kvar, tills hela fåret var fårdigklippt. Då, men inte förr, 
klippte man bort den. Var klipperskan skicklig, fåret snällt och ullen 
fin, gick det att klippa ett får på 15 minuter. Hade man hjälp av någon 
med klippningen, skulle medhjälperskan som ersättning ha lite ull. 
Hon skulle ha en klipptapp, som det hette. 

Ullen förvarade man i en skäppa (ullskäppa). Den var vanligen 
gjord av spån (spånskäppa) men kunde även vara av näver (näver-
skäppa). Storleken på ullskäpporna varierade. Här avbildade skäppa 
är 7 dm lång, 5 dm bred och 28 cm hög. Somliga tog all ull i en skäppa. 
Andra frånskilde den sämsta ullen (bukullen) och tog den särskilt. 
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GETTER 

Namn och förökning 
Getterna hade många olika namn. De vanligaste var Blacksälla, Blad-
sälla, Bjällertuppa (försedd med två ungefär 3 tum långa skinntofsar, 
s. k. bjällror, belägna en på vardera sidan av halsen strax under getens 
huvud), Blå tila, Gnista, Grålla, Gulddinna, Kecken, Puttigeta, Res-
tuppa (har rest, dvs, blivit köpt), Saltuppa (vit med en blå sadel över 
ryggen), Salttuppa, Silverinna, Sippa, Smyla, Sockertuppa, Soltuppa, 
Törntuppa och Vittuppa. Minst 150 år gamla är nedanstående get-
namn: Dä angår dig int, Frest, Hur då, Ja men vill ja, Om du visste, 
Stel i vinga, Vill du veta. När de gamla talar om salu geta eller om att 
geten var salu, så menar de därmed att geten har en fläck av annan 
färg — lik en sadel — över ryggen. »Blommera, Spatsera, Huppidäja å 
Adocka, mina getter», sade Trindmoss Kan. En ett år gammal get, 
som ännu ej varit i lag med bocken, hette killget. Var man arg på 
getterna, fick de heta getskallar. 

Bockarna benämnde man Aron, Baron, Bjällersven (om betydelsen 
se Bjällertuppa ovan), Frågan, Hurtis. Bock som var 1-2 år gammal 
och könsmogen hette risbitbock, resbitbock. En kastrerad bock hette 
gällbock. 

Getterna står ofta på knä och sliter härigenom bort håren från 
frambenens knän, så att där uppstår en cirka 3 cm rund, blanksliten 
fläck, kallad skams öga. 

Antalet getter per hushåll varierade från gård till gård och från trakt 
till trakt. Nere på slättbygden (trakten mellan sjöarna Väsman, Boten, 
Bysjön, Björken och Saxen) var det endast enstaka gårdar som hade 
getter. I skogsbygderna var getterna vanliga. De flesta gårdarna där 
hade getter, vanligen 2-4 getter och en bock. Att »geten är fattig mans 
ko» är sant, ty de allra fattigaste torparna hade som enda boskap 1-3 
getter. 
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Sedan vallgången upphört mellan 1870 och 1900, började man efter 
hand göra sig av med getterna, eftersom de var så odygdiga. De hade 
stor begärlighet på kålland och ungväll, nyväll (gräs som växer upp 
sedan man slagit), och det var så gott som omöjligt att stänga dem ute. 
De satte klövarna på översta stången i gärdesgården och hoppade så 
med lätthet över. 

En bidragande orsak till att man gjorde sig av med getterna var 
säkerligen bruksägarnas klagomål över att getterna skadade brukets 
ungskogar. Det var särskilt tallbuskar getterna var begivna på. En av 
getter avgnagd sådan buske blev sedan förkrympt och vanskapt, och 
man kallade den getristall. Följande har berättats mig. Vid mitten av 
1870-talet började Ludvika bruk stänga gärdsgård efter rågången mot 
skattlösbergarnas mark för att, som det hette, hindra skattlösbergar-
nas getter från att åstadkomma skadegörelse på brukets skog. Bön-
derna, som hade gamla papper på sin rätt till mul- och klövbete, ansåg 
sig förfördelade i sina rättigheter. Några bland dem som ville gå till 
ytterlighet hotade med att släppa loss röda geten (elden). Det brann 
också på flera ställen. Bland annat brann 30 stavrum (omkring 90 
kubikmeter) tjärved, som bruket låtit hugga till den omkring 1870 
uppförda tjärugnen vid Smedjorna, och vidare brann skogen mellan 
Isakes heden och Åtorpet. Sådant hände inte bara vid Skattlösberg. 
Även i södra Finnmarken visste de gamla att berätta om getbränder, 
som man kallade dem. 

När en bock eller get gick till anfall, reste den sig på bakbenen och 
sänkte sedan ned framkroppen och avpassade slaget så, att den 
träffade med hornen. Om en bock slog till en dörr, så att den kom i 
rörelse, kunde bocken hålla på i timtal och stånga dörren, tills den var 
i spillror. I brunsttiden på hösten var det nästan farligt att komma i 
närheten av bockarna. De var så känsliga, att om man pekade med ett 
finger mot dem, så frambringade de ett besynnerligt ljud, som tycktes 
komma från buken. Det hette då att bocken svor. När de blev riktigt 
ilskna, stampade de med frambenen i marken och porsade (frustade 
med nosen). 

Bockar och getter var begivna på snus och tobak och förtärde med 
begärlighet stora tuggbussar. 

Ofta skötte getterna själva om förökningen. Det har dock förekom-
mit, att man haft bocken instängd under försommaren för att förhind-
ra okontrollerad betäckning. Några nyttjade för detta en särskild hage 
(bockhage). Man såg nämligen helst, att geten killade i mars eller 
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april. De som saknade bock fick, när geten blev brunstig (bocktokig, 
bockgalen), låna bock åt geten eller också gå med geten till bock. 
Ingen krävde ersättning för sådant lån. 

Det hette om den betäckta geten, att hon var med kull, var tidd. En 
get gick i 22 veckor, och hon blev mot slutet killstinn, killdiger. 
Vanligen fick geten en killing men i bland två och i sällsynta fall tre 
killingar. En killing som diade (pappade) sin mor kallade man papp-
killing. Killing av honkön hette getkilling, av hankön bockkilling. 

När killtiden var inne och geten skulle killa, brukade husmodern 
passa henne. Detta skedde för att hon ville ha undan killingen, innan 
han hunnit pappa modern, ty tog man undan killingen senare, blev det 
ett förfärligt bräkande från både get och killing. Härtill kom, att om 
killingen fick dia geten en tid, så var det sedan mycket svårt att vänja 
honom av med detta. Somliga släppte loss geten, så att hon kunde 
röra sig fritt under killningen. I regel gick killningen av sig självt, men 
det har enstaka gånger inträffat, att ett av killingens framben blivit 
efter, varför husmodern måst skjuta tillbaka killingen till killhuset 
(livmoder) och låta killningen börja på nytt. 

Husmodern torkade av den nyfödda killingen och stängde in honom 
i en kätte (killingkätte), om fähuset var så stort att utrymme fanns. 
Man kunde även ha killingen under en stor uppochnedvänd hökars på 
fähusgolvet, som man, så länge killingen hölls fången där, kallade 
killingkars. När killingen blev lite större, kunde han få samsas med 
fåren i fårkätten. Det har förekommit, att man tagit in killingen i 
köket, där den fått hålla till i ett skåp eller i en lår. Härom vet man 
berätta en händelse. En gubbe fick tillstånd att ligga över natt i en 
gård i Finnmarken. Man bäddade åt honom på golvet, där han lade sig 
och genast somnade, trött som han var. I samma rum hyste husbonds-
folket killingar i ett skåp, men det visste inte gubben. På natten 
lyckades killingarna ta sig ut ur skåpet. Gubben vaknade av det väsen 
de förde. När han slog upp ögonen och i halvljuset såg varelser med 
horn och !dövar omkring sig, började han läsa böner. Han läste alla 
böner han kunde, men varelserna försvann ändå inte. Men när han 
började ropa, kom husmodern ut i köket och stängde in killingarna i 
skåpet igen. 

Den nyfödda killingen skulle ha av getens råmjölk (getråmjölken). 
Det som blev över av getrå'mjölken tog husmodern vara på, och hon 
gjorde därav killingost (tillagad liksom kalvdans på råmjölk av ko). Så 
småningom vande killingen sig vid att dricka vanlig komjölk och efter 
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någon vecka vid att äta hö. Killing, som var liten och drack mjölk, har 
man kallat drickskilling. 

Om man redan hade bock, som skötte om aveln, gällde man bock-
killingen vid 6-7 veckors ålder. En kastrerad bock blev nämligen 
fetare och fick ingen bismak av brunda (brunst) på köttet. Gällningen 
utfördes alltid av kvinnor och gick till på samma sätt som vid gällning 
av gumse. 

Ans och vård 

Getterna höll till i en kätte (getkätte) i fähuset. Många hade dock 
getterna bundna vid en stock, innanför vilken det fanns en grind 
försedd med krubba (getkrubba) eller häck (gethäck). Andra hade 
ingen stock utan band getterna vid grindpinnarna till getkrubban som 
stod mot fähusväggen. Det har förr hänt, att fattigt folk, som bodde i 
jordkojor och inte hade några andra kreatur än getter, haft dessa med 
sig i jordkojans enda rum, där de varit bundna vid väggen. Jordkojor 
var vid ihållande, långvarigt regn besvärliga att bo i. Man har berättat 
för mig, att i en jordkoja på Låsberget höll getterna på att drunkna vid 
ett sådant tillfälle. Enkom för getter byggda fähus (getfähus, getkojor) 
har funnits, men de var inte så vanliga. De jag känner till har varit 
uppförda intill fähusväggen, så att denna vägg även varit vägg i 
getfähuset eller getkojan. De har varit timrade och försedda med 
snedtak och har tjänstgjort som bostad för getterna under såväl 
sommar som vinter. I dessa getfähus eller getkojor stod getterna 
bundna vid getkrubbor längs väggarna. Det har även funnits enstaka 
sommargetfähus, sommargetkojor, som varit hopspikade av bräder 
och avsedda att ha getterna i under sommaren och hösten. Dessa har, 
i de fall jag känner till, varit belägna omedelbart utanför intäkten. 

Getkätten hade liksom fårkätten i marken nedgrävt jordgolv. Lika-
så var kätten på framsidan försedd med grind (getgrind). Men get-
grindpinnarna satt cirka 2 tum längre isär än i fårgrinden, ty man 
måste ta hänsyn till getternas horn. Både krubba och häck var lika-
dana som hos fåren, men de hette här getkrubba och gethäck. Även 
ingången till getkätten var lika som hos fåren och hette här getlucka 
och kättgrind. 

Getterna var i regel bundna inuti käften, men några har haft get-
terna lösa och bundit dem, då de skulle mjölkas. Bindslet bestod av 
gammalt av en länk, vidjelänk, getlänk, som då den satt runt halsen på 
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Get klave och killingklave. Foto 
S. Björklund 1944. ULMA 
16993. 

geten vanligen benämndes halslänk. Från halslänken gick ett vidjetåg 
eller länktåg, och i nedre änden på detta satt en länk (pinnlänk), som 
gick runt en av getgrindpinnarna och höll fast bindslet. I stället för 
halslänk har man även nyttjat klave (getklave), som ofta var gjord av 
trä (träklave) men, om det skulle vara riktigt duktigt, av järn (järn-
klave). Kor och getter hade likadana bindslen, men då getterna var 
mindre än korna, måste deras bindslen bli något mindre än kornas. En 
järnklave för get var inuti ungefär 13 cm hög och 9 cm bred på 
bredaste stället. Killingens halslänk hette killinglänk och klaven kil-
lingklave . 

Om man hade många getter, höll man vanligen bocken bunden i ett 
tomt kobås, om något sådant fanns ledigt, annars på någon ledig plats 
vid väggen i fähuset. Men fanns det plats för bocken i getkätten, band 
man honom där bredvid getterna. 

Geten var tvåspent. Två gånger om dagen, morgon och kväll, 
mjölkade man henne. En duktig get skulle mjölka 1-1 1/2  stop (1,3-2 
liter) mjölk i målet. »Ju latare geten är, dess mera mjölkar hon», sade 
de gamla. Geten tycks dock ha varit mycket känslig och ombytlig i 
mjölkningen, ty det heter: »Om solen skiner på geten, då ökar hon 
mjölkmängden med ett halvstop, men får geten en regndroppe på sig, 
då mjölkar hon ett halvstop mindre än vanligt.» 

Vid mjölkning av getterna fattade husmodern den minsta mjölk-
stävan, som rymde omkring 1 1/2  stop och hette getstäva, och tog sig, 
vanligen genom att grensla getgrinden och kliva över, in i kätten till 
getterna. Hon ställde sig grensle över den get hon ämnade mjölka, 
böjde sig framåt, satte ned getstävan på jordgolvet under getjuvret 
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och tog en getspene i vardera handen och nävmjölkade geten. Det 
fanns dock getter, som hade så små spenar, att man måste nypmfölka 
dem. När stävan blev full, tömde hon ur den i en mjölkbytta och 
fortsatte mjölkningen, tills alla getterna var mjölkade. I stället för att 
ställa sig grensle över geten, vilket av gammalt var vanligt, satte 
somliga sig på huk eller på knä vid sidan om henne. 

Getmjölken, som gällde för att vara kraftig, kom till stor nytta i 
hushållet. Dels drack man den, dels gjorde man getostar och getmes-
ostar av den. Många skummade av getmfölkgrädden och kärnade 
vitt, fint getsmör därav. 

En get mjölkade nästan hela året. Hon stod väl i sin en liten tid, 
men det var sällsynt att geten var långståndig (stod länge i sin). En tid 
innan geten skulle killa, blev det dålig kvalitet på getmjölken, men 
man brukade i alla fall mjölka henne, ty mjölken var bra att ha till 
grismat. 

Getterna fick nöja sig med det sämsta höet (mosshö) men fick till 
ombyte på kosten lövkärvar. Det hö korna ratat gav man åt getterna. 
På vårvintern högg man tallris, som man lade på en kälke och drog 
hem åt dem. Man tog tallriset från frodväxta (snabbvuxna) tallbuskar. 
Getterna var mycket begivna på sådant ris. De åt upp barren och 
gnagde av barken, så att kvistarna blev vita. Det de lämnade, bar man 
ut och lade i en hög utanför fähuset för att längre fram nyttja det till 
valborgsmässoelden. Lav från granar var bra foder åt getterna. Gran-
ris åt de också. Ofta fällde man granar och lät getterna gå på skaren 
eller efter en i snön upptrampad väg till granarna och äta. Getterna åt 
upp granris och lav. Stammar och kvistar högg man sedan upp till 
ved. Så snart det började ta på snön så pass, att det syntes någon liten 
bar fläck, släppte man ut getterna att själva skaffa sig föda. Det heter 
om getter: »Finns det en så stor bar fläck som skinnet på en get, då 
föder geten sig». 

Getterna skulle också ha salt, och man brukade strö ut litet i 
krubban framför varje get. Morgon och kväll bjöd man getterna vatten 
ur ett vattämbar eller en vattstäva, som man satte för dem. 

De som hade getterna bundna vid väggen skottade undan gödseln 
(getdyngan) minst två gånger i veckan. De som hade getterna i 
getkätte brukade skotta ur kätten en gång i månaden. Dröjde man för 
länge, fick getterna en hög ås av dynga (dyngtarre) att stå på med 
bakbenen. Sedan man skottat ur getkätten brukade man täcka kätt-
botten först med stybbe och sedan med hackat granris. Det strö man 
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nyttjade åt getterna bestod dels av hackat granris, dels av stybbe, 
vilket senare ansågs bra mot lössen. 

På våren täljde man av getklövarna, så att getterna inte skulle få ont 
i fötterna under betesgången. När de skulle ut på skogen på betes-
gång, brukade man förse den äldsta geten (skällgeten) med en mindre 
skälla (getskälla). Den var med en skäll-länk eller skällrem fäst vid 
halsen på geten. 
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SVIN 

Förvärv 

Man köpte grisungarna på marknader. Grangärdes stora marknad 
inföll mikaelsmässomåndagen, och försäljare hade till den dagen hyrt 
plats i kyrkfärdsstallen, där hågade förvärvare kunde besiktiga och 
inköpa grisar. I slutet av 1890-talet och början av 1900-talet böljade en 
del grangärdebor ta hem grisungar för försäljning. Dessa kom bland 
annat från Enköping, Stora Tuna och Värmland. Försäljningen sked-
de i små partier, vanligen en griskull per försäljare och år, och större 
delen av grisarna var ofta borttingade i förväg. 

Storförsäljare av grisar var en skåning vid namn Cato, som under 
1900-talets första decennium sålde åtskilliga skånska grisungar i gran-
gärdebyarna. Cato kom på tåget med sina grisar. Vid Stensbo station 
steg han av, släppte lös dem och gick med dem efter landsvägen den 
cirka 4 km långa sträckan fram till Sunnansjö. Här tog han in i en 
gård, och eftersom han förut låtit bekantgöra, när han skulle komma, 
så infann sig snart köpare. Långt uppifrån finnmarkerna kom man hit 
ned för att köpa grisar, och ofta tog köparen flera stycken, ty han 
hade blivit ombedd av grannar att köpa även åt dem. Priset var 5-8 kr 
styck, men om penningar tröt, kunde Cato ta t. ex. en klocka i byte. 
Under landsvägsmarschen från Stensbo till Sunnansjö inträffade det, 
att någon gris skilde sig från de övriga och sprang bort. Sålunda fann 
man ett år, när man skar säden, en pigg och välnärd gris i en 
sädesåker. Det sägs att Cato skrattade åt sådana här missöden. 

Man skaffade sig gris på sommaren eller eftersommaren och hade 
den kvar till nästa års höst, närmare bestämt till slaktmånaden okto-
ber. Sådana grisar hette årsgrisar. Alla gårdar hade givetvis inte gris 
varje år. I skogsbygderna var det endast enstaka gårdar som hade gris 
och då i första hand de mera välbärgade. Det var inte lätt för de fattiga 
att få loss den nödvändiga köpeskillingen. I nyare tid, dvs. efter 1900, 
har man dock mera allmänt haft gris. 
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Enligt vad de gamla försäkrade, förekom av gammalt ingen grisavel 
i Grangärde. Först omkring 1910 började den komma igång, dock 
aldrig i någon stor skala. 

Ans och vård 

De flesta hade grisarna inne i fähuset i en kätte hopspikad av glest 
sittande bräder (griskätte). Kättens botten bestod av jordgolv, och 
den var liksom får- och getkätten nedgrävd i marken. Vid framsidan 
på den plats där grishon skulle stå var den dock ej nedgrävd. Den var 
sänkt ungefär 3 dm i marken utom vid den ändsida där grisbäddan var 
belägen; där var den sänkt cirka 1 1/2-2 dm. Kanterna på kätten var 
murade med sten, och det var viktigt, att murningen var noggrant 
utförd. Grisen ville nämligen gärna böka med trynet, och det har hänt 
att han tagit sig ut genom att böka hål i fähusgrunden. I några gårdar 
har man med avsikt tagit upp ett hål i grunden och satt upp ett 
svinstängsel utanför samt låtit grisen gå ut och in efter behag. 

Kättgrinden var likadan som i får- och getkättarna. Kättens fram-
sida av bräder, den s. k. kättväggen, hade förutom kättgrind även 
plats för svinho (grisho), som av gammalt var gjord av en urhuggen 
trädstam men i nyare tid av hopspikade bräder. De gamla hoarna, ofta 
gjorda av masurbjörk, var omkring 8 dm långa, 4-4 1/2  dm breda och 
2 1/2  dm höga. De nyare brädhoarna var ungefär 4 dm långa, 3 dm 
breda och 2 dm höga. Grishon var placerad strax intill någon av 
kättväggens ändar. Den stod på fähusgolvet men var till 3/4  av sin 
längd inskjuten i griskätten, och detta möjliggjordes av att kättväggen 
var försedd med en öppning avpassad för hon. Denna var placerad så 
att den lutade litet inåt kätten till, ty grisen kunde då bättre tillgodo-
göra sig maten. De flesta hade hon fastspikad vid kättväggen, trots att 
det då var besvärligt att göra ren den. Somliga hade ovanför grishon 
en höj- och sänkbar lucka, som var tillverkad och fungerade som 
fårluckan. När luckan var nere, gick den in i hak i grishons långsidor, 
och den låste på detta sätt fast hon. Ville man ha fram hon, behövde 
man bara lyfta upp luckan och dra ut den. Som absolut säkerhet för 
att grishon inte skulle kunna fara in i kätten, hade somliga lagt en 
träpinne mot kättväggens yttersida och på tvären över grishon och 
spikat fast den i hon. 

Så länge grisen var liten, nyttjade man en mindre ho, hopspikad av 
bräder till en låda och försedd med ett 5-10 dm långt handtag i form av 
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en stör eller i nyare tid en ribba. Handtaget var i lodrätt läge fastspikat 
vid grishon. Man kunde med dess hjälp lyfta hon över kättväggen och 
in i kätten. Man måste hålla i handtaget, medan grisen åt, ty han 
kunde annars puffa omkull hon. 

Somliga ordnade med en särskild sovplats (grisbädda) åt grisen i 
kätten. Den var i regel belägen vid ena gaveln av kätten och höll cirka 
12 dm i bredd och 15 dm i längd. Platsen för grisbäddan var ej 
nedgrävd så djupt som den övriga kättbottnen, utan den befann sig 
omkring 1 1/2  dm högre. Bäddan bestod av jord, som man täckt med 
boss och halm. Några har i nyare tid försett grisbäddan med golv av 
plank. 

Under sommaren brukade man ha grisen ute. Härför fanns i byarna 
en allmänning, kallad svinvall. Var byn stor eller långsträckt, hade 
den två svinvallar. Till storleken varierade svinvallarna betydligt. Jag 
har fått uppgifter från 10 ar till 3 tunnland. Det var antalet gårdar, som 
hade del i svinvallen, som avgjorde storleken. Det har förekommit att 
ingen inom byn vetat om att där funnits en allmänning undantagen till 
svinvall. Anledningen kan ha varit den, att området aldrig nyttjats för 
det avsedda ändamålet, och man har därför småningom glömt bort att 
det funnits till. Det fanns nämligen många byar, särskilt i skogsbyg-
derna, som aldrig använde svinvallen utan hade grisarna hemma vid 
gården i en svinstängsla eller i fähuset. 

Mycket vanligt var, att man ordnade med ett inhägnat område, en 
svingård (grisgård, svinstängsla, grisstängsla, svinhage). Ofta var 
svinstängslan uppsatt mot fähusväggen, men den kunde också vara 
fristående och belägen ett stycke ifrån fähuet. Ibland satte man vid 
eller strax innanför grinden till svinstängslan även upp ett mycket litet 
hus, som hette grisstia eller svinstia. Om svinstängslan var uppförd 
intill fähuset, var svinstian och fähuset sammanbyggda, dvs. fähus-
väggen var vägg jämväl för svinstian. En sådan svinstia hade alltid 
snedtak. Även den fristående svinstian hade vanligen snedtak, men 
det fanns också sådana, som var försedda med kroppåstak. Svin-
stiorna var i regel timrade, men somliga gjorde dem av bräder. Svin-
hon gick ut genom stiväggen, så att man kunde hälla dit maten utifrån. 
Svinstian hade jordgolv och var försedd med dörr (stidörr), som man 
stängde med en haspe. 

I enstaka fall har det förekommit, att man haft grisen med under 
vallgången i skogen. Grisen fick då livnära sig av rötter, som han 
bökade upp ur jorden. Flyttade hela familjen till fäboden, tog man 
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även grisen med och lät den stanna i fäboden, så länge man vistades 
där. 

Små grisar utfodrade man med mjölk, som kunde tillsättas med 
kokad småpotatis (grisjordbär), då grisen uppnått 6-8 veckors ålder. 
Vanlig grismat var diskvatten med potatisskal (jordbärsskal) och and-
ra matrester, s. k. skvalor, som man förvarade i ett ämbar (skvaläm-
baret). För att maten skulle bli varmare, hällde man i lite kokhett 
vatten. Man brukade även tillsätta mjölk och möjligen litet mjöl av 
sämsta sort. Av gammalt var människoträck (folkskit), hästgödsel och 
kogödsel i nämnd ordning vanlig grismat. Spillning och matrester 
hällde man kokhett vatten över och rörde samman till en röra. Häst-
gödsel har man givit grisarna ända in i nuvarande tid, då den gällde 
som bot mot dynta (binnikemask). Under hela sommaren rev eller 
plockade man gräs åt grisen och då framför allt vattsarv (nate), som 
han var mycket begiven på. I nyare tid har grisen allmänt fått mjöl-
dricka (skvalor, eventuellt skummad mjölk som man strött mjöl över) 
och de sista månaderna före slakten havremjölsröra eller möjligen 
kornmjölsröra. Salt gav man inte grisen. 

Det var sed att låta grisen halvsvälta ända till de sista 2-3 månader-
na före slakten, då man gödde den ordentligt. De gamla berättade, att 
grisarna därför förr var så magra, att de såg ut som stövare. 

Många gödde grisen, så att den blev så fet, att den inte kunde 
förtära mera än ungefär en kaffekopp dricka i taget. Det hette då att 
grisen var igenistrad, dvs. den var igengrodd i halsen. En så fet gris 
ville helst ligga, eftersom den var så tjock och tung i kroppen, att 
benen knappast förmådde bära den. 

Man brukade skotta griskätten 1-2 gånger i månaden. Sedan gris-
dyngan var utskottad, strödde man kättbottnen med hackat granris 
och stybbe. Man lovordade det senare, ty det gav en frisk doft. 
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VALLGÅNG 

På sommaren födde kreaturen sig själva genom att gå på bete. Det 
fanns gott om bete i skogen, men någon måste följa kreaturen för att 
skydda, vakta och se efter dem. Man vågade förr inte släppa ut 
kreaturen ensamma i de stora, djupa och hemlighetsfulla skogarna. 
Björnar, vargar och andra faror lurade på dem, och så var man rädd, 
att de skulle komma bort eller bli vilda eller åtminstone komma på 
slånger (komma på villovägar). Men när rovdjuren utrotats och man 
förvissat sig om att skogarna ej var farliga, slutade man med vallgång-
en. Förgäves varnade de gamla och talte om faran av att släppa korna 
gudivall och fåren fanivall. 

I Grangärde socken förekom ingen vallgång efter år 1900. I sock-
nens södra och västra delar gick man vall ännu på 1890-talet, medan 
man i socknens norra och östra delar slutat cirka 20 år tidigare. Ett 
exempel på detta: År 1875 var Jan Jansson från Lövberget på besök 
hos sin dotter i Storfallsberg. Jansson blev mycket förvånad och 
förskräckt över, att de tordes släppa ut kreaturen på skogen utan höle 
(vallhjon). »Hä ä likt dom allri skä kom hem nå mer», sade han. I hans 
hemtrakt hade ännu ingen vågat sig på en så dumdristig och vårdslös 
handling som att släppa ut kreaturen ensamma utan höle. 

Den andra orsaken till att man hade vallhjon var, att man måste se 
efter kreaturen, så att de inte gick och betade på de mossar och kärr, 
som utgjorde den s. k. skogsslåttern och vars hö man skulle bärga till 
vinterfoder. Särskilt viktigt var det att vakta kreaturen, så att de inte 
gick i andras slogar. 

Vallgången sköttes av vallhjonen, som kallades hölar. Hölarna var 
barn, såväl flickor som pojkar i åldern 8-16 år. Ville man särskilt 
framhålla, att det var en flicka, sade man valljänta, vallkulla, vall-
piga, höljänta, och en pojke fick av samma anledning heta vallpojk, 
hölpojk. Om någon gång äldre personer gick vall, var det i regel 
halvfnoskiga individer. Endast vid bruken, där man hade större 
mängder av kreatur, förekom det att äldre — merendels kvinnor — gick 
vall. Det ansågs skamligt att gå vall efter 16 år. 
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De som själva hade barn lät dessa gå vall. Andra måste leja eller 
städsla en höle. På vintern i god tid före vallgångens början tingade 
man hölen. Han fick en slant som städsel och var därmed skyldig att 
inställa sig på avtalad tid. Kunde han inte komma själv, måste han 
skaffa någon annan i stället för sig. Denna anställningsslant — liknar 
handpenning vid köp — blev dock inte inräknad i höl-lönen (se nedan). 
Anställningen av hölar varierade för olika byar. Sålunda kunde man i 
den ena byn ha en höle för varje gård, medan man i den andra slog sig 
samman och gemensamt städslade två eller tre hölar. 

Om flera gårdar städslade hölar gemensamt, fick hölarna ambulera 
från gård till gård. Hur länge de skulle bo på varje gård, berodde på 
hur många kreatur man hade i gården. Man räknade t. ex. en dag för 
varje ko och en dag för fem småkriter (får, getter). När hölarna varit 
de stipulerade dagarna i en gård, tog de på morgonen kreaturen med 
sig i vanlig ordning, men gick på kvällen till nästa gård. I byn Rifallet 
tog man gårdarna medsols. När hölarna gått runt och bott i alla 
gårdar, som hade kreatur med på vallningen, så började de om från 
början igen. Det ålåg den gård som härbärgerade hälarna att ge dem 
husrum och mat. Dessutom skulle hölarna vid vallgångens slut ha 
höllön, som vanligen bestod av kläder. 

Det var stor efterfrågan på hölar. Folk från andra socknar tingade 
hölar i Grangärde, och grangärdeborna tingade i sin tur hölar ut-
socknes. Helst ville man ha vallpigor (flickor), och det var i regel 
sådana man tingade. Wilhelmina Jansson från Rifallet gick varje vår i 
maj till fots upp till Leksand, där hon hämtade en s. k. dalko (ko som 
man föder under sommaren och vars avkastning man får ta som 
ersättning). Samtidigt med kon tog hon då med sig två eller tre 
vallpigor, som hennes grannar bett henne skaffa. Vallpigorna gick — 
mot vanlig höl-lön — vall här nere under sommaren, och på hösten i 
september följde de med Wilhelmina Jansson upp till Leksand igen. 
Det var en lång vandring, men de låg ju över några nätter under 
vägen. De som gick regelbundet år efter år hade bestämda kvarter. 

En städslad höle fick under tjänstetiden först och främst kost 
(hölkost) och logi. Så fick han höl-lönen efter uppgjort avtal, i regel 
5-8 kronor per säsong. Enligt Nya Prästhyttans kontors- eller bokfö-
ringsböcker betalades år 1831 för 6 veckors vallhöle 1 riksdaler och 32 
skillingar. Vidare fick hölen en del småsaker (smårede), såsom lin-
garnsbyxor, lingarnsjacka, vantar, strumpor, skjortor och linnen. 
Slutligen fick hölen — liksom drängar och pigor — när han slutade, s. k. 
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flyttmatsäck, bestående av brödkakor, smör och hemgjord ost. Som-
liga hölar fick i stället för kontant höl-lön en uppsättning kläder, 
mössa och ett par hemgjorda läderskodon. Kläderna var i regel av 
vadmal men ibland av något tunnare tyg. Flickorna fick en eller två 
klänningar, skor samt ull till ett par strumpor. »Nu mått hä full bi nog 
på Lindbergs blomma», sade Tatterfalls Jan från Skattlösberg, när 
valljäntan begärde och fick två klänningar på en gång. 

Vallgången började i regel i maj och pågick till oktober. Några 
bestämda dagar fanns inte, då dagarna var beroende av hur tidigt 
våren kom och hur snart vintern infann sig. Så fort snön gick bort på 
våren, släppte man kreaturen på bete, många gånger så snart man såg 
en bar fläck på marken. På mossarna kom ängsullen (tjältuppan) upp, 
fast tjälen ännu satt kvar i marken. Dit ledde man kreaturen att beta. 
Det var den varje vår återkommande foderbristen, som nödvändig-
gjorde detta. Nog för att man försökte spara på fodret (nättstilla), men 
det ville inte hjälpa, ty i skarven på våren (vårskarven) hade många 
det så knappt med fodret, att kreaturen blev så magra, att revbenen 
syntes. En sådan mager ko kallade man bandko, och det hette att hon 
var bandad. Det fanns kor, som var så undernärda, att de ej orkade 
resa sig själva, utan man fick ta i och hjälpa dem. En sådan ko 
benämnde man resko. Att äga så magra kor ansågs vara mycket 
skamligt. 

Det gällde även som skamligt att bli tvungen att släppa ut korna för 
tidigt på bete. För att undgå detta hade man det varnande uttrycket: 
»Än skä akt säj för Petronella». Man skulle alltså ställa så, att fodret 
räckte till Petronella-dagen den 31 maj, för efter den dagen var man 
säker på att det fanns bete. Till tjugondagen (den 13 januari) hade 
kreaturen ätit upp hälften av vinterfodret. Kyndelsmässodagen (den 2 
februari) är mitten av vintern, men korna åt mera på hösten än på 
våren. Med tjugondagstappen var därför halva vinterfodret uppstillat. 
Man talade även om ersmässtappen och menade härmed, att man 
skulle ha hö kvar till Erik-dagen den 18 maj, ty förr kunde man inte 
räkna med att få släppa ut kreaturen på bete. »Nä lillkonvalje kommer 
fram, för koa säj », säger ett annat märke, vid vars nämnande de 
gamla alltid framhöll likheten mellan »ffilkonvalje» och »lilla kon 
valler». Det i Finnmarken gående uttrycket: »Isabella (förr Petro-
nella) mä skälla», visar även hän på betes- eller valltidens början. Den 
hötapp (skälltapp) man på hösten stuckit i koskällan tog man dock ur 
till valborgsmäss och gav den åt kreaturen, som alltså var klara att gå 
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ut på bete efter denna dag. Det var viktigt att kreaturen åt upp 
hötappen — den delades mellan dem — för de gick då hem till varje 
kväll under hela sommaren, påstod man. 

Hölens utrustning bestod av: 
1. Vallkont, mindre kont, vanligen omkring 28 cm hög, 25 cm bred 

och 9 cm tjock, men ibland rektangulär och då ungefär 32 cm hög, 20 
cm bred och 10 cm tjock. Konten var gjord av tillskurna remsor av 
näver, som var sammanflätade i rutform. Fässlorna (axelremmarna) 
på kontens baksida var vanligen gjorda av vridna björkvidjor, av 
grova snören eller av band av sammanflätade matt-trasor, ibland även 
av rullväv.' Man fäste fässlorna vid konten med snören eller remmar 
(fässelsnöre, fässelrem). 

För att inte fässlorna skulle glida eller åka ned på axlarna då man 
bar konten, hade man rätt över bröstet en s. k. fässelkrok. Den var 
gjord av en drygt 1 dm lång och ungefär 1 cm grov björkpinne. 
Pinnens grovände skulle vara avskuren strax nedom en kvist, och 1 
tum av kvisten skulle sitta kvar för att tjänstgöra som hulling. Pinnens 
smala ände skulle vara avskuren ungefär 1 cm ovanför en kvist. 
Ungefär 1 cm av kvisten skulle sitta kvar, så att smaländen (topp-
änden) på pinnen blev gaffelformig. Innanför denna gaffel band man 
så runt pinnen fast ett snöre, som därpå bands fast vid högra fässlan 
på konten. Här fick fässelkroken sitta och hänga. När så hölen hade 
satt på sig konten, grep han fässelkroken, som hängde vid högra 
fässlan, lade den rätt över bröstet och trädde fässelkrokens hulling 
över vänstra fässlan. Då var fässlorna sammankopplade, och konten 
satt stadigt och säkert på ryggen. Andra hade i stället för fässelkrok 
ett snöre eller en rem, fastbunden vid högra fässlan, som de tog över 
bröstet och knöt fast vid vänstra fisslan. 

Kontlocket stängde hölen med ett snöre, någon gång en rem, som 
han snodde eller tvinnade runt en noggrant täljd och putsad, oval 
trästicka (kontknarvel), som var fastsatt på framsidan av konten. 

I konten förvarade hölen matsäcken, som i vardagslag bestod av 
bröd, smör och mesost samt långmjölk. Smöret och mesosten fick 
samsas i smörasken av trä, medan långmjölken höll till i en liten 
träflaska (hölbutt), i nyare tid en butelj. Till helger kunde hölen få en 
filbunk uppsilad och i bästa fall en bit rökt nötkött. I vallkonten 

Rundvävd vävnad, till utseendet påminnande om en rulle eller cylinder. Jfr Sv. Ak:s 
ordbok R 2870f. 
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Vallkont och vallhorn. Foto 
S. Björklund 1944. ULMA 16993. 

förvarade hölen även en liten yxa (vallyxa), slidkniv (Kmås) och 
svavelstickor. 

I stället för kont av näver hade somliga skinnmatsäck, en väska av 
läder försedd med lock och axelrem. 

Sleketaska, kunta, en väska gjord av bockragg eller säckväv. 
Den var försedd med axelrem, som man trädde över huvudet, varvid 
sleketaskan hängde på ena höften. Den innehöll sleke, som för det 
mesta bestod av finhackat alderlöv (allöv), inmängt med mjöl och salt. 
Man satte stort värde på alderlövet, ty det gav bra med grädde och 
gult, fint smör i utbyte. Hölen lockade kreaturen till sig och gav dem 
av dessa slekor. På så vis lärde sig kreaturen att lystra till hölens 
lockrop. 

Vallhorn, spelhorn, gjort av ett vitt bockhorn, och försett med 
fyra fingerhål, med vilkas hjälp det gick att spela enklare melodier. 
Man berättar, att Hakrans August från Sandsjöhöjden — Hakran är en 
finsk släkt från Grangärde finnmark — spelte så bra i horn, att folk 
kunde dansa efter hans bockhornsmusik. Vallhornet var med ett 
snöre eller en rem fästat vid ena fässlan på vallkonten. 
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Sleketaska. Pajsoberget. G. Björklund 1944. ULMA 16992. 

Vall-lur. Före 1850-talet var det vanligt, att vallhölen hade en lur 
fastbunden vid konten. Men bruket att använda lur avtog mer och 
mer, så att många av dem, som gick vall på 1880- och 90-talen, aldrig 
hade sett en sådan. De gamla sade, att luren var avsedd att skrämma 
vilddjuren med, framförallt björnen. När hölen gick vall, blåste han 
allt emellanåt i luren - liksom postiljonen i sitt horn - och då drog de 
vilda djuren sig undan. Givetvis var luren bra att ha, om hölen ville 
kalla på hjälp. Den vanligaste luren var lindad med albark och kal-
lades alderlur. Lur lindad med näver eller rönnbark hette näverlur 
eller rönnlur. Av gammalt lär man ha använt sig av enlurar. När man 
gjorde en lur, klöv man en lagom grov stam mitt itu och sedan täljde 
man ut och formade till de två halvorna så, att de bildade en lur, när 
man lade dem samman på nytt. Man tätade halvorna och band fast 
dem vid varandra genom att linda dem med näver eller bark. En sådan 
lur kunde man använda år efter år. 

Vallbössa. Gamla personer har berättat för mig, att deras förfä-
der sagt dem, att de haft en s. k. vallbössa med sig, då de gått vall. 
Vallbössan var vanligen en pilbössa (armborst), men en lätt, händig 
flintlåsbössa har också nyttjats. 

Det ålåg hölen att följa kreaturen på lästen (ej inhägnad betesmark, 
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Alderlurar. Foto S. Björklund 1944. ULMA 
16993. 

betestrakt) och vid eventuellt olyckstillbud ingripa på ett eller annat 
sätt. Gick något av kreaturen ner sig i ett fly eller fastnade med benen 
i ett skär, måste hölen skaffa hjälp. Om björn kom och varg visade 
sig, gällde det att försöka skrämma dessa på flykten. 

Gettra alla 
gå på falla 
gnaver barken utav trä 
kommer ulven över berget 
slår jag honom ihjäl. 

Lät de inte skrämma sig, kunde hölen - kanske uppklättrad i ett 
träd - genom att blåsa i luren eller genom lockning (lullning, uning) 
tillkalla hjälp. De gamla sade, att vargen i regel tog till benen, om 
hölen blåste i hornet. Hölarna var inte rädda för vargen. Med en käpp 
i näven sprang de rakt emot honom under det de hoppade och skrek 
och blåste i hornet. Inför en sådan attack måste mången varg släppa 
den lammunge han redan hade i munnen. År 1832 när Anders Anders-
son i Storslätten (född 1821) gick vall, kom det en varg och tog en 
lammunge för honom. Anders sköt på vargen med pilbössan och 
sprang skrikande och hojtande efter honom, med påföljd att vargen 
lämnade lammungen och lommade iväg. 

Den sista varg någon vallhöle - mig veterligt - sett inom Grangärde 
socken sågs av Jan Petter Ersson, Pajsoberg år 1884. Han berättar 
härom: »Sista varjän på di här traktära feck ja si på nära håll tredje 
sommarn ja jeck vall, hä va på åttifyra. Dä va en stor grå kusä (varg) 
mä lång lurvu rumpa, hög å långsträckt mä ståndörun. Ja ha klättra 
upp i e björk - ja had jämt tä vana att klättra i trän - på kärra inåt 
Kattbärja. Nä ja nu satt där på e gren, en 2-3 meter över backen, feck 
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ja si ett stort grått djur nerhukat bakom e tuva, färdit tä ta språng på 
nåt åv lamma, som beta alldeläs breve. Ja förstog int tä bi rädd. Ja 
huppa ner, bröt å en torr stör å jeck tä anfall mot bestin, undä dä ja 
skråla så mycke ja förmåddä. Då rest an upp sä å titta på mäj, män 
vända så å jeck ett styckä uppför bärjä. Där stanna an å såg på mä e 
stunn tä, inna an lova i väg utom synhåll. An va full missbelåtin övär, 
dä an gått miste om lammsteka.» 

År 1889 såg man vid Nittmossarna nordväst om byn Rifallet sista 
björnen i Grangärde. Gick björn till anfall mot kreaturen, var det nog 
inte roligt att vara höle. Björnen brukade driva ut de djur han utsett åt 
sig på en mosse och där slå dem. Det var inte alla hölar, som — när 
björnen kom — hade mod att göra som Lövbergs-pigan gjorde, då hon 
gick vall. Hon lyfte kjolarna i höjden och gick blottad emot björnen, 
som förskräckt eller skamsen vände om och lufsade därifrån. Att man 
skulle gå blottad emot björnen var ett mycket gammalt allmänt känt 
råd. 

Skräddar Hinrikes Stina från Skräddarberget, Säfsens socken, gick 
vall åt en i Lövkullen i samma socken. »Ho jeck nu mä kritra i Flott 
Nissäs sloga. Flott Nissä hetta Nils Mattsån å var från Hobärgä, 
Gränje socken. Far hans hetta Pulling Mattäs å va troligän utkommen 
från Pullingbärgä. Alltnog Flott Nissä varna ho å sa åt ho, dä ho skulle 
int få gå å tramp ner slogen hans ve Björkstångsbäckän. Stina brydd 
sä int i ä nå utan jeck mä kritra i slogän ändå. Då vart Flott Nissä arj å 
tog å stämd björn på ho. Å björn an kom springandä långväga ifrån å 
had så bråttom, så tunga hängd uta ur mun som ett klappträ på an. 
Först lukta an på Stina, så rev an e ko, sög blon ur koa å spruta på 
Stina. Ho slog då tä björn mä en käpp, män då ga an sä på ho å bet ho 
i ryggän, så dä syntäs tydliga märkän ättär tändra. Så grävd an ner 
koa å ga sä i väg. Dom sätt full å ättär an, nä dom feck rea på va som 
hänt. Förvaltar Wallmo ve Ulriksbärj sköt på an tä å mä, män an 
tugga ijän sårä å drog iväg neråt Värmland. Så an klara sä. Män Stina 
ho vart unli (svag) ättär dä här. Ho bodd sän för sä själv i e kåja i 
skogän. Innaför linnä had ho e trasa, som ho bruka ta fram å sputt i. 
Ho feck int sputt på backän för graferinga (=andarna enligt uppgift 
från min sagesman, men uttrycket är annars helt okänt och detta är 
det enda belägget) förbjö na dä. Dä va som ho skulla sputta sä själv i 
sårä, där björn bet na, sa ho. Nåra som tyckt dä ho feck väl hårt 
straff, sa åt Flott Nissä därom. Va skull ho där å ät upp Björkstångs-
bäckän, svara an.» 
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Omkring klockan 8 på morgonen drog hölen iväg med kreaturen, 
som bestod av kor, får och getter. Hästarna vallades inte. Främst gick 
skällkon, den ko som bar skällan, i regel bästa kon. De övriga korna 
hette löskor. Även den bästa bland tackorna bar skälla, och hon hette 
skälltacka. När hölen på morgonen drog iväg med kreaturen, brukade 
han ofta locka (lulla, ua) på dem med en vallåt (lull-låt). Nedan-
stående lull-låt, som det finns flera varianter av, brukade Heik mora 
från Lönnmossfallet, död alldeles i början av 1900-talet, alltid lulla, 
när hon på morgonen gick med sina kor. Man har kallat den Heik 
moras lull-låt. 

Mina getter går i skogen 
gnager barken utå trä 
går jag för dom 
locker åt dom 
går de ättär å säjer bää. 

Getterna ansågs vara de klokaste och intelligentaste djuren. De 
klättrade upp på höga, spetsiga stenar och tittade sig omkring åt alla 
väderstreck. De reste sig upp mot mindre lövträd, satte klövarna mot 
trädet och böjde omkull det. Sedan gick de grensle efter trädet under 
det de avlövade dess kvistar och grenar. Tappade hölen bort kreatu-
ren, så alltid hade han någon bock, get eller killing hos sig. Getterna 
var mycket folkkära djur. 

Från fähuset följde hölen fägatan, vallgatan ut mot skogen. Nästan 
alla gårdar och byar hade fägator. I byarna var fägatan en allmänning. 
Den var en instängd större fästig eller gata, efter vilken man körde 
vall, dvs, följde eller ledsagade kreaturen ut ur täkterna mot skogen. 
Vanligtvis fick kreaturen sedan själva bestämma riktningen. Hölen 
följde bara med. Ibland ingrep han dock och dirigerade själv. Kanske 
hade han stämt möte med andra hölar, eller hade han upptäckt ett gott 
bärtag (bärrik plats), en god vilmora, en bra lekplats osv., som gjorde 
att han ville till en viss trakt. Han kunde även ha fått order av 
husbondfolket att löta (beta) på en viss trakt. 

Hölen gick barfota. Han blev öm om fötterna i början, innan han 
fick gå till skinnet, så att det blev tjockt som sulläder. Han kunde 
snubbla ibland och stuka någon tå genom att slå den mot en sten eller 
bli ormbiten, vilket senare dock var mycket sällsynt, men för övrigt 
klarade han sig bra. Kom han fram till något träckhål eller dyhål 
(dypöl), kunde han sticka ned fötterna och benen i träcken, som 
svalkade och fastnade vid. På så vis fick han kråkstövlar. Det gällde 
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dock sedan att få bort all träck, för fick träcken sitta kvar och torka 
fast, sprack skinnet. Djupa sprickor eller sår uppstod, som varade och 
värkte och var svåra att få att läka. En sådan åkomma kallades 
kråkstövelvärk. »Pojken han ligger i kråkstövelvärk», heter det i en 
gammal ramsa. 

De gamla hade den regeln, att man inte skulle gå barfota, innan man 
hört göken eller, enligt andra, innan man sett svalorna. Eftersom 
gökdagen här i Grangärde infaller den 5 maj och svaludagen den 3 
maj (svalorna kommer vid korsmäss den 3 maj och flyttar vid kors-
mäss den 14 september), kan man säga att uttrycken samstämmer. 
Ansågs det för kallt att gå barfota, kunde hölen få ett par sockskaft att 
ha på benen och i bästa fall ett par gamla skor att ha på fötterna. 
Sockskaften eller holkarna, som de även kallades, hade ibland på 
fotens överdel en tunga eller plös, som fasthölls av en tygremsa, som 
var fastsydd vid tungan eller plösen och gick under foten. Det var 
alltså en damask. 

På förmiddagen vid 10-11-tiden åt hölen lisselmiddag. Den egent-
liga middagen åt han vid 12-1-tiden, och hade han sedan något kvar i 
konten, åt han aftonvard omkring klockan 5. Att exakt veta vad 
klockan var föll sig svårt för hölen, som inte hade någon klocka. Det 
var endast i undantagsfall någon av de äldre hölarna kunde få låna ett 
spindelur (byxklocka) med sig på vallgången. Tiden fick han efter hur 
högt solen stod på himlen. Han stegade upp skuggan och räknade 
timmarna efter stegens antal. På någon viss plats, där han hållit till 
mycket, hade han kanske gjort sig ett solur. Även efter pupillens 
storlek i getögat kunde han ange tiden. På middagen var getögats 
pupill smal som ett streck, men på kvällen täckte pupillen hela ögat. 

När middagstiden närmade sig, sökte hölen ut en slät gräsbevuxen 
plan eller ännu hellre en kolbotten, där kreaturen kunde ligga och 
idissla (ymta, imta). Att man merendels höll till på kolbottnar, berod-
de på att kreaturen tyckte om att ligga på den öppna bottnen, medan 
hölen fick slå sig ned i skuggan av träden bredvid bottnen. Härtill kom 
att i närheten av kolbottnen fanns i regel en källa, med vars vatten 
kolaren släckt kolen, och ur den kunde hölen få sig en svalkande 
dryck. Fann hölen platsen vacker och trivdes han och kreaturen där, 
så sökte han sedan regelbundet upp denna plats, när han kom till 
samma trakt av skogen. En sådan plats fick då vanligen namnet 
Vilmora, men även namnen Viltuva och Viludden förekommer. Så-
dana ortnamn, som finns här och där i skogarna, vittnar om att hölar 
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vilat och rastat på dessa platser. Efterleden mora i ortnamnet Vilmora 
betyder, att platsen är bevuxen eller åtminstone omgiven av höga täta 
granar, som ger skydd. 

Namnen på de söder om byn Skattlösberg belägna Betsta kärret 
och Betsta kullen är även minnen från vallgångens tid. Det växte 
ymnigt med gräs där, varför kreaturen brukade stanna och beta i flera 
timmar. Ett annat minne från vallgången är namnet Sleketaskbäcken i 
byn Dalkarlsberg. 

Hölen brukade uppmana kreaturen att lägga sig och vila. Detta 
tillgick så, att han sjöng »kona vila, kona vila». När så kreaturen lagt 
sig, kunde hölen sedan han ätit själv ta sig en tupplur. Han tog då 
vanligen ett av kreaturen till huvudgärd. Det var en mjuk och varm 
huvudkudde, och dessutom var han nu säker på att vakna, då kreatu-
ren drog vidare. Hade hölen andra hölar i sällskap, blev det nog inte 
tid med någon tupplur. I stället hittade de på alla möjliga upptåg. 

Att hölar från granngårdar och grannbyar allt emellanåt träffade 
varandra på skogen, var ju helt naturligt. Ofta kom de då överens om 
att träffas nästa dag på en viss avtalad plats för att sedan göra sällskap 
under dagen. Den höle som nästa dag kom först till mötesplatsen 
började genast lulla kör på, ua kör på. Så här lät det: 

Skynda däj 
fös på fä 
låt gå mä 
äljäst bir du ättär. 

Hade hölarna inte träffat varandra på en tid, gick den mest säll-
skapssjuke av dem upp på en hög ås och lullade: 

Kom hit 
kom hit 
så är du så snäll 

När han hållit på en stund, fick han svar: 

Vänta lite 
vänta lite 
strax så är ja där. 

Kom flera hölar tillhopa, brukade de smaka på varandras mat. Man 
lagade även till en särskild rätt, som kallades hölröra. Hölarna till-
redde den så, att en av dem tog av sig filthatten och vände avigsidan 
ut. De hällde sur mjölk i hattkullen, betade bröd i mjölken samt stötte 
sönder torr och hård mesost (kallad sandost) och släppte ned. Med 
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träspadar rörde de ihop mjölken, brödet och mesosten och åt så 
gemensamt direkt ur hattkullen av blandningen. 

Nu ville någon av hölarna se efter om han skulle få hem kreaturen 
till kvällen. Han tog då smörasken i vänstra handen med öppningen 
uppåt. Locket lyfte han av asken och höll det i högra handen. Så förde 
han locket fram och tillbaka över öppningen på asken — han måttade 
med andra ord — under det han läste den här ramsan: 

Nu ha ja ricka 
nu ha ja slicka 
nu ha ja äti som en lom 
nu ä min ask tom. 

När ramsan var slut sade han: »Får ja hem kona?» Och så slog han 
till. Lyckades han nu att med ett slag få locket på smörasken — locket 
skulle vara fullständigt på, om det skulle gillas — då fick han hem 
korna. Tre gånger hade han rätt att försöka med detta. Misslyckades 
han, var det små utsikter för honom att få kreaturen med sig hem till 
kvällen. 

Som avslutning på middagsmålet drog kanske en av hölarna den här 
ramsan: 

En bulla å en bit 
hä ä hölns nit, 
å en bulla å ett styttje 
ä int nå för myttje. 

Medan kreaturen låg och idisslade — de brukade ligga 2-3 timmar — 
var det tid för lekar och vigligheter (idrottslekar). Man sprang ikapp 
och hoppade ikapp, såväl jämfota hopp som hopp med ansats, såväl 
höjdhopp som längdhopp. Man malde och vägde salt, man lekte piss 
eller lekte stritt och man dansade björndansen. En omtyckt tävlan var 
att klättra upp i en tall, vars stam var slät, dvs, saknade grenar och 
kvistar. Det gällde då, vem som kunde klättra upp högst. Var många 
hölar samlade, kunde de ställa till med ringlekar på någon slät plan, 
t. ex. en kolbotten. Någon av hölarna hade säkert en pilbössa. Då sköt 
man ikapp och kappades om att först få tag i pilen. En gammal man 
sade vid tal om dessa lekar: »Dän tin ja jeck vall, va dän roligäst ti ja 
ha uppleva, dä säg ja för sant.» 

Var det en varm dag, brukade hölama göra röken på kolbottnarna 
för att driva bort insekter, flugor och bromsar, som plågade djuren. 
Ett röke bestod av en liten eld, som täckts med ris och mossa, så att 
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den bolmade duktigt. Torr kogödsel lade man även på, ty den gav en 
väldig rök. På högsommaren, när det var som varmast och insekterna 
var mycket svåra för kreaturen, hände det, att man körde daggermål, 
dvs. kreaturen fick gå ut tidigt och beta på daggen. Vanligen släppte 
man ut dem klockan 4 på morgonen och gick hem med dem till 
klockan 9 förmiddagen. De fick så stå inne i fähuset till långt fram på 
eftermiddagen, då de på nytt släpptes ut. På så vis slapp kreaturen att 
vara ute under den varmaste tiden på dagen, då flugor och bromsar 
var som besvärligast. Gräset ansågs även vara något kraftigare eller 
ha större näringsvärde med dagg 

Det hände att hölarna gjorde små milor. Av pinnar och kvistar reste 
de in milan, som de sedan täckte med granris och mossa samt styb-
bade. De tände så milan på högsta punkten (på toppen av kullen) och 
lät den sakta brinna eller kola ned. Vid utrivningen brukade de få en 
del kol. 

När så kreaturen gjorde uppbrott för att se sig om efter mera gräs 
och svamp, följde hölarna med. Men snart var man kanske framme 
vid en skvaltkvarn eller en såg med träram och ett blad. Kvarnar och 
delvis även sågar fanns i så gott som alla vattenfall efter åar och 
bäckar. Nu stannade hölarna och försökte — i synnerhet pojkarna — få 
dessa verk igång. De mera försigkomna kunde göra en flotte, på 
vilken de gav sig ut på kvarn- eller sågdammen. Okynniga som de var, 
kunde de ta en get eller bock med sig ut på flotten, och när de kommit 
ut på dammen knuffa den i vattnet, så att den fick simma iland. När 
de tröttnat på detta, klädde de av sig och badade. Någon av hölarna 
tog fram en metrev av hästtagel. Ett spö skars och metmask letades 
under stenar. Snart hade de en abborre eller öring på kroken. Nu 
skulle man smaka på fångsten. De letade rätt på en flat, tunn stenhäll, 

I  Enligt en uppteckning av Otto Blixt i Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala 
(ULMA 27263 uppslagsordet köra) ansågs det viktigt att i midsommartiden låta kreatu-
ren beta av det daggiga gräset, eftersom det då fanns en magisk kraft i daggen. Av 
framställningen verkar det som om Blixt sammanställer orden daggermål och dagg. 
Något samband finns dock inte mellan dessa ord. Beträffande grangärdesmålets dag-
germål meddelar Blixt (ULMA 27263) att det är benämning på 'en första tidig frukost'. 
Förleden dagger- är en dialektal form som svarar mot det äldre svenska dagvard 'den 
första måltiden på dagen' (Sv. Ak:s ordbok D 174). Liksom dagvard finns dagvardmål i 
flera svenska dialekter (t. ex. i värmländskan daggelmål, döggelmål, i västlig västman-
ländska dageb, dager- el. daggemål, enligt Ordregister för Värmland resp. Västman-
landsordboken i Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala). 
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Ristningar på Namnhållen. Foto E. Ljungkvist 1969. 

under vilken de gjorde upp eld. Någon av hölarna rensade fisken, 
varpå man lade litet smör inuti buken på den. Lagd på rygg, så att inte 
smöret skulle rinna ut, stektes så fisken på hällen. 

Under tiden kanske kreaturen hade dragit iväg, så att hölarna inte 
visste var de var. Det var då en omtyckt metod, att låta kniven 
avgöra, i vilken riktning man skulle gå och leta. En av hölarna tog upp 
kniven ur konten, drog den ur slidan och kastade den upp i luften. Vid 
kastet höll hölen i udden på kniven, och kniven svingade på så vis om 
flera varv, innan den tog mark. Åt det håll udden nu pekade, åt det 
hållet kunde man vara nästan säker på att kreaturen var. 

Träffade hölarna på ett gott bärtag, blev det ett väldigt letande för 
att finna en s. k. päppohäll, en på ena sidan urholkad stenhäll avsedd 
att grädda päppo på. Hölarna placerade hällen ovanpå en eldstad 
uppmurad av passande stenar. De plockade blåbär och smultron och 
lade dem i hällens fördjupning. Med torra vedpinnar eldade de så 
under hällen, tills bären gräddats eller kokat en stund. Då lyfte de av 
hällen, för att anrättningen, som hette päppo, skulle svalna, varpå de 
åt den med tilltäljda träspadar. Päppo sägs ha smakat mycket gott. 

Delvis i de mellersta men särskilt i de nordöstra delarna av socknen 
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F7:3Itt," 	rieMinanr rgivtar om onmin niippn NorhAntan-Norsån. Foto E. Liun2kvist 
1969. 

har hölarna lämnat en hel del minnesmärken efter sig i form av rist-
ningar i hällar och stenar. Det är framförallt omkring Storslätten men 
även i trakterna av Hästberget och nordöst om Laxsjön man finner 
ristningarna. Hur många de är vet ingen, då de ännu är outforskade. 
Det växer mossa över dem, och det har hänt att man under skogsarbe-
te av en ren slump funnit hällar med ristningar. I Storslätten känner 
traditionen till en del av dessa ristningar, och man vet att berätta om 
dem. En häll med ristningar heter Namnhällen. Den är belägen cirka 
300 m sydöst om gården Nyfallet. 

Som beteckningen Namnhällen klart och tydligt visar, består rist-
ningarna till 80-90% av namn eller rättare initialer till namn. Initialer-
na anger såväl »son»(mans-) som »dotter»(kvinno-)namn. Bland bok-
stäverna finns det vanligen någon enstaka runa. På en häll, där jag 
räknat bokstäverna, utgjorde runorna 8%. 

Förutom bokstäver finns det också siffror inristade. De utgör i regel 
årtal, och då vanligen från första hälften av 1800-talet. Bland övriga 
ristningar kan nämnas pentagram, kvinnofigurer och en del tecken 
som man kallar »fula märken». 

Bokstäverna och siffrorna är påfallande små och varierar vanligen 
mellan 3/4  och 3 1/2  cm. Man tror att hölen gjort inristningarna med 
slidkniven. På flera ställen kan man tydligt se att hölen följt vissa 
lösare partier liksom ådror i hällen, när han utfört ristningarna. 
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Hölstenen i Saxhyttan. Foto 0. Danielsson 1969. 

Fast förenade med och karakteristiska för vallgången är vall-
visorna. Det var dock inte bara vallvisor man sjöng. Gamla folkvisor 
och ballader, som nu är ur bruk och glömda, hörde man förr lite 
varstans i grangärdeskogarna. Vallgången har på så vis hjälpt till att 
bevara den gamla folkvisetraditionen. 

Vallpojkarna sjöng ibland, men vallkullorna sjöng nästan hela da-
garna. Några hade så vacker sångröst, att folk kunde stå långa stunder 
och lyssna på dem. I byn Skattlösberg t. ex. berättar man om Alber-
tina Ersson (kallad Fjärsmans Albertina f. 1870, d. 1910), som sjöng 
så vackert och gripande, att männen ställde sig mot sina lieorv och 
kvinnorna mot sina räfsor och bara lyssnade. Den här vallvisan (det 
finns varianter av den), som är en nödsignal från vallkullan till hem-
met om hjälp mot rövare, brukade Albertina sjunga. 

Tu, lu i logen 
tolv man i skogen 
skällkoa bundo de 
storoxen slakta de 
småfäna driva de 
å mej vill dom våldta 
långt, långt bort i skogen. 
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Följande vallvisa brukade Lotta Grund (f. 1873, d. 1952) från 
Vännebo sjunga. 

Ja går i vall 
hela dagän all 
här på dän höga åsin 
dagän ä lång 
magän ä svång 
litä la mor i påsin 
u—u—u—u—u. 
Jetterna grå 
barnän mina små 
jetterna mina snälla 
stilla må ni gå 
bita på strå 
sän gå vi hem tä kvälla 
u—u—u—u—u. 

Av den nedan återgivna vallvisan finns det många varianter. Så här 
sjöng Elin Lindh (f. 1876) från Norhyttan den. 

Nä ja va litin å skulle gå vall 
så ville ja gunga så järna 
då satte ja mäj på en gungetall 
å gungade mäj så järna. 
Då tappa ja bårt mi skälleko 
ho heta Röde Gullstjärna 
då sökte ja ättär mi skälleko 
ho heta Röde Gullstjärna. 
Tallen sade sök på falla 
granän sade sök i kvarna 
men björka sade hem gå 
å ris på stjärtin få. 
Då jeck ja åpp på ett högt bärj 
å låcka Röde Gullstjärna 
Röde Gullstjärna lockade ja 
Röde Gullstjärna svarade mäj 
Långt bårt i fjälla 
kling, klang sa skälla. 

Valldagarna förflöt dock inte enbart med lek och upptåg. »Dä va int 
bara tä spinn ränngarn å nyst på hälarna.» Hölarna måste även utföra 
nyttigt arbete. Av vivangsris (dvärgbjörk), som växte på kärr och 
mosskanter, gjorde de kvastar. Skulle kvastarna vara riktigt fina, 
barkade de riset i rotänden, så att kvastskaftet blev vitt. Vispar gjorde 
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Hank (överst), dubbellänk 
(till vänster), enkellänk (till 
höger). Foto S. Björklund 
1944. ULMA 16993. 

de av björkris. Av vridna björkvidjor gjorde de hankar och länkar 
(vidjelänkar). Hankarna var helgjorda som en ring, medan länkarna 
var försedda med en lås- eller spänninrättning, så att man kunde 
öppna och sluta dem. I vardera änden på länken fanns en ögla. Öglan i 
vidjans (länkvidjans) smalände (toppände) var minst och gick att 
träda in i den större öglan vid rotänden (grovänden). Bredvid den 
större öglan befann sig vidjans ovridna grovände. Den hette tornet 
och var med flit ovriden, då den skulle vara stel och hård. Först 
trädde man den mindre öglan genom den större, stack sedan tornet 
genom den mindre öglan, och därmed var länken låst. Samma system 
som spännet i ett skärp alltså. Det fanns två slag av länkar, enkellänk 
och dubbellänk. En enkellänk var gjord av en vriden vidja, medan en 
dubbellänk var gjord av två vridna vidjor (om vridning av vidjor se 
Blixt 1950, s. 216). Hankar, länkar och vispar gjordes på högsom-
maren när barken löste av, löpte (lossnade lätt). De blev då vita och 
fina. Hankarna användes inte till något särskilt utan utgjorde en 
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reserv för kommande behov av vidjor. Man brukade bunta ihop 
hankarna genom att träda dem på en länk, och man fick på så vis hela 
knippen, vilka vanligen fick hänga i fähussvalen. När man så behövde 
en vidja — man ville kanske göra en länk eller laga en länk, som gått 
sönder — tog man upp eller isär en hank och hade då genast vidjan till 
hands. Länkarna användes att binda getter och kor med, att stänga 
grindar med, som grimma, skällrem osv. 

Av torrt granris gjorde hölarna grantvagor (en ungefär 2 dm lång 
kvast), vilka i hemmen nyttjades till diskviskor. Större grantvagor 
(cirka 1/2  m långa och bra tjocka) satte man skaft på och använde att 
skura golv med. De hette svipor. 

En del flickor hade stickstrumpan med sig i vallskogen. De stic-
kade, medan de gick, och hade nystanet hängande i en järntråd, 
fasthakad vid sleketaskan. Järntråden hade de trätt i nystanet och så 
böjt den uppåt och krokat fast den. 

När bärtiden kom, fick hölarna ta itu med bärplockningen. De fick 
då en skäppa med sig att plocka och frakta bären i. 

Många hölar hjälpte under hela valltiden till med att skaffa sovel åt 
hemmet. Detta skedde genom att snara och gillra harar och fåglar. De 
snarade hararna med mässingssnaror och fåglarna med tagelsnaror. I 
gillren fångade hölarna såväl harar som fåglar. Eftersom skogarna var 
fulla av vilt, blev det givetvis inte lite mat hölen skaffade. Det hände 
att hölen satte ut snaror och giller på tre olika platser, varvid han gick 
tillväga så, att han första dagen gick med kreaturen till en plats, andra 
dagen till en annan och tredje dagen till en tredje plats. Den fjärde 
dagen gick han så tillbaka till den första för att vittja osv. Han såg 
därvid till, att kreaturen höll sig på sidan om den plats, där han hade 
snarorna och gillren, då de i annat fall drog åstad med dem. Det var 
dessutom risk för att killingar och lamm kunde fastna i gillren. Ny-
bons i Telningberg t. ex. fick slakta en killing, som gått i ett giller 
uppsatt av hölar från granngårdarna. Det må framhållas, att det 
huvudsakligen var de äldre vallpojkarna, som sysslade med snaror 
och giller. 

Hölarna brukade även meta upp fisk ur tjärnar, åar och bäckar och 
ta med sig hem. Några fångade fisk i mjärdar (sprötmjärdar, vidje-
mjärdar). Det hände åtminstone i södra Finnmarken, att hölarna 
reparerade gamla laxhus, och de kunde i dem få riktigt stora fångster. 
Laxhuset var byggt av timmer och stod alltid i en fors i en bäck eller 
mindre å. Det höll cirka 2 m i längd och 1/2  m i fyrkant. Det hade löst 
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lock, som gick att lyfta upp, och dess botten var gjord av barkade 
granstörar, som låg så tätt, att det endast blev små skarv för vattnet 
att rinna ut igenom. I övre kanten på laxhusets smalsida som vette 
mot forsen var en ränna inbyggd, som gick upp mot en uppdämning 
av bäcken. Då bäcken här var avstängd, kunde vattnet och fisken inte 
komma fram annan väg än genom rännan ned i laxhuset. Vattnet rann 
genom husets botten, men fisken blev kvar. En gammal man från 
Rifallet har berättat för mig, att han fick laxar som vägde ända upp 
till 3 kg i ett sådant laxhus. Det var förbjudet att ta fisk i laxhus, så 
hölarna vågade inte tala om det för vem som helst. 

Det kunde vara nog så riskfullt att gå vall. Inte minst därför att 
tjurarna, av vilka en del var förfärligt folkilskna, fick gå lösa på 
skogen och vandra omkring alldeles som de ville. Det var sed att 
släppa ut tjurarna tillsammans med de andra kreaturen, men för det 
mesta följde de inte med hölen utan föredrog att gå ensamma. Först år 
1918 blev det förbjudet att ha tjurarna bland korna på skogen, men då 
hade redan detta bruk i det närmaste helt upphört. Det böljade upp-
höra, när vallgången slutade. Det förhöll sig så, att om tjuren träffade 
på en tjurtokig ko, så följde han henne hem, och sedan fick man gå 
och hämta tjuren där. Detta tröttnade man på och höll tjuren hemma. 

När tjuren kom, fick hölen höra ett bölande, som lät som när åskan 
mullrade dovt. Det tilltog i styrka, allt efter som tjuren närmade sig 
för att, när tjuren fått syn på hölen, övergå i ett väldigt vrål. Till dess 
måste hölen ha satt sig i säkerhet genom att klättra upp på en stor sten 
eller i ett träd. Runt stenen eller trädet sprang sedan tjuren och 
vrålade och kastade upp jord och småsten, så att det yrde åt alla håll. 
En god stund kunde hölen få sitta där, innan tjuren tröttnade och gav 
sig iväg från valplatsen med samma bölande som då han kom. 

Tjurarna hade skydd för ögonen, så att de inte kunde se något på 
långt håll. Skyddet bestod av en brädlapp eller också av en bit 
sulläder, fästat vid hornroten, men merendels hade de skyddet på 
nacken, eller också hade de gjort sig alldeles av med det, när de kom. 
Var hölen från samma gård som tjuren, kunde han locka honom till sig 
och ge honom slekor, ty tjuren kände igen honom, men de andra 
hölarna måste hålla sig på långt avstånd. En flicka, som gick vall, tog 
på sig andra kläder, varför tjuren inte kände igen henne. Han överföll 
henne på dagen, och på kvällen, när kreaturen kom hem, fann man 
rester av inälvor på tjurens horn. Det hände på 1840-talet. 

Om det blev oväder, så att hölen blev genomvåt, brukade han, 
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sedan regnet upphört, göra upp en eld att torka och värma sig vid. 
Han tog då av sig kläderna, som han hängde upp till torkning framför 
elden på några käppar, nedsatta i marken. Själv stod han spritt naken, 
tills kläderna torkat. Var det fråga om dagsregn eller långa regn-
perioder fick hölen gå genomvåt hela dagen. Ja, i enstaka fall, när 
hölen hade sådant husbondsfolk, som inte tog någon hänsyn till hans 
bästa, kunde han få sätta på sig samma våta kläder nästa morgon, då 
han skulle iväg med kreaturen. Det var aldrig brukligt att hölen fick 
bege sig hem på dagen, hur svårt oväder det än var. 

Han fick trösta sig med ramsan: 
Int ä ja socker å int ä ja salt 
smältä ja litä så smältä ja full int allt. 

På försommaren betade kreaturen med förkärlek på fast mark 
(hårdbacke), medan de på eftersommaren helst höll till på sank mark 
efter bäckar och mossar. Detta berodde på att gräset torkade av 
tidigare på hårdbackarna. 

I svamptiden (sopptiden), när korna sökte svamp (soppade) hade 
hölen fullt göra att följa dem. »Kritra va vibola då», dvs, de gick eller 
färdades vitt omkring. Hölen måste ibland skära sig en vallvidja eller 
ett vallspö för att få dem att ta reson. Det kunde tyckas att han skulle 
ha haft god hjälp av en hund, men hundar användes aldrig vid vall-
gång. 

Det hände — dock inte ofta — att hölen genom försumlighet i vaktan-
det tappade bort kreaturen eller åtminstone något av dem. Det blev då 
ett intensivt sökande. Hölen sprang i olika riktningar och lockade 
eller kallade på kon eller korna och lyssnade efter ljud från skällan. I 
hopp om att få bistånd från andra i närheten varande hölar, lullade 
han då och då: 

Ja letär ättär få 
ja letär ättär fä 
ja vet inte nå va dom ä. 

Om de andra hölarna hörde hans signal (en lull-låt hördes i medvind 
minst en fjärdingsväg, dvs. 2 1/2  kilometer), försökte de hjälpa ho-
nom, ty de visste att bannor eller kanske risbastu väntade hölen vid 
hemkomsten, om kor, får eller getter inte var med hem. 

Fann hölen själv sina borttappade kreatur, skyndade han sig upp på 
någon hög kulle eller ås för att bekantgöra detta genom lullning. Nu 
lät det så här: 
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Ja letär int ättär nå fä 
ja letär int ättär nå fä 
ja vet så väl va dom ä. 

Fann de andra hölarna kreaturen, var de lika rappa att lulla letar, ua 
letar: 

Här är dagar, här är nättär 
här är dän du letär ättär 
let int nå mer 
du bi-nt nå bättär. 

Den lull-låten var välkänd bland de gamla, och många har nog blivit 
glada, då de hört den. Det finns många varianter, men de två första 
raderna är nästan alltid lika. Rätt vanligt var att man angav vad det 
var för sort av kreatur det gällde. Hade man tillvaratagit t. ex. en 
bock, löd kungörelsen: 

Här är dagar, här är nättär 
här är dän du letär ättär 
hä ä en bock, hä ä int bättär 
långa taskur släpär ättär. 

Det var brukligt att hölen fick ledigt någon dag. Man kallade en 
sådan dag valldag. I regel var de lediga dagarna söndagar, och hölen 
fick då göra ett besök i kyrkan för att höra Guds ord predikas. »Nu 
skä du skynn på, så du kommär hem nån gång, så vi får kam lössa å 
däj, för du skä åt körka i mårå», sade husmodern åt valljäntan. Den 
dag hölen hade ledigt fick någon av de äldre gå vall. 

På midsommarafton måste hölarna hem till klockan 6 på eftermid-
dagen, ty man skulle ha nysilad mjölk till gröten. På midsommar-
dagens morgon skulle man släppa ut kreaturen så tidigt man på något 
vis kunde, så de hann att äta i sig kraften, som vid den här tiden fanns 
i gräset, sade man i Bringsjöberg. Uppfattningen att gräset på mid-
sommardagen hade en särskild kraft var rätt allmän. 

Det gällde för hölen att se till, att han var hemma med kreaturen vid 
7— 8-tiden på kvällen. Var han av någon anledning försenad, gick hus-
modern ut och lullade kväll: 

Far hem nu kulla 
nu ä då kväll 
Far hem nu kulla 
nu ä då kväll 
u—u—u—u—u. 
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Kreaturen blev insläppta i fähuset och bundna, varpå de fick sleke, 
så att de skulle veta, att de var välkomna hem. Arbetet med att 
utfodra kreaturen vid hemkomsten benämnde man att plocka i bås. 
Hölen återigen måste, hur våt och trött han än var, iväg att repa löv, 
bära hem och hacka sönder dem samt blanda dem med salt till slekor. 
Dels skulle han fylla sleketaskan till nästa dags vallgång, och dels 
skulle kreaturen ha slekor nästa dags morgon och kväll. Det var 
vanligt, att hölen höll till i något uthus, när han hackade sönder löven. 
Han kunde ha löven på en bänk eller på golvet och nyttjade då en 
riskniv, rishack, men han kunde också lägga löven i en hacklåda och 
hacka sönder dem med en hack-kniv, hackjärn (verktyg man an-
vänder då man hackar sönder inälvor till hack). Detta arbete kallade 
man att laga till slekor, slekefoder. 

Det ålåg hölen att varje kväll sätta en hötapp (skälltappen) i ko-, 
får- och getskällan, så att skällorna skulle hålla tyst under natten. 
Senare på kvällen fick hölen, om han var en pojke, gå husfadern 
tillhanda med diverse arbeten, och var det en flicka, fick hon hjälpa 
husmodern i de olika hushållsgöromålen. Först därefter fick hölen gå 
till vila. Egna barn, som gick vall, hade det något bättre, men även de 
fick förr i tiden tidigt lära sig att göra rätt för sig. 
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FÄBODAR 

Historik 

Man började anlägga fäbodar för att bättre kunna utnyttja möjligheter-
na till bete i skogarna. Det var ju opraktiskt att dagligen morgon och 
kväll gå långa vägar med kreaturen. 

Skogsbygdernas folk behövde inga fäbodar. I de södra delarna av 
Grangärde socken, som jag skulle vilja kalla »urfinnmarken», finns 
inte heller, på ett undantag när, någon tradition om fäbodar. Men när 
man börjar närma sig Bygden, möter man uppgifter om fäbodar. Man 
berättar sålunda att på 1500-talet var byn Jänsen (finnarna i Jänsen 
fick kungabrev 1622) fäbodställe under Botåker. På 1600-talet var byn 
Hoberget fäbodställe under Jänsen, tills mot slutet av 1600-talet en 
jänsfinne fick Hoberget i arv och flyttade dit. Gården Aspfallet sägs 
på 1700-talet ha varit fäbodställe under Bringsjöberg. Detta är de enda 
uppgifter om fäbodar, som jag känner inom den rena finnmarken. Det 
sägs vidare, att långt tillbaka i tiden var byn Råskmora fäbodställe 
under Råskänge och hette då Vilmora. Byn Jänsberget var fäbodar 
under Västansjö och Forsgärde. I byn Dalkarlsberg var gården Klack-
täkten fäbodställe under Klackgården i Västansjö. 

Finnbyn Kullen uppvisar fäbodar, som tillhör Norrbo. Den förste 
finnbebyggaren i Kullen, Eskil Olsson, född i Rautalampi, Finland, 
1618 och gift med Marit Persdotter från Bringsjöberg, sägs ha haft det 
så besvärligt på grund av intilliggande fäbodar att han flyttade till 
Norra Ny i Värmland. Hans son Mats, född i Norra Ny 1659, kom 
dock tillbaka till Kullen och gifte sig 1684 med Cherstin Matsdotter 
från Nås Håberg. Deras ättlingar bor fortfarande kvar i Kullen. 

Byarna Fröjdberget och Svedberget har varit fäbodställen under 
Norrbo. 

Det var folket på Slättbygden, trakterna mellan och omkring 
sjöarna Väsman, Boten, Bysjön, Björken och Saxen, som ägde fäbo-
dar. I skogarna runt Slättbygden finner man dessa vanligen i grupper 
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på 5-20 bodar men även som ensamstående bod. Nästan alla är 
belägna 2-10 km från hemmet. En del gårdar, och då alltid sådana 
som låg strax intill skogen, har haft sommarfähus. Det var ju nödvän-
digt, att sommarfähuset ej befann sig längre från hemmet, än att man 
kunde utan allt för stor olägenhet bära eller forsla hem mjölken 
morgon och kväll. 

Alla skogsägare inom en by hade i regel skogarna belägna i en och 
samma skogstrakt. Man talar sålunda om Norrboskogen, Västansjö-
skogen osv. Där byborna hade sina skogar, fanns en fäbodvall undan-
tagen för hemmansägarna i byn. Denna fäbodvall var delad i små, 
smala tegar (fäbodtegar), en till varje hemman. Alla tegar var instäng-
da med en gärdesgård (av somliga kallad rodgård), som var gemen-
samt stängd och gick runt hela fäbodvallen. 

Här byggde byns bönder, var och en på sin fäbodteg, upp bodfähus 
och bodstuga samt vedskjul, hemlighus och loge. Den senare — logen 
alltså — kom till efter hand, ty när man nyttjat fäboden en tid, bröt man 
åker där och röjde även slogar. Man behövde då logen för förvaring 
av fodret. Somliga byggde källare, ofta under bodstugan. Brunn skaf-
fade man sig inte, ty det var allmänt bruk att ta vatten från någon 
kallkälla i närheten. Kreaturen försåg sig själva med vatten under 
betesgången i skogarna. 

Det var praktiskt att ha fäbodvallen belägen intill de egna skogarna, 
ty männen kunde då bo i fäbodstugan, medan de sysslade med skogs-
arbetena, som huvudsakligen bestod av kolningsarbeten. Ännu vikti-
gare var, att man förr enligt gängse sed brände milbråtarna (se Blixt 
1950, s. 107). Sedan männen huggit upp den brända milbråten, kört in 
milan och sent på hösten kolat den, kunde de nästa år så fallråg på det 
s. k. sotfallet. Härigenom fick de ett rågfall, och när de skördat detta, 
brukade det, sedan sot och aska försvunnit från fallet, växa ymnigt 
med gräs på brändan. Här fick kreaturen det bästa tänkbara bete. 
Rågfallen stängde man in med en s. k. bråtgärdsgård, bråtgård, som 
gick runt hela fallet och som bestod av efter och på varandra omkull? 
fällda träd. 

Även nere på slättbygden eller kanske rättare i dess utkanter har 
det av gammalt funnits fäbodar. Sålunda hörde Stensbo, som av 
gammalt hette Krokaboda, till kyrkbyn och var prästbodar. Gamla 
skolan i Stensbo sägs vara byggd av fäbodstugan. Byarna Morberget, 
Lillmattsbyn och Stormattsbyn sägs av gammalt ha varit fäbodställen 
under Stora Tuna. Den välkända byn Östanbjörka var av gammalt 
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fäbodställe under kyrkbyn, men 1682 bor här Per Halvarsson, och han 
är alltså byns första fasta bebyggare. 

Om Brudberget, som förr var fäbodställe och lydde under Östan-
björka, förtäljer sägnerna följande. Långt tillbaka i tiden var det en 
fälpodjänta som blev bergtagen på ett fäbodställe, som hörde Östan-
björka till och som efter den händelsen fick heta Brudberget. Trollen 
kom och tog henne, och när de fått henne i sin makt, klädde de henne 
till brud. Men jäntan hade en hund med sig, och han begrep att det 
inte var rätt ställt, så han satte i väg till Östanbjörka till husbonden för 
fäboden. Somliga säger att hunden måste till kyrkan efter husbonden, 
men hur det också var med den saken, så var hunden i stånd att väcka 
uppseende och göra sig förstådd och fick husbonden med sig till 
fäbod stället . 

När husbonden kom fram, fick han se jäntan klädd till brud, och 
bröllopet var i full gång. Nu gällde det att känna till knepen och hitta 
på råd, och husbonden visste att endast stål kunde hjälpa. Kvickt 
drog han kniven och kastade den över stugan, varvid han måttade så, 
att kniven for rätt över jäntan. Andra säger, att han hämtade två yxor, 
som han slog i kors i tröskeln, och tvang trollen att be om nåd. Nu var 
förtrollningen bruten, och trollen och småfolket måste ge sig av, och 
det skedde så fort, att brudkronan, som bruden hade på sig, och en 
bägare av silver, som bruden höll i handen, blev efter. Trollen var 
ofantligt rädda för stål. Det beror på att de inte har annat än stenverk-
tyg, och de biter inte något, men stålet det biter det. När trollen 
springande gav sig i väg, ropade de: »Skada mä brudkrona. Skada mä 
brudkrona.» Brudkronan sägs nu vara i Grangärde kyrka och silver-
bägaren i Tuna kyrka — somliga säger tvärs om — men sedan den här 
dagen har det här stället hetat Brudberget. 

Fäbodnamn 

Här nedan förtecknade fäbodnamn är hämtade ur folkminnet. För-
teckningen är ej fullständig, ty här och där har fäbodtomter funnits, 
som är så gamla, att ingen nu levande känner till deras namn. Med 
stöd av de gamlas berättelse kan man uppskattningsvis beräkna, att 
det funnits ytterligare ett femtiotal fäbodar här i socknen. 

De i samband med fäbodarna angivna årtalen är ungefärliga. Några 
skriftliga uppgifter om när man slutat att använda den eller den 
fäboden, finns inte att tillgå. Mina sagesmän har flerfaldiga gånger 
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framhållit det vanskliga i att lämna exakta årtalsuppgifter. Då jag 
emellertid ansett en ungefärlig uppgift bättre än ingen alls, har jag bett 
om en sådan. Där ett bestämt årtal anges, är uppgiften i allmänhet att 
betrakta som exakt. I övriga fall är årtalet osäkert. 

Fäbodarna är förtecknade i alfabetisk ordning. Alla under varje 
grupp eller fäbodvall befintliga av mina sagesmän kända fäbodar 
anförs.1  

Alderbodarna [ä' cliiböane]. Hör till Norbergsbodarna. 
Anders Ers bodar. Hör till Mässansbodarna. Ägaren, bosatt i Lågnäset, 

nyttjade bodstället endast på hösten, sedan han slagit och kört in höet. I 
bruk omkring 1930. Stugan står kvar. 

Anders Gjörs bodar. Ligger norr om Fjällmusberget och heter även Lind-
tjärnsbodarna. Här upphörde fäbodlivet i slutet av 1800-talet. 

Anders Hans bodar. Ligger vid Loberget. Slut 1925-30. 
Anders Jöns bodar. Hör till Nedre bodarna av Hedtjärnsbodarna. Slut om-

kring 1918. 
Anders Jöns Petters bodar. Hör till Övre bodarna av Hedtjärnsbodarna. 
Anders Lars bodar. Ligger på Låsberget drygt 1 km söder om Vindeltjärn. 

Slut omkring 1890. 
Anders Lars bodar. Hör till Mässansbodarna och användes endast på hösten, 

sedan man slagit och kört in höet. Stugan brann i slutet av 1920-talet. 
Anders Matts bodar. Belägna strax öster om de Pellas bodar som ligger 

omkring 1/2  km nordväst om Finn Jans bodar. 
Anders Matts bodar. Hör till Gasenbergsbodarna. Tillbyggda i slutet av 1700-

eller början av 1800-talet. Slut 1946. 
Anders Pers bodar. Hör till Norbergsbodarna. Slut omkring 1890. Husen 

flyttade till Vålbodarna. 
Anders Pers Jans bodar. Hör till Mässansbodarna. 
Anders Perssons bodar. Hör till Nedre bodarna av Hedtjärnsbodarna. Slut 

1923. 
Anders Viks bodar. Hör till Norbergsbodarna och var den sista av dessa, som 

var i bruk som bodställe. Slut 1948. Stugan flyttad 1957. 
Arons bodar. Kallas även Spjuts bodar och hör till Mässansbodarna. Först 

sedan man slagit och kört in höet, brukade man vistas där. Slut omkring 
1930. 

Aspslättens bodar. Belägna omkring 400 m norr om Aspslättens gård, Bred-
bergets by. 

Backas bodar. Hör till Gasenbergsbodarna. Tillbyggda troligen 1903. Slut 
1949. 

Backas Erikes bodar [ba'kkas e' rkäs bö'ar]. Hör till Brokvarnbergsbodarna. 
Slut 1959. 

I  När Otto Blixt besökte Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala den 6 februari 1969, 
inspelades hans uttal av de nedan förtecknade fäbodnamnen (bandbeteckning ULMA 
BF 78). De uttal som bedömts vara av intresse har meddelats i förteckningen. 
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Backens bodar [ba' kkäns bö'ar]. Hör till Gagnefsbodarna. Slut omkring slutet 
av 1930-talet. 

Baddobodarna [ba'ddåböane]. Heter även Vikas bodar. Ligger på Låsberget 
omkring 400 m söder om Vindeltjärn. Slut 1930-40. 

Barkströms stuga. Belägen 150 m norr om Brudberget. Har varit bodställe. 
Slut omkring 1870. 

Barboras bodar [ba'rbåras bö`ar]. Hörde till Grönvallsbodarna och låg vid 
södra änden av sjön Olsjön. Slut omkring 1910. Stugan revs omkring 1917. 

Björks bodar. Hör till Mässansbodarna, som ej kom till användning förrän 
mot hösten, då man slagit och kört in höet. 

Björks bodar. Ligger vid Nydammen, Norra Gårdtjärn. Uppbyggda omkring 
1944. Slut omkring 1953. 

Bjärkåsen. Belägna omkring 2 km sydväst om Lindbastmora. 
Blom Erikas bodar. Hör till Bohus- eller Sösarrisbodarna. Tillbyggda 1899. 

Slut 1935. 
B/om Petters bodar. Belägna öster om Ullnäsnoret. I bruk till 1930. Numera 

sommarstuga. Gubben som ägde dem kallades Lär Pälle och hans fru hette 
Spel Sara. 

Bobergs lindorna. Ligger på Boberget och har av gammalt varit fäbodar 
under Rävvåla. 

Bodarna. Fäbodtomtplats belägen omkring 1/2  km norr Hedmans gård i 
Burängsbergs by. Ingen vet ägaren till fäbodarna. 

Bohus bodarna. Heter även Sösarrisbodarna. Då det finns finska ortnamn 
strax intill, skulle Bohus bodarna möjligen kunna betyda Nordbodarna (de 
ligger norr om sjön Norsen). Till Bohus bodar hör Staffas Anders Anders-
sons bodar, Blom Erikas bodar, 01 Matts Erikas bodar, Hundfalls Per 
Eriks bodar och Nihlmans bodar. Se dessa namn. 

Bredberget. Av gammalt var hela Bredbergets by fäbodar. Se Kyrkeby 
fäbodar. 

Bredenbergs bodar [br.'bäs bö'ar]. Hör till Gasenbergsbodarna. Tillbyggda 
1918. Slut 1944. 

Broby Jakobes bodar. Belägna 300 m söder om Norbergs Andersas gård, 
Burängsbergs by. 

Brokvarnbergs bodarna. Hit hör Gejers bodar, Backas Erikes bodar och 
Nordins bodar. Se dessa namn. 

Brudberget. Hette förr Masens bodar. Av gammalt fäbodställe under Östan-
björka. Se sägen härifrån i avsnittet Historik ovan. 

Brännvåls bodar. Hör till Stockgropsbodarna. Slut omkring 1910. 
Burs bodar. Hör till Stockgropsbodarna. Gamla bodar. Husen rivna. 
Burtjärnsbodarna. Belägna 1 km väster om Norsåsen och ägda av patron 

Larsson, Täppan. År 1901 var bodarna nedlagda. 
Bäcks bodar. Hör till Stockgropsbodarna. Slut omkring 1910. 
Dragstens bodar. Hör till Stockgropsbodarna. Slut omkring 1929. 
Eklunds bodar. Förr Bredenbergs bodar. Hör till Gasenbergsbodarna. Till-

byggda 1832. Slut 1921. 
Erik Erssons bodar. Hör till Pellas bodar belägna ungefär 1 km sydöst om 

Gammelbodarna, Låsberget. I bruk i början av 1930-talet. 
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Erik Erssons bodar. Hör till Mässansbodarna. Ägaren, bosatt i Lågnäset, 
nyttjade bodstället endast på hösten sedan han slagit och kört in höet. Slut 
omkring 1930. Stugan står kvar. 

Erik Jons bodar. Hör till Nedre bodarna av Hedtjärnsbodarna. Slut 1934. 
Erik Ols Pellas bodar. Hör till Norbergsbodarna. Slut omkring 1890. 
Finn Jans bodar. Belägna på Låsberget ungefär 2 300 m söder om Vindel-

tjärn. 
Finnstugus bodar. Hör till Gagnefsbodarna. I slutet av 1930-talet upphörde 

aboddriften. 
Firbodarna. Belägna cirka 1/2  km norr om Forsbergs gård, Grangärde Häst-

berg. I bruk omkring 1905. 
Firns bodar. Hör till Frötjärnsbodarna. Slut 1948. 
Fjällmusbergs bodarna. Hit hör Per Ols Jakobs bodar, Per Ols Anders 

Perssons bodar, Karl Johans bodar och Lars Eriks bodar. Se dessa namn! 
Från början fanns här två bodar kallade 011as bodar. 

Fjärsmansbodarna. Hör till Mässansbodarna. Man nyttjade bodarna endast 
på hösten, sedan man slagit och kört in höet. I bruk till omkring 1930. 
Stugan står kvar. 

Fluras bodar. Hör till Norbergsbodarna. 
Fluras bodar. Hör till Vålbodarna på Låsberget. 
Flurbodarna. Belägna omkring 600 m nordväst om Landbondens gård, Bot-

åsen. 
Flurbodarna. Ligger vid byn Kullen. Heter även Pellbybodarna. 
Forstäppbodarna. Belägna omkring 2 km söder om Burängsbergs by. Hit hör 

Kung Eriks bodar och Jan Lars Erkers bodar. 
Fosterbodarna. Se Pellas Erkers bodar. 
Fribergs Larses bodar. Hör till Stockgropsbodarna. Slut omkring 1905. 
Frötjärnsbodarna. Av gammalt belägna uppe på Frötjärnsberget men efter 

skiftet på 1880-talet flyttade ned till Frötjärn. Hit hör Tickols bodar, 
Kalvars bodar, Stak 011as bodar och Firns bodar. Se dessa namn. 

Fäbodarna. Tomtplats efter fäbodar belägen 400 m nordöst om Norra gården, 
Morbergets by. Var i bruk på 1870-talet. Husen revs på 1890-talet. 

Fäntjärnsbodarna. Belägna omkring 31/2  km söder om Brynberget. Brukade 
av Drös Anders Jakob Samuelsson. Slut 1920-25. 

Gagnefsbodarna. Ligger norr om Stockgropsbodarna och kallas även Hökbo 
bodarna, Hökars bodarna. Som namnet Gagnefsbodarna anger, ägs fäbo-
darna av folk från Gagnef. Gagnefsfolket stannade kvar där hela sommaren 
och flyttade således ej hem till slåttern. Hit hör Backens bodar, Lärkas 
bodar, Finnstugus bodar, Tillas bodar och Hök 011es bodar. 

Gammelbodarna. Belägna 1 1/2  km norr om Nävbacken, Rävvåla by. Troli-
gen flyttade till annan plats som förleden »gammel-» anger. 

Gammel Hornbo. Se Hornbodarna. 
Gasenbergsbodarna. Hit hör Anders Matts bodar, Tickols bodar, Staffas 

bodar, Post Johans bodar, Bredenbergs bodar, Backas bodar, Nydings 
bodar, Eklunds bodar, Per Olofs bodar, Ottos bodar, Post Saras bodar och 
Gunnars bodar. Se dessa namn. 
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Gejers bodar. Hör till Brokvarnbergsbodarna. Flyttade till sin nuvarande 
plats 1886. Slut 1935. 

Grandins bodar. Belägna på Låsberget omkring 2 km söder om Vindeltjärn. 
Gammal fähodtomtplats. 

Grankvists bodar. Hör till Övre bodarna av Hedtjärnsbodarna. Slut 1934. 
Grytängbodarna [gry' ttägböane]. Belägna 1 1/2  km västsydväst om Vindel-

tjärn. Sedan länge fast bebodda. 
Grytängbodarna. Hör till Mässansbodarna. Brukade endast på hösten, sedan 

man slagit och kört in höet. Slut omkring 1930. Stugan står kvar. 
Gräsberget. Gård belägen väster om Fröjdberget och senast bebodd omkring 

1935. Här har av gammalt varit ett fäbodställe, som ägts av folk från 
Norrbo. På 1689 års karta står också Norrbo fäbodar. 

Grönvall Nisses bodar. Låg cirka 100 m öster om Grönvallens gård, Olsjöns 
by, och hör till Grönvallsbodarna. Ej i bruk efter mitten av 1800-talet. 

Grönvallsbodarna. Till dessa i byn Olsjön belägna och av rävvålingar nyttjade 
fäbodar hör Saxbergs Jans bodar, Spjuts bodar, Grönvall Nisses bodar, 
011es bodar och Barboras bodar. Se dessa namn. 

Gunnars bodar. Hör till Gasenbergsbodarna. Tillbyggda 1790. 
Gällsåsbodarna [jä'llsåsböane]. Hör till Långmorbodarna. 
Gärdesbodarna [jä'läsböane]. Ligger 1/2  km väster om Bredberget. Här finns 

tomtplatser efter fäbodar. Sägs på 1700-talet ha varit fäbodar under Stora 
Tuna. 

Hagelbodarna. Hör till Värbacksbodarna på Låsberget. I bruk 1925-30. 
Stugan borta. 

Hagel Pellas bodar. Hör till Mässansbodarna och användes endast på hösten, 
sedan man slagit och kört in höet. I bruk omkring 1930. 

Hag 011as bodar. Hör till Rännbackensbodarna. 
Halvarsbodarna. Belägna på Låsberget omkring 3½ km sydväst om Vindel-

tjärn. 
Halvars och Bullers bodar [ha'lvay å bu' llä,y böarl. Hör till Skillbergsbodarna. 

Slut som bodställe omkring 1890, men man slog och lötade (betade) där i 
början på 1900-talet. 

Hampusbodarna. Belägna ungefär 1 km norr om Landbondens gård, Bot-
åsen. I bruk omkring 1900. 

Hampusbodarna. Hör till Mässansbodarna och nyttjades endast på hösten, 
sedan man slagit och kört in höet. I bruk omkring 1930. 

Hampusbodarna. Hör till Pellas bodar, belägna ungefär 1 km sydöst .om 
Gammelbodarna, Låsberget. I bruk i början på 1930-talet. 

Hansas bodar. Belägna cirka 2 km söder om Vindeltjärn. Gamla bodar. 
Hansas bodar. Hör till Långmorbodarna. 
Hansas bodar. Gammalt namn på Tickols bodar vid Gasenberget. 
Hansas Petters bodar. Hör till Övre bodarna vid Hedtjärnsbodarna. 
Hedbergsbodarna. Hör till Mässansbodarna och nyttjades endast på hösten, 

sedan man slagit och kört in höet. I bruk omkring 1930. Stugan står kvar. 
Hedbergsbodarna. Hör till Värbacksbodarna på Låsberget. Slut omkring 

1940. 
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Hedmansbodarna. Belägna omkring 1/2  km nordnordöst om Stora Idtjärn. 
Stugan riven omkring 1890. 

Hedtjärnsbodarna. Hette av gammalt Hiskensbodarna efter tjärnen Hisken, 
som bytt namn och numera heter Hedtjärn. Efter skiftet 1936 rev eller 
flyttade man de bodställen som då fanns kvar. Numera känner man endast 
till namnen på 19 av dem, men de gamla har sagt, att här skall ha funnits 28 
bodar. Man talar om Övre bodarna och Nedre bodarna. Till Övre bodarna 
hör Hyttsved Erikas bodar, Hyttsved Jans bodar, Grankvists bodar, 
Nämndkarins bodar, Moras bodar, Knuts Gustaf Anderssons bodar, Uv-
bergs Daniel Perssons bodar, Uvbergs Petter Perssons bodar, Uvbergs Lars 
Eriks bodar, Linde Per Erssons bodar, Värdas bodar, Anders Jöns Petters 
bodar och Hansas Petters bodar. Till Nedre bodarna hör Jut Lars Anders-
sons bodar, Karl Jakob Janssons bodar, Anders Perssons bodar, Anders 
Jöns bodar, 01 Matts bodar och Erik Jons bodar. Se respektive namn. Om 
inte väderleken lade hinder i vägen, brukade man fara till bodarna omkring 
pingsttiden och hem igen till Mikaelsmäss. 

Hermans bodar. Belägna omkring 1/2  km nordväst om Finn Jans bodar, 
Låsberget. Gammal fäbodtomtplats. Heter även Pellas bodar. 

Hiskensbodarna. Gammalt namn på Hedtjärnsbodarna. Se detta namn. 
Hornbodarna. Belägna omkring 3 km sydsydväst om Vindeltjärn. I bruk 

omkring 1890. Somliga säger att här funnits två bodställen, nämligen Gam-
me! Hornbo och Nya Hornbo. Det senare i bruk omkring 1890. Gammel 
Hornbo ligger 300 m öster om Nya Hornbo. 

Hundfalls Per Eriks bodar. Hör till Bohus- eller Sösarrisbodarna. Mycket 
gamla. Kallas nu Nihlmans bodar. 

Hyttkärrsbodarna. Belägna vid Loforsvägskälet. Gammal fäbodstuga, om-
byggd 1935. 

Hyttkärrbodarna. Hör till Skillbergsbodarna. Troligen slut omkring 1870. 
Hyttsuedbodarna. Tomtplats efter gamla fäbodar belägen ungefär 100 m öster 

om 0. Lars gård, Jänsbergets by. Hit hör Uvbergs Jans bodar, Knuts 
Johans bodar och Hyttsved Per Erssos bodar. 

Hyttsved Erikas bodar. Hör till Övre bodarna vid Hedtjärnsbodarna. Gamla 
fäbodar, tomtplats. 

Hyttsved Jans bodar. Hör till Övre bodarna vid Hedtjärnsbodarna. Tomtplats 
efter gamla fäbodar. 

Hyttsved Per Erssos bodar. Hör till Hyttsvedbodarna väster om Norsån. Slut 
1907. 

Håkas bodar. Hör till Rännbackensbodarna. Slut omkring 1925. 
Hän genbodarna. Sägs ha namn efter en gård, som hette Hängnen och låg 

mellan Lillheden och Gärdsveden. Gamla fäbodar, numera bebyggt om-
råde. 

Hökars bodar. Se Gagnefsbodarna. 
Hökbo bodar. Se Gagnefsbodarna. 
Hök 011es bodar. Hör till Gagnefsbodarna. Slut omkring 1905. 
Idtjärnsbodarna [i'ddtjäsböane]. Belägna omkring 3 km söder om Brynber-

get. Slut omkring 1890, sedan skogshuggartorp. 
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Igeltjärnstäppan [1"gältjäväppa]. Belägen omkring 1 1/2  km söder om Lind-
bastmora. Gamla fäbodar. 

Isak Pelles bodar. Belägna på Låsberget omkring 1 300 m sydöst om Vindel-
tjärn. Heter även Masens bodar. Se detta namn. 

Jan Danielssons bodar [jan ddniäls bö'arl. Hör till Mässansbodarna och 
nyttjades endast om hösten, sedan man slagit och kört in höet. Stugan 
brunnen. 

Jan Lars Erkers bodar. Hör till Forstäppbodarna. Slut omkring 1905. 
Jansbo bodarna. Hör till Norbergsbodarna. Står kvar på sin ursprungliga 

plats. 
Jansbodarna. Hör till Vålbodarna på Låsberget. Sedan man slagit och kört in 

höet, var man här och betade ett tag på hösten. I bruk på 1920-talet. 
Jut Andersas bodar (Jutbodarna). Belägna omkring 2 800 m nordöst om 

Norsån på östra sidan av Norsen. Slut 1957. 
Jut Anders Larssons bodar. Hör till Mässansbodarna. Folk från Grytänge 

använde bodarna på hösten, sedan de slagit och kört in höet. I bruk 
omkring 1930. 

Jut Lars Anderssons bodar (Skoglunds bodar). Hör till Nedre bodarna vid 
Hedtjärnsbodarna. Dessa var de sista av Hedtjärnsbodarna, som var i bruk. 
Slut 1936. 

Jut Lottas bodar. Ligger ungefär 50 m väster om Flogdammen, Norsån. Fram 
till år 1923 bodde man här året om. Efter 1928 har platsen nyttjats som 
bodställe. Jut Lottas bodar är de enda som fortfarande är i bruk i Grangärde 
socken, när detta skrives år 1960. 

Jut Petters bodar (förr Vikströms bodar). Hör till Norsbodarna, belägna 
omkring 1 1/2  km nordväst om Norsån. Slut 1927. 

Kalvars bodar. Hör till Frötjärnsbodarna och var de sista av dessa som var i 
bruk. Nyttjades sista gången 1959. 

Karl Jakob Janssons bodar. Man kallade honom Karl Jakob, men han hette 
Jan Ers Jakob Jansson. Hör till Nedre bodarna vid Hedtjärnsbodarna. Slut 
1934. 

Karl Johans bodar. Hör till Fjällmusbergsbodarna. 
Karl Ols bodar. Hör till Rännbackensbodarna. Slut omkring 1940. 
Kestoppas bodar [U'st8ppas bd ar]. Belägna omkring 1/2  km söder om Finn 

Jans bodar, Låsberget. Gamla bodar. 
Kestäppbodarna [kJ.'stäppböane]. Ligger ungefär 1/2  km norr om Halvars-

bodarna. I bruk omkring 1880. 
Kilåsbodarna [tji"låsböane]. Heter även Sågfallet bodar. Belägna omkring 

1 300 m nordöst om Karlsänge. Upphörde vid slutet av 1890-talet. Stugan 
riven och flyttad till Saxhyttan. Fähuset upphugget till ved. 

Kilåsbodarna. Ligger omkring 1 km söder om Stångmyrberg. Slut 1912. 
Klacktäkten. Gård i Dalkarlsbergs by, som av gammalt var fäbodställe under 

Klackgården, Västansjö. 
Klockarbodarna. Belägna omkring 400 m nordväst om Jan Sammils gård, 

Gärdesbodarna. Fäbodtomtplats, men sägs ha varit fäbodar under Stora 
Tuna på 1700-talet. 
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Knuts Gustaf Anderssons bodar. Hör till Övre bodarna vid Hedtjärns-
bodarna. Slut 1903-1904. 

Knuts Johans bodar. Hör till Hyttsvedbodarna. Slut 1918. 
Kung Eriks bodar. I dagligt tal allmänt kallade Kungens bodar. Hör till 

Forstäppbodarna. I bruk 1913-14, sedan slut. 
Kvarnfallsbodarna [kva'rfallsböane]. Hör till Norbergsbodarna. 
Kyrkeby fäbodar. Det gamla namnet på Bredbergets by, som alltså förr varit 

fäbodar och hört kyrkbyn till. På 1689 års karta finns 14 bodställen angivna. 
Kyrkvärdens bodar. Hör till Skillbergsbodarna. Slut 1925. 
Lars Erikas bodar. Hör till Fjällmusbergsbodarna. I bruk 1932. 
Lars Erikas myra. Belägen omkring 2 km norr om Landbondens gård, Bot-

åsen, eller strax söder om Lilla Ångtjärn. Brann 1913 i samband med det på 
sin tid omtalade uvbergsmordet. 

Lars Ers bodar. Belägna omkring 1 km nordväst om Getbrunntjärn. Mycket 
gamla bodar. 

Lars Jons bostängsel. Belägen på Låsberget omkring 1 km sydväst om 
Vindeltjärn. Logen stod kvar i bönan på 1890-talet. 

Lindbastmora bodar. Mycket gamla. På 1689 års karta finns 6 bodställen 
upptagna. År 1936, när jag upptecknade ortnamn i området, var man här 
med kor. 

Linde Per Erssons bodar. Hör till Övre bodarna vid Hedtjärnsbodarna. 
Linders bodar. Hör till Stockgropsbodarna. Slut omkring 1912. 
Lindmans bodar. Hör till Stockgropsbodarna. Slut omkring 1910. 
Lind Olavs bodar. Hör till Stockgropsbodarna. Slut omkring 1931. 
Lindtjärnsbodarna. Belägna norr om Fjällmusberget. Anders Gjörs slutade 

använda dem i slutet av 1800-talet. 
Långmorbodarna. Belägna öster om Ullnäset. Hit hör Matts Pers Jan Ers-

sons bodar, Matts Pers Per Erssons bodar, Sköttsved Anders bodar, Vikas 
bodar, Hansas bodar och Gällåsbodarna. Se dessa namn. 

Lärkas bodar. Hör till Gagnefsbodarna. Slut i början av 1930-talet. 
Lärmors bodar. Belägna öster om Ullnäsnoret. I bruk 1908-10. Numera 

sommarstuga. 
Magerås bodarna. Byn Norhyttan var av gammalt fäbodställe under Väs-

tansjö och hette då Mageråsen. 
Majorns bodar. Hör till Stockgropsbodarna. Slut omkring 1924. 
Man Pers bodar. Hör till Stockgropsbodarna. Slut omkring 1930. 
Masens bodar. Hör till Mässansbodarna och nyttjades på hösten, sedan man 

slagit och kört in höet. I bruk omkring 1930. 
Masens bodar. Gammalt namn på Brudberget. Se detta namn. 
Masens bodar. Belägna på Låsberget ungefär 1 300 m sydost om Vindeltjärn. 

Hette förr Isak Pelles bodar. Här finns en väggstock med årtalet 1702. Slut 
omkring 1940. Bodarna, som ägdes av Masgården i Broby, låg så nära 
hemmet att man fraktade hem mjölken såväl morgon som kväll. Ett sådant 
bodställe är på pricken likt finnmarkernas sommarfähus. 

Matts Pers Jan Erssons bodar. Hör till Långmorbodarna. 
Matts Pers Per Erssons bodar. Hör till Långmorbodarna. 
Melas bodar. Hör till Rännbackensbodarna. Slut omkring 1940. 
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Mellansjöbodarna. Belägna öster om Mellansjön. Mycket gamla bodar. På 
1689 års karta finns 5 bodställen upptagna här. Heter även Mor Anders 
bodar. 

Mjölnarbodarna. Hör till Mässansbodarna och nyttjades om hösten, sedan 
man slagit och kört in höet. Slut omkring 1930. 

Mor Anders bodar. Se Mellansjöbodarna. Slut under första hälften av 1800-
talet. Platsen har även kallats Svirs, varför vet man inte. 

Moras bodar. Hör till Övre bodarna vid Hedtjärnsbodarna. Slut 1932. 
Morbergsbodarna. Belägna cirka 200 m västsydväst om Övre Örnäset. Var i 

bruk omkring 1905. 
Morhagen bodar. Slut i början av 1940-talet. 
Mossbodarna. På kartan står Mossebo. Belägna strax norr om sjön Noren. 

Bodarna har ägts av patron Larsson på Täppan. Slut i slutet av 1890-talet. 
Mystbodarna. Belägna omkring 100 m söder om Anders Ols gård, Fröjdber- 

gets by. Var i bruk omkring 1907. 
Mårtens bodar (Månsbodarna). Hör till Skillbergsbodama. Slut 1923. 
Mässansbodarna. På hösten, sedan man slagit och kört in höet, nyttjade man 

dessa fäbodar. De flesta av dem lades ned i början av 1930-talet. Hit hör 
Björks bodar, Hagel Pelles bodar, Nämndkarlbodama, Skräddarbodarna, 
Grytängbodama, Mjölnarbodarna, Fjärsmansbodania, Anders Pers Jans 
bodar, Anders Lars bodar, Jan Danielssons bodar, Hedbergs bodar, Ols-
sons bodar, Masens bodar, Spjuts bodar, Hampusbodarna, Anders Erssons 
bodar, Erik Erssons bodar, Per Jons bodar, Sundströms bodar och Jut 
Anders Larssons bodar. Se dessa namn. De längst i söder belägna Mäs-
sansbodarna låg inuti skogen, och man kallade dem Skogsbodarna. Östra 
delen av Mässansbodarna där det växte ymmigt och var bra slåttermark 
kallade man Herrgårdsmässan. 

Nedre bodarna. Se Hedtjärnsbodarna. 
Nihlmans bodar. Hette förr Hundfalls Per Eriks bodar. Hör till Bohus- eller 

Sösarrisbodarna. 
Nils Larsas bodar. Ligger omkring 300 m söder om Lars Larssons gård, 

Grytängsbodama. 
Norbergsbodarna. Hit hör Wetterbodarna, Anders Viks bodar, Telningas 

bodar, Per Halvars bodar, Vikas Andersas bodar, Anders Pers bodar, 
Pojkas Petters bodar, Alderbodarna, Per Jans Erkers bodar, Erik Ols Pellas 
bodar, Snuvas bodar, Pojkas Jans bodar, Jansbobodarna, Fluras bodar och 
Norbergs Jans bodar. Av ovanstående bodar står Per Halvars, Pojkas 
Petters och Jansbobodarna kvar på ursprunglig plats och nyttjas som 
jaktstugor. Stugan vid Anders Viks bodar flyttades 1957. Alla övriga bodar 
flyttades i början av 1890-talet i samband med skiftet. 

Norbergs Jans bodar. Heter även Kvarnfallsbodarna. Hör till Norbergs-
bodarna. 

Nordins bodar. Hör till Brokvarnbergsbodarna. Slut 1935. 
Norr Vålbodarna. Se Vålbodarna. 
Norsbodarna. Belägna ungefär 1 V2 km nordväst om Norsån. Mycket gamla, 

finns med på 1689 års karta. Hit hör Jut Petters bodar och Pellas Erkes 
bodar. 
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Nya Hornbo. Se Hornbodarna. 
Nydings bodar. Hör till Gasenbergsbodarna. Tillbyggda 1943. Slut 1954. 
Nämndkarlbodarna. Hör till Mässansbodania och begagnades endast om 

hösten, sedan man slagit och kört in höet. I bruk omkring 1930. 
Nämndkarl Jans bodar. Hör till Skillbergsbodarna. Troligen slut omkring 

1870. 
Nämndkarins bodar. Hör till Värbacksbodarna på Låsberget. På fähuset 

finns årtalet 1813. Ett ostkärl här har årtalet 1725. Slut i början på 1940-
talet. 

Nämndkarins bodar. Hör till Övre bodarna vid Hedtjänisbodarna. Slut om-
kring 1917. 

Näubodarna. Belägna omkring 600 m väster om Stora Idtjärn. Slut på 1880-
talet. 

01 Jans bodar [ol ns bä' ar]. Ligger omkring 300 m väster om Flurbodarna 
vid Kullens by. Sägs ha hört Stakheden till. 

01 Jons bodar [oljö' ns bä' ar]. Hör till Stockgropsbodarna. Slut omkring 1913. 
011as bodar. Hör till Fjällmusbergsbodania. 
011es bodar. Hörde till Grönvallsbodarna och var belägna cirka 100 m väster 

om Grönvallens gård, Olsbyns by. Slut omkring 1925 och rivna omkring 
1945. 

01 Matts bodar. Hör till Nedre bodarna vid Hedtjärnsbodarna. Om detta 
bodställe berättas: Fäbodkullan 01 Matts Anna skulle gå hem till Västansjö. 
Rädd för elden tog hon och sopade spishällen i den öppna spisen mycket 
noga. Ställde så kvasten i spisvrån och gick. Men det var glöd kvar i 
kvasten, som tog eld, och stugan brann ned. Detta hände på 1860- eller 70-
talet. 

01 Matts Erikas bodar. Hör till Bohus- eller Sösarrisbodarna. Brann 1899 
men uppbyggdes igen. Slut 1935. Numera jaktstuga. 

Olssons bodar. Hör till Mässansbodania och brukades endast om hösten, 
sedan man slagit och kört in höet. I bruk omkring 1930. 

Olssons bodar. Hör till Värbackens bodar. Slut omkring 1940. 
Ottos bodar. Hör till Gasenbergsbodarna. Tillbyggda 1915. Slut 1938. 
Pellas bodar. Belägna på Låsberget omkring 1/2  km nordväst om Finn Jans 

bodar. I bruk 1885. Heter även Hermans bodar. 
Pellas bodar. Belägna på Låsberget omkring 1 km sydöst om Gammel-

bodarna. Hit hör Erik Erssons bodar, Hampus bodar och Sundströms 
bodar. Se dessa namn. 

Pellas Erkes bodar. Heter även Fosterbodarna. Hör till Norsbodarna. Slut 
1909. 

Pellbybodarna. Ligger vid byn Kullen. Heter även Flurbodarna. 
Pellbybodarna. Belägna omkring 1 800 m norr om Grangärde Hästberg. Gam-

la bodar. Numera gård. 
Per Anders bodar. Belägna på Låsberget omkring 3 1/2  km sydväst om 

Vindeltjärn. I bruk 1895. 
Per Anders bodar. Hör till Vålbodarna på Låsberget. Tillbyggda omkring 

1890 och då flyttade hit från Anders Pers bodar på Norberget, vilka revs på 
grund av skiftet. 
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Per Halvars bodar. Hör till Norbergsbodarna. Står kvar på sin ursprungliga 
plats. 

Per Hans bodar. Belägna 800 m nordöst om Brudberget. Slut omkring 1898. 
Fäbodstället hörde Östanbjörka till. 

Per Jans bodar. Ligger omkring 200 m sydöst om Grytängbodarnas gårdar. 
Heter även Starbodarna. Slut omkring 1940. 

Per Jans Erkes bodar. Hör till Norbergsbodarna. 
Per Jons bodar. Hör till Mässansbodarna och nyttjades endast om hösten, 

sedan man slagit och kört in höet. 
Per Lars bodar. Ligger på Låsberget omkring 1 km söder om Värbacks- 

bodarna. Hus fanns kvar i början av 1900-talet. Numera tomtplats. 
Per Matts bodar. Belägna på Låsberget omkring 2 km söder om Vindeltjärn. I 

bruk i början av 1940-talet. 
Per Olofs bodar. Hör till Gasenbergsbodarna. Gammalt bodställe. Slut 1938. 
Per Ols Anders Perssons bodar. Hör till Fjällmusbergsbodarna. Slut 1954. 
Per Ols Jakobs bodar [pär ö's jä`kåps bö'ar]. Hör till Fjällmusbergsbodarna. 

Slut 1952. 
Pojkas bodar [p8likas bö'ar]. Ligger på Låsberget omkring 3 1/2  km sydväst 

om Vindeltjärn. I bruk 1895. 
Pojkas bodar. Hör till Vålbodarna på Låsberget. I bruk i slutet av 1920-talet. 
Pojkas Jans bodar. Hör till Norbergsbodarna. Slut på 1890-talet. 
Pojkas Petters bodar. Hör till Norbergsbodarna. Står på ursprunglig plats. 
Post Johan Perssons bodar. Hör till Gasenbergsbodarna. Tillbyggda 1916. 

Slut 1949. I dagligt tal säger man Post Johans bodar. 
Post Saras bodar. Hör till Gasenbergsbodarna. Slut omkring 1919. 
Prästbodarna. Ligger omkring 600 m sydöst om Storgårds, Stångmyrberget. 

Var i bruk i början av 1800-talet. 
Pussbodarna. Ligger på Låsberget omkring 1/2  km sydöst om Vindeltjärn. 

Kallas även Roströms bodar. 
Risbergs bodar. Ligger omkring 1/2  km västsydväst om Övre Örnäset. I bruk 

1885. 
Ropslättens bodar. 
Roströms bodar. Heter även Pussbodarna. Se dessa. 
Rusbodarna. Hette av gammalt Rusröjningen och har hört Stakheden till. 

Ligger omkring 1 200 m söder om Stångmyrberg. I bruk sista gången 
omkring 1911. Man slutade slå här i början av 1900-talet. 

Rusbodarna. Ligger på Låsberget omkring 1 1/2  km nordväst om Nävbackens 
gårdar, Rävvåla. 

Råssa röjningen. [refssa rs`nniga]. Ligger omkring 400 m väster om Röjning-
ens gård i Storslättens by. Här skall en gång ha funnits ett bodställe, som 
hört Grangärde kyrkby till. Namn och plats numera obekanta. 

Rännbackensbodarna. Mycket gamla fäbodar som finns upptagna på 1689 års 
karta. Hit hör Karl Ols bodar, Melas bodar, Håkas bodar och Hag 011as 
bodar. Se dessa namn. 

Rönnäsbodarna. Gamla fäbodar belägna omkring 300 m öster om Karlsänge. 
Sacellani fäbodar (sacellanus `kaplan'). Dessa kaplansfäbodar finns i byn 

Dalkarlsberg och är upptagna på 1689 års karta. 
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Saxbergs Jans bodar. Hörde till Grönvallsbodarna och var belägna omkring 
300 m norr om Grönvallens gård, Olsjöns by. Slut omkring 1895. 

Simonsänge. Ligger omkring 800 m nordost om Sågfallet fäbodar. I början av 
1890-talet var folk fast bosatta här. 

Skam Peras bodar. Hör till Stockgropsbodarna. Slut omkring 1910. 
Skarp Erkes bodar. Ligger omkring 1800 m norr om Värbacksbodarna på 

Låsberget. Var ej i bruk efter 1890. 
Skillbergsbodarna. Hit hör Halvars och Bullers bodar, Nämndkarl Jans bo-

dar, Kyrkvärdens bodar, Mårtens bodar och Hyttkärrbodarna. Se dessa 
namn. 

Skogsbodarna. Se Mässansbodarna. 
Skräddarbodarna. Hör till Mässansbodarna och nyttjades endast på hösten, 

sedan man slagit och kört in höet. Slut omkring 1930. 
Skyttens. Gård sydost om byn Olsjön. Har varit fäbodställe under Rävvåla. 
Sköttsved Anders bodar Vö'ttsv -eandäs bö'ar]. Hör till Långmorbodama. 
Slogbergsbodarna. Belägna omkring 300 m väster om Hansas gårdar, Kullen. 

Före skiftet 1868 var fäbodar här. 
Snuvas bodar. Hör till Norbergsbodama. 
Spjuts bodar. Hör till Mässansbodarna. Heter även Arons bodar. Se detta 

namn. 
Spjuts bodar. Hörde till Grönvallsbodarna. 
Staffas Anders Anderssons bodar. Hör till Bohus- eller Sösarrisbodama. 

Gammalt bodställe, ombyggt 1903. Slut omkring 1957. 
Staffas bodar. Hör till Gasenbergsbodarna. Tillbyggda 1944. Slut 1955. 
Stak 011as bodar. Hör till Frötjärnsbodarna. Slut omkring 1955. 
Starbodarna. Ligger omkring 200 m sydöst om Grytängsbodarna på Låsber-

get. Heter även Per Jans bodar. Slut omkring 1940. 
Starbodarna. Ligger på Låsberget omkring 1 1/2  km söder om Frumossens 

gård. I bruk omkring 1897. 
Stockgropsbodarna. Längst uppe i norra änden av Grangärde socken ligger 

Stockgropen. Här bodde på 1600-talet en finne som omkring mitten av 
århundradet sålde sitt torp till en mockfjärding. Så småningom blev Stock-
gropen fäbodar under Mockfjärd. Hit hör Lind Olavs bodar (Möras), 
Majorns bodar, Åttingens bodar, Linders bodar, Bäcks bodar, Skam Peras 
bodar, Storsvens bodar, 01 Jons bodar, Fribergs Larses bodar, Brännvåls 
bodar, Lindmans bodar, Man Pers bodar, Burs bodar och Dragstens bodar. 
Mockfjärdingarna tog korna med sig hem och hade dem hemma medan de 
slog, varpå de återvände till fäbodarna. 

Storsvens bodar. Hör till Stockgropsbodarna. Slut omkring 1913. 
Sundströms bodar. Hör till Pellas bodar, Låsberget. I bruk i början  av 1930-

talet. 
Sundströms bodar. Hör till Mässansbodarna och var det sista av bodställena 

där, som var i bruk. Slut 1935. 
Sunnansjö bodar. Ligger 1-3 km väster om Björnhyttan. Den sydligaste 

omkring 1 km nordöst om Getbrunntjärn. På 1689 års karta fmns 14 
bodställen upptagna, 7 i varje grupp. 
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Sunnansjö bodar. Belägna mellan Örtjärnsdammen och Gudmundberget. Är 
upptagna på 1689 års karta. 

Sågfallet bodar. Kallas även Kilåsbodarna och ligger cirka 1 300 m nordöst 
om Karlsänge. Upphörde i slutet av 1890-talet. Stugan flyttad till Saxhyt-
tan. Fähuset rivet till ved. 

Såg Lars. Beläget i sydvästra kanten av sjön Olsjön. Sägs ha varit fäbod-
ställe. 

Sör Vålbodarna. Se Vålbodarna. 
Sösarrisbodarna. Se Bohus bodarna. 
Telnin gas bodar. Hör till Norbergsbodarna. 
Tickols bodar [ti'kkdy bö'ar]. Hör till Frötjärnsbodarna. Slut omkring 1940. 
Tickols bodar. Hette förr Hansas bodar. Hör till Gasenbergsbodarna. Ej i 

bruk på 1900-talet. 
Tillas bodar. Hör till Gagnefsbodarna. Slut omkring 1930. 
Tunmatstäkten. Ligger omkring 800 m öster om Bergsbo herrgård. Gammalt 

bodställe, som ägts av folk från Stora Tuna. 
Uvbergsbodarna. Gemensamt namn för tre bodställen i Hedtjärnsbodarna. 

Se nedan. 
Uvbergs Daniel Perssons bodar. Hör till Övre bodarna i Hedtjärnsbodarna. 

Slut 1912. 
Uvbergs Jans bodar. Hör till Hyttsvedbodarna. Slut 1918. 
Uvbergs Lars Eriks bodar. Hör till Övre bodarna i Hedtjärnsbodarna. Slut i 

början av 1900-talet. 
Uvbergs Petter Perssons bodar. Hör till Övre bodarna i Hedtjärnsbodarna. 

Slut omkring 1906. 
Wetterbodarna eller Wetter Kalles bodar. Hör till Norbergsbodarna och var i 

bruk ännu omkring 1915. 
Vikas Anders bodar. Hör till Norbergsbodarna. Husen rivna och flyttade till 

Baddobodarna på Låsberget i början av 1890-talet. 
Vikas bodar. Hör till Långmorbodarna. Bara grunden kvar. 
Vikas bodar. Ligger på Låsberget strax väster om Roströms- eller Puss-

bodarna. Heter även Baddobodarna. Slut 1930-40. 
Vikströms bodar. Se Jut Petters bodar. 
Vikströms fäbodstuga. Ligger omkring 1 V2 km sydöst om Norsån efter 

kärrvägen Norsån—Norhyttan. Tillbyggd omkring 1910. Slut som bodställe 
1943. 

Vålbodarna. Hela västra sidan av Låsberget hette förr Vålbodarna. För att 
skilja dem åt kallade man de omkring Grytängbodarna belägna bodarna för 
Norr Vålbodarna och de ungefär 2 km längre i söder belägna bodarna för 
Sör Vålbodarna. De förra heter numera Grytängbodarna, medan de senare 
heter Vålbodarna. Dessa bodar var inga riktiga fäbodar, ty man kom hit 
vanligen omkring mitten eller senare hälften av augusti, dvs, sedan man 
slagit och kört in höet, och efter omkring 3 veckor for man därifrån igen. 
Dessutom betade man endast på det inhägnade området runt bodarna. De 
gamla kallade sådana bodar för slogbodar. Vålbodarna eller Sör Vålbo-
darna ligger på Låsberget omkring 3 km sydväst om Vindeltjärn. Hit hör 
Pojkas bodar, Per Anders bodar, Fluras bodar och Jansbobodarna. Se 
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respektive namn. Dessa bodar nyttjades endast på hösten, sedan man slagit 
och kört in höet. I mitten eller slutet av augusti kom man dit med boskapen. 
Man kom från Norbergsbodarna och stannade här 3-4 veckor samt for 
sedan tillbaka till Norberget igen, där man stannade så länge det fanns bete 
och inte var för kallt. 

Vällingtäkten [vii'lligtäkta]. Bodar belägna norr om Firbodarna omkring 1/2  
km norr om Forsbergs gård, Grangärde Hästberg. Slut i början av 1920- 
talet. 

Värbacksbodarna. Ligger på Låsberget omkring 2 km sydöst om Vindeltjärn. 
Hit hör Hagelbodarna, Nämndkarls bodar, Olssons bodar och Hedbergs 
bodar. Se dessa namn. 

Värdas bodar [vä'tas bö'ar]. Hör till Övre bodarna vid Hedtjärnsbodarna. 
Åttingens bodar. Hör till Stockgropsbodarna. Slut omkring 1910. 
Övre bodarna. Benämning på de 14 översta bodställena vid Hedtjärns- 

bodarna. 

Livet i fäbodarna 

Någon bestämd dag för när man skulle draga i väg till fäbodarna 
(boföra, bodflytta) känner de gamla inte till. Man räknade dock med 
att vara där ungefär fjorton dagar före midsommar. Blev det en tidig 
vår, kunde man boföra i slutet av maj. Rådde foderbrist, blev man 
tvungen boföra så tidigt som möjligt. Det har sålunda i enstaka fall 
inträffat, att det kommit snö efter framkomsten till fäbodarna, så att 
man blivit nödsakad taga björkris till foder åt kreaturen. Detta gällde 
dock endast för dem, som inte hade något förråd av hö kvarlämnat i 
fäbodarna som beredskap, vilket nästan alla hade. 

Det var vanligen husfadern och en eller två av döttrarna, som drog 
iväg till bodstället. Husmodern och de övriga familjemedlemmarna 
stannade hemma. Husfadern, som skulle hugga milved i skogen, blev 
kvar till omkring den 18 juli då slåttern började. Vad döttrarna anbe-
langar, så ansåg man att en 16-18 år gammal flicka ensam skulle 
kunna sköta kreatur och hushåll. 

Före 1870-talet, när man gick vall med kreaturen, var det brukligt 
att ha en höle med till fäbodarna. Hade man inga egna barn i lämplig 
ålder, lejde man en höle. Fanns det flera bodställen på samma trakt, 
slog man sig ofta samman och lejde gemensamt en, eventuellt två 
hölar. 

Så snart man var klar med vårbruket, dvs. plöjning och sådd, var 
det tid att boföra. Ofta överlade man med grannarna och bestämde en 
gemensam boförsdag. Det blev trevligare och gemytligare och vägen 
föreföll kortare, om man hade sällskap. 
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Klövjesadel med finnsäckar. 
Saxhyttan. Foto 0. Daniels-
son 1969. 

Det hörde till kvinnornas eller flickornas arbetsuppgift att ledsaga 
nötkreaturen till fäbodarna. Ofta gick de gent genom skogen efter 
gångstigar och fästigar. De som var duktigast att locka på korna skulle 
gå först, de övriga motade på. 

Männen ålåg det att frakta proviant och hästar till fäbodarna. Man 
måste ju ha mat under vistelsen där, och hästarna skulle gå på skogen 
och beta. Av gammalt klövjade man provianten till fäbodarna, men 
det finns mycket få minnen härom. Till gruvor, hyttor och smedjor 
fanns brutna vägar, och man färdades efter dem så långt det gick, och 
man hade sedan inte långt kvar till fäbodarna. I byn Västansjö heter 
det: »Vi klövjade förr provianten till Hedtjärnsbodarna, men efter 
1857 när landsvägen Norhyttan—Lövsjön var färdigbyggd — den 
byggdes på Bergslagets (AB Stora Kopparbergs bergslags) bekostnad 
— då åkte vi med häst och pinnskrinda (hövagn) förbi Norhyttan upp 
till bodarna med provianten, medan kvinnorna fick gå gent förbi 
Norsån med korna.» Mockfjärdingarna klövjade matvaror m. m. till 
och från Stockgropens fäbodar. På vardera sidan av klövjesadeln 
hängdes en s. k. finnsäck, som matvarorna förvarades i. Att den 
kallades finnsäck berodde på att Stockgropens fäbodar ligger i Gran-
gärde finnmark. 

Förr när man klövjade och bar provianten till bodarna, fanns det 
nästan alltid en eller flera vilstenar efter bodvägen. Vilstenen var en 
flat sten lämplig att sitta på. Man höll noga reda på vilställena och 
rastade där, även om man inte kände sig trött. 

De livsmedel man fraktade till fäbodarna var potatis, mjöl, salt och 
sovel (bodsovel) i form av rökt fläsk och rökt kött (särskilt fårkött). 
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Finnsäck. Saxhyttan. Foto 0. Daniels-
son 1969. 

Litet smör måste man också ha med sig, tills man hann få grädde, så 
att man kunde kärna smör. När arbetslivet kom i gång i fäbodarna, 
fanns ju där mjölk, smör och ost i överflöd. Efter 1870-talet hade man 
allmänt kaffe och socker med bland provianten. 

Husgerådssaker behövde man inte frakta med sig. I bodstugan 
fanns full uppsättning av trefotgrytor, trefotpannor, träkoppor (trä-
skålar), trätråg (urskavd avlång träskål), träfat, träbunkar, trätallri-
kar, träskedar (som satt i ett på väggen fastspikat trä, skedträ, försett 
med hål eller hak för skedarna, vilka ofta var försedda med ägarens 
initialer), träslevar, smörkärna (stavkärna), smörbyttor, vattämbar 
osv. Sängkläder i form av fällar fanns även där. 

Bodstugan bestod vanligen av ett stort rum, stugurummet, och en 
mindre kammare, mjölkkammare, bodkammare. Stugurummet var 
cirka 4 x 4,5 m stort och försett med två fönster, som höll omkring 8 
dm i fyrkant. Här fanns den öppna härden där man kokade mat, 
messmör osv. Vanliga inventarier var väggfast tarrsängl , kärlhylla, 
bord, bänkar och stolar. Vid sidan om muren gick en dörr in till 

Säng som har liggplatserna placerade ovanpå varandra, våningssäng. 
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Mjölkstege. Saxhyttan. Foto 0. Danielsson 
1969. 

bodkammaren, som höll ungefär 4,5 x 1,8 m i storlek. På långsidan, 
bodstugans gavelsida, hade kammaren ett fyrkantigt, omkring 6 x6 
dm stort fönster. Kammarens kortsidor var försedda med var sitt 
ventilationshål, av somliga kallat ostglygg, filbunksglygg. Hålen var 
cirka 4 dm långa och drygt 1 dm höga. Efter bodkammarens väggar 
fanns hyllor för mjölkbunkar, mjölktråg och ostar. Somliga hade 
förutom hyllor även mjölkstege. 

Efter framkomsten till fäbodvallen och sedan man gjort upp eld på 
bodstugans öppna härd, kokat och druckit kaffe, eventuellt även ätit, 
gick männen ut för att syna gärdsgårdar och rensa upp fästigar, 
medan kvinnorna tog itu med städning och uppackning av medhavd 
proviant. 

Så gick männen var och en till sitt skogsskifte och började hugga 
milved — laga till som det hette. Då var och en av männen bodde i sin 
bodstuga under tiden skogsarbetet pågick, fick döttrarna varje mor-
gon nista ut (lägga i matsäck åt) sina fäder. 

Det ålåg karlarna att frakta fram nödvändig husbehovsved till fäbo-
den. Blev det tillfälligt slut på veden, vilket kunde inträffa, fick 
kvinnorna plocka och bära hem torra kvistar från skogen. De högg av 
kvistarna med käringyxan (bröt av dem mot knäet). 

På kvällarna sysslade karlarna med slöjdarbeten. De gjorde yx- 
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Lissostkärl. Saxhyttan. Foto 0. Danielsson 1969. 

skaft, räfsor, liorv, vidjemjärdar eller sprötmjärdar osv. I Västansjö 
har man berättat om en man, som ville fånga mycket fisk och gjorde 
en så stor mjärde, att när den var färdig fick han inte ut den genom 
dörren. Då mannen var envis, blev resultatet att mjärden fastnade i 
dörren och sedan inte kunde fås vare sig ut eller in. Mannen måste 
hugga sönder mjärden. 

Att sköta hushåll och kreatur var kvinnfolkgöra. Ostberedningen 
fordrade en hel del arbete. I fotgrytor kokade kvinnorna messmör, 
och sedan de lagt en ren trasa i ett eller flera ostkärl, öste de upp 
messmöret, så att det fick stelna till messmörslimpor. Trasan, ofta en 
gammal handduk, skulle förhindra att messmöret fastnade i ostkärlet. 
Gamla messmörslimpor kallade man sandostar, men de kunde färskas 
upp om man tillsatte grädde och värmde upp dem. Vidare gjorde 
kvinnorna vitostar, hårdostar. För vardagsbruk i fäboden gjorde de 
färskostar och till helgerna eller när det skulle vara finare sötostar. 
Strax innan de flyttade hem, gjorde kvinnorna en del små ostar, s. k. 
lissostar, vilka skulle skänkas bort som gåvor åt barn. Det var allmänt 
bruk att alla barn i gården skulle ha en lissost som gåva, då man kom 
hem från fäbodvistelsen. 

Kvinnorna sysslade vidare med tillverkning av kvastar, vispar, 
länkar, hankar, vidjetåg, kärsor osv. Vidare stickade de strumpor, 
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sydde nålvantar och virkade påtvantar. I enstaka fall, t. ex. i Pojkas-
boden i Norberget, har man till och med haft spinnrock i fäboden, så 
att kvinnan kunde karda och spinna. 

Ett annat viktigt arbete som ålåg kvinnorna var lövtäkten. Det 
gällde att göra lövkärvar till vinterfoder åt kreaturen. Replöv eller 
stryklöv samt plocklöv skulle också insamlas. Det var brukligt att i ett 
tråg ge kreaturen löv bestrött med salt, då de kom åter från betes-
gången på skogen. Man kallade detta foder av löv för slekor. Hade 
man lejd höle, så hörde det till hans arbete att göra i ordning och 
utfodra kreaturen med slekor. 

Även sedan vallgången upphört, brukade fäbodkullan följa kreatu-
ren ett par tre dagar i början av fäbodvistelsen för att tämja samman 
eller tämja hop korna. Det gällde att vänja kreaturen vid varandra, få 
dem att hålla samman och följa skällkon. 

Med kalvkor förfor man olika. Somliga gick hem med dem när tiden 
för kalvningen närmade sig. Andra lät kon kalva i fäbodarna. Man har 
berättat för mig att man stoppat kalven i en stor enkom gjord kärsa, så 
att den skulle hålla sig stilla, och sedan rott den över sjöar, eventuellt 
kört den i pinnvagn hem till gården. 

Fäbodstugan skulle liksom det riktiga hemmet städas och hållas 
ren. Till varje lördag skulle fäbodkullan skura fäbodstugans golv. 
Arbetet hette att svipuskura och det skedde med en svipu (en kvast 
gjord av torrt granris). Först strödde kullan sand på golvet, hällde så 
på vatten, höll ned svipun och satte foten på den samt sköt med foten 
svipun fram och tillbaka över golvet. När hela golvet blivit grundligt 
behandlat på detta sätt, torkade hon golvet med vitmossa. 

En fäbodkulla från Morhagens fäbodar, vars kor mjölkade mer än 
andras kor, misstänktes allmänt för att kunna trolla. När hon fick höra 
detta, sjöng hon: 

Dom tror dä ja kan trolla 
för mina kor dom mjölker bra 
men ja neker int dom andra 
stjäl i båsa, jussom ja. 

En fäbodkulla som var 17-18 år gammal ville ju ha litet roligt också. 
I regel fanns det andra fäbodar i närheten, och kullorna hälsade då 
givetvis på varandra. Låt vara att stickstrumpan nästan alltid var 
med, men tänk så mycket de jämnåriga kullorna hade att språka om. 
Värdinnan bjöd på filbunke, eventuellt sötost, ja till och med kaffe. 
Ofta kom man överens om att gå på dans. Fäbodkullorna från Nor- 
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berget brukade på lördagskvällarna gå till Burängsberg på dans, me-
dan kullorna från Hedtjärnsbodarna gick till Jänsen. 

Ett omtyckt nöje var att koka drömgröt. Tre fäbodkullor gick då en 
torsdagskväll och tog tre spånor från tre olika vedbackar. Så gick de 
till den fäbodstuga där de skulle koka gröten och gjorde med spånorna 
eld under en gryta. Tog så, medan de alla tre höll i skeden, tre 
vattskedar, tre saltskedar och tre mjölskedar, som de hällde i grytan. 
Så fick detta koka till gröt varpå de åt upp det och gick hem och lade 
sig. Viktigt var att de under hela förfarandet och under hela natten 
inte skrattade eller talade så det hördes, ty då var det hela förstört. 
Uppfyllde de dessa villkor, så drömde de sant. 

Ibland inbjöd fäbodkullorna till moskalas (en bjudning i regel an-
ordnad i september när potatisen var fullväxt). Kalaset förlöpte så att 
man kokade potatis i en stor gryta och stampade sönder den till mos 
samt släppte ned en ring i moset. Så åt samtliga närvarande med 
träskedar mos ur grytan, men något tilltugg till moset fick man ej. Den 
som fick ringen skulle först bli gift. Efter mosätandet vidtog sittlekar, 
ringlekar osv. Ibland var även pojkar inbjudna. 

Man berättar att fäbodkullor från Hyttsvedbodarna inbjudit till 
moskalas. Okynniga pojkar klöste upp på fäbodstugans tak och ra-
kade ned sot genom skorstenen i mosgrytan. Pojkarna retade sedan 
kullorna och frågade om de ätit sotmos. 

Det fanns tjuvpojkar som hade till förströelse att stjäla grädden från 
fäbodkammarens (mjölkkammarens) filbunkstråg. De smög sig dit 
sent på kvällen eller natten och stack in armen genom kammarens 
ventilationshål och tog ut de filbunkstråg de räckte samt skummade 
av och åt upp grädden på dem, varpå de satte tillbaka dem på samma 
plats där de stått. För att räcka upp till ventilationshålet måste poj-
karna ofta ställa sig på varandra. 

Fäbodkullorna hade ofta besök av pojkar, som ville köpa filbunke, 
men vilkas rätta ärende nog var att få språka vid och träffa kullorna. 
Ibland blev det ömsesidigt tycke, pojken blev fästman och kom sedan 
regelbundet till fäboden. 

Gamla har berättat följande historia för mig. Två fäbodkullor, som 
hade sina fäbodstugor strax intill varandra, var de bästa väninnor och 
höll alltid samman. Den ena var vacker och hade fullt med friare. Den 
andra var ful och hade ingen friare. Den vackra, som var trött av 
nattvak, hade svårt för att vakna om mornarna. En morgon, då hon 
sov över, kom den fula dit och sjöng: 
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Sömmensugga du har suvi ättär 
du har låtit locka dig 
och höken har plocka dig 
mitt mellan bena 
långt opp i grena 

Det finns varianter på den här historien, som är känd både på Bygden 
och i Finnmarken. 

En fäbodkulla, som en lördagskväll ville vara ensam med sin friare, 
tog honom med till fähuset. Där ordnade hon en bädd där de lade sig. 
Vanligen tog en friare endast av sig rock och skor, men den här friarn 
var rädd om sina byxor, varför han tog av sig byxorna och hängde upp 
dem. Mot morgonen, då det var dags för friaren att gå hem, steg han 
upp för att kläda på sig. Men av de fina byxorna fanns endast små 
rester kvar. Han hade hängt dem intill en ko, som ätit upp dem. I 
detta brydsamma läge kvad pojken: 

Hännä står ja rådolös 
å hemma sitter far min brackolös. 

Pojken hade lånat sin fars helgdagsbyxor. 
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BETESGÅNG I RÖJNINGAR OCH TÄKTER 

På hösten, sedan man slagit, bärgat och fraktat in höet i lador och 
andra foderhus, släppte man kreaturen på bete i slogar, röjningar och 
täkter. Att beta på detta sätt kallade man att löta innantill, beta 
innantill, ha kreaturen innantill. 

Ofta hade varje ägare sina slogar, röjningar och täkter inhägnade. 
Man behövde då bara följa med kreaturen dit, köra vall som det hette, 
och gå efter dem på kvällen. Större byar hade vanligtvis en gemen-
samt underhållen utgärds gård, som gick runt hela byns inägor. När så 
var fallet, måste varje kreatursägare gå vall med sina kreatur och se 
till att kreaturen betade på hans mark och inte på grannarnas. Det 
fanns fall, då byamännen kommit överens om gemensamt bete, och 
man slapp då vallgången. Så var förhållandet bland annat vid Mäs-
sansbodarna. Gemensamt bete kunde även förekomma vid den typ av 
fåbodar, som kallas slogbodar. 

Det var allmänt bruk att först avbeta de slogar, röjningar och täkter, 
som låg längst bort från hemmet. Härigenom hade man på senhösten, 
när det började bli slut på allt bete, endast det inhägnade området 
närmast gården (intäkten) kvar. Även om det nu var kallt på natten, 
så blev det ju ganska varmt mitt på dagen, och man kunde då släppa 
ut kreaturen några timmar. Det gällde att så länge som möjligt utnyttja 
betet, ty vinterfodret blev ändå alltid knappt. En annan mycket viktig 
sak var, att betet i röjningar och täkter var kraftigt och därför gav 
mjölken hög fetthalt. 

Många hade vid betesgång i intäkten själva gårdsplanen avstängd 
med en provisoriskt uppsatt stånggård. På samma sätt stängde man in 
andra platser, där man inte ville att kreaturen skulle gå, t. ex. kålgår-
den. 

Ibland ville man inte, att kreaturen skulle gå fritt omkring. Orsa-
kerna kunde vara många: man kunde ha säd oskuren, potatis oupp-
tagen osv. I sådana fall tjudrade man dem. Gamla tjuder var gjorda av 
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Tjuderstake. Skattlösbergs finngammelgård. Foto 
0. Danielsson 1969. 

en cirka 2 m lång tjuderstång i vars ena ände man fäst ett långt 
vidjerep (vidjetåg). Vidjetåget var med en länk fäst vid hästens vänst-
ra framben. Tjudret var fastsatt vid en tjuderpåle (tjuderstake), som 
slogs ned i marken med hjälp av en träklubba (tjuderklubba). Staken 
var ofta omkring 1 1/2  tum grov och 4-6 dm lång och i regel gjord av 
björk samt i grovänden försedd med en cirka 1 1/2  dm lång grenkvist 
eller klyka. Man slog ned såväl staken som klykan i marken, och 
klykan hindrade nu tjudret från att glida av staken. Andra nyttjade 
ingen klyka, men hade i stället en kluns i tjuderstakens grovände. 
Klunsen kom antingen från stammen av det träd, från vilket staken 
var tagen, eller också från stakens rot. I klunsen hade man slagit in en 
märla, i vilken man fäste tjudret. Från 1870-talet har man allmänt 
nyttjat tjuder gjorda av järnkedjor. 

När man skulle tjudra får, getter och kalvar, nyttjade man länk-
tjuder, länktåg, länkked. Ett sådant tjuder var gjort av i varandra 
sittande länkar. Länktåget var 2 1/2-4 m långt, och det satt fast dels i 
tjuderstaken, dels i en länk runt kreaturets hals. 

Då man tjudrar, bör man se efter att det inte finns getingbon i 
marken. Ty det har hänt, att getingar stuckit ihjäl en stor bock, som 
hade så kort tjuder, att den inte kom undan. 

Vid tillfälligt bete, t. ex. under en middagsrast, kunde man hindra 
hästen att löpa omkring genom att binda fast grimskaftet vid ett av 
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frambenen. Hästen kunde då med nedåtböjt huvud beta men kunde 
inte lyfta upp huvudet och springa iväg. Det har även förekommit, att 
man bundit samman frambenen, så att djuret endast kunde ta mycket 
korta steg, alltså inte förflytta sig någon längre sträcka. 

Om kreaturen fick beta en längre tid på samma ställe, rotgnagde de 
gräset, dvs. de åt av gräset jäms med roten. Det var då fara att de 
ryckte upp gräset med rötterna, vilket givetvis var skadligt. Små 
grästorvor, uppryckta med rötterna, hette svälttappar. 

De som tog hästarna från skogsbetet för att t. ex. använda dem vid 
hemkörning av hö, hade ofta särskilt instängda hagar, hästhagar, där 
hästarna fick gå och beta de tider man inte använde dem. Kalvar, som 
man ansåg vara för små att beta på skogen, fick gå i en hage strax 
intill gården, kallad kalvhagen. 
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SLAKT 

Tid för slakt 

Oktober var slaktmånad, och rätta tiden för slakt var första veckan 
efter Mikaelsmäss. Då Mikaelsmäss infaller den 29 september, blev 
rätta tiden första veckan i oktober. Slaktade man första veckan efter 
Mikaelsmäss, fick man drygsel i köttet, sade de gamla. 

Vad som här sagts, gäller för den s. k. höstslakten, då det var 
brukligt att slakta ett stornöt, 5-7 småkreatur (vanligen får) och i regel 
även grisen. Det fanns två skäl till att man slaktade vid denna tid. Det 
ena var att kreaturen efter sommarens betesgång var feta och vid gott 
hull, medan det nu i oktober började bli slut på betet. Att stilla det 
stora kreatursbeståndet av det med möda hopsamlade vinterfodret 
hade man inte råd till, ty förrådet var alltid i knappaste laget. Det 
andra skälet var, att det nu började bli så kallt, att man kunde lita på 
att köttet skulle stå sig. 

Även andra tider på året förekom slakt, men det var då nästan alltid 
fråga om enstaka djur. En spädkalv (högst tre veckor gammal kalv) 
kunde man slakta när som helst under året. Till jul var det brukligt att 
slakta en kalv, så att man fick färskt kött till helgen. Slakt av småkrea-
tur, dvs, kalvar, får, getter och grisar, benämnde man småslakt. 

Till Olsmäss (den 29 juli) — några säger till slåningen (den 18 juli) — 
brukade man slakta en bock (olsmässbock). Den skulle slaktas innan 
brunsttiden kom, ty det smakade i annat fall brunda, bockbrunda av 
köttet. 

De gamla berättar om nödår, då det varit så ont om vinterfoder, att 
man blivit tvungen tillgripa tvångsslakt. Det hette att stilla ur kniv-
slidan. 

Allmänt känd var regeln, att all slakt skulle ske vid ny. Blodet rann 
bättre, och det blev bättre kött, om man slaktade vid ny. Slaktade 
man på kolblåa nedanet, blev köttet sämre och skinnet tunt. Andra 
sade, att om man slaktade en gris på nedanet, fastnade fläsket i 
stekpannan. 
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Det var sed att i god tid före slakttiden tinga slakthjälp. Av gammalt 
var det kvinnor som slaktade djuren. Dock måste kvinnan, om det 
gällde grisar och stornöt som kor och tjurar, ha hjälp med att lägga 
omkull och hålla, eller också i nyare tid med att avliva, djuret. Inte i 
varje by men här och där i hela socken fanns det sådana kvinnor. De 
gällde som — och var också — duktiga och mångkunniga kvinnor. Flera 
av dem var barnmorskor. De kunde bota småkrämpor, gripa in vid 
olycksfall, förbinda sår osv. Den ersättning de erhöll för sin slakthjälp 
var ofta en smakbit från det slaktade djuret. Ibland fick de endast 
stickköttet. 

Hästar 
Eftersom man inte åt hästkött, förekom heller ingen slakt av hästar. 
De gamla sade, att man ibland använt hästkött som åtel vid jakt på 
varg och björn. Ingen åt hästkött före 1880-talet. På 1880- och 1890-
talen förekom det i några fall, att folk tog vara på de bästa köttbitarna 
från hästar. Andra människor förfasade sig över detta. 

En hästs livslängd varierade betydligt och berodde huvudsakligen 
på hur man skötte honom och hur hårt man körde med honom. Många 
körde med 25-30-åriga hästar. Man berättar, att en av den riksbe-
römde helbrägdagöraren Nybo Kalles två bröder, som körde kol till 
Nyhammars bruk, hade en män, som var 32 år gammal, och att den 
andre hade »Fålen» (efter märren), som var 23 år gammal. 

När man ansåg att hästen var utlevad, avlivade man den. Man tog 
av honom skorna och ledde honom bort från gården till någon plats, 
där det var lätt att gräva. Det hände, att man sköt hästen på någon 
gammal kolbotten och grävde ned den i en grop intill bottnen, där man 
tagit jord för stybbning av milan. Vanligen sköt man hästen, men det 
har förekommit, att man slagit hästen med en slägga. I det senare 
fallet lade man ett skynke över hästens huvud och märkte ut mitten av 
pannan där slaget skulle ta. Endast i enstaka undantagsfall hände det, 
att husbonden själv avlivade sin häst. Det var brukligt att leja en 
granne, helst en säker skytt, till detta förtroendeuppdrag. Vikas 
Daniel Pettersson i Grytänge berättade om en gubbe, som avlivade sin 
häst. Gubben tog av hästen skorna och ledde honom bort från gården. 
Bakom bastun bort i täkten ställde han hästen, tog stöd mot bastu-
knuten och sköt. När skottet small, ramlade gubben. En stund efteråt 
ramlade hästen. Gubben som ville, att hästen skulle få ett hastigt slut, 
hade laddat så skarpt, att han kastades omkull av rekylen. 
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Då man inte tog vara på någonting efter den avlivade hästen, var 
det bara att gräva ned den. 

På 1880-talet tog man emot gamla hästar i Stora Tuna och Gustafs. 
En del grangärdebor körde dit sina gamla hästar, då de fick någon 
krona i betalning för var häst. 

Även här i Grangärde fanns på 1880-talet i Sunnansjötrakten en 
man, som tog emot gamla hästar. Många grangärdebor lämnade dit 
sina utlevade hästar, som mannen fick göra av med vart han ville. En 
sådan man kallades kampflåare eller flåbuse och hade mycket dåligt 
anseende. 

Kor 
När man avlivade storboskap, såsom kor och tjurar, var man minst 
fyra personer: två karlar som snarade omkull och höll kreaturet, 
medan en slaktkunnig kvinna stack och en annan kvinna, nästan alltid 
husmodern, tog reda på och rörde i blodet. 

Man höll vanligen till på fäbacken (platsen utanför fähusdörren). 
Karlarna bar dit en rätpinnharv, som de ställde på marken med 
pinnarna ned. De ledde så ut kon och ställde henne bredvid harven, 
varvid man såg till att kon hade högra sidan mot harven, ty man ville, 
att hon skulle falla på höger sida, emedan det då gick bättre att med 
höger hand komma åt att sticka henne. Den vänsterhänte gjorde 
givetvis tvärs om. 

Så snarade man omkull kon, som det hette. Av gammalt satte man 
vidjelänkar om kons båda framben och högra bakbenet, fäste ett 
vidjetåg vid vänstra frambenets länk och trädde så vidjetåget genom 
högra frambenets och högra bakbenets länkar. Den som höll vidje-
tåget ryckte till kraftigt, samtidigt som den andra mannen knuffade till 
kon, som då föll omkull på harven. När man använde rep, har det 
hänt, att man bundit samman kons framben och kons bakben var för 
sig och sedan ryckt omkull kon. 

När kon föll omkull, skyndade sig den som höll i tåget eller repet att 
springa bakom kons rygg, varifrån han kastade sig framstupa över 
kon. Liggande på kon, drog han sedan så kraftigt han kunde i tåget 
eller repet. Den andre mannen sprang också bakom kons rygg och 
fattade tag i kons huvud och bände det bakåt. 

Nu kom den slaktkunniga kvinnan och sprättade med ett raskt snitt 
upp huden på halsen, blottade struparna och höll med vänstra handen 
undan dem samt stack med stickkniven inåt och nedåt för att skära av 
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pulsådern. Hon höll undan struparna för att inte riskera att gorrsticka, 
dvs, skära hål på matstrupen (gorrstrupen), ty blodet blev då förstört 
och kunde ej användas. De gamla sade, att om stickkniven, vars blad 
vanligen var omkring 13 1/2  cm långt, var för hård, dvs, det var för 
mycket stål i den, då levrade blodet sig, och det gick dåligt att sticka. 

När pulsådern var av, forsade blodet ut, och husmodern måste 
kvickt vara där och se till att blodet kom i kärlet (tråg, bytta eller 
bunke). Det var gammal sed att ha litet salt (tre nypor sade somliga) i 
botten på kärlet. Andra lade i litet smör. Somliga strödde litet korn-
eller möjligen rågmjöl i botten på kärlet. Hela tiden medan blodet rann 
och efteråt, ända tills det svalnat, måste husmodern röra om i blodet 
med en kräkla. Detta skedde för att blodet ej skulle levra sig. Det var 
viktigt, att man fick ur djuret allt blod, varför det var allmän sed att 
mot slutet ordentligt ruska kreaturet. Det hette, att det svarta blodet 
eller hjärtblodet skulle fram. 

Av gammalt snarade man alltså omkull storboskapen och stack 
den. Man höll strängt på denna metod, ty det hette, att köttet blev 
finare och bättre, om blodet fick rinna av djuret, medan det levde. På 
1870-talet började man slå, dvs. bedöva kreaturen, innan man stack 
dem. Men ännu på 1890-talet förekom det, att man slaktade efter den 
gamla metoden. Slagningen gick till så, att man, sedan man lagt ett 
skynke eller dragit en säck över kreaturets huvud, slog till med 
yxnacken i kreaturets panna. Man borde slå hårt, ty slog man för 
dåligt, blev kreaturet stelt, och det lönade sig sedan inte att sticka, ty 
man fick inte av kreaturet blodet, emedan bloden storknat, som de 
gamla kallade det. Bot mot detta var att slå en gång till och denna 
gång hårdare. Omkring 1890 förekom det på några ställen (ej i Finn-
marken), att man, innan man stack kon, högg henne över nacken med 
yxeggen (nackhugg), varvid man högg av nacksenan, så att kon blev 
förlamad. På 1890-talet började man skjuta storboskap med bössa. De 
sju slaktare, som på 1880- och 1890-talen fanns i socknen, var egentli-
gen kreaturshandlare. De köpte upp kreatur för slakt och för försälj-
ning. Först på 1900-talet började slaktarna mera allmänt hjälpa folk 
med slakt. Omkring 1890 gjorde slaktaren Anders Gustaf Andersson i 
Kullen sig en slagmask. Den var gjord av ett gammalt förskinn i vars 
mitt man fästat en plåtskålla (plåtstycke). I skållans mitt hade man 
tagit upp ett hål, och i hålet var en hylsa fastsatt. Hylsan tjänstgjorde 
som ledare för ett avsågat stycke av en bösspipa. Detta bösspipstycke 
satt givetvis löst i ledaren. När man satte på kreaturet slagmasken och 

135 



med en träklubba drev till på bösspipstycket, trängde det in i djurets 
hjärna. Förskinnet var till för att kreaturet inte skulle se, när man 
drev till med klubban, och skygga för slaget. På 1890-talet kom de 
första slaktmaskerna. De hade ben, och man fick själv ladda patro-
nerna. När det small, stod det eld omkring apparaten. Slaktarna fick 
brännsår på handlederna, ja det tog till och med eld i skjort- och 
rockärmar. 

När blodet var avtappat, band man om gorrstrupen och skilde 
struparna åt i struphuvudet, varefter somliga skar av såväl luftstrupen 
(knatterstrupen, knurpstrupen) som gorrstrupen. 

Nu plägade man ta en kort rast, varvid man försåg sig med den 
traditionsenliga slaktsupen. 

Så var det dags att flå kreaturet. Man vände kon på rygg på harven 
och började med frambenen. Först skar men nedom klövleden ett 
snitt runt benet. Så gjorde man ett snitt efter benets baksida och därpå 
ett efter dess insida ned mot bogen och ut på bröstet, där snittet från 
det andra bakbenet skulle möta. Bakbenen behandlade man på sam-
ma sätt; snitten möttes här mellan låren. Vad kroppen beträffar, skar 
man upp huden från hålet i huden, där man stack djuret (stickhålet), 
och upp över halsen samt vidare från samma hål ned över bröstet och 
buken. Man lossade huden genom att sprätta med kniv, dra med 
fingrarna, och, när man kom ned på kroppen, knoga loss den, dvs. 
bända med knogarna mellan huden och kroppen, samtidigt som man 
med andra handen höll ut och drog i huden. Ville huden ändå inte 
lossna, brukade man slå loss den, vilket skedde så, att man spände 
huden hårt och sedan slog på dess insida med en yxnacke. Korumpan 
sprättade man upp efter undersidan och flådde sedan av dess hud. 

Så skulle innanmätet (inmätet) tas ur. Man skar med kniv och högg 
med yxa upp bröstkorgen och bände så isär den med händerna. En 
eller två personer höll bröstet öppet, medan man tog ur inälvorna, 
dvs. hjärta och lungor med luftstrupe. Det var brukligt att lägga de 
urtagna inälvorna i vatten, ofta i en så. 

Buken skar man upp mycket försiktigt. Det gällde att vara aktsam, 
så att man inte skar hål på våmmen. Det var därför allmän sed att hela 
tiden, medan man sakta skar upp buken, hålla vänstra handen under 
kniven. Av gammalt hade många den uppfattningen, att det inte var 
bra att få mjölk från det döda djuret (dödmjölk) på köttet. Därför var 
man noga med att se till att juvret var väl urmjölkat, innan man 
slaktade en ko. 
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Köttkar. Hoberg. Foto 0. Daniels-
son 1969. 

När bukhålan var öppnad, drog man ned gorrstrupen genom mel-
langärdet (mellangolvet) och tog så ur våm och tarmar. Dock måste 
man först skära loss arstarmen eller rövtarmen, som satt fast vid 
ryggslutet. Ofta tog man dem i ett kolfat täckt med halm.' Så skar 
man loss levern, njurarna och mjälten och lade dessa delar, sedan 
man försiktigt skurit bort gallblåsan — utan att ha sönder den — från 
levern, på samma plats som de förut urtagna inälvorna. 

Nu återstod styckningen av kroppen. Man skar och bröt av benen i 
knäleden, skar bort huvudet, svanstången (rumptången) samt bogar 
och lår. Det blodiga köttet (stickköttet) omkring stickhålet skar man 
loss. Det skulle gå med inälvorna till hackmat, men var man snål, 
kunde denna köttbit bli den slaktkunniga medhjälperskans enda er-
sättning. Det vitaktiga köttet, brässen, som sitter i nedre änden på 
halsen, kallade man vress, dyltkött, dödkött, och man skar undan och 
kastade bort det. Så högg man itu kroppen, varvid man, eftersom 
kroppen låg på en harv, måste lägga en klova (ett kluvet trästycke) 
eller också ett bräde under. Man högg från kons bakända uppöver och 
högg då av revbenen (sidbenen) på ömse sidor om ryggraden (rygg-
benet). De erhållna sidstyckena och ryggbenet delade man upp i 
lämpliga bitar. 

Köttet bar man in i en bod, ofta en stolpbod, där det fick ligga på 

Kolfatet var ovalt till formen och rymde en hektoliter eller något mer. Det var gjort 
av vidjor, i regel av gran, som flätades (»vävdes») samman. Kolfat användes främst vid 
utrivning av milor och fatning av kolskrindor. Se Blixt 1950, s. 141 if., 225 if. 
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Kött-tråg. Sunnansjö gammelgård. Foto 0. Danielsson 1969. 

bord eller bänkar i 1-2 dygn för att svalna. När köttet var skinnlupet, 
dvs, när det hade bildats liksom en skorpa eller ett skinn utanpå, då 
kunde man salta ned det. Nedsaltningen skedde i köttkar, som var 
vanliga, eller i kött-tråg. Båda fanns i olika storlekar. Man strödde en 
del salt i bottnen på karet eller tråget och saltade sedan varje kött-
stycke samt lade ned dem undan för undan på och intill varandra. Det 
påströdda saltet smälte och blev saltlake. Efter en tid lät man kött-
styckena byta plats, så att de som låg överst kom underst och tvärs 
om. Efter 6-7 veckor var köttet klart för rökning. Man tog då upp de 
köttstycken man ämnade röka, bar dem till bastun och hängde där 
upp dem på ett eller flera s. k. köttspett. När köttet sedan var rökt, 
fraktade man köttspetten med de påhängda köttstyckena tillbaka till 
boden. Man satte köttspetten på hjällstängerna (stänger som hänger i 
krokar, fastsatta i taket) och benämnde det hela kötthjälle. Det kött 
man inte ville röka — vanligen bitar som bestod av ben med litet kött 
på — fick ligga kvar nedsaltat i köttkaret, och man tog vid behov ett 
köttstycke eller en köttbit (köttmete) till hushållet. Slutligen återstår 
att nämna, att när man ätit upp köttet, tog man vara på benen. Genom 
att slå sönder benen (boka benen) och mala dem fick man benmjöl, 
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som man bakade benbröd av. Benbrödet åts endast under nödår, men 
att man drygade ut mjölet genom att tillsätta benmjöl var inte ovan-
ligt. 

Innan husmodern satte i gång att göra ren tarmarna, plockade hon 
undan all talg, som satt på dem, ty talgen var en viktig produkt. Först 
tog hon undan den hinna (talghinna), som omslöt talgen. Det ansågs, 
att ett sår läkte bättre, om man lade ett stycke av en talghinna över 
det. Tarmkäxet (tarmlåset), som satt framför tarmarna, skar hon 
undan och kastade bort. Husmodern skilde talgen i ren talg och 
lorttalg. Till den senare sorten räknade man bland annat den talg som 
sitter liksom en krage på tarmarna (tarmkrage). Kännetecknet på 
lorttalg var att det fanns fullt med körtlar i den. Av lorttalg och tjära 
kokade man en ypperlig skosmörja. Den rena talgen (rentalgen), som 
bestod av våmtalg och njurtalg, hängde husmodern upp på ett spett 
(talgspett) för torkning. Talgspettet var ofta ett vanligt brödspett, som 
fick heta talgspett, så länge talgen hängde på det. När talgen torkat, 
hackade, saltade och formade husmodern den till rektangulära ostar 
(talgostar, fettostar), som vanligen var omkring 12 cm långa, 8 cm 
breda och 5 cm höga. Man formade dem med händerna genom att 
klämma och pressa samman talgen och genom att slå den blivande 
talgosten mot ett jämnt underlag. Man använde talgostarna som flott 
vid matlagning. En eftertraktad rätt var talgdoppa, dvs, bröd eller 
potatis som doppades i talg som smälts i dopp-panna (stekpanna, av 
gammalt försedd med tre ben och därför kallad trefotpanna eller, om 
den var liten, mullöga). För den fattige var det helgdagsmat. Talgen 
skulle även användas vid ljusstöpningen. Endast om man hade talg, 
kunde man stöpa ljus, antingen doppUus (ljus gjorda genom att man i 
talg doppade vekar av vitt bomullsgarn, som var fastsatta på en trä-
sticka) eller stöpUus (ljus gjorda i stöpform i form av en hylsa, kallad 
Uusstöpare). 

Om det fanns någon bäck, å, tjärn eller sjö i närheten av gården, 
gick husmodern nästan alltid dit, då hon skulle göra ren tarmar och 
våm. Annars fick hon ta vatten från källa eller brunn. Tarmar och 
våm skulle nämligen sköljas många gånger och grundligt. Gorret, som 
fanns i dem, tömde och klämde hon ur. Så vände hon dem aviga och 
gnuggade dem i råghalm. Fanns det snö, gnuggade hon dem med foten 
i snön. För den fortsatta rengöringen måste husmodern ha hett vatten, 
nästan skållvatten. Våmmen måste skållas, om den skulle bli ren. Det 
var nödvändigt att skrapa våm och tarmar med kniv, om man skulle få 
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Korvhorn. Abborrberget. G. Björklund 1944. ULMA 16992. 

bort tarmluddet (skållgorret). Man brukade använda en slö kniv, t. ex. 
en bordskniv. Ofta höll husmodern till inne i köket, varvid hon lade 
upp våm och tarmar på ett bräde, som var lagt över en vattså, fylld 
med varmt vatten. Det hände även, att hon höll till utomhus och lade 
tarmen på en lutande pall, som var enkom gjord för klappning av 
kläder (klappstol, bökstol). Hon skrapade, tills tarmen såg ren ut. Då 
höll hon ihop dess ena ände och blåste upp tarmen, varvid hon lätt 
kunde se, om den var fri från ludd. Våmmen skrapade man grundligt, 
och somliga finputsade den på slutet med kotungan. På samma sätt 
förfor man med nätmagen (krushättan, krusluvan, kungshatten, 
kungshuvan, kungsluvan) och med löpmagen (löparen, vänstran) samt 
av gammalt även med bladmagen (mångfallen, mångfilten, mång-
fållen), vilken senare dock var mycket besvärlig att göra ren. När man 
skrapade tarmar och magar, slog man då och då över dem en skopa 
vatten och sköljde bort tarmludd och smet. Efteråt fick de 
genomgå en grundlig sköljning i rent, varmt vatten. 

Av blodet gjorde husmodern blodmat. Hon rörde i kornmjöl och 
rågmjöl samt litet salt i blodet. Det var brukligt att vid slakt smaka på 
blodmaten. Det gjorde man vanligen genom att laga blodpannkaka 
eller i saltvatten kokade blodpaltar (en sorts platta i regel till formen 
rektangulära bullar). Vid tillverkning av blodkorv använde hus-
modern i första hand kons magar och alla större tarmar (grovtarmar, 
raktarmar), såsom tjocktarm, ändtarm (arstarm, rövtarm), blindtarm 
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(botten), lilla grovtarmen (bottens bror) osv. Hon klippte sönder 
våmskinnet till lämpliga stycken och sydde samman varje stycke, 
varvid hon lämnade en lagom stor öppning, så att det gick att stoppa 
korven (våmkorven) med korv smet (korvgärd, blodkorvgärd). I regel 
sydde hon med stoppnål och använde äfsingar till tråd. Genom att 
sätta ett grovt korvhorn i öppningen på den ihopsydda korven kunde 
husmodern med en träsked ösa blodkorvgärden direkt i korven. And-
ra, som inte nyttjade korvhorn, täljde till en liten lämplig grenklyka, 
kallad korvklypa, och satte ned den i korvöppningen varpå man med 
hjälp av vänstra handens fingrar kunde stoppa korven. Andra återigen 
satte en hank (korvhank) över korvöppningen och rullade våmskinnet 
runt korvhankens kanter och höll fast så. När husmodern stoppade 
korvar av de mindre tarmarna (smaltarmar, kroktarmar), nyttjade 
hon ett mindre korvhorn, på vilket hon drog på tarmen, varpå hon 
med fingrarna stoppade korvgärden genom korvhornet in i tarmen. 
Det var allmänt bruk att fästa ihop korvöppningen med en torr, 
uddvass trästicka (korvsticka, korvspeta), som man tog från en utsli-
ten visp eller kvast. Ville husmodern ha så mycket korv, att tarmar 
och magar inte räckte till, sydde hon korvskinn av trasor, ofta tagna 
från gamla skjortor och särkar. En sådan korv hette slarvkorv. Man 
sade om korvar: »Dä ä lort i korven nä an spricker, nä tacka vet ja 
slarvkorven, an spricker int hur länge ja koker an.» Sedan husmodern 
kokat de färdiga korvarna i saltvatten, bar hon ut dem till matboden, 
där man förvarade dem. Givetvis gjorde husmodern även hackkorvar 
och i regel även någon köttkorv att ha till julmat. Den senare brukade 
man allmänt röka. Hackkorvar har man först i nyare tid börjat röka. 
Av hackat kött och sönderhackade kålrötter gjorde man rotkorvar. 
Blev det tarmar över, blåste man upp dem och hängde dem på ett 
spett att torka, ty de kunde vara bra att ha nästa gång det blev slakt. 
Husmodern brukade se till att det blev blodkorvgärd över, så att hon 
kunde baka paltbröd. Hon tillsatte mjöl, så att hon fick en deg, som 
hon bakade ut och formade till en rundel, som inte riktigt men nästan 
gick ihop till en ring. Hon bakade utan jäst, gräddade den i ugnen och 
hängde den sedan på ett brödspett att torka. Ett sådant bröd hette 
tattarkorv. Vid användning slog man sönder tattarkorven, ofta med 
en mortelstamp, och lade den i en panna för uppvärmning i vatten och 
talg. 

Redan när man tog ur inmätet ur kreaturet och lade det i vatten, 
sprätte man upp luftstrupen (knatterstrupen, knurpstrupen), skar upp 
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lungorna, skar itu hjärtat osv., så att blodet skulle kunna dra ur. 
Vidare skar man undan och kastade bort sådant som man ratade, 
t. ex. lilla hjärnan (villhjärnan), hjärtöronen (villöronen), bröstskärvan 
och givetvis alla körtlar. Mulen svedde man över eld, eller också 
vattskållade man den, varpå den fick följa med inmätet, när man 
kokade detta. De som kokade sylta brukade ta den svedda eller 
vattskållade mulen med i syltan. Husmodern lade nu inmätet i en 
arton-kannors gjutjärnsgryta (artonkanngryta), dvs, den största gryta 
man ägde och som var avsedd att ha vid bykning av kläder. Här fick 
inmätet koka, tills köttet började lossna från benen, då husmodern 
med en stor slev av trä försedd med hål (förslev) öste upp det, vanligen 
i tråg, där det fick stå och svalna. Enligt gängse sed fick var och en av 
hushållets medlemmar smaka på inälvsmaten. Man tog därvid vanli-
gen av levern och doppade i peppar och salt. 

Inälvspadet fick stå kvar i artonkanngrytan till nästa dag. Då hade 
flottet (inälvflottet, hackflottet) stigit upp till ytan som ett skinn. Man 
skummade då av detta flott, ty man skulle ha det, när man värmde 
upp hacket till mat. Hackspadet, som nu var kvar i grytan, silade 
man, och med tillsättning av korngryn, kryddor och salt kokade man 
gryngröt, grynmat därav. 

Husmodern skrädde de kokade inälvorna och tog därvid bort ben, 
körtlar osv, samt lade det övriga i en hackho, i nyare tid hacklåda. 
Sådana fanns av varierande storlekar. 

Köttkvarnarna började komma i bruk på 1890-talet. De första stod 
på fyra fötter och hade taggar på kniven. Herrgårdarna skaffade dem 
först, sedan de mera välbärgade, medan de fattiga länge fick låna sig 
fram och, om de skämdes för detta, hålla till godo med de gamla 
verktygen, hackho och hackkniv. 

Med hackkniven hackade husmodern sönder inälvorna till hack. 
Man åt hacket kallt eller värmde det i en trefotpanna. Man stoppade 
hacket i smaltarmar, kroktarmar och hängde hack-korvar på bröd-
spett (korvspett) att torka. Innan korvarna torkat, måste man allt 
emellanåt flytta på dem, ty den del av korven, som vilade mot 
korvspettet, hade svårt för att torka, och om den inte torkade, så blev 
korven sur. Vid behov tog man ned en korv, som man värmde upp i 
trefotpannan eller stekte på glöd. Det var allmänt bruk att göra pylsa 
eller pylskorv av hacket. Man fyllde löpmagen (vänstran, pylsskin-
net), vanligen från får och getter men även från kor, med hack och 
värmde upp den i stekpannan (trefotpannan). Uppvärmningen skedde 
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vanligen i vatten, men det hände även, att man lade den i pannan utan 
tillsats av vatten, men då måste man lägga träpinnar under för att 
förhindra, att den brändes fast. Efter uppvärmningen skulle den ligga i 
press. Man lade ett bräde över med sten på som tynge. Andra lade 
den under salthällen, som var en slät stenhäll, på vilken man med en 
rund sten (saltsten) krossade det grova saltet (det fanns endast grovt 
salt förr). Till slut lade man pylsan på tork, ofta på baksidan av 
muren. Pylsan var nu färdig, och man skar skivor av den som sovel 
till maten. Pylsa var en omtyckt matsäcksmat. Vid slakt av får och 
getter var det brukligt att göra pylsa i blindtarmen (botten) och lilla 
grovtarmen (bottens bror). Tillagningen var lika som ovan, och man 
kallade pylskorven efter botten för pylsa samt den mindre efter 
bottens bror för pylsas bror. Hack från slakt av kalv (kalvhack) gjorde 
man varken korv eller pylsa av utan åt upp det som det var. 

Klövarna lade man i blöt i varmt vatten. När de blivit ordentligt 
uppblötta, gick det att bända eller slå loss klövens hornbeläggning 
(klövskållan, klövskon, i nyare tid skämtsamt kallad galosch). Klöv-
spalten (klövmasken) mellan klövarna tog man loss och kastade bort. 
Sedan man svett och rakat eller också vattskållat klövfoten, kunde 
man koka sylta av den. Andra lät den gå med bland hackmaten. Av 
klövarna brukade man även koka klövjlott, som var en utmärkt 
smörja och ofta förvarades i s. k. smörjhorn. Lim, såpa och tvål 
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kokade man också av klövar och ben. Givetvis hade man först skurit 
bort köttet från benen. 

Hudarna bar man till en bod och lade dem med insidan ut över 
stänger att torka. För att inte hudarna, när de torkade, skulle rulla 
ihop sig, spände man på insidan av huden fast stickor, som höll 
hudarna utbredda. 

Av hornboskapens horn gjorde man sig en massa olika nyttoföre-
mål såsom kopphorn, korvhorn, kruthorn, smörjhorn, vallhorn, sup-
koppar, hornaskar (t. ex. virkaskar), ringar för selar och vävstolar (de 
senare hette knäringar, trusnörringarl ), klädhängare, hornkammar, 
gnedhoror (av skomakare nyttjat putsverktyg). Av hornspetsarna 
gjorde man bland annat liekilar. 

Man tillvaratog nästan allt. Kons könsdelar gick med i hackmaten. 
Slaktade man en tjur eller oxe, gick oxskräppans innehåll till hack-
maten. Pungens skinn vände man avigt och torkade, varpå man 
använde det som väska för förvaring av t. ex. hästskosöm, spik. 
Oxpesen eller tjurmegen nyttjade man, sedan man torkat den, till 
piska, slagrem m. m. 

Då slakt av kalv knappast kan särskiljas från slakt av får och get, 
har jag ansett det onödigt att skriva mera därom än vad som här följer 
om löpmagen. Det var allmän sed att vid slakt av spädkalv och 
gödkalv taga vara på löpmagen (löpars-skinnet, löparen). Sedan man 
grundligt rengjort löpmagen, fyllde man den med salt och hängde den 
vanligen ovanför spisen att torka. När det så blev fråga om att göra 
ost, tog man dagen förut ned den och lade den i blöt i vatten. Av detta 
vatten (löparsvattnet) tog man så inemot 1/2  kaffekopp — den exakta 
mängden var beroende av hur mycket mjölk man hade — och hällde i 
det i mjölken, som var iordningställd för ostberedning. Löparsvatt-
net fungerade som ostlöpe och åstadkom att mjölken koagulerade. 
Skulle man slakta kalv på vintern, då det var kallt, brukade man 
avliva och sticka kalven ute, varpå man bar in den i köket och 
fullbordade slakten där. Så brukade man även göra vid slakt av får, 
get och gris. 

Får och getter 
Då man slaktade småkreatur gick man av gammalt tillväga på följande 
sätt. Slakterskan tog av sig strumpbanden och band med det ena 

Ring av horn som i en vävstol håller samman trusnörena, dvs, de snören som går från 
tramporna upp till skaftkäpparna el. solvkäpparna. 
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strumpbandet samman kreaturets framben och med det andra dess 
bakben. Sedan bar man in det bundna kreaturet i köket, där man 
stack och slaktade det. En person, nästan alltid en man, satte sig 
grensle över ett säte. Kreaturet hade han bakom sig så, att dess ben 
befann sig på ömse sidor om hans kropp. Med ett stadigt tag av ena 
handen om djurets framben och andra handen om dess bakben höll 
han djuret säkert fast. Någon höll så i kreaturets huvud och böjde det 
bakåt, slakterskan stack, och husmodern tog emot blodet. 

Man kunde också hålla till utomhus, ofta på fähusbacken (platsen 
framför fähusets dörr), när man stack djuret och tappade av blodet. 
Det hände att man utförde hela slakten utomhus. Dock var det 
vanligast, att man bar in det avlivade djuret i köket och avslutade 
arbetet där. Man lade då djuret på ett större bryggkar, som ställts upp 
och ned på köksgolvet. Om det fanns sters (sommarkök, brygghus), 
som det gjorde på större gårdar, höll man till där. 

Om det slaktade kreaturet var ett könsdugligt, dvs. minst 1-2 år 
gammalt handjur, skar man omedelbart efter det man avlivat djuret 
bort dess pung. Detta ansågs mycket viktigt, ty gjorde man inte det, 
kom köttet att smaka brunda. Av gammalt var det brukligt att före 
slakt av könsduglig bock låta kreaturet förtära ungefär ett kvarter 
brännvin. De gamla sade, att detta skedde för att minska risken av 
brundsmak på köttet. Faran för att få brundsmak på köttet ansågs 
vara särskilt stor vid olsmässlakten, då man traditionsenligt skulle 
slakta en bock. Så snart en bock blivit ett år gammal — den hette då 
risbit bock — var det risk för bismak på köttet. En bock brukade man 
inte ha kvar längre än tills den blev tre år. Då slaktade man den. 

Vanligen flådde man inte fårhuvudet utan svedde det över eld och 
skrapade det med kniv, tills man fick bort all ull och allt hår. Men 
skinnet skulle vara kvar, och det gick med i hackmaten. Somliga 
skållade huvudet i stället för att sveda det. 

Fårskinnen brukade man hänga på tork över hjällstängerna i köks-
taket. Andra spikade upp dem — alltid med insidan ut — på köksväggen 
att torka. Det var brukligt att spänna ut dem med stickor, så att de 
inte kunde krulla ihop sig, när de torkade. När fårskinnen torkat, 
hängde man ut dem i stallet, ty där trivdes inte malen, och där fick de 
hänga, tills skinnarna (från Malung) kom. 

Fårtalgen gällde för att vara den bästa talgen, varför man tog 
mycket noggrant reda på den. Sedan man svett och gjort ren fårklö-
varna, kokade man sylta eller också klövflott av dem. Klövflott, kokat 
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Trynträ. Hagens, Skattlösberg. G. Björklund 1944. ULMA 16992. 

av fårfötter, blev den finaste smörja man visste. Man nyttjade den 
som sårsalva och till att smörja klockor och spinnrockar med. 

Det var allmänt bruk att röka så mycket som möjligt av fårköttet 
och framförallt bogar och lår. 

Slakt av get och bock utfördes på i huvudsak samma sätt som slakt 
av får. Bockskräppan tog man vara på, vände den med insidan ut och 
torkade den. Av en sådan skulle bland annat eldförspungen (förva-
ringsväska för elddon, dvs. flinta, stål och fnöske) göras. Det sägs ha 
funnits fickflaskor, vars ytterhölje bestått av en bockskräppa. 

Svin 
När man skulle slakta en gris, brukade man i ett mindre kärl laga till 
litet god mat, som grisen först fick smaka på, varpå man, genom att 
hålla kärlet strax framför grisens tryne, lockade ut honom ur kätten 
eller stian och fram till den plats, där man ämnade avliva honom. Här 
var flera personer församlade, ty det behövdes många händer för att 
hålla fast och sticka en gris. I regel hade man tingat en eller kanske 
två karlar till hjälp från granngården förutom slakterskan. Hur stor 
hjälp man behövde, berodde givetvis på hur många personer det fanns 
i hushållet. Hade man fullvuxna söner eller drängar, räckte det med 
slakterskan. 

Två karlar trädde nu fram på var sin sida om grisen och fattade med 
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ena handen om hans framben och med andra handen om hans öra. En 
tredje man, som hanterade trynträet, skyndade fram och satte den 
ögla, som var fastknuten i trynträets ena ände, över grisens tryne och 
vred till. Nu lyfte karlarna upp grisens framände och lade honom 
framstupa över en så. Genom att dra i öron och trynträ bände de 
grisens huvud bakåt, varpå slakterskan skyndade fram och stack 
honom, medan husmodern kvickt satte ett ämbar eller tråg under för 
att ta vara på blodet. 

Trynträet bestod av en 5-6 dm lång käpp, i vars ena ände fanns ett 
hål uppborrat. Man hade genom hålet trätt en repstump, som var 
hopknuten så, att den bildade en ögla, vars diameter var ungefär 5 
tum. Trynträet skulle hindra grisen från att bitas och åtminstone något 
dämpa hans skrik, vilket senare, enligt de gamlas utsaga, hördes inte 
bara från granngårdar utan även från grannbyar. 

Den kniv slakterskan använde, när hon stack en gris, hette svin-
stickare, och den hade längre blad än vanliga stickknivar. Bladet på 
svinstickaren var 16-17 cm långt. 

En annan metod för avlivning av gris, som förekommit förr men 
som inte var vanlig, var att locka in grisen någonstans, t. ex. i en 
svale, varifrån han inte slapp ut och där sticka honom samt låta 
honom springa omkring, tills han rann till blods (förblödde). Stick-
ningen skedde i detta fall med ett uddvasst järn kallat värja eller 
grisvärja, som man med kraft drev in bakom bogen i riktning mot 
hjärtat på grisen. En grisvärja, som jag mätt, är i hela sin längd 33 cm. 
Bladet, som är skarpslipat åt båda sidorna, är 8 cm långt, järntenen 
mellan bladet och handtaget 17 cm långt och tången med träskaft eller 
handtag 8 cm lång. 

Det har även hänt, att man avlivat grisen genom att med kraft driva 
in yxeggen i pannan på honom. Några har berättat att man skjutit 
grisen med bössa. Från 1890-talet började man efterhand övergå först 
till slagmask och sedan till slaktmask. 

Sedan man avlivat grisen, lyfte man upp kroppen på en bår, kallad 
grisgrind, grisstege eller grisbår. Somliga hade enkom för detta ända-
mål gjorda bårar, som de tog fram vid grisslakten och sedan ställde 
undan. Andra tog helt enkelt en grind från en kätte i fähuset och 
nyttjade den till grisgrind. Det har förekommit, att man med rep 
bundit fast grisen vid grisgrinden, så att han skulle ligga kvar på 
grinden, då man ställde den på kant för att få in den genom köks-
dörren. 
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Skulle man slakta utomhus, brukade man lägga grisgrinden på två 
träbockar. Husmodern kunde då värma vatten för skållning i en 
artonkanngryta. Somliga skållade grisen ute och bar sedan in den i 
köket, där de avslutade slakten. 

Av gammalt var det mycket vanligt, att man höll till i köket vid 
slakt av gris. Man bar in grisen på grisgrinden och satte ned grinden 
ovanpå ett större kar, som ställdes fram på köksgolvet. Innan man 
satte igång med skållningen, ryckte man loss de längsta borsten från 
grisens rygg och särskilt då från partiet ovanför bogarna. Den uppfatt-
ningen gällde, att man skulle ta borsten, strax innan grisen dog, ty i 
annat fall blev borsten slaka. Dessa borst band eller buntade man 
samman i mycket små miniatyrkärvar kallade bjässor, borstsmulor, 
som man hängde eller lade upp och torkade, varpå de hamnade på sin 
rätta plats, som var skomakarbänken. 

Husmodern hade gjort i ordning kokhett vatten för skållningen, och 
slakterskan tog därav med skopan och hällde på grisen. Allt efter som 
hon slog på skållvatten, skrapade hon grisen med kanten av skopan, 
varvid hår och borst lossnade. Det med hår uppblandade vattnet rann 
ner i karet. När ena sidan var färdig, vände man grisen. Slakterskan 
brukade nu med skopan ta upp av det ännu varma vattnet från karet 
och ösa över grisen, som då värmdes upp, med påföljd att det gick åt 
mindre skållvatten. Om hår och borst på något ställe inte ville lossna, 
skrapade hon loss dem med en kniv. Svinhåren tog man vara på och 
använde till stoppning i selputorna. 

När skållningen var klar, fortsatte man slakten med att skära bort 
huvudet och av gammalt även fötterna på grisen. Sedan man börjat 
lägga grisen på rygg och ta upp, skära upp honom efter bröst och buk, 
lät man fötterna sitta kvar, tills man tagit ur grisen. Man fick då bättre 
tag, vilket gjorde att det gick lättare att hålla fast den på rygg liggande 
grisen, medan slakterskan skar och högg. Grisslakten skilde sig på 
denna punkt från slakt av övrig boskap. Att de gamla kände väl till 
grisens särställning i detta hänseende, framgår av det bevingade ut-
trycket: »Börj neri å slut oppi, jussom nä än slaktär en gris.» 

Man lade grisen framstupa på grinden, så att hans ben gick ned i 
öppningarna mellan pinnarna i grisgrinden. Slakterskan började vid 
halsen, skar med kniv och högg med en lätt yxa växelvis på båda sidor 
om ryggraden (ryggbenet) utefter hela ryggen på grisen längs den s. k. 
rygglisten. Medan hon gjorde detta, höll en medhjälpare hela tiden ett 
klappträ innanför ryggraden och revbenen (sidbenen) och följde noga 
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med, allteftersom slakterskan skar och högg. Det var nödvändigt att 
hålla ett klappträ under, ty slakterskan skadade annars inälvorna 
(inmätet). Den losstagna rygglisten, som hade samma längd som 
grisen, var ungefär 4-5 tum bred. I dess nedre ände satt grissvansen 
(grisrumpan). På 1890-talet började några, men ännu bara ett fåtal, ta 
vara på kotletter, och man gjorde då rygglisten cirka 8-9 tum bred, 
varigenom man fick kotletter på båda sidorna av ryggraden. När 
slakterskan tagit bort rygglisten, behövde hon bara vika de två gris-
halvorna åt sidan, och grisen låg öppen med inälvorna bara, varför det 
gick lekande lätt att plocka upp dem. 

Bruket att ta upp grisen i ryggen upphörde under senare hälften 
av 1890-talet. Man började då lägga grisen på rygg och ta upp dess 
bröst- och bukhåla. De flesta öppnade brösthålan först och tog ur den 
samt fortsatte så med bukhålan. Andra slakterskor skar upp bukhålan 
och tog ur den först, innan de tog itu med brösthålan. Det var rätt 
vanligt, att slakterskan, när hon skar upp buken, skar omedelbart 
utanför grisspenarna, grispapparna eller, som man ofta sade, knapp-
raden växelvis från båda sidorna, dvs, ett litet stycke i taget först vid 
ena sidan och sedan vid den andra, så att hon fick loss bukfläsket 
(buklisten). Hela tiden medan slakterskan skar eller högg, höll med-
hjälparen ett klappträ under. 

Urtagningen av grisens inälvor gick till på nästan alldeles samma 
sätt som urtagningen av övriga kreaturs. Istret tog man noggrant vara 
på. Största isterbiten, som sitter efter ryggen (bukistret), och bukhin-
nan gällde som renister. Detta ister bredde man ut på en jämn yta, 
vanligen ett bord eller ett sofflock, och saltade det. Sedan rullade man 
samman istret till s. k. isterrullar. Ofta var isterrullen omkring 2 dm 
lång och cirka 1 dm i diameter. Men några gjorde en enda stor 
isterrulle av allt renister. Isterrullarna förvarade man i en bod. När 
man behövde flott, skar man skivor eller bitar av dem, som man 
värmde upp i dopp-pannan. Somliga tog vid uppvärmningen undan de 
trådar och hinnor (grevar), som band samman fettet. I nyare tid har 
man skirat istret till istersmör, som man kunde nyttja som vanligt 
smör. 

Gristarmarna var sköra, och man kastade bort dem, om man hade 
tarmar från andra kreatur på lager. I annat fall gjorde man ren 
gristarmarna och nyttjade dem vid korvberedningen. Av buklisten 
gjorde man rullkorv. Det tillgick så att man saltade och kryddade 
buklisten, rullade samman den till en eller två rullar, som kokades 
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och, sedan de fått kallna, lades i saltlake med press på. Rullkorv 
gällde som ett av de bästa smörgåspålägg man kände till. 

Av räntan kokade man grishack. Grislevern lät man ej gå med bland 
grishacket utan kokade den särskilt, ty ett svinleverstycke, doppat i 
salt, gällde som någonting alldeles extra gott. Gallan tog man noga 
reda på, ty svingallan, tillsatt med brännvin, var det bästa man visste 
mot kylsår. Några gamla har berättat, att deras förfäder sagt, att man 
förr tog reda på urinblåsan (pissblåsan) att förvara saker i, men vilka 
saker det gällde, vet man inte. 

Vid styckningen av grisen skar man undan bogarna (böstena) och 
låren. Sedan man skurit bort sidbenen, styckade man sidfläsket i 
sidbitar eller mellanbitar. Rygglisten (se ovan) styckade man i rygg-
bitar. Fläsket saltade man ned i köttkar. Man brukade på våren röka 
det fläsk som då fanns kvar. 

Var suggan, som man skulle slakta, rånsk (ville ha galt), gav man 
henne brännvin före slakten. Det hette, att detta förhindrade brund-
smak på fläsket. 

150 



KREATURSSJUKDOMAR 

Mindre fel och småkrämpor hos djuren försökte man givetvis bota 
själv. I regel lyckades man också med detta. Men när det gällde större 
fel och svåra, elakartade fall, anlitade man någon klok gubbe eller 
gumma. Medelmåttiga sådana fanns i nästan varje by, men verkligt 
skickliga och berömda kloka var sällsynta. I regel fick man nöja sig 
med medelmåttorna, vilka var rätt så, ja ibland till och med mycket, 
skickliga, var och en på sitt område. Somliga hade rykte om sig att 
kunna bota kor, andra läste för orm, stämde blod osv. En gammal 
man — han dog på 1930-talet — berättade för mig om en klok gubbe och 
sade bland annat »tä bot kor dä va an spökul  mä». 

De kloka hade alltid ett stort upplag av medikamenter, men även 
vanligt folk brukade ha ett litet förråd av sådana på lager, ifall det 
skulle bli något mankemang med kreaturen. Vanligast var medicinal-
växter såsom renfana, libsticka, tibastbär osv. Renfana band man 
samman i kärvar och torkade. Vid användandet fick den ligga i 
kokande vatten och dra, varpå man gav kreaturen renfansdricka som 
stärkande medel. Av stjälk och blad (roten var man rädd om, då man 
ville bevara växten) från libstickan gjorde man libstickdricka. När 
korna fick sådan, blev mjölken fin och filbunken tjock och seg. 
Tisbärsdricka (tibastbärsdricka) fick kreaturen som stärkande medel 
efter kalvning. 

Ett ofta förekommande och allmänt brukat botemedel för sjuka djur 
var brännvin, uppblandat med varmt vatten eller i senare tid med 
varmt kaffe. I regel tog man 2 jungfrur ( 1/2  kvarter eller drygt 16 
centiliter) brännvin och blandade ut det med lika mycket varmt vatten 
eller möjligen kaffe. En häst gav man vanligen en något kraftigare 
dos, och detta gällde inte bara för brännvin utan för alla medika-
menter. 

Egentligen 'besvärlig, svår', här 'skicklig'. 
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Bland övriga medikamenter förekom: ormaska, ormskinn, häst-
och märrister, råtjära (hembränd tjära), kvicksilver, markurja (ar-
senik), engelskt glas, flottsinder, valfiskfjäll (som liksom tjära var bra 
för korna, om grädden är hårdkärnad), mårdkött, guld, silver, krut, 
svavel osv. 

Om botemedel, som inte hänsyftar på någon bestämd sjukdom, se 
följande kapitel. 

Blod i mjölken. Man brukade sila upp mjölken i mjölkbunkar och 
mjölktråg (trätråg). Det kunde någon gång inträffa, att det var blod på 
bottnen av kärlet, när man slog ur mjölken ur bunken eller tråget. 
Sedan man tagit reda på vilken ko det var, som hade blod i mjölken, 
botade man åkomman genom att ge kon roten från blodrot. Ett annat 
sätt att bota var att giva igen mjölken, dvs, låta den ko, som hade blod 
i mjölken, dricka upp sin egen mjölk. 

Bogröta. Sår under lokor och sele (bogröta, lokbrott, selbrott) var 
vanligast under senvintern och våren. Som bot tvättade man såret 
eller såren med friskt kallkällvatten. Andra smorde med skirat märris-
ter, om det var en häst som hade åkomman, och med skirat hästister, 
om det var en märr. 

Dråmsjuka (kalvdöden). Dråmsjuken eller kalvdöden, som härjade 
bland spädkalvar, vanligen innan de blev tre dygn, var en nästan 
obotlig sjukdom, som brukade ända med att kalven dråmade (dog). 
Det var stor risk för att kalven skulle få dråmsjuken, om han inte fick 
dricka och rensa sig, som man sade, med moderns första mjölk. 

Hade kalven fått dråmsjuken, gav somliga den terpentin. Andra 
slog mjölk genom ett nyckelvred (handtaget på nyckeln) och gav den 
dråmsjuke kalven att dricka. Som bot mot dråmsjuken kunde man 
också linda en säck om kalven och så läste man: 

Kalven ä vit, kalven ä rö, 
vill an int leva då skä an dö. 

Säcken skulle sitta kvar omkring kalven, så att han höll sig varm. 
Andra strök kalven medsols och medhårs efter ryggen och läste: 

Kalvar vita och röda 
vill dom int leva 
så får dom bli döda. 
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Det var viktigt att man strök kalven medsols eller medhårs, ty strök 
man ansöls (motsols) eller mothårs, då skämde eller trollade man 
kalven, som blev sämre och dog. — I byn Burängsberg läste man: 

En skilling banko 
två bullar brö 
vill du int leva 
får du full dö. 

Att det var vanskligt att bota sjuka kalvar kan man höra av ordstävet: 
»Hännä jälpär varken vitlök eller fader vår, sa kärnga, nä ho läst över 
kalven.» 

Dynt ifläsk. Man gav grisen hästgödsel vissa gånger i månaden för att 
slippa dynt (dynta) i fläsket. 

Eksem. Ett bra medel mot eksem var ormaska, som man gav kreatu-
ren i dricka. Ormen måste vara tagen före valborgsmäss eller innan 
göken ropade. Den skulle sitta i en klyka av rönn och självdö, varpå 
man brände kroppen till aska. 

Man berättar om en häst, att han hade så mycket eksem, att han var 
alldeles full med skorvar. Men så snart han fått ormaska, började 
skorvarna lossna, så att hästen blev rosig till färgen, och det dröjde 
inte länge, förrän han var bra. Genom att smörja med en salva gjord 
av osaltat svinister, blandat med krossat svavel, fick man även bukt 
med eksem. 

Folkelak häst. Är hästen bitselak, bitsilsken eller slåelak, slå ilsk skall 
man ta av tre olika svalbon och ge honom tillsammans med dricka att 
förtära. Efter denna kur blir hästen snäll. Detta medel var känt bland 
de gamla i flera byar. 

Förstoppning. Fick en kalv förstoppning, lade man ett rostigt järn-
stycke i mjölk som man kokade upp och gav kalven att dricka. 

Hosta. Om korna fick hosta, gav man dem varm lag av torkade 
nässlor. Bästa nyttan gjorde nässlor, som man slagit med lie på en 
lördag och låtit ligga kvar på marken över söndagen. 

Då hästen var snorig, lade man litet av en myrstack i en påse, hällde 
på vatten och lät hästen supa i sig (dra i sig, andas in) ångan. 
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Hovtrampad. Har hästen blivit hovtrampad, skall man tvätta såret 
rent och sedan urinera i det. 

Inkar på spenarna. Ett gammalt medel mot inkar (vårtliknande ut-
växter) var att smörja spenarna med menstruationsblod, som man 
tvättat ur kläder. Somliga sade, att det skulle vara menstruationsblod 
från en kvinna, som hade sin jungfrudom i behåll, om det skulle 
hjälpa. Andra smorde spenarna med råtjära (tjära bränd i tjärdal, 
hembränd tjära), som sades vara ett säkert medel. Andra åter smorde 
bort inkarna med sur kärnmjölk, som de smetade på, då kon stod i 
sin. Man brukade ta skinnet av kärnmjölken och smörja med. 

Rätt vanligt var att man knöt en tageltråd omkring inken. Den 
skulle knytas alldeles efter roten, där inken satt fast vid spenen. Man 
drog till hårt och lät det vara så, tills inken torkade bort, vilket inte 
dröjde så länge. 

Juvervärk. Fick korna värk i juvret, hackade man sönder torkade 
nässlor, hällde hett vatten på och gav korna detta att förtära. Man 
brukade även tvätta juvret med nässellag. Andra tvättade juvret med 
blyvatten. 

Vid värk i juvret skulle man hälla vatten tre gånger genom en ärbar 
kvinnas vigselring och tvätta juvret med detta vatten samt, om värken 
var svår, ge korna litet av vattnet att dricka. Det dög ej med en bräckt 
vigselring, utan det skulle vara en hel och oskadd ring. Att stryka 
såpa på juvret ansågs även bra. Andra smorde in hela juvret med krita 
och smör. Man kunde även skölja ren en särk, som det var menstrua-
tionsblod på, och tvätta juvret med vattnet. 

Var juvret hårt vid ena sidan och man var rädd att det skulle bli 
juvervärk, tog man en skovel och strök juvret med skovelknappen 
(skovelhandtag utan hål för fingrarna men med kant på baksidan för 
greppet). Man strök ansöls tre gånger runt juvret. Om handlingen med 
säkerhet skulle ha önskad botande verkan, skulle detta ske på en 
onsdags- eller torsdagskväll och vara den sista syssla man uträttade 
den kvällen. 

Blev det i samband med värken var i juvret, brukade man mjölka 
korna var tredje timme dygnet runt. 

Kastsjuka. Som bot mot kastsjuka tog man undan kon från båset och 
satte i stället dit en brundbock (brunstig bock). Bocken skulle stå kvar 
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i båset, tills hela båset var inpyrt med en stark lukt av brunda 
(brunst). När så skett, tog man undan bocken och satte tillbaka kon i 
båset. 

Kolik. Fick en häst kolik, gick man till skvaltkvarnen och tog vatten i 
stuprännan. Man hade en skopa att ta med, men det var nästan 
omöjligt att få något vatten i skopan, då det var så starkt tryck på 
vattnet. Enda möjligheten var att ta med strömmen. Tre gånger fick 
man ta, och det man lyckades få i skopan, bar man hem och gav 
hästen att dricka. Se även trumsjuka och rev. 

Kvarkan. Häst, som fått kvarkan (hosta), botade man ofelbart, om 
man gav honom sönderraspat, torkat mårdkött. Man brukade ge 
hästen det tillsammans med dricka. 

Man hällde terpentin på en lapp, som man band fast över nosen på 
hästen. Efter en stund hällde man på mera terpentin. Genom att låta 
hästen dra i sig terpentinångorna botade man den. Andra lade i ett 
parti hösmul (höavfall) i bottnen på tornistern och dränkte in det med 
terpentin samt satte på hästen tornistern, så att han fick andas in 
terpentinångan. 

Många gav hästen en kask som bot mot kvarkan. Man fyllde ett 
kvarter (3,27 dl) med lika stora delar brännvin och varmt kaffe och 
hällde i hästen detta. 

Lera. Har häst lera, heter det att den är lersjuk. Den har då fått 
knölar (lerknular) mellan hud och kött. Dessa uppträdde vanligen i 
mank- och bogpartiet. 

Som bot mot lera brukade man hanka hästen. Detta tillgick så att 
man, där lerknulen fanns, drog ut skinnet och med en hanknål sydde 
ett snöre av tagel genom skinnet. På utsidan av skinnet böjde man 
taglet uppåt och knöt samman det till en hank, som, då den var gjord 
av tagel, hette tagelhank, men eftersom den här tjänade som bot mot 
lera, fick den allmänt heta lerhank. Andra gjorde lerhanken så, att de 
knöt fast taglet vid en cirka 1 dm lång träpinne, som fick hänga utanpå 
skinnet. Det onda (dvs. varet), som fanns i lerknulen, skulle ut, innan 
det fick läka. Därför hankade man hästarna. 

Att tvätta med kallt vatten varje kväll sades vara bra mot lera. Som 
säkert botemedel gällde även att ge hästen ormaska i dricka att 
förtära. 
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Längta. Fick kon längta (längtade, trivdes inte utan stod och röt), 
skulle man ge henne bröstmjölk (kvinnomjölk), så blev hon bra. 

Mankröta. Fick hästarna mankröta eller mankbrott, gav man dem 
krut och mjölk. Mjölken skulle dock vara silad sju gånger, om den 
skulle äga botande kraft. Andra tvättade med friskt källvatten. Som-
liga smorde med skirat märrister, om det gällde en häst, och med 
skirat hästister, om det gällde en märr. 

Manskorv. Se tagelmask. 

Matleda. Om hästen är matled, skall han ha tre huvudlöss från en 
människa att förtära. 

Att ge kon jäsning (jäsande mäsk) var ett bra medel mot matleda, ty 
sedan kon druckit jäsningen blev hon matfrisk. Var kon matled, fyllde 
man hennes vänstra öra med mjölk och satte munnen mot örat samt 
läste bönen Fader vår över mjölken, varpå man kvickt hällde ut 
mjölken och gav henne den att dricka. Det gällde att vara kvick, så att 
inte böneordens kraft dunstade bort. 

Hade kon matleda, kunde man ta bort allt hö och bära in färskt, 
grönt granris, som man lade framför henne. Så ställde man ett ämbar 
med friskt vatten bredvid henne. Vattnet skulle hela tiden vara friskt, 
varför man fick byta emellanåt. När man om ett dygn eller något mera 
bjöd kon hö, åt hon med frisk aptit. Ett annat bra medel mot matleda 
var kattlort. För att kon skulle förtära kattlorten, stoppade man in den 
i urtäljda jordbär (potatis), som man gav henne att äta. 

Nykalvad ko hade lätt för att få matleda. För att förhindra att hon 
råkade ut för detta, gav man henne järgsnät (spindelnät), kafferot 
eller porr (två ord för kaffesump) och tjära. 

Modstulen. Det kunde hända att djuren förlorade matlusten. De stod 
och hängde med huvudena och var slöa. Som bot gav man dem 
renfanskaffe (kaffe i vilket man blandat renfana). Brännvin blandat 
med varmt vatten var också ett ofta använt botemedel. 

Modstulna hästar gav man markurja (arsenik) och kvicksilver för 
att få fart och liv i dem. En modstulen ko, som började svettas, gällde 
för att vara skämd (trollad). Som bot mot detta läste man böner eller 
besvärjelser. 
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Mugg. Häst som hade mugg (hudsjukdom) botade man genom att 
smörja benets nedre del, där muggsåret satt, med skirat märrister 
eller märrmärg. Märr med samma åkomma smorde man med skirat 
hästister eller hästmärg. Detta var den bästa muggsalva man visste. 

Mångfallstorka. Mot en sjukdom i bladmagen (mångfallen, mångfål-
len, mångfilten), nyttjade man ormbunksrot (mångfallsrot, mång-
fållsrot, mångfiltrot), som fick koka i vatten, varpå man gav kon 
spadet. 

Ormbett. Blev ett kreatur ormstunget, tog somliga av sig vänstra 
skon, kastade sitt vatten i den och baddade på med urinen mittför där 
ormen bitit. 

Rätt vanligt var att man läste för orm. Läsningen bestod av en bön 
eller besvärjelse, som man läste över någonting som kreaturet kunde 
förtära, t. ex. bröd, salt eller mjöl. När man läste, skulle man hålla 
munnen alldeles intill, så att man andades på det man läste över. Det 
gällde sedan att skydda det man läst över, så att inte orden blåste eller 
dunstade bort. I byn Björndalen läste man så här: 

Sannerligen i björkerot 
ville sig vid Jesu fot ringa 
den som slinga gav 
men inte den som stinga fick 
genom tre personers namn 
Gud Fader, Son och Helge And. 

Olivia Pettersson i Råskmora har berättat följande: »Det var på 
nittitalet på sommaren i höbärgningen. Jag var vid Krapplottån mitt-
för Limgruvorna och höll på med hö. Längre ned efter ån på Storön 
var Anna Bång och slådde. Hon hade kreaturen och barnen med sig. 
Barnen skulle se efter kreaturen, så dom inte gick i slogen. Bäst nu 
kreaturen gick och beta var det en orm, som bet geten i huvudet. 
Huvudet svällde upp 'ofanseligen', och geten vart sämre och sämre, 
och till sist låg hon bara och fnös. Då sätt (satte) Anna, som inte visste 
sig någon råd, iväg upp till mig. Hur hon kunde tro, att jag skulle 
kunna läsa för orm, det vet jag inte. Men hon kom springande, och 
hon sprang, så hon sprang, så hon var flåsstind, när hon kom fram, så 
hon knappt kunde tala. 'Män va fel hä nu då, ättär du kom springandä 
sånnä?' fråga jag. 'Geta ha vurta ormstungen. Ho ligg å fnys litä bara. 
Ja tror ho dör. Dom ha sagt dä ni kan läs för orm. Om ni vill var snäll 
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å jälp mäj', sa Anna. 'Visst vill ja hä', svara jag, och nu hitta det så 
bra på, så jag hade en brödbit kvar sen middan, och han tog jag och 
läste över. Det var inga vidlyftigheter med det. Jag höll brödbiten 
framför mun, såg på den och läste: 

Ett är tunga, ett är tagg, 
så snart skall ditt etter falla, 
som solen driver dagg. 

Så gav jag brödbiten åt Anna och sa åt henne, att hon skulle ge geten 
han, och om geten var så dålig så hon inte kunde öppen mun, skulle 
hon bryta upp mun och stoppa in brödbiten. 'Skä-nt ja gör ana än ge 
geta dä här?' fråga Anna. 'Nä', sa jag. Och Anna hon gav sig iväg 
springande med brödbiten i näven. När hon kom fram till Storön, låg 
geten likadan. Men hon var god till att bryta upp mun på geten så 
pass, så hon fick in brödbiten. Och när han varit inne i mun ett tag, 
började geten tugga på han och sväljde ner han. Sen stod det inte på 
det geten vart bätter och bätter och till kvällen var hon alldeles bra. 
Dom villa ersätt mig sen för dä här. 'Vi ha mista geta om int ni ha 
vari', sa dom. Men jag villa ingenting ha. 'Tok', sa jag, 'va skull ja ha 
för dä. Nä, allri ingenting'.» 

Axel Larsson från Mörtåsågen berättar på sitt korta men kärnfulla 
sätt: »En ko i Jänsen kom hem från skogen med ett huvud så stort 
som en gammal skänk. Kon hade blivit ormhuggen. Kärnga i gårn tog 
kniven och gjorde ett kors i rumprota, så blon rann. Dagen efter var 
kon bra.» 

Piss-stämma, stämma. Om ett kreatur ej kunde låta sin urin, brukade 
man klå eller skrubba kreaturet med en käpp alldeles under könsde-
larna. Det fick då ofta igång urinen. En annan bot mot piss-stämma, 
stämma, häfta (urinstämma) var att man lät kreaturen dricka vatten, 
som man hällt genom ett häftträ, pissträ, ändlösträ (trä som saknade 
ände och löpte runt kring ett hål, t. ex. ett kvisthål, eller trä som delat 
sig och på nytt växt samman, så att det bildade ett runt eller också 
ovalt hål). Om häftträet skulle ha någon kraft eller botande verkan, 
fick det ej vara uppletat, utan man skulle ha kommit på det oförvart 
(oförhappandes). Vattnet skulle hällas nio gånger genom häftträet, 
innan det gavs åt kreaturen. Man kunde också hälla vatten genom en 
vigselring och sedan ge kreaturen vattnet att dricka. Andra värmde 
eller hettade upp mattor eller säckar, som de lade över korset på 
kreaturet. 
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Häftträ, ändlösträ. Vännebo. Foto 0. Danielsson 
1969. 

Rev. Som bot mot rev (magsmärtor, kolik) skulle man låta sitt tarv 
och stoppa träcken i hästens vänstra näsborre. Andra gav hästen bitar 
av efterbörden från något kreatur. Man kunde ge kreaturen kvinno-
mjölk som bot mot rev och kolik. Ett annat medel var nysilad mjölk. 
Sedan kreaturet fått mjölken, ställde man det i en utförsbacke en 
stund. 

Då kärngen haft menstruation, tog gubben kärngens särk och skra-
pade den med en kniv. Det han fick loss gav han hästen, som hade 
rev. Detta gällde som bra botemedel. 

Att leda in hästen i fähuset och skotta upp fårtallar (till en hård 
massa sammanpackad fårgödsel) framför hans huvud, så att han fick 
dra i sig ångan från fårgödseln, var ett bra botemedel mot rev. Man 
kunde även ge honom rå linolja att dricka. 

Rödsjuka. När kon har rödsjukan (sommarsjukan), får hon blod i 
urinen. Hon sades ha fått sjukdomen, därför att hon ätit alderlöv 
(allöv). Det finns en fästing, kallad alderflott, som håller till i alder-
skog. Av den ansågs kreaturen få rödsjukan. Som bot mot denna gav 
man kreaturen sill. Tjära ansågs även vara ett bra botemedel. Man 
bakade därför en deg av rågmjöl, salt och tjära och gav kreaturen. 

Självåta eller sleksot yttrar sig i att kreaturen slickar sig, så att 
skinnet blir alldeles blankt. De »äter sig själva», så att hår och skinn 

159 



lossnar. Sjukdomen är vanlig på vintern och förekommer inte på 
sommaren. Som bot mot självåta gav man rätt allmänt kreaturen 
självåtsten (en sten som är så långt stadd i förvittring, att man kan 
gnugga sönder den med fingrarna). Somliga smorde in kon med tjära 
blandad med grädde. 

Skabb. Om kvinnfolken går »åt fåj set» med degiga händer, får korna 
skabb. För att bli av med skabben smorde man in kreaturen med 
tjära. 

Sketa. Kreatur, som fått sketa (diarré), gav man jordbärsvatten (vat-
ten som man kokat potatis i) att dricka. Somliga gav kreaturet blod-
rot. Enligt andra är jäsning ett bra medel mot sketa. 

Häst eller ko, som fått i sig råttlortar eller musbo, fick sketa. Om en 
ko fick sketa och man ansåg att hon fått åkomman genom att äta upp 
ett musbo, botade man kon genom att tre gånger ropa i hennes öra: 
»Har du fått musbo i dig?» Det var viktigt att man ropade riktigt hårt, 
så att kon spratt till eller blev rädd. 

Att kalvar fick sketa var någonting mycket vanligt. »Dä växer 
krämpor på krukor och sketa på spädkalvar, sa Bryngelgubben. » Som 
bot har man givit dem jordbärsmjäl (potatismjöl). 

Två paltbrödkakor uppblötta i vatten var ett bra botemedel mot 
sketa. — Ger man kreaturen garvsyra, då stannar maten i dem. 

Skott, gorrskott (trumsjuka). Då magen svällde upp på kreaturet — det 
ansågs, att maten jäste — led det av skott, gorrskott (trumsjuka). Man 
brukade som bot puffa på kreaturet, så att våmmen kom i rörelse. Att 
leda kon uppför tvära motbackar (uppförsbackar), så att kon fick 
hålla huvudet högt, gällde för ett bra medel. Andra satte en tjock 
sammanlindad halmtapp i kreaturets mun att tugga på. Somliga band 
en kärve av halm och satte den i mun på kon och drog i kärven 
samtidigt som de puffade eller klämde kon på sidorna, varvid kon fick 
upp idisslan, impen, imten, ymten, dvs, den från våmmen och nätma-
gen (krushättan, krusluvan, kungshatten, kungshuvan, kungsluvan) 
kommande halvsmälta föda, som kon tar upp för att idissla (imta, 
ymta) och sedan på nytt sväljer ner i bladmagen (mångfallen, mångfil-
ten, mångfållen) och löpmagen (löparen, vänstran). Sedan kon fått 
upp imten, kom gas, och kon blev bättre. Ett annat sätt att bota skott 
var att koka lag på brakvedsbuskens bark och ge kreaturet lagen att 
dricka. 
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En ko, som fått skott, skulle man ge mässing och silver. Man 
skrapade loss mässing och silver av metallsaker och gav kon det i 
dricka. Andra sade, att man skulle kasta sitt vatten i vänstra skon och 
ge kon urinen tillsammans med dricka att förtära. 

Skott botades även rätt ofta genom läsning. Man läste över sådant 
som den sjuka kon kunde förtära såsom salt, bröd och mjöl. Det man 
läste över höll man alldeles framför munnen, så att man andades på 
det, då man läste. Så snart man läst färdigt, skyndade man sig att ge 
kon saltet, brödet eller mjölet, innan orden »blåste» eller »dunstade» 
bort. Bönerna man läste var olika. I Råskmora läste man så här: 

Svärd i boga, gräs i mun, 
Gud ger bot i samma stund. 

Vid Långåsfallet lät det sålunda: 

Ja sätter däj under en sten där ingen bor 
å över en sjö där ingen ror 
å över alla skogsskatar. 

Så här läste man i Skattlösberg: 

Ja skä läsa för himmelsskott 
å jordaskott å gorrskott. 

Denna bön lästes tre gånger, varpå man läste Fader vår och välsignel-
sen en gång. 

I Ljungåsen hade bönen denna form: 

Jägaren hade spänt å skulle skjuta. 
»Va skä du skjuta?» sa Jesus. 
»Allt va mäj förebär.» 
»Dä skä du inte», sa Jesus, 
»ja skä sätt däj på ett högt berg 
under en jordfast sten 
å inom tre gudomsnammen, 
Gud Fader, Son och Den Helige And.» 

I Bringsjöberg läste de, under det de lade handen på kreaturets hals 
och spottade i dess mun: 

Jätten stod på berget 
ropa hjälp för skott, 
ta på halsen sputt i mun, 
så blir dä bot på samma stund. 
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Skravlan, koskravlan, skravelsjukan var en rätt vanlig åkomma bland 
kor. Den uppträdde på vintern och då särskilt på eftervintern. I 
skarven mellan vinter och vår (vårskarpen), när fodret började tryta, 
härjade skravlan som värst. Korna blev så svaga, att man måste resa 
upp dem och stödja dem, ty så fort man släppte dem, föll de omkull på 
nytt. De blev förskräckligt magra, och skinnet ville växa eller rättare 
torka fast vid köttet på dem. Korna blev bensköra, och det var inte 
allt för ovanligt, att någon av dem bröt benen, ja till och med ryggen, 
när man på våren släppte ut dem. 

Hade korna fått skravla, slutade man upp att ge dem hö. Man tog 
kälken och for åt skogen efter tallris och enris, som man gav dem i 
stället. Dessutom skulle de ha ett vattämbar med friskt vatten stående 
bredvid sig för jämnan. 

Häggbark och folkurin kokade man och gav kreatur som hade 
skravla. 

Det var mycket vanligt att man stack upp kon, om hon hade 
skravla. Detta tillgick så, att man med vänstra handens nypa lyfte upp 
kons skinn, medan man med högra handen rände en nål tvärs igenom 
det upplyftade dubbla skinnet, så att nålen kom ut på andra sidan. 
Nålen var ofta en vanlig stoppnål, men somliga använde en särskild 
nål, s. k. hanknål. Om man, sedan man stuckit upp ett parti av 
skinnet, strök med handen över det, knastrade det, som när man 
bränner en torr enbuske. Omedelbart efter det, man stuckit upp 
skinnet, tvättade man med köttlake (saltlake, saltvatten). 

Om skravlan var svår, brukade man hanka upp kon. Man satte då 
dit en s. k. skravelhank. Genom två av hålen i det upplyftade skinnet 
trädde man tagel, en vriden vidja eller en i tjära doppad tross (snöre) 
och böjde taglet, vidjan eller trossen uppåt samt fäste samman det 
man nyttjade till en hank. För att lättare få taglet, vidjan eller trossen 
genom skinnet brukade man sy dit det med en s. k. hanknål. Ögat på 
den cirka 1-1 1/2  dm långa nålen satt ungefär 1 tum från nålens ena 
ände. Nålen var vässad i den ände, där ögat satt, ty då man sydde 
med hanknål, sydde man baklänges, dvs. nålsögat gick före. Många 
nyttjade en hanknål, som bestod av en stoppnål försedd med träskaft. 
De tog bara en stoppnål och slog in nålens vassa ände i änden på en 
trästicka, och hanknålen var därmed färdig. 

Slö tjur. Tjur som är slö och inte vill betäcka kon skall man ge 
libsticka, sade de gamla. Somliga gav tjuren ståndrot (den för året 

162 



Mästerrot på äng i byn Hoberget. Foto R. Lundqvist 1983. 

nyväxta ljusaktiga roten Guds hand på växten Jungfru Marie hand). 
(Jämför nedan Vild tjur.) 

Streckla, streckelsjuka. När korna blev stela och det knäppte och 
knakade i deras leder och de stapplade, raglade och liksom ömmade 
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för varje steg de tog, hade de strecklan, streckelsjukan, som är en 
sorts skravelsjuka. 

Som bot tog man steckelrot, streckelrot, stekrot, kobot (mästerrot, 
Peucedanum ostruthium) och kokte lag på rötterna (streckelröttvat-
ten) samt satte till salt och gav det åt kreaturen att dricka. Somliga 
kokade en salva av streckelrötter, ister och talg och smorde lederna 
och de stela ställena med salvan. 

Stämma blod. Om ett kreatur gjorde sig illa och hotade att förblöda, 
måste man stämma blodet, dvs, häva blodflödet. I varje by fanns av 
gammalt i regel en eller flera personer, som kunde stämma blod. 
Kunde man inte själv, måste man skyndsamt söka upp en sådan. Den 
kunnige läste en bön eller besvärjelse, och blodflödet upphörde. 

Här återges böner avsedda att användas vid stämning av blod på 
djur. I byn Skattlösberg har man läst så här: 

Stå du dumba blod 
som vattnet i Jordans flod 
när Kristus döptes i den treenige Gudens namn. 

Därefter följer Fader vår. Besvärjelsen och bönen skall läsas tre 
gånger. 

Att stämma blod på hästar ansågs mycket svårt. Så här läste Sven 
Lövgren i Bifallet, när han stämde blod på hästar: 

Statt du hästa blod 
som Jesus Kristus stod i Jordans flod 
när Johannes döpt-in 
i den treenige Gudens namn 
i Faderns, Sonens och Den Helige Andens namn. 

Som blodstillande medel nyttjade somliga sot. De tog sotet inuti 
skorstenen eller muren och strök det direkt i såret. Andra använde på 
samma sätt råtjära. Vanligt var att man som blodstillande medel strök 
starkt saltat smör över hela det öppna såret. 

Sliriga spenar. Om korna blev såriga om papparna (spenarna), hette 
det att skorvgrodorna, skargrodorna (paddorna) hade varit inne i 
fähuset och pappat (diat) dem. Även grodorna (klossorna) sägs pappa 
kreaturen. Man påstod, att det var elaka grannar, som satt dit pad-
dorna eller grodorna. För att bli av med dem var det brukligt att gifta 
grodorna, gifta klossorna, gifta bort grodorna. Detta tillgick så, att 
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man lade paddan eller grodan på ena änden av ett bräde som vilade på 
en sten och slog till kraftigt på brädets andra fria ände, varvid paddan 
eller grodan for högt i vädret. 

Det gällde att komma ihåg och akta sig, så det inte kom mjölk eller 
mjölkrester i sliphon, ty då blev den kon som mjölken härrörde från 
sårig om spenarna. Det dög inte att bära vatten till sliphon i en 
mjölkstäva, mjölkbytta eller mjölkhink, ty det kunde finnas mjölkres-
ter kvar i kärlet. Vid diskning av mjölkstäva och mjölkbytta tog man 
reda på mjölkstävvattnet, mjölkbyttvattnet och slog ur det i skval-
ämbaret, skulämbaret. Att kasta ut vattnet var inte bra. 

Man fick inte ta smör med en brödbit (skrapa i smöret), ty korna 
fick då såriga spenar. 

Som bot mot såriga spenar torkade somliga mjölkerskor spenarna 
med nedre ändan av särken, och de läkte då fort. Andra smorde med 
grädde och tjära, osaltat smör och ister. En salva kokad av tallbarr 
och tjock grädde gällde som bra medel. För att förhindra att spenarna 
skulle spricka sönder smorde man dem med saltat smör. 

Tagelmask. Den klåda som förorsakades av tagelmask, man-skorv 
var så svår, att hästen skrubbade loss en massa tagel ur rumpa och 
man. 

Som botemedel gav man hästen sönderhackad, torkad orm. Ormen 
skulle vara tagen före valborgsmäss och upphängd i en klyka där den 
fått självdö. Andra tog Nåstobak (rulltobak) eller snus och kokade det 
i vatten samt baddade på med lagen. Masken ansågs även försvinna, 
om man strök på rikligt med sot. Man tog sotet från undersidan av 
pannor, grytor, spisringar osv. 

Tappa idisslan. De gamla höll det för mycket betänkligt, om kon 
tappade idisslan, tappade impen, tappade imten, tappade ymten, ty 
om kon slutade idissla (imta, ymta) kunde hon inte leva. Det gällde 
därför att få igång idisslingen. 

En rätt allmänt använd metod var att ta ett får eller ett lamm i knäet 
och hålla det där, tills det började idissla. Så snart detta skedde tog 
man litet av det fåret eller lammet fick upp från vommen och nät-
magen (idisslan, impen, imten, ymten) och gav det åt kon som, då hon 
fick det i mun, började idissla. Den regeln gällde, att en ko skulle ha 
idissla från ett får eller lamm och ett får eller lamm skulle ha idissla 
från en ko. 
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Somliga gav kon kall gröt, medan andra tuggade bröd till en tugga 
och gav henne. I nyare tid har man givit kon jäst. 

Torka, torksjuka. Om en ko fick torkan, torksjukan (förstoppning), 
skrapade man av hästens selputor och gav kon detta att ta in. Många 
kokade linfrö och gav korna lagen att dricka. Denna medicin gällde 
för att vara mycket verkningsfull. Andra medel var jäsning, 1 kvarter 
bomolja (ett sämre slags olivolja), glaubersalt (kristalliserat natrium-
sulfat) och rå linolja. 

Tvinnsjuka. Som bot mot tvinnsjuka (tarmvred) kokade man stjälken 
från libstickan och gav kon lagen att dricka. 

Vasst föremål. Hade kon fått i sig ett vasst föremål (nål, spik e. dyl.), 
skavde man loss litet mässing och silver, som man gav kon att ta in. 
Man brukade skava av mässingsringen, mässingskammen och silver-
ringen. Detta avskav sades fastna på det vassa föremål, som kon fått i 
sig, så att det ej blev så vasst. Kon drönade, när hon hade vasst i sig. 
Man brukade även ge kon kvicksilver, då hon hade fått vasst i sig, ty 
kvicksilvret sköt det vassa ur kroppen ut mot huden, där man kunde 
få tag i det och dra ut det. 

Vild tjur. Tjur som var så vild och morsk, att han var nästan omöjlig 
att sköta, gav man slakrot (den sedan föregående år kvarsittande 
mörkaktiga roten (skams hand, ondos hand) på växten Jungfru Marie 
hand). (Jämför ovan Slö tjur.) 

Visa sig till tjur. Ko, som ej ville ha tjur, skulle man ge skogsjordbär, 
kåtkulor, bråttomkulor (hjortsprång, Boletus cervinus). När man ba-
kade bröd, tog man undan några av de runda degbitar, som uppkom 
när man gjorde hålen för brödspetten i brödkakorna, och gav dem till 
den ko, som inte visade att hon ville ha tjur, fast tiden var inne. 

Vrickning. Vid vrickning brukade man smörja med vredsmörja 
(smörja som är bra mot vrickad led). Den fick man av s. k. kloka, men 
man fick inte tacka för den utan skulle ha någonting i vänstra handen 
och ge dem, då man tog emot vredsmörjan med den högra. De kloka 
hade läst över vredsmödan, och det var läsningen, som gav smörjan 
dess botande kraft. 
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Om man tog salt i ett papper och ställde sig på en jordfast sten och 
läste för vred (se nedan) över saltet, då var det saltet sedan en 
utmärkt vredsmörja. 

Ett annat sätt att bota vrickning var att sätta en vredhank (hank för 
vrickad led) på den lem, som var vrickad. Vredhanken var en hank, 
som var tillverkad av en motsols vriden vidja. Somliga beströk vred-
hanken med olmsmörja eller olmtjära (smörja gjord av tjära i vilken 
man lagt olmar = ett slags larver). 

I stället för vredhank brukade man använda vredband. Ett sådant 
gjorde man av tre slags garn, nämligen rött, svart och vitt garn. På 
garnet skulle man göra sju knutar, men man fick inte räkna knutarna, 
då man gjorde dem. Andra tog tre vävskaft eller solvar och band ihop 
dem till ett band. Ett vredband skulle lindas ansöls runt det ställe där 
vrickningen satt. 

I de flesta byar fanns det en eller flera människor, som kunde läsa 
för vred. Enligt somliga räckte det med att läsa bönen en gång, enligt 
andra skulle den läsas tre gånger. Några läste Fader vår efter läsning-
en för vred. Alla läsningar för vred är snarlika. Jag återger här tre 
varianter. 

Jungfru Marias fåle tre 
ur vred och i led. 

Så följer Fader vår och välsignelsen. 

I byn Laxsjön läste man: 
Vår Frälsare (andra läste: Herre) red 
genom ett led 
hans häst vart vred 
han läst ur vred i led. 

Andra läste: 
Jungfru Maria red 
igenom ett led 
då blev hennes fåle vred 
då red ho ur vred i led. 

I byn Råskmora läste man: 
När Vår Herre var här nere å red 
då vart hans häst vred 
då gick han ner och läst ur vred i led 
Gud Fader, Son och Den Helige And. 
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Vårtor på spenarna. Man tog bort vårtor på spenarna genom att 
smörja spenarna med slipgorr. 

Vid Nya Prästhyttan, Västerbergslagens yngsta hytta och Gran-
gärde Finnmarks enda bruk, hände följande: Bruksinspektor Jan Pet-
ter Ekmans bästa ko blev svårt sjuk, varför han sände en hästskjuts 
med bud till Märta Katrina Jansson vid Telningberg att komma och 
se, om hon kunde bota kon. Märta Katrina Jansson var nämligen 
allmänt känd som en klok och mångkunnig gumma, som kunde mera 
än andra. Hästskjutsen for Marnäsvägen (Ulriksbergs hyttas utfarts-
väg om vintern från Ulriksberg i Säfsnäs socken till Marnäs utanför 
Ludvika), som går fram strax nordväst om Skräddarheden vid Tel-
ningberg där hon bodde. Märta Katrina Jansson följde genast med 
hästskjutsen ner till Nya Prästhyttan. Här gick hon in i ladugården 
och tittade på kon, varpå hon sade till att kon skulle bäras ut i 
ladugårdssvalen. Då de med hjälp av säckar burit ut kon, sade hon till 
om fällar och hästtäcken, som hon bredde över kon. Så kröp hon ner 
intill kon under fällarna och täckena samt bad de andra gå ut ett tag. 
Om en stund kom hon ut och meddelade, att kon var botad, så nu 
skulle de följa med kon in i ladugården och ge henne hö att äta. Kon 
gick själv in och började äta för fullt, så det fanns inga fel mer. Märta 
Katrina Jansson fick mycket pengar av inspektor Ekman för det här. 
Men det var också herrgårdens bästa ko hon botat. 
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GAMLA RÄTTESNÖREN OCH 
MAGISK TRADITION 

Många gamla har berättat, att alla djur långt, långt tillbaka i tiden 
kunnat tala. Det heter, att förr i tiden, när tjuren kunde tala, sade han: 
»Varför har bockar och bäsar så stor taska som jag, som jag, men så 
blir det full skillnad på pesen, på pesen.» Numera sägs kreaturen 
kunna tala endast på julnatten. Lovisa Pettersson från Gruvfallet i 
Skattlösberg sade mig, att den som hörde korna tala skulle snart dö. 

Hästar 

Skaffar man sig en häst och vill, att han skall trivas, skall man ge 
hästen litet bröd, innan man ställer in honom i stallet. 

När de förr i tiden köpte sig en häst, brukade de ta honom med sig 
in i stugan och ge honom en kaka bröd att äta upp. Förfor man så, 
kände hästen sig hemma och kom att trivas. 

Somliga brukade, då de förvärvat en häst och kommit hem med 
den, städsla hästen. Man ställde sig på en jordfast sten och vägde 
med ett besman upp två lika delar mjöl och salt, som man gav hästen 
att förtära. När man vägde upp mjölet och saltet, läste man en bön. 

Den som blivit ägare till en häst skulle, när han första gången efter 
hemkomsten band hästen, se till att bindningen skedde på ett särskilt 
vis. Det skulle vara tre knutar. Först en rättsöls knut (en vanlig knut), 
sedan en ansöls knut (en bakvänt gjord knut) och så en grimskaftknut, 
åkknut (se Blixt 1950, s. 142). En häst som, då han första gången kom 
till gården, blivit bunden på detta sätt, kände sig hemma och gick inte 
bort från gården, ty han var knuten vid gården. 

Ville man att hästen skulle vara gårdshållen (hålla sig vid eller 
omkring gården och ej springa bort eller rymma), skulle man ta 
skälltappen (hötapp instucken i skällan, så att den håller tyst) och 
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lägga den under en mossbevuxen sten som fanns inom inägorna. Så 
ledde man hästen tre gånger motsols runt stenen. Stack man skälltap-
pen långt under stenen, kunde hästen inte gå mera än en liten bit från 
gården, så det gällde att avpassa detta, när man stoppade dit skäll-
tappen. 

För att förhindra att hästen under sommarens betesgång skulle 
hoppa över gärdsgårdar, lade man tömmarna på marken och lät 
hästen stiga över dem, när han första gången skulle ut på bete. 

Många gjorde ett kors med hammaren under hästskon, då de skott 
hästen färdigt. Detta skedde för att ha lycka med skoningen. 

Hittade man en hästsko, fick man tur och lycka. Hängde man skon 
över dörren, då var man säker om lyckan, men öppningen på skon 
skulle peka nedåt, ty i annat fall gick lyckan ut ur huset. Var det 
många söm, som satt kvar i hästskon man hittat, fick man mycket 
pengar. Enligt andra fick man lika många barn, som det fanns söm 
kvar i skon. 

Skaklarna skulle man lägga upp på kördonet eller ställa mot en 
vägg, ty annars fick hästen inte vila ordentligt under natten. 

Obändiga, tygellösa hästar gjorde man lugna och sävliga genom att 
binda fast ett rep, som någon hängt sig med, i deras man. När hästen 
begynte svettas, borde man ta bort repet, ty det var inte bra att 
anstränga hästen för mycket. Om hästen stannade och liksom skygga-
de och trots påmaning vägrade att gå, skulle man ta av hästen betslet 
och titta genom det. Man såg då vad hästen var rädd för, och detta 
måste då dra sig tillbaka, varpå man kunde fara vidare. 

För att skydda stallet för avundsjuka, onda och elaka grannars 
eventuella skadegörelse mot hästar och fålar lade man ned stål och 
kvicksilver i tröskeln, gjorde kors ovanför dörrens insida osv. Man 
var rädd för att få hästarna skämda eller trollade. Kännetecknen på 
detta tillstånd var att hästarna utan orsak verkade slöa, tröttkörda, 
hängde med huvudet, svettades och i svåra fall lade sig och sträckte 
ifrån sig huvud och ben. 

Om en illasinnad människa kastade en trollpåse (påse innehållande 
hår, naglar, tänder, kol, jord och ben från kyrkogården osv.), ett 
trollnystan (litet paket med samma innehåll som trollpåse och omlin-
dat med garn av nio olika färger), en död katt e. dyl. under stalls-
golvet, då blev hästen eller fålen skämd. 

Härom berättas följande. Hästarna stod våta i stallet för jämnan på 
ett ställe. De skickade bud på Lövfalls Isak från Lövfallet, och han 
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förstod ju vad det var. Han strök till (satte igång) att leta, och han 
hittade snart en trollpåse under stallsgolvet. Den tog han och kastade 
över vänstra axeln varvid han sade: »Ha dom betalt hä, då bi-nt hä nå 
ättärräkningar, men ärnt hä betalt, då går hä täbaks på dom själva.» 
Hästarna blev bra, men man hörde inte av att någon annans hästar 
blivit dåliga. »Ja förstår, dom ha full betalt hä», brukade Lövfalls Isak 
säga efteråt. 

Det gick att sätta tillbaks det onda på den som rådde för det. Men 
då måste man veta vem denne var. En ofta använd metod var att ta 
spillning från det påsatta djuret och gå till upphovsmannens eller 
kvinnans gård och byta ut spillningen mot sådan från den gården. 
Kunde man byta ut spillningen och ta sig tillbaka hem, utan att någon 
såg att man gjort det, då gick trolldomen tillbaka på den som satt 
igång den. Denne återigen kunde inte sätta tillbaka trolldomen utan 
fick ta sitt straff. 

Det var alltså en stor risk att sätta igång sådant här. Riktigt besvär-
ligt kunde det bli, om den förfördelade fick hjälp av någon trolldoms-
kunnig person. Denne kunde utan vidare mångdubbla det onda och 
skicka det tillbaka på upphovsmannen, som då inte hade någon annan 
möjlighet än att ta till bönboken och försöka göra upp i godo. 

Många fick sina hästar skämda, då de var ute och körde med dem. 
Det var då alltid vid möte med någon avundsjuk, illasinnad människa 
som detta skedde. Om denna stannade, klappade hästen tre gånger 
och strök med handen ansöls, dvs. mothårs, och samtidigt skröt över 
hästen, t. ex. hur duktig, hur fet han var, då var hästen skämd. Andra 
passade på då hästen åt, skröt över hur duktig han var och ryckte 
samtidigt höstråna ur hans mun, och hästen var skämd. Några kunde 
skämma en häst bara genom att titta honom i ögonen. Det hette om 
sådana människor, att de hade onda ögon. 

En gubbe, som var trolsk (trollkunnig), berättade att om han gick 
förbi en häst och tittade honom i ögonen, blev hästen skämd. »Män 
tåckä skä än allri göra, hä ä int bra. Ja vart förbannad å skämd en häst 
en gång, män ja gör allri om ä», sade han. 

Det fanns ett sätt att skydda sig, när man var ute och åkte med 
hästen, och det var att vända grimman avig på hästen och låta den 
sitta så hela dagen. Ingen kunde skämma en häst, som hade grimman 
avig på sig. 

Man botade skämda hästar genom att läsa över någonting, vanligen 
en brödbit som man gav hästen att förtära. Jag återger här en bön 
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upptecknad i byn Abborrberget. Tyvärr är bönen inte fullständig, då 
min sagesman inte kunde påminna sig hela ordalydelsen. 

Hästen står ve le å gråter 
å Satan haver stulit av mig 
must å kraft, märg å ben 

i den treenige gudens namn 
i Faderns, Sonens å Den Helige Andes namn. 

En man, som var ute och körde, fick märren skämd. Hon blev 
dyvåt av svett och gick ej ur fläcken. Som det bodde en klok gubbe i 
närheten, där mannen befann sig, sökte han upp denne och begärde 
hjälp. Den kloke läste över en brödbit, som mannen fick att ge 
märren. »Du skä titt genom betslä får du si åckän som rår för ä», sade 
den kloke. Då mannen kom tillbaka, tittade han genom betslet och såg 
en tomtegubbe sitta på märrens bog. Märren fick brödbiten och blev 
genast livligare. Då mannen for vidare, började märren självmant 
springa, trots att hon gått två mil förut om dagen. Hon sprang fort 
men blev ej svettig utan var alldeles torr. 

En kvinna från Torsberg for framåt Bygden med en häst. På Bur-
ängsbergsheden mötte hon en karl, som gick fram och strök hästen 
och sade: »Sån fet å fin hest du har.» Därmed var hästen skämd, och 
om en liten stund började han svettas och bli matt. Kvinnan tog sig 
dock fram till Sunnansjö med hästen, och där fick hon hjälp. När den 
som hjälpte henne, ställt med hästen, sade han: »Nu ä dä int nå fali, 
men riktigt bra bir int hesten förrän du kommer täbaka dit där du mött 
han som skämd hesten.» Så gick det även, ty då kvinnan kom upp på 
Burängsbergsheden, blev hästen livlig och bra igen. 

En man från Långåsfallet for framöver med häst. När mannen 
uträttat sina ärenden och var på väg hem, mötte han en kuckelgubbe, 
som strök hästen med handen och skröt över hur duktig han var. 
Efter detta blev hästen svettig, och det var nästan omöjligt att få 
honom att gå. Mannen tog sig dock med stor svårighet hem. Vid 
hemkomsten mötte honom fadern, som genast frågade vad det var för 
fel med hästen. Sonen berättade, och fadern blev mäkta vred. Ehuru 
det var sent, satte han iväg till en annan trollgubbe, som följde med 
honom hem. De båda gubbarna ville vara ensamma inne, så de andra 
fick gå ut. Då sonen gick, hörde han fadern säga: »Hur många kakur 
tar du?» »Tre», svarade trollgubben. »Bi-nt hä för strängt?» frågade 
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fadern. Mera hörde inte sonen, för sedan gick han. Men kuckelgub-
ben, som skämt hästen, han miste sin häst, ty den dog på natten. 

I en gård i Skattlösberg hade de en fåle. Pojkar från en granngård 
kom dit och gick in och tittade på fålen. En tid efter när gårdens folk 
kom till stallet, låg fålen och sträckte från sig benen och var våt av 
svett. De sprang efter Per Ols Jan, som skulle förstå sig på sådant här. 
Han kom, tittade på fålen och sade: »Dä här skä full bi bra.» Så 
puttrade (mumlade) han någonting, tog ut tuggbussen och gav den åt 
fålen. Efter en liten stund kom fålen upp och var frisk igen. 

Det var auktion hos Per Ors Petter i Skattlösberg. Sven Lövgren 
från Rifallet var där, och han ville åt en duktig märr, som Per Ors 
Petter hade. För att få märren billigt tog Sven Lövgren och skämde 
henne. När så Per Ors Petter kom till stallet och skulle ta ut märren, 
då låg hon och var våt av svett och sträckte från sig både huvud och 
ben. Per Ors Petter gick fram till märren, läste någonting och blåste 
på henne, och hon reste sig då upp. Nu förstod Per Ors Petter, vad det 
var fråga om och vem som rådde för det. Han tog därför och satte 
tillbaka skämningen på upphovsmannen, Sven Lövgren. Så gick han 
fram till Sven Lövgren och sade: »Nu ha ja sjuttiosjudubbla hä å 
skicka hä täbaks, så nu ä hä bäst du skynder dig hem mäns fåra ä 
varma.» Och Sven Lövgren han satte genast iväg hem till Rifallet och 
hade så bråttom, att han sprang större delen av vägen. Vid hemkoms-
ten fann han, att flera stycken tackor låg och sträckte från sig huvud 
och ben lika som Per Ors Petters märr hade legat. Men Sven Lövgren 
kunde inte som Per Ors Petter läsa bort det, ty han var upphovsman 
till det onda, och den som satt igång det onda men fått det tillbakasatt, 
han måste lida sitt straff. Sven Lövgren måste bita i det sura äpplet 
och slakta tackorna. 

Kor 

Lycka och trivsel 
Det var någonting synnerligen önskvärt och viktigt, att man vid 
skötsel av kreaturen hade lycka med kritra, krituslycka, tur med 
kritra. Ett rätt allmänt nyttjat sätt att tillförsäkra sig krituslycka var 
att lägga silvermynt i fåhusknutarna eller under fähuströskeln och läsa 
Fader vår och välsignelsen över mynten. Ett annat sätt var att på 
juldagsmorgonen ta med sig en hötapp till kyrkan, gnida kyrkväggen 
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eller kyrkdörren med höet, som man sedan tog med sig hem och 
fördelade på samtliga kor, så att var och en av dem fick litet därav. 
Hade man lycka med kreaturen, fick man ej skryta med det, ty det 
blev då snart bakslag och otur. 

Skulle man bevara fähuset för allt ont, borrade man upp ett hål i 
fåhuströskeln och satte ned den avbrutna nedre hårda änden av en 
fagelfläder i hålet. Fjädern fick dock inte vara från en fågel sådan som 
hök, kråka eller skata. Hålet täpptes igen med en trästupp (träplugg). 
Andra hade kvicksilver i hålet och sade, att ingen kunde trolla korna, 
när det fanns kvicksilver i fåhuströskeln. 

För att skydda kreaturen (beskydda kritra) från ont täljde man kors 
över fåhusdörrens insida. Korsen skulle täljas i dymmelveckan. Någ-
ra sade, att korsen skulle täljas på fastlagssöndagen. Somliga gjorde 
korsen med tjära i stället för att tälja in dem. Att slå ned lieuddar i 
fåhuströskeln skyddade mot onda anslag. Några satte hela liar ovan-
för fåhusdörren. Andra slog in en nystålad kniv över dörren. 

Mot trolldom och annat otyg satte man in martovor, marknutar 
(kvistar i ett träd — vanligen björk — som slingrat sig samman till en 
tova) i fähuset. Martovorna skulle vändas vissa gånger om året. 
Somliga satte för samma ändamål liar i kors i taket över första kon, 
andra satte en gammal almanacka över den ko, som stod närmast 
dörren. 

Man fick inte kasta ut gödseln sedan solen gått ned, ty korna miste 
då trivseln. Särskilt farligt var det, om gödselgluggen vette mot norr. 
Det var inte heller bra att ha någonting i munnen och tugga på, när 
man gick in i fähuset. Att gå baklänges in i fähuset var alldeles på tok. 

Till påsk korsade man över alla dörrar och gluggar till fähuset och 
på korna över länden med tjära, så att inte trollkäringarna kunde åka 
till Blåkulla på dem. Det var också brukligt att skjuta trollskott för 
samma ändamål. 

Till jul sköt man över fähustaket och genom dyngglyggen. Avsikten 
var att skrämma bort trollen, så att de inte skulle våga sig in till korna. 

Vid klippning av korumpor fanns det vissa märken och regler som 
man måste följa, om man ville vara säker på att ha lycka med korna. 
Man fick inte klippa av korumporna, förrän man börjat stilla inne, ty 
korna gick annars inte hem till kvällarna nästa sommar. Somliga 
lämnade några tagelstrån kvar i mitten då de klippte av rumpan och 
sade sig härigenom få tur och lycka med korna. De som ville vara 
säkra på att få tur med korna höll det som de klippt av rumpan framför 
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nosen på kon och talte om för henne, att de tagit det. I byn Skattlös-
berg sade man: 

Int ha ja stuli 
varken makt än mod å däj. 

Taglet som man klippt av korumporna, fick man inte ta ut ur fähuset 
förrän efter tre dygn. 

För att kon både skulle bli hemma, dvs, trivas, och gå hem från 
betet om kvällarna, kunde man binda kon vid gården, eller sätta fast 
kon vid gården, städsla kon. Man ledde då kon tre gånger motsols 
runt en jordfast sten. För var gång man gick runt stenen läste man: 

Här skä du bi så trofast 
som in hä sten är jordfast. 

Andra läste: 

Nu skä du sitt lika fast ve gården 
som in hä sten sitt i jorden. 

Somliga slog ned ett spett i marken och gick runt det i stället för en 
jordfast sten. De läste då spett i stället för sten. Andra gick motsols 
runt den jordfasta stenen tre gånger och läste: 

Nu skä-nt du tänk mer 
än in hä sten tänker. 

Så tog de tre brödbitar, gick till källan, blötte dem där och gav dem åt 
kon. Det har förekommit, att man gått runt en vattpuss i stället för en 
jordfast sten. 

Köp av ko 
Den som köpt en ko brukade vidtaga vissa åtgärder för att kon skulle 
trivas på sitt nya ställe. Man tog med sig en hötapp (flytt-tapp, längt-
tapp) från gården där man köpt kon och gav den åt henne, då man 
kom hem. Man kunde också ta en mindre hötapp ur munnen på kon 
och lägga den i vänstra skon, där den fick ligga kvar medan man ledde 
hem henne. Hemkommen förde man in kon i båset, band henne och 
tog så av sig skon och gav henne hötappen att äta. Medan kon åt höet, 
stod man blickstilla och höll andan. Förfor man så, kände kon sig 
hemma. Somliga tog med sig litet strö från båset där kon stått och 
strödde ut det i båset hemma, där kon skulle stå i fortsättningen. 
Detta tillvägagångssätt var särskilt verksamt, om man tog ströet 
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under kons vänstra framfot. Andra tog med sig litet aska ur spisen 
från den gård där de köpt kon. Den askan strödde de ut i kons nya 
bås. Somliga gav kon bröd, potatis eller gröt ut grötpannan, då de 
kom hem till gården. Ett bra medel var att lägga en brödbit på en 
jordfast sten och låta kon ta den och äta upp den. Andra tog tre strån 
ur kons rumpa då de kommit hem med kon och hängde upp dem på 
spjällsnöret. Hade man så man kunde ge kon bröstmjölk (kvinno-
mjölk), då kunde man vara säker på att kon kom att trivas på sitt nya 
ställe. Bröstmjölk ansågs bra för dem som längtade, både folk och 
kreatur. Om en nyköpt ko kom att längta, tog man en brödbit i vänstra 
handen, förde ned den genom en av hemlighusets fiölar och tog med 
högra handen upp den genom en annan fjöl och gav den åt kon att äta. 
Hade man fört brödet motsols genom &lama, kunde man vara förvis-
sad om att kon, sedan hon ätit upp brödet, inte längtade mera. 

Grimman, som man lett kon med, tog man med sig in och lade den 
under huvudkudden om natten. Gjorde man så, kom kon att trivas 
och gick hem om kvällarna. De som köpt sig en ny ko brukade lägga 
eggjärn — oftast en lie — under eller framför fähuströskeln, så att kon 
fick gå över det, då man ledde in henne i fähuset. Några hade ett 
förkläde på sig under kläderna, då de gick att hämta en ny ko. När de 
kom hem med kon, tog de av sig förklädet och lät kon stiga över det, 
när hon gick in i fähuset. Andra borrade upp ett hål i fähuströskeln, 
lade ned kvicksilver och pluggade igen hålet. 

Då man kom hem med en nyköpt ko, skulle man ta mjöl, potatis 
och brödbitar, dvs, sådant som kon gärna ville ha, och väga det tre 
gånger, utan att se efter hur mycket det vägde, och därpå ge det åt 
kon. Man kunde också sätta fast henne vid gården genom att klippa 
av en test av rumptaglet och lägga den under en jordfast sten. Fick 
man den för långt under stenen, kunde kon inte gå från fäbacken 
(platsen framför fähusdörren) utan stod där och röt. Man måste då gå 
och lätta på det, och detta tillgick så att man drog upp testen litet, så 
att den kom längre fram och kom att ligga lösare. 

En gumma i byn Rifallet, som skulle städsla en ko, gick på norra 
sidan av väggen och hackade upp en trekantig torva, tog undan litet 
jord ur mitten på torvan och vände den, så att gräset kom ned. Jorden 
tog hon med sig in i fähuset och lade den under den nyköpta kons 
vänstra framfot. 

176 



Betäckning, kalvning, mjölkning 

Om man ville ha kokalvar — de flesta ville ju det — skulle man ta vara 
på gräset efter de tre första slagen med lien man gjorde i början av 
slåningen (slåttern). Man skulle låta en kvinna kasta in gräset i logen 
eller ladan, så att solen inte kom åt att skina på det. Man skulle så 
blanda samman detta hö med annat hö och ge korna det att äta. 
Gjorde man så, skulle man få kokalvar men inga tjurkalvar. Seden att 
kvinnorna skall kasta eller lägga in den första hötappen i ladan eller 
logen är rätt allmänt känd i många grangärdebyar. 

Somliga säger, att kon får en tjurkalv, om man mjölkar henne, 
innan man går till tjuren. Men mjölkar man henne, efter det man varit 
till tjuren, får kon en kokalv. Vill man ha rosiga kalvar, skall man 
kasta ett rosigt skynke över kon omedelbart efter betäckningen. 

Innan man gick till tjuren med kon, strök man med stål — i regel 
nyttjade man en kniv — ett kors över korset på kon. Andra gjorde ett 
kors över fähusdörren. Man gjorde så för att förhindra, att kon råkade 
ut för något ont. 

Dåligt märke sades det vara, om kon, när man gick till tjuren med 
henne, lät sitt tarv först, innan hon kastade sitt vatten, ty hon skulle 
då inte ta sig (stå vid lag). Om kon, sedan hon fått tjur, lät sitt tarv 
först, då sades hon bli med kalv, men kastade hon sitt vatten först, då 
sades hon löpa om. 

Man fick komma ihåg, att man inte skulle tacka för lånet av tjuren, 
ty kon skulle då inte ta sig. Somliga sade, att man kunde se på 
rumpan, om kon tagit sig. Om taglet i rumpspetsen (rumpsnutten) var 
hoptvinnat, då var kon inte med kalv, men hängde taglet rakt ned, då 
var kon med kalv. 

Torkad orm nyttjades allmänt som medicin, men man fick inte ge 
kalvfärdiga kor sådant, ty då kastade de kalven. 

För att kalvningen skulle gå lättare, lade somliga en tjurpes (tjurens 
könslem) på kons rygg under kalvningen. 

För att kon fortare skulle bli kvitt vinden (efterbörden), gav somliga 
henne ett ormskinn. Andra hällde kokhett vatten på kvistar av ren-
fana och gav kon detta tillsammans med dricka. Ville man att vinden 
skulle lossna så fort som möjligt, tog man ned spindelnät (järgsnät) 
inne i stugan och lade dem tillsammans med tjära och brände det och 
gav kon det, tillsatt med dricka. 

Många hackade sönder vinden och gav den åt kon. Man sade att om 
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inte kon fick äta upp vinden, borde man bränna den, ty man var då 
säker, att intet ont fastnade på kon. Andra tog ut vinden och lade den 
under en stor sten eller grävde ned den i dyngstacken. Det ansågs inte 
vara bra att ta ut vinden förrän solen gått ned. Ofta fick vinden ligga 
inne i tre dygn, innan man hade ut den. 

Det var brukligt att lägga stål, vanligen en täljkniv, i bottnen på det 
ämbar, som man gav kon dricka ur efter kalvningen. I den första 
dricka den nykalvade kon fick, släppte man vanligen ned ett rött 
eldkol. Man förhindrade härigenom onda makters eventuella attentat 
mot kon. Man brukade även ha en eldbrand i dricksämbaret, medan 
man bar det från stugan till fähuset. 

Kalvkätten borde man inte bekymra sig om, förrän kon kalvat. Att 
göra den i ordning och ha dit strö (båsa) före kalvningen var inte att 
rekommendera, ty det var enligt de gamla inte bra att båsa åt oburet 
fä. 

När man mjölkade kon första gången efter kalvningen, skulle man 
ha stål i bottnen på stävan. Det vanligaste var att man trädde en synål 
på en lagom lång tråd och band fast tråden vid stävans handtag. Man 
lät sedan nålen hänga ned inuti stävan och vila på dess botten. Stål 
skyddade mot onda anslag och bevarade kon från sådana. 

Man fick inte bära in råmjölken i öppet kärl, ty om vädret tog i 
mjölken (vinden kom i beröring med mjölken) blev kon sjuk. 

När en kviga kalvade och man skulle vänja henne vid att bli 
mjölkad (mjölka upp kvigan), vidtog man vissa åtgärder. Man satte 
fast fötterna, för att kvigan inte skulle sparka. Det finns flera före-
skrifter om detta. Somliga tog vinden och trädde den tre gånger 
motsols runt kons bakben. Andra hade två träpinnar sittande ovanför 
fähusdörren eller i fähustaket. Då kon kalvat, tog de ned pinnarna och 
satte dem i kors mellan kons framben. En del satte en pinne vid kons 
ena framben och en vid kons motstående bakben. Sedan pinnarna 
placerats på något av ovanstående sätt, mjölkade man kon. Hon stod 
nu stilla och sparkade inte. 

Ett annat sätt att hindra, att kon sparkade, var att korsmjölka. Man 
mjölkade då från kons vänstra spene till dess högra bakfot och från 
högra spenen till vänstra bakfoten. När man mjölkade första mjölken 
ur juvret, skulle man dra till tre gånger på vardera spenen och se till 
att mjölkstrålen (mjölkspiren) träffade klövarna. En del korsmjölkade 
på så vis, att de samtidigt mjölkade höger framspene och vänster 
bakspene och lät mjölkstrålarna korsa varandra i mjölkstävan. Enligt 

178 



somliga var det bra att sidmjölka, när man mjölkade upp en kviga. 
Man mjölkade då samtidigt med höger fram- och höger bakspene och 
sedan med vänster fram- och bakspene. 

Det förekom att man stack en stoppnål ett stycke in i korsryggen 
alldeles bakom bogskovlarna (bogbladen) på kon. Nålen fick sitta 
kvar medan man mjölkade kon. Om man slog kon på hornen, sades 
hon ge mera mjölk. Andra sade, att man fick mera mjölk om man 
korsmjölkade. 

Den som sålde mjölk vidtog vissa försiktighetsåtgärder för att hind-
ra att köparen skulle kunna göra någon skada med mjölken, dvs, trolla 
korna. Somliga stack ned vänstra handens nypa i mjölken och tog litet 
mjölk med den samt strök av mjölken i högra armhålan. Rätt vanligt 
var, att man kastade ett saltkorn i mjölken. Några läste därvid: »När 
ja får mitt å du får ditt (kastade saltet) så bär hem mjölken utan 
skada.» 

I Stakheden skulle man lägga tre saltkorn i mjölkkrukan, när man 
sålde mjölk, för då kunde de inte trolla korna. I Skattlösberg skulle 
man sticka ner eld i mjölken, när man sålde eller gav bort mjölk. 
Gjorde man så, kunde den som fick mjölken inte trolla korna. »Stick 
ner fingret i mjölken och slicka sedan av det, så kan ingen skämma 
korna för dig», sade man i Jänsen. »Ja lär full ha i ett saltkorn i 
mjölka, hä ä ovisst va du bir tä gå övär för spår», sade Olivia 
Pettersson i Råskmora. 

Sjukdom 
Om ett kreatur dog i fähus eller stall, brukade man, för att förhindra 
att flera skulle dö, skjuta ett trollskott rätt igenom fähuset eller stallet. 
Man brukade skjuta från dynggluggen genom fähuset och ut genom 
dörren men även genom fönstren, om de satt mitt emot varandra, så 
att det gick. 

Man sade rätt allmänt, att om husbonden eller husmodern dog, så 
tog han eller hon något av djuren med sig, dvs, något av kreaturen dog 
strax efter. 

Blev kor eller kalvar sjuka, skulle man hälla vatten tre gånger 
genom en vigselring av guld och ge dem vattnet att dricka. Detta 
medel gällde som riktigt verksamt, om man därvid nyttjade en vigsel-
ring, som varit med vid två vigslar. Ville de inte dricka ur allt vattnet, 
utan det blev litet kvar, som man måste hälla ut, skulle man hälla det 
mot norr. 
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Ett annat medel mot sjuka kreatur var att kasta sitt vatten genom en 
trefotsstol och ge kreaturen urinen tillsammans med dricka. 

Om ett kreatur gång på gång blev sjukt, ansåg man att det var något 
fel på båset. Man tog bort kreaturet från båset och placerade det i ett 
annat bås. För att bota eller rena det felaktiga båset satte man dit en 
brundbock. När denne fått stå där så länge, att det luktade brunda 
(brunst), kunde man lugnt sätta dit kon igen, ty båset var nu renat. 
Bnindbockens renande, botande verkan har vitsordats av många 
gamla. Jämför ovan om kastsjuka. 

En ko var sjuk för en familj i gården Fallet, Vännebo by, och en 
trolldomskunnig s. k. klok gumma skulle bota henne. Gumman skra-
pade loss partiklar av fåhuströskeln och ur ett degtråg samt tog aska 
ur härden. Det hon fick ihop lade hon i en påse och skickade sent en 
torsdagskväll iväg ett barn att kasta påsen i Paj soån vid Gungholmen i 
Vännebo. Ån rinner där åt norr, vilket var nödvändigt för att hand-
lingen skulle få avsedd verkan. Barnet skulle vända ryggen åt ån, 
hålla påsen med högra handen och kasta den bakåt över vänstra axeln 
och säga: 

Tag det här 
och sug stock och sten 
men låt bli märg och ben. 

Barnet fick inte tala och inte titta sig tillbaka, då det gick hem efter att 
ha utfört uppdraget. När det kommit hem och gått in i bostaden, 
skulle man stänga ytterdörren, och man fick inte öppna den mera den 
dagen. Ingen i huset fick tala ett ord mera före midnatt. Ville man 
vara riktigt säker på att kon skulle tillfriskna, skulle man utföra 
samma sak tre torsdagskvällar efter varandra. 

Betesgång 
Mellan 1870 och 1900 upphörde vallgången här i Grangärde. Detta var 
otvivelaktigt den största omvälvning, som någonsin ägt rum inom 
boskapsskötseln. De gamla var djupt skakade över denna nymo-
dighet. Hur skulle kreaturen klara sig själva mot björn, varg, råden 
och troll? Hur skulle de kunna hitta till goda betesmarker? Hur skulle 
de kunna hitta hem om kvällarna? Var det inte troligare att de skulle 
villa bort sig på skogen, så att man fick gå skallgång efter dem och 
kanske aldrig mera fick igen dem? 

De gamla måste finna sig i de nya påhitten, men de framhöll gamla 
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och fann upp många nya regler och anvisningar om hur man skulle 
förfara för att skydda kreaturen och få dem att gå hem om kvällarna. 
Det gällde inte bara att få dem att gå hem utan att komma hem i rätt 
tid, dvs, någon gång mellan kl. 6 och 8 på kvällen. Många av reglerna 
gick ut på att ta vänligt emot kreaturen och ge dem någonting gott, då 
de kom hem från skogen. 

Ett av många gamla brukat sätt att skydda korna från olyckor under 
sommarens betesgång var att överlämna dem i Guds hand. Detta 
tillgick så, att man på våren, innan man släppte ut korna på betet, 
läste Fader vår över var och en av dem. 

Första gången man släppte ut korna på våren högg man kniven 
(stål) i fähuströskeln, lade förklädet över och lät så kon stiga över 
detta. Kon gick nu hem om kvällarna. Andra metoder på våren för 
samma ändamål var att släppa ut dem på ny och före klockan tolv på 
dagen. Man skulle ha sleke (salt och löv eller möjligen gräs) eller bara 
salt i koskällan och ge alla korna därav. För varje ko skulle man träda 
skällan med länken runt kons kropp, innan man gav henne av skällans 
innehåll. Man kunde också bränna svavel i koskällan och så hålla den 
under nosen på alla korna, så att de fick lukta på svaveldoften. Korna 
följdes då åt och kom hem till kvällarna. 

Somliga vidtog vissa andra åtgärder för att korna skulle komma 
hem om kvällarna. 

Husmodern tog en brödbit, som hon stack i armhålet under linnet 
och lät den sitta där, tills den blev genomsyrad av svett. Hon tog då 
fram den och gav den åt korna. Andra kvinnor lade brödet mellan 
brösten. Somliga doppade det av svett inpyrda brödet i vatten uppta-
get ur en brunn, innan de gav det åt korna. Det vatten man doppat 
brödet i skulle hällas tillbaka i brunnen. Eller också tog husmodern 
salt i den uppvikta särken, ställde sig på fähusbacken, fäbacken och 
gav var och en av korna av saltet. Hon kunde också lägga förklädet 
över fähuströskeln och låta korna gå över det, då de gick in i fähuset. 

Tog man blod ur ringfingret och gav korna detta inbakat i bröd, så 
gick de hem om kvällarna, likaså om man ställde en silltunna på 
fähusbacken och lät korna slicka i den, när de kom hem. Eller också 
skulle man leda dem tre gånger motsols runt stugan. Man brukade 
också väga korna. Då gick man motsols runt en jordfast sten tre 
gånger med kon. För var gång man gått runt stenen och kommit till 
det ställe där man startat, satte man in besmanskroken i länken eller 
skällremmen runt kons hals, fattade tag i handtaget på besmanet och 
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lyfte uppåt, tills klumpen på besmanet pekade högt i vädret. Man 
plägade ställa in besmanet på 2-3 kilo, då man »vägde kon», ty detta 
var lagom. Kon kunde nämligen gå olika långt, allt eftersom man 
ställde in besmanet. Ställde man t. ex. besmanet på mindre än 1/2  kg, 
kunde kon inte gå så långt att hon fick bete. 

Ville korna inte gå hem om kvällarna, skulle man vända om fjäten 
deras. Man sökte strax utanför fähuset upp ett färskt fotavtryck (fjät) 
efter kon. Det skulle ha uppstått, då kon på morgonen gick från 
fähuset ut på bete. Detta fotavtryck, som alltså pekade från fähuset, 
tog man upp tillsammans med omkringsittande jord och vände det, så 
att det pekade hem mot fähuset. Man förfor på samma sätt med 
fotavtrycken från kons övriga fötter. Då man gjort detta, gick kon 
hem, ty hennes fjät pekade hemåt. Eller också skulle man gå upp på 
taket och vända tre takklovor aviga. (Om man klyver en stock mitt itu 
får man två klovor.) Det skulle dock göras inom tre dagar, ty hade 
korna varit borta längre än tre dagar, hjälpte det inte. 

En ko som inte ville gå hem skulle man sätta på en ansäls vriden 
länk av lönn. Eller också skulle man ta några tagelstrån från kon, låta 
henne lukta på dem och gräva ned dem. Andra tog hår från en ko och 
gav dem åt en annan. 

Åt skällkon gav man tre brödbitar, på vilka man droppat bröst-
mjölk, tre droppar på var bit. Hon kom då hem till kvällarna och 
givetvis hade hon de övriga korna med sig. Man kunde också med ett 
kol dra tre streck framför skällkon. Drog man strecken nedifrån och 
uppåt, gick korna hem. Men man fick akta sig, så att man inte drog 
strecken uppifrån och ned, för då gick korna bort. 

Man skulle aldrig skotta ut gödseln efter korna, sedan de kommit 
hem på kvällen, för då gick de ogärna hem utan stannade hellre i 
skogen om nätterna. 

En familj hade bara en ko, och hon ville inte gå hem till kvällarna. 
Husmodern gick till en klok gubbe och bad om råd. »Le koa tä källa», 
sade den kloke. Husmodern gick hem, och sent på kvällen, när kon 
kom från skogen, ledde hon kon till källan och gav henne vatten. I 
fortsättningen kom kon hem i rätt tid varje kväll, och husmodern 
ledde henne till källan, som hon blivit lärd. 

Korna ville inte gå hem om kvällarna för Östlunds i Vittjärnsberg. 
Fadern i gården borrade då upp ett hål i fähuströskeln och stoppade 
där ned diverse saker, bl. a. hårstrån och tagel. Han slog så i en plugg 
i hålet. Efter detta kom korna hem varenda kväll. 
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Likadant var det för Hellgrens i Telningberg. Hellgrengubben som 
var trollkunnig sade: »Ja skä ställa litä.» Han tog så några tagelstrån 
från skällkons svans och blandade samman dem med kyrkogårdsjord 
— sådan hade han på lager — varpå han stoppade in alltsammans i ett 
hål borrat genom köksbordets ben, som täpptes igen med två korta 
träpluggar, en i vardera änden av hålet. Mycket riktigt, medlet hade 
verkan, för nu kom korna hem varje kväll. Men Hellgrens hustru 
tyckte det var otäckt att dagligen äta vid ett bord som det fanns 
kyrkogårdsjord i, så hon smusslade undan alltsammans och stoppade 
dit nya tagel och vanlig jord. Men på kvällen kom inte korna hem, 
utan hon måste åt skogen och leta rätt på dem och mota hem dem. Så 
fick hon göra varje kväll, och ibland blev det så sent och var så mörkt, 
att hon måste hålla i kosvansen för att själv hitta hem. Om hon vågat 
tala om för gubben vad hon gjort, hade han kanske »ställt» igen, men 
hon tordes inte det. Det kan tilläggas, att nämnda köksbord finns i 
Skattlösbergs gammelgårds samlingar. 

Om en ko inte kom hem till kvällen, måste man iväg åt skogen och 
leta efter henne. Kon kunde ha brutit ett ben, gått ned sig i ett blött 
kärr eller råkat ut för övernaturliga väsen i skogen. Fann man inte kon 
själv, kom grannar och hjälpte till att leta, och fann man likväl inte 
kon, blev det allmän skallgång. 

Kom en ko bort, skulle man gå upp på taket med en trefots 
järngryta. Man skulle ställa grytan på kroppåsen intill skorstenen. Då 
stod det inte på, förrän kon var hemma. Men det skulle vara en 
gammal fotgryta med tre ben, om det skulle hjälpa. Man kunde också 
gå upp på fähustaket och ta hål på det mittför där kon hade sitt bås. I 
det hålet skulle man läsa en besvärjelse, så kom kon tillrätta. Eller 
också skulle man hugga yxan i västernorra (nordvästra) fähusknuten 
och så springa runt fähuset tre gånger motsols. Gjorde man så, kom 
kreaturet tillrätta, men det skulle göras, innan kreaturet varit borta i 
13 dygn, ty sedan gick det inte. 

Ville man få en ko att följa efter sig, skulle man sticka en brödbit 
under armen, låta den sitta där tills den blev genompyrd av svett och 
sedan ge den åt kon i det man sade: 

Nu skä du följ mäj så tätt, så tätt, 
som skam följd dä kvinna 
som byka, baka, tvätta klän på lördag. 

Så sade man i Hoberget. I Långåsfallet läste man: 
Nu skä du följ mäj så tätt 
som särk ättär röv. 
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På hösten när man tog in korna och alltså inte tänkte ha dem ute 
mera utan ämnade stilla inne, tog man av skällkon skällan och hängde 
den i fähussvalen till nästa vår. Innan man tog av kon skällan, 
stoppade man en hötapp i den, och den hötappen (skälltappen) skulle 
sitta kvar till våren, då man på nytt släppte ut korna på bete. Skälltap-
pen togs då ur, och man delade den mellan samtliga kor. Förfor man 
så, sades korna gå hem om kvällarna under hela sommaren. Detta 
bruk har varit allmänt. Dock sade några, att korna skulle ha skälltap-
pen på valborgsmässoafton och att man då även skulle sätta på 
skällkon skällan, om handlingen skulle ha önskad verkan. 

Övernaturliga väsen 
Kor som gick på bete på skogen, kunde råka ut för bergoxen, berg-
tjuren eller skogstjuren. Så kallade man rådens eller rådandans tjur. 
En ko som råkat ut för bergoxen eller skogstjuren kom inte hem utan 
stannade kvar i skogen. Om kon var svettig, hade hon varit tillsam-
mans med bergoxen. 

Stål var ett vanligt och ofta använd skyddsmedel. På vårarna 
brukade man sy i en synål i rumpan på kon. Detta tillgick så, att man 
trädde en tråd genom synålsögat och lade nålen tätt efter rumpan samt 
lindade fast nålen med tråden. Nålen fick sitta kvar under sommaren, 
men på hösten, då man skulle ha korna inne, tog man bort den. 

Ett annat ofta nyttjat medel var att sätta på kon en motsols vriden 
länk av rönn. En ko som var försedd med sådant skyddsmedel var 
fredad för bergtjuren. 

Mycket vanligt var det, att man kastade stål över kon, då man 
trodde hon var ansatt av bergoxen. Kastade man stål tre gånger över 
kon, kunde man vara säker på att trollens makt var bruten. En 
tjurtokig ko kom bort och var borta i flera dagar. Man gick skall efter 
henne, och då man till sist fann henne, smög man sig fram och kastade 
kniven över henne. 

Det var en man, som frågade rådandan, hur man skulle skydda sina 
kriter för skogstjuren. »Tibast å vändilarot, dä skä vara tä kobot», 
svarade rådandan. 

Rådandan eller råden kunde ta kor av folk. Det hette då, att kon var 
bergtagen. Det var dock endast en kort tid som rådandan fick ha 
korna, ty så snart kyrkklockorna ljudit, måste hon släppa dem. Om en 
ko blivit efter i skogen och man inte kunde finna henne, var det 
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brukligt, att man gick ut i skogen, sedan kyrkklockorna ljudit på 
söndagen, och fordrade igen kon av rådandan. Härvid skulle man gå 
fram i skogen, där man trodde att kon varit och ideligen ropa, att man 
ville ha tillbaka kon, t. ex.: »Je mäj jänn mi ko! Ja vill ha jänn mi ko! 
Kom hem, du ä mi ko!» 

I Storfallsberg fick de en ko bergtagen. Hon var borta i flera dagar. 
Husmodern var ängslig för kon, ty det var en nykalvad ko, som kunde 
få värk och bli förstörd i juvret, om hon inte blev mjölkad. Då 
husmodern yppade sina farhågor, sade en gammal gubbe: »Va int 
ågom du! Tro-nt du, dä dom som ha hand om koa, sköt om jurä 
(juvret)?» 

Gårdens folk sökte kon förgäves, varför de budade upp folk till 
skallgång för att få fatt i henne. En dag då de var ute och letade efter 
kon, hörde de hur det knackade och dumpade (dunsade) bakefter 
dem. Då de stannade, hörde de ingenting, men så snart de gick hörde 
de det på nytt. En av dem stannade och gömde sig för att se vad det 
var, medan de andra fortsatte. Men han såg ingenting. Snart träffade 
de många andra, som också varit ute och letat efter kon, och de sade 
sig ha hört samma väsen. De tyckte det var huskut (kusligt), och han 
som rådde om den bortkomna kon sa: »Nu går vi hem.» 

När skallgångsfolket till slut fann kon, var hon rädd som en älg och 
måste motas hem med skall-arm. Då de fått hem henne på fägården, 
trodde de hon skulle stanna, varför skallarmen upplöstes. Men kon 
sprang genast tillbaka till skogen. Husmodern lockade på henne. Då 
råmade och drönade kon men sprang likafullt åt skogen. Så på sönda-
gen, sedan kyrkklockorna ljudit, gick husmodern åt skogen och ford-
rade igen kon. Överallt där hon trodde kon skulle kunna vara gick hon 
fram och ropade då och då: »Kom hem! Du ä mi ko, du.» När kon 
fick höra ropet, kom hon genast framspringande och följde sedan 
självmant med hem. 

En ko i Telningsberg blev bergtagen. Hon gick runt på en kolbotten 
i två dygn. Men på söndagen, när kyrkklockorna ringde, gick husmo-
dern upp på stugtaket och lockade på kon. Då kom hon springande 
hem. Barnen i gården var ute ett stycke från hemmet, och kon sprang 
förbi dem direkt hem. 

Ett gott medel var att smyga sig på den bergtagna kon och kasta stål 
över henne. Lyckades man härmed, var rådandans makt över kon 
bruten. En höle från Skattlösberg gick vall med korna. En dag sprang 
en ko bort för honom, och han kunde inte finna henne utan måste gå 
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hem med en ko mindre. Husmodern gav hölen order att nästa dag gå 
tillbaka dit, där han tappat bort kon, och gå omkring och titta där och 
försöka finna henne. Hölen gjorde så, och han fann kon på Katt-
berget. Hon stod stilla och stirrade med ögonen. Enligt order smög 
hölen sig fram och kastade kniven över kon. Då ruskade kon på sig 
och sprang så direkt genaste vägen till de andra korna. 

Ibland ville råden byta till sig en ko, som hon tyckte om. Särskilt 
förtjust var hon i svarta kor. I byn Lövberget berättar man: Rådandan 
kom fram till en gård om kvällarna och sade: 

Byt get i ko 
Byt get i ko 
fem getter å en bock. 

Hon ville byta till sig en ko för fem getter och en bock. Till slut bytte 
de med henne, och sedan såg de henne inte mer. De tordes inte annat 
än byta. De hade en svart ko, och den ville råden ha. 

Alder Jans mor från Sunnansjö gick vall i Norbergets fäbodar. För 
var kväll hon gick till fähuset, ropte det med gäll röst: 

Ville ni byte 
mä lite ko lyte 
fem getter å en bock. 

Till slut blev hon otålig och sade: »Byt fritt!» Nästa morgon stod det 
fem getter och en bock utanför fähuset, men kon var borta. 

Illasinnade och trollkunniga människor 
Av gammalt hade man ett väldigt besvär med att skydda fähus, stall 
och kreatur från avundsjuka och illasinnade människors ondskefulla 
anslag. Sådana människor kunde nämligen trolla och skämma kreatu-
ren. Genom knep och signerier, ja enbart genom elaka, onda tankar, 
kunde de ordna, så att det blev fel, sjukdom och elände bland kreatu-
ren. 

Oknut (främmande) folk fick inte gärna gå in i fähus och stall. En 
ovän fick inte på villkors vis gå in, ty kom en sådan in, kunde man 
vara säker på att han trollat kreaturen, såvitt han kände till knepen. 
Helst såg man, att endast gårdens folk kom i beröring med kreaturen. 
Kom likväl någon annan in i fähus och stall, måste man vara på sin 
vakt. Skröt han över något djur och sade, att det var vackert och 
duktigt, måste man genast svara: »Du kan få kyss ä där bak! Du kan 
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få kyss ä under rumpa! Vill du kyss ä i arshålä?» Sade man så, hade 
den andras onda uppsåt ingen verkan, men sade man inte så, var 
kreaturet skämt. 

Ett vanligt sätt att skämma kor var att med handen stryka kon 
mothårs över ryggen och samtidigt skryta över kon. Man kunde även 
lägga händerna i kors på kons rygg och berömma kon. Om korna blev 
svettiga och våta, kunde man vara säker på att de var skämda. 

Som bot mot skämda eller motstulna kreatur brukade man läsa över 
någonting som kreaturen kunde förtära, t. ex. bröd, mjöl, salt. Ome-
delbart efter läsningen, innan orden dunstat bort, skulle kreaturen 
förtära det man läst över. Man läste: 

Varför går du på vägen å gråter 
är du blodstämd eller mjölkspänd 
vilken du möter kvinna än man 
mä onda elaka ögon 
så bär hem mjölka tä di värdinna 
i alla dina livsdagar 
i Faderns, Sonens och Den Helige Andens namn. 

Vid Långåsfallet hette det: 
Varför går du på vägen å gråter så svåra 
är du mjölkspänd eller blodstämd 
håcken du möter kvinna eller man 
som har elaka ögon 
så lita däj vid tre fasta namn 
Fader, Son och Helge And 
å bär hem mjölken utan skada. 

I Ljungåsen läste man: 

Ja kom tä ett le 
där stog Jungfru Maria å fråga: 
»Varför står du å gråter så svåra?» 
»Ja gråter för ja ha mista 
min märg i mina horn 
å min mjölk i min späna.» 
»Gack du å hav din märg i dina horn 
å din mjölk i din späna 
i Gud Faderns, Sonens å Den Helige Andes namn.» 

De fick tjuren skämd vid en gård i Torsberget. En gammal männi-
ska, som de talte om det för, lade en såstång på marken och sade: 
»Kan tjurn gå över stånga utan tä rör ho, då ä an int skämd.» De 

187 



prövade, men tjuren kunde inte gå över utan steg på stången. Tjuren 
var alltså skämd, men gumman botade honom. 

En tjurkalv blev liggande sjuk i kalvkätten. En avundsjuk granne 
hade skämt honom. Kalvens ägare måste skaffa hjälp och gick därför 
till en klok gumma. Då klockan var elva på kvällen, kom han till den 
kloka gummans hem. Där berättade han, hur det var ställt och bad om 
hjälp. Den kloka gumman följde med honom hem. De gick genast till 
fähuset och tittade på kalven, som låg i kätten svårt sjuk. Så motade 
gumman ut husbondfolket men stannade själv inne i fähuset i tio 
minuter. Därpå kom hon ut och talade om att nu var kalven frisk igen. 
Husbondfolket gick in i fähuset och fann kalven så morsk och livlig, 
att de måste skarva kätten, för att han inte skulle hoppa över den. 
Gumman hade läst för skämd ko tre gånger. Det behövdes inte mera 
för att bota kalven och komma den avundsjuka grannens onda anslag 
på skam. 

Elaka människor kunde ta fetman av korna. De gick härvid tillväga 
så att de torkade och gned kon med en trasa, eller också strök de kon 
efter ryggen och sidorna med handen. 

Illasinnade människor kunde även ordna så att korna inte släppte 
ner mjölken, de tog mjölken av dem. De tog då terpentin i handen och 
drog varje spene uppifrån och ned samt strök med handen motsols 
runt juvret. 

Det hände att avundsjuka grannar trollade in paddor (skargrodor, 
skorvgrodor) och grodor (klossor) i fähuset. 

Om hästar, kriter (kor) och småkriter (får och getter) blev sjuka 
utan synbar orsak, var det något fel, dvs, det var trolldom eller onda 
makter som huserade i stall eller fähus. Det var elaka människor, ofta 
avundsjuka grannar, som rådde för det. De hade smusslat dit en 
trollpåse eller ett trollnystan eller också fraktat dit jord eller ben från 
kyrkogården, som de ofta grävt ned under fähuströskeln. Kunde man 
finna det som inte hade något där att göra och frakta bort astyget 
(djävulskapet), blev det bra i stall och fähus. 

Enligt andra skulle man, för att få bukt med detta, skjuta ut olyc-
kan, dvs, man sköt ett s. k. trollskott genom stall eller fähus. Man 
stod utanför dynggluggen och sköt genom denna rätt igenom fähuset 
och ut genom fähusdörren. Skottet skulle vara laddat med här uppräk-
nade saker i nämnd ordning: krut, förladdning, förgift (gift av något 
slag, i regel markurja, dvs. arsenik), tre hankar av en vigselring, tre 
blyhagel och tre små delar kvicksilver. Andra laddade med avskav 
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från vigselring, markurja och kvicksilver och med ett bibelblad till 
förladdning. 

En familj i Burängsberg köpte sig en ko från en annan by. De lejde 
en kvinna i byn att leda hem kon åt sig. Nu ville emellertid den lejda 
kvinnan själv ha kon, men hon ledde dock, som avtalat var, kon till 
Burängsberg. Då hon kom dit med kon, lade hon sitt förkläde över 
fähuströskeln och ledde så in kon i fähuset. Hon gick så in i stugan 
och satt där och språkade ett tag, men då hon skulle till att gå sade 
hon: »Ja ska gå åt fähuset å titt tä koa inna ja går.» Barn från gården 
smög sig efter och såg genom en springa i väggen, hur kvinnan tog en 
lapp ur barmen och höll den mot ljuset och läste över den samt 
stoppade in den i kons ena öra. Kvinnan gick så hem. På kvällen 
mjölkade kon bra, men på morgonen dagen efter mjölkade hon bara 
trasor. De gick då efter kvinnan, som lett dit kon. Hon kom och sade: 
»Dä ä bäst ja tar hem koa, ja ha jussom tänkt ja skull ha ho.» De lät 
henne ta kon, ty de kunde ju inte ha en ko, som mjölkade bara trasor. 

Några leksandskarlar, som var ute och färdades, gick in i en gård 
och begärde att få köpa mjölk. Men folket i gården tyckte inte, att de 
var nog fina, så de nekade att sälja mjölk, och till på köpet snäste de 
av dem. »Jaså, ä hä på dä visä», sade leksandskarlarna, då de gick. Så 
på kvällen, när folket i gården skulle till att mjölka, fick de inte en 
mjölktår av korna. De måste efter en klok gubbe, som kom dit och 
sade: »Ni skulle vari lagom sturska å er, ha ni sluppi dä här.» Men 
gubben hjälpte dem väl, så de fick mjölken av korna. 

En gumma kom in i en gård i Råskmora och ville köpa mjölk. Som 
de hade ont om mjölk, blev hon nekad att köpa, och härav blev hon 
granntyckt (retad till ilska). På kvällen när husmodern i gården skulle 
mjölka, fick hon inte en mjölkdroppe av kon. Hon gick in och talte om 
hur det var för gubben sin. »Ja, dä ä in där elaka kärnga, som va 
hännä å skull köp mjölk», sade gubben. Han gick så ut, i det han sade, 
att han skulle gå och ställa litet. Efter en stund kom han in och sade åt 
gumman att gå till fähuset och försöka igen. Hon gjorde så, och nu var 
det inga fel, utan kon släppte ned mjölken för fullt. 

När Smalgubben från Ljungåsen kom till en gård i en grannby och 
fick höra att det gick på tok för dem i fähuset, sade han: »Ja skä gå åt 
fäjsä å ställa lite.» Sedan han varit i fähuset och ordnat, var det inga 
fel mer. Han ville även sätta tillbaka det onda på dem som rådde för 
det, men husbonden i gården gick ej med på detta. 

En gumma i Telningberg låg i barnsäng, varför barnen i gården fick 
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sköta hemmet och fähuset, så gott de kunde. Men så en dag fick de 
nästan ingen mjölk från den ena kon. De gick in och talade om detta 
för modern, som blev mycket förvånad. Fast hon var dålig, kravlade 
hon sig upp och ut till fähuset. Där hittade hon en hundrumpa ovanför 
fåhusdörren. Då blev hon ond, och det dröjde inte länge, förrän han 
som satt dit hundrumpan kom springande till gården. Gumman tving-
ade honom att komma, och budet var så strängt, att han måste 
springa. När han kom in i stugan frågade hon honom, varför han lagt 
hundrumpan ovanför fähusdörren. »Jo, ja skull si ättär om ni kunn 
nånting», svarade han. »Hä skull ni int ha gjort, nu får ni själv li för 
ä», sade gumman. Mannen gick sin väg, men några dagar efter dog 
hans enda ko. 

Alkvist i Telningberg berättade: »När jag var i Skattlösberg och var 
dräng, vart det på tok för dom i fähuset, där jag tjänte. Hästar och kor 
vart sjuka. Nu var jag känd i Norrbärke, sen jag tjäna där, så dom 
skicka iväg mig dit till Kung Per Orsa. Brännvin hade jag med mig, 
och Per Orsa han tog sig ett glas. Slog så i ett glas till, titta i det och 
sade: 'Du ä int från gårn, du int?"Nä, ja ä lejd hit', svarade jag. 'Ja, 
ja sir dä', sade Per Orsa. Han gick så ut i en skrubb efter nå smörja, 
som han hade i en flaska. Han räckte mig flaskan och sade: 'Ni ha 
försökt å skull bot dom själva, såg ja, men ni dögd int tä. Dä ä en 
gubbe som rår för ä, men hä bir bra nu. Ge kritra å hästen å dä här, så 
bir dom bra.' Jag for hem med det jag fick, och när vi gett hästarna 
och korna av Kung Per Orsas medicin, så fanns det inga fel mer.» 

Ullnäs Erker hade ingen lycka med kreaturen. Kalvarna dog, korna 
blev blinda, och allting gick galet för honom. Han for därför till Kung 
Per Orsa för att få bot och få tillbaka krituslyckan. För Per Orsa 
berättade han, hur han hade det ställt och bad om hjälp. Brännvin 
hade han med sig, och flaskan med brännvinet gav han gubben, som 
tog sig en sup. Per Orsa vände så ryggen åt Erker och slog i ett glas 
till. Han stod nu på det viset en stund, varpå han sa åt Erker att 
komma fram och titta i glaset. Erker gick fram, och när han tittade, 
såg han tydligt sin egen gård i glaset, fast glaset var så litet. Så frågade 
Per Orsa, om Erker ville, att de skulle ge dem som rådde för det 
någon hem gäld (vedergällning, straff). »Nej för all del», sade Erker, 
»bara ja blir av mä fan själv, då är ja nöjd.» »Ja men vi skä gör så 
mycket, så du skä få si å höra, vem som rår för hä. Så den första som 
kommer in tä däj, ättär sän du kommi hem, an är hä. Men an får du int 
ge nånting av nå slag. Kom ihåg hä», sade Per Orsa. När så Ullnäs 
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Erker kom hem, kom det strax efter honom ett kvinnfolk från en 
granngård, som begärde att få köpa mjölk. »Vi har inga mjölk. Dä 
mått ni full veta, hur vi har ä ställt hännä. Vi kan full int ha nå mjölk», 
sade Ullnäs Erker. »Kanske ni tror hä ä ja som rår för hä», sade 
grannas kvinnfolket. Ingen svarade något, och efter en stund gick 
kvinnan. Men efter den dagen var det inga fel i fähuset mer. 

Det var auktion på ett ställe och bland annat sålde man en tjur med 
förbehåll att han skulle slaktas. Nu var det en som kunde trolla, som 
ville ha tjuren, men en annan man, som hade mera pengar, ropade 
över och fick tjuren. Den trolldomskunnige sade då, att det skulle 
aldrig gå bra för den andre, då han skulle skjuta tjuren. Det gjorde det 
heller inte, ty då han sköt tjuren, föll han själv död ned. 

En gumma, som ledde en tjurtokig ko, kom till en gård och ville 
låna tjuren. Folket i gården var gramse på gumman och nekade henne 
att få låna tjuren, då han redan varit ute två gånger under dagen. 
Gumman, som förstod hur det låg till, blev ond och sade: »Ä an för go 
åt mäj, skä an var för go åt dom andra mä.» Därmed gick hon. Men på 
morgonen, då folket i gården kom till fähuset, låg tjuren där stendöd. 

De som var trolldomskunniga kunde genom trolldom få hem sina 
kor om kvällarna. Man berättar att en gumma i Bringsjöberg som 
kunde trolla fick hem sina kor genom att en jättestor svart hund var 
efter och motade på dem. Så snart gumman gick ut och uade (loc-
kade) på korna, kom korna »kutande så mycke dom horka» hem till 
gården. En pojke i en granngård såg, att det var en stor kolsvart hund 
efter och motade på korna. 

Koppar Jan Erik från Abborrbergsmossen berättade: »Kona villa 
int gå hem tä kvällarna för mäj. I flera år uslas ja mä dom. Ja kunn få 
gå från Abborrbergsmossen ända tä Ljungåsen ättär dom. Ve Smack-
hålet, ett riktigt ashål, väster om Ljungåsen bruka dom håll tä. Å dit 
lära ja gå ättär dom å ibland va hä så mört så jag feck lov tä håll i 
rumpa på kona för tä ta mäj hem. Ja vart le på dä här å ga mäj i väg tä 
Nybo Kalle å tala om för an hur ä va. 'Ja, dä ä en simpel sak', sa 
Nybo Kalle. 'Dä ä avundsjuka människor som rår för ä, men dom får 
full själva li för ä. Nu skä ja ställa så dom går hem i fortsättningen.' Ja 
jeck hem å kona kom hem tä varävuga kväll, som Nybo Kalle lova. Så 
int va Nybo Kalle bet int.» 
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Får och getter 

Getter sades bringa lycka. Om man hade en bock i fähuset, kunde 
ingen trolla korna. En brundbock, som gick lös i fähuset, botade 
allehanda sjukdomar. Mot kastsjukan var detta boten. Ju mer det 
luktade brunda, bockbrunda av bocken, ju säkrare var boten. 

För att fåren och getterna skulle följa med korna på betet under 
sommaren, gjorde man kors över kättgrindarna. 

Ludvig Eriksson från Skattlösberg berättade: »En tacka vart efter i 
skogen för oss. Vi lära ut och leta och gick då först till Bryngelgården 
för att höra, om hon möjligen kommit hem tillsammans med deras 
kreatur. Men de hade ingen tacka sett. Men Bryngelmora sa åt oss, 
att vi skulle lägga en lie framför fähuströskeln på kvällen och låta den 
ligga kvar till morgonen. På morgonen skulle vi ta en skälla och gå åt 
skogen och skramla i den. Då skulle vi hitta tackan med detsamma. Vi 
gjorde så och hittade tackan, som hade lammat, en tvåhundra meter 
från gården. När vi skramlade i skällan, bräkte tackan.» 

Om man klippte fåren vid ny, växte ullen igen fortare. Alla ville ha 
lång och fin ull. Den som fick sådan ull, hade ull-lycka. Det var 
mycket vanligt att man försökte skaffa sig ull-lycka genom läsningar 
och en del förfaranden. 

I byn Torsberget hette det, att tackan skulle smaka på ullen, och 
detta skulle ske, när man klippt av henne den. Då klippte man loss en 
test ull från pannan på tackan, den s. k. lycktappen, stack in den i 
tackans mun och sade: 

Makt och mo 
och mycke mer ull en ann gång. 

I byn Råskmora gjorde man likadant, men här sade man: 
Int ha ja stuli lycka å däj. 

I byn Skattlösberg förfor man lika, i det man sade: 
Gå slät 
och kom igen luin. 

I byn Jänsberget strök man tackan med ullsaxen från huvudet över 
ryggen ned mot svansen. Ullsaxen skulle dras så, att bakänden gick 
före och spetsen kom efter. När man drog med saxen, sade man: 

Gå bort som snö 
och kom igen luin 
ja hant stuli däj alleri tecken. 
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Vid Pajsoberg sade man, när man klippt tackan och ställde in henne i 
fårkätten igen: 

Gå bort skallu 
och kom lui igen. 

Gällning skulle ske i nedanet, ty gällde man när det var ny, hade 
inte gällningen full verkan. Om man gällde t. ex. en gumse vid ny, 
kom han, trots gällningen, att ideligen rissa (rida, klättra) och brunda 
(vara brunstig) på de andra djuren. 

Sedan man hade gällt ett djur, vidtog man vissa åtgärder för att 
förhindra, att det blev värk i såret. I byn Torsberget korsade man 
över såret eller också lade man kniven över såret och läste tre gånger: 

Järn och stål skä värka 
men inte ditt sår. 

Vid Långåsfallet tog man värken och satte den i skosulan. Detta 
tillgick så, att man satte högra skon mot såret och sade: 

Svia och värka mina gamla skor 
svia och värka mina gamla skor 
svia och värka mina gamla skor. 

När gumsen eller bocken så reste sig upp, gjorde man ett kors över 
djurets korsrygg och sade: 

Nu skä du int var sen 
utan nu skä du stå på dina ben. 

Slakt 

Man skulle inte stå i fähuset och tala om, att man tänkte slakta den 
och den kon, kalven eller grisen. »Korna hörer nog såväl som en 
annan», sade de gamla. 

Omedelbart innan man avlivade kreaturet, klappade man det och 
sade: 

Dö för mat 
men ej för hat 

På en fredag fick man inte slakta. Djuren var fredade då, ty vår 
frälsare blev slaktad på en fredag. Tag aldrig ett djurs liv på en söndag, 
sade de gamla. Det hette att allt onödigt arbete man utförde på 
söndagen skulle brännas upp på ens ögonlock på domens dag. 

Den som var skicklig att stämma blod fick inte vara med, när man 
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skulle slakta, ty blodet upphörde att rinna, så snart den som kunde 
stämma blod såg blodet. Det hjälpte inte, att han själv önskade, att 
blodet skulle rinna. Blodflödet stannade i alla fall. 

Per Ors Petter från Skattlösberg gick till Långåsfallet, och när han 
kom dit, fick han höra, att de skulle till att slakta. »Skä ni tä slakta. 
Då ä hä bäst ja går, om ni skä få nå blo å dom», sade han. Men innan 
han hann iväg, slaktade de en get, och de fick inte en bloddroppe av 
geten. Fast de skar sönder geten alldeles, så blev kniven inte röd ens. 
Husmodern var arg för att han inte gav sig i väg. »An rår ju int för att 
an kan stäm bio, men nä an vet ä, kunn an full ge sä i väg», sade hon. 

En man från Bringsjöberg, som var på väg hem, gick förbi en gård i 
Abborrberg, där de höll på med slakt. Mannen stämde blodet på 
grisen, så gumman, som höll på att slakta, fick inte en bloddroppe av 
den. Hon stack grisen gång på gång och skar undan nästan hela 
huvudet, men det kom inte en bloddroppe. De måste slå ihjäl grisen. 
En tid efteråt när de träffade mannen, sade de åt honom att han stämt 
blodet. »Ja det går så där, när man inte kan hålla tankarna i styr», 
svarade mannen. 

Det sägs ha funnits personer, som kunde förhindra att blodet lev-
rade sig. När en sådan person slaktade, behövde man inte röra i 
blodet. Han tog kniven och repade eller skar ett kors i det avtappade 
blodet samt läste en besvärjelse, och blodet levrade sig inte. De gamla 
rörde alltid medsols åt ett håll, när de rörde i blodet. De höll före att 
om de rörde motsols, så kunde blodet levra sig. Av gammalt brukade 
man vid slakt göra ett kors med kniven i levern. Korset skulle göras på 
leverns rätsida, dvs, den sida som är upp. 

Det var allmän sed att vid slakt skära loss ett runt, vitt stycke brosk 
(bröstskärvan), som satt i främre nedre kanten av bröstet. Med bröst-
skärvan kunde man nämligen smälla hop folk (få folk att bli kära i 
varann, bli fästfolk och så småningom man och hustru). Det tillgick så 
här. Man tänkte på en pojke och en flicka, som man ansåg borde ha 
varann, och med dem i tankarna slog man bröstskärvan hårt i en vägg 
som vette mot norr. Fastnade skärvan, skulle de få varandra, men 
lossnade skärvan och föll till marken, blev det inget parti mellan dem. 
Denna sedvänja var mycket omtyckt och omhuldad av de yngre, som 
med spänning emotsåg slakttiden för att få tillfälle att spå och få veta 
sina eller andras kärleksöden. Andra ungdomar tog i tur och ordning 
bröstskärvan och slog den i taket. Det hette, att den som först fick den 
att fastna, skulle bli först gift. 
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Redogörelse för ljudens beteckning lämnas efter registret. 
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bakhake bä' khäka m. 26 
bandad ba` nnda adj. 14, 30, 85 
bandko ba'nndkö f. 30, 85 
benbröd be'nbrå n. 139 
benull be'null f. 70 
bergoxen birrrjokksp, birrrgokkstz m. 

best. 184 
bergtagen bä' mjuk:, bä'rrgtrin p. adj. 184 
bergtjuren &fukt:in, bä' rrgtjän m. best. 

184 
beskydda kritra (kreaturen) befydd !Ara 

174 
beta innantill bet innatä 129 
beteshö be' tsh.3 n. 20 
Betsta kullen ortn. 93 
Betsta kärret ortn. 93 
bevara fähuset för allt ont bevår fäjsä far 

allt onnt 174 
binda kon vid gården binn(d) köa ve gan 

175  

bitselak bi'ssgak adj. 10, 153 
bitsilsken bi'ssilskän adj. 10, 153 
bjällra hjii'llra f. 72 
bjässa bjä`ssa f. 148 
blasterbrädsel bla'sstärbrässI f. 53 
bli hemma bli hemma 175 
bloden storknar &lön sturrknä 135 
blod i mjölken blö i mjsika 152 
blodkorvgärd blö'kervjåj f. 141 
blodpalt blö'pallt m. 140 
blodpannkaka Nä' pannkäku f. 140 
bloss bläs n. 43 
bockbnmda ba'kkbrkinnda f. 132, 192 
bockgalen Im'kkgäin adj. 74 
bockhage kkhäga m. 73 
bockkilling 	m. 74 
bocktokig bs'Icktöku adj. 74 
bodflytta bö'fiytta v. 121 
bodfåhus bölfäjs n. 107 
bodkammare bö'kammarä m. 123 
bodsovel bö'sgigäl n. 122 
bodstuga bö'stagu f. 107 
bodväg bö`viig m. 122 
boföra bufföra v. 121 
boförsdag buffösdii m. 121 
bogröta bö'griita f. 152 
bogskovel bö'gskäväl f. 179 
bogvedträ bä` gvetrii n. 11 
boka benen bök bena 138 
borstsmula ba'ssomikla f. 148 
botten ba'tt m.  141, 143 
bottens bror banns brör 141, 143 
brasa brk sa v. 36 
bress, bräss se vress 
bricka bri'kka f. 33 
brodd brydd m. 25 
broddsko brs'ddskö v. 25 
broddsöm bra`ddsåm n. 25, 26 
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brunda brs'nnda f. 75, 132, 145, 155, 180, 
192 

brunda brs'unda v. 193 
brundbock bra'nnbsick m. 154, 180 
brundsmak brs'unsmälc m. 145, 150 
brunnämbar bru`nnämmbar n. 56, 58 
bråtgård bra' två/ m. 107 
bråtgärdsgård brå't-jässgal m. 107 
bråttomkula brå'ttsmmkala f. 166 
brädho bra'Itä m. 80 
brädsel brä'ssi f. 41, 44, 53, 56 
brädselbytta breessibytta f. 54 
brädseldricka brit'ssidrekka f. 54 
brädselfoder brä'ssfför n. 53 
brädselhö brä'ssftti3 n. 53 
brädsellag brå`ssilåg m. 54, 56 
brädsellåda brefssilaa f. 54 
brädselså brii`ssisa m. 44, 53 
brädseltina brifssititta f. 53 
brädseltunna brii` ss/tunna f. 54 
brädselvatten bra' ssivatto n. 54 
brädselämbar brif ssiämmbar n. 44,47, 

54 
brädsla bra' ssla f. 53 
brädsla brå`ssla v. 53 
brädsla åt korna brå`ssil åt kö' ua 53 
brända brå`nnda f. 107 
brätta sig brå'tt sä v. 38 
bröms bramms m. 28 
bröstmjölk bra' sstmjsik f. 156, 176 
bröstskärvan bra'sstfårrva f. best. 142, 

194 
bröstull brs'sstull f. 70 
bukister 	kisstår n. 149 
buklist bradisst f. 149 
bukull beekull f. 70, 71 
bukvaska ba' kvasska f. 30 
bulle bröd bu'lla bra' 38 
burenko bä' pko f. 40 
busmjölka bu`stnjulka v. 49 
but båt m. 19 
butt butt m. 59 
bysmed by'små m. 26 
byttfoder by'ttför n. 53 
byxklocka bä' kkseklåkka f. 92 
båsa ba'sa v. 178 
båsa åt oburet fä basa åt öburä fli 178 

båsboss ba'sbas n. 46 
bärenko bh:ko f. 40 
bärtag ba'rtåg n. 91 
bäse bli' sa m. 62 
bäslammunge ba'slammugga m. 64 
bästokig ba'stöku adj. 63 
bökstol birtfistolm. 140 
bölko balk°, Wik° f. 30 
bölsjuk balfak, bitilfak adj. 30 
bölsjuken balfakän, befakån best. m. 

30 
bäste n. ba'stå (se Petrus Envall, Dala- 

Bergslagsmålet, s. 124) 150 

daggermål da`ggärmål 95 
dagvardmål se daggermål 
dalko c/X.1M f. 31,84 
del ck/ m. 52 
det eftra dä å'ttra 40 
doppljus du' pphis n. 139 
dopp-panna du'pp-panna f. 139, 149 
drag dråg n. 59 
draga fram kalven dra fra' mm ka' fvän 40 
draga till nåden (pl.) dra tå' na'a 28 
draga upp mjölken dra u'pp mjs'Ika 49 
draga ur kon dra ä' r ke,' a 48 
draga ur sömmen (pl.) dra a' r sa'ma 27 
draga åt nåden (pl.) dra a't ttä`a 28 
dragslå drie Ola f. 59 
drankbrädsel dra`ggkbrässl f. 53 
drickskilling dr& kkstjillig m. 75 
drickslamm dre' kkslamm n. 63 
drygsel drygs,' m. 132 
dråma drå'ma v . 41,152 
dråmsjuk dra' mfäk adj. 152 
dråmsjuken drå'mfakån m. best. 41, 152 
dubbellänk du` bbälläggk m. 37, 100 
dumpa du` mmpa v. 185 
dvärgsnät se järgsnät 
dyhål dy' haj n. 91 
dyltkött dy'llttjött 137 
dynga dy`nnja, dy'gga f. 44 
dyngflak dy'lmjeflåk, dy'ggfråk n. 68 
dyngglygg dy'ruzjegjygg, dy'ggglygg m. 

44, 174 
dynggrep dy'rinjegrO, dy'gggrO n. 44, 

68 
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dynghacka dy'nnjehakka, dy'gghakka f. 
19 

dyngharka dy' nnjeharrka, dy'ggharrka f. 
45 

dyngkärsa dy'nnjetjä,ssa, dy'ggtjässa f. 19 
dyngrad dy` nnjerå, dy'ggrå f. 34 
dyngränna dy' nnjeränna, dy'ggränna f. 

34 
dyngskovel dy'nnjeskäväl, dy'ggskåväl f. 

44, 68 
dyngskuta dy'nnjeskäta, dy'ggskåta f. 68 
dyngtarre dy' nnjetarra, dy'ggtarra m. 77 
dynta dy`nnta f. 82, 153 
dånskälla dä'nfälla f. 37 
dödkött diPtjött n. 137 
dödmjölk 4'mM/k f. 136 

eksem ä'kksm n. 153 
elak att sko "lak tä skö 11, 28 
eldförspung 	m. 146 
engelskt glas äggälskt glås n. 41, 152 
enkellänk ä'ggkälläggk m. 36, 100 
enlur e'nlar m. 88 
enrisbrädsel nrisbrässj f. 53 
enspent `nspånt adj. 63 
entuggare i.'ntuggarä m. 22 
ersmässtappen e'smässtappän m. best. 

55, 85 
ersmässullen smässulla f. best. 69 

fanivall (eg. fan i våld)fernivall 83 
fattigmans ko fdttimanns kö' 49 
fethöYth.6 n. 53, 63 
fettost fe'ttosst m. 139 
filbunk m., filbunka f. Ibuggk, lboggk, 

frlbuggka 50, 86 
filbunksglyggfrIbugksglygg m. 124 
finnstall nnstall n. 18 
fjoltackafjetakka f. 62 
fiät fjät n. 182 
fjös, fjös- se fähus, fähus-
flakdon flä'kdön m. 60 
flottsinderfiti`tsinndär n. 41, 152 
flyttmatsäckfly`ttmassäkk m. 85 
flytt-tappflytt-tapp m. 175 
flåbuse fia' basa m. 134 
flåsstinnflå`sstinnd, flå`sstinn adj. 157 

foderkofö'rko f. 31 
foderkriterfö'rkritär n. 31 
fodra inne för i'nna 50 
folkelakfs'lkelak adj. 10, 153 
folkskitfs'lkfit m. 82 
fordra igen kon (av rådandan)fo'där 

jä'nn kö' a (å rå'hannda) 185 
fotblåsafö'tblåsa f. 39 
fothacka fö'thakka f. 19 
framhakefra'rnmhäka m. 25 
frodväxt se frödväxt 
frogga se frödga 
frödgafro'gga m. 49 
frödväxtfrö'väkkst p. adj. 77 
fågelfjäderfregälfjår f. 174 
fålkättefä'fflitta m. 15 
få'lmärrfit'lmär f. 15 
fålsjukffilfak adj. 15 
fålstinnfestinn adj. 15 
fårdyngafil`dynnja,g`dygga f. 68 
fårfähusfåVäjs n. 64 
fårgrind få'rgrinnd f. 65 
fårhäckfil`rhäkk m. 65, 66 
få'rhö fit'rhö n. 67 
fårkrubba få 'rkrabba f. 65, 66 
fårkätte få'rtjitta m. 55 
fårluckafå'rlukku f. 65, 80 
få'rpingla få'rpiggla f. 68 
fårratafå'rratu f. 62 
fårskallarg'skallar m. pl. 62 
få'rskällafirrfälla f. 68 
fårtall få'jall 68, 159 
fäbackenfii`bakkän,få`battjtz m. best. 

134, 176, 181 
fäbodfähusfirbofäjs n. 33 
fäbodstuganfli'bostiigu best. f. 107 
fäbodtegfii`bot4 m. 107 
fägatafå'götu,få'gattu f. 91 
fägården fä' ggan, 	m. best. 185 
%gårdsport fä'ggåspät m. 44 
fähus fäjs, föjs, flås n. 33 
fähusbackenfesbakkän m. best. 145, 

181 
fähusdagsfesdaggs adv. 43 
fähusdyngafesdynnja, fesdygga f. 19 
fähusdörrfesdår f. 44 
fähusförklädefälisfarrklä n. 44 

197 



fähusgrund fesgrunn m. 80 
fähuskläderfeskain pl. 43 
fähuskvastfeslcuasst m. 44 
fåhusladafesliiu, feslfra f. 34 
fähusluckafä'js/ukku f. 52 
fåhuslykta feslykkta f. 42 
fähusskrapafesskräpa f. 46 
fähussvalefOssvitla m. 34,44 
fähustidfdlistim. 43 
fåhuströja festraja f. 44 
fähusvägg fesvägg f. 58 
fäjs, fäjs- se fähus, fähus-
färskost fä'sykosst m. 125 
fässelkrok fä' ssfkrök rn. 86 
fässelremfä'ssiriin f. 86 
fässelsnörefä'ssfsnbrä n. 86 
fässla fä` ssla f. 86 
föjs, föjs- se fähus, fähus-
förgift fsji'fft n. 188 
förslevNrikv f. 142 
förstoppning fasta`ppnig f. 153 

galltacka gaTtakka f. 62 
galosch gald'ff m. 143 
gams gamms m. 56 
getbrandjettbrand m. 73 
getdyngajettdynnja, jettdygga f. 77 
getfähusje'ttfäjs n. 75 
getgrind je' ttgrind f. 75 
getgrind pinne je' ttgrinnpinna m. 75 
gethäckjetthäkk m.75 
getjuver je tt-jär n. 76 
getkillingje'tt-tjälig m. 74 
getklave je`ttkLämä m. 76 
getkojajettkaja,je`ttkuja f. 75 
getkrubbajettkrabba f. 75 
getkättejett-tjitta m.75 
geduckajetdukku f. 75 
getlänkjettläggk m. 75 
getmjölkgrädde je ttmjafkgrädda m. 77 
getri stall je' ttristall m. 73 
getryggjettrygg m. 30 
geträt' njölkjettråmjalk f. 74 
getskallar jettskallar m. pl. 72 
getskällajettfälla f. 78 
getsmör fetts/när n. 77 
getspene jettspåna m. 77 

getstävaje`ttstävu f. 76 
gifta bort grodorna jifft ball gröunä 164 
gifta grodorna jifft gröunä 164 
gifta klossomajifft klossunä 164 
giva hästen skafthavre je Ustp skafft- 

havra 14 
giva igen mjölken Fe jänn mfalka 152 
glygg glygg, best. gly' ddjin m., se dyng-, 

filbunks-, nos-, ost-, väder- 
gnedhora ~höra f. 144 
gorre gerrä m. 62 
gorrlammunge gerrlammugga m. 64 
gorrskott gä'skät n. 160 
gorrsticka gti` ytikka v. 135 
gorrstrupe sträpa m. 135 
gorrtokig rrtöku adj. 63 
granrisbrädsel grk nrisbrässi f. 53 
granrishop grk nrishöp m. 45 
granrislcniv grå' nriskniv m. 45 
granrisstabbe grå` nrisstabba m. 45, 53 
granspröte grknspröta m. 65 
grantvaga grk ntvägu f. 46, 101 
gravsko grkvskö m. 25 
gravsko grå' vskö v. 25 
grevar gr'var m. pl. 149 
grimma gli' ma f. 37 
grimskafthål grrmskaffthål n. 21 
grimskaftknut grrmskafftknät m. 21, 169 
grindpinne grrnndpinna m. 65 
grisbår gri'sbår f. 147 
grisbädda grl` sbädda f. 80, 81 
grisdynga gr? sdynnja, gr? sdygga f. 82 
grisgrind grrsgrinnd f. 147 
grisgård grr sgå! m. 81 
grishack 	shakk n. 150 
grisho 	she, m. 80 
grisjordbär grrsjölbiir n. 82 
griskätte grr stfitta m. 80 
grispappe gr!' spappa m. 149 
grisrumpa grrsrumpa f. 149 
grisspene grPsspåna m. 149 
grisstege gri'sst2ga m. 147 
grisstia grPsstra f. 81 
grisstängsla grrsstägglla f. 81 
grisvärja gri'svärrja f. 147 
grovtarm grkvtarrm m. 140 
gryngröt gry" ngråt m. 142 
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grynmat gry` nmät m. 142 
gräskalv grå`skalv m. 31 
gräspuke grå`spåka m. 31 
gudbrandsdaling gu'llbrannsdalig m. 9 
gudivall (eg. Gud i våld) gä'clivall 83 
Guds hand guss hann 163 
gumra gu' mmra v. 16 
gumsgalen gte mmsgälry adj. 63 
gumskätte gdmmstjitta M. 62 
gumslammunge gu`mmslammugga m. 64 
gumstokig gu' mmstöku adj. 63 
gå med geten till bock gå mä jta tå bskk 

74 
gå med kalv gå mä kajs 39 
gå ner i mjölken gå nir i mAlka 49 
gå'rdhård gålhål adj. 11,32 
gårdshållen gleshally p. adj. 169 
gå stad med kon gå stä mä köa 38 
gå stad och få tjur gå stå å få tjår 38 
gå stad och låna oxe gå stå å lån okksä 38 
gå ut med kon gå åt mä köa 38 
gå ut tiden gå åt dn 39 
gå över gå åvä 39 
gäddbettjerddbett n. 10 
gällajä'lla v. 15 
gällare jä'llarä m. 15 
gällbockjii'llbakk m. 72 
gällbrännvinjä'llbrännvin n. 16 
gällingsbäse jä'lligsbäsa m. 62 
gällingsgorregelligsgarrä m. 62 
gällingsgumsejä'lligsgummsa m. 62 
gällkäring jä'lltjärg f. 64 
gödhö jö'ddhå n. 53, 63 
gökdagen jå'kdän m. best. 92 
göra till j& tå v. 39 

hacka strö hakk strå 45 
hackelse ha' kkälse m. 22, 54 
hackflott ha' kkflåt n. 142 
hackho ha' kkhö m. 142 
hackjärn ha' kkjån n. 105 
hack-kniv ha' kk-kniv m. 105, 142 
hacklåda ha' kklaa f. 105, 142 
hacklöv htekklås n. 53 
hackspad ha'kkspä n. 142 
halmbrädsel halmbrässi f. 53 
halslänk hä'släggk ni. 34, 76 

halvgången hdlogåggän p. adj. 39 
halvgälling halojällig m. 13, 62 
halvvrenske ha`lovrennska in. 13 
hank håggk m. 36, 100,162 
hanka hästen håggk h'estrt 155 
hanka upp kon håggk spp köa 162 
hanknål hå`ggknk f. 155, 162 
harka omkring harrk smmkrigg v. 45 
havremjölsröra hit'viimArri3ra f. 82 
hemgäld he' mmjäll ni. 190 
herde, herde- se höle, hö!-
hingstfåle hi'ggstftja m. 15 
hingstgalen hrggstgäln adj. 14 
hingsttokig hi`ggsttöku adj. 14 
hjällstång jä'llstågg f. 138 
holk ha/k m. 92 
hopbrasad perf. part., jfr brasa v. 36 
hornkriabb hö'nknabb m. 32 
hornknapp hö'nknapp ni. 32 
hornko hö` pkö f. 30 
hornnubb hö'onubb m. 32 
horsgalen hs'ssgaltz adj. 14 
horstokig ha' ystöku adj. 14 
hosta ho'ssta f. 153 
hovgrav hö` vgrän f. 25 
hovrasp hö'vrassp f. 27 
hovtrampad hö'otrammpa p. adj. 154 
hugga av hoven hugg å' hö'vän 27, 28 
huggjärn hu` ggilin n. 60 
humma dig! humma dä! 21 
huskug hu'ssku, n. hu`sskut adj. 185 
hålla mjölken hall Injaga 49 
hård hå] adj. 39 
hårdbacke hebakka m. 103 
hårdmjölkad håltnislka p. adj. 49 
hårdost heosst m. 125 
hårgarn hå'rgän n. 21 
hårgarnstäcke ha'rgänstäkkä n. 21 
häckpinne hä'kkpinna m. 66 
häfta hefta f. 158 
häftträ hälfttrå n. 158 
hästborste U`stbsissta m. 20 
hästbråte hi` stbräta in. 13 
hästbröd hO'stbrå n. 20 
hästfåle U'stftja ffi. 15 
hästhage U`sthetga ni. 16, 131 
hästhop hO'sthöp ni. 13 
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hästhård U`sthk adj. 14 
hästhö 11J''sthå n. 18 
hästister U'stisstär n. 152, 156, 157 
hästkräk stkråk n. 13 
hästkylla hi' sttjylla f. 11 
hästkär U`sttfår adj. 14 
hästmärg hi` stmärrj m. 157 
hästratu hg'strätu f. 13 
hästrumpa strummpa f. 17 
hästskock hi'stskukk m. 13 
hästskrångel stskråggä.1, stskråggil 

n. 13 
hästskälla 	stfälla f. 16 
häststege he"stsaga m. 23 
hästsvärm H'stsvarrrn m. 13 
hästtokig h'sttöku adj. 14 
hästätare hi' ståtarä m. 14 
hödel h1'd21 m. 38, 52 
höfröbrädsel håfribrässf f. 53 
hökars hå'kass m. 19,52, 74 
hökrok h' krök m. 52 
hölbutt hå'fbutt m. 86 
höle h3'la m. (dialektord som svarar mot 

riksspråkets herde) 83, 121 
höljänta håljännta f. 83 
hölkost hi'/kasst m. 84 
höl-lön hållån f. 84 
hölpojk hälpajk m. 83 
hölröra hålråra f. 93 
höpuke hå' päka m. 31 
höpund hå'punnd n. 55 
hösmul hå` smid n. 155 
höstko her sstkö f. 32 
höstull hö` sstull f. 69 
hövåndla hå'vånnla f. 52 
höår hk år n. 67 

idisslan i' dissla f. best. 160, 165 
igenistrad jä`nnisstra adj. 82 
ikalv se vara ikalv 
impen i'mmpän m. best. 160, 165 
imta i'mmta v. 92, 160, 165 
imten i'mmtty m. best. 160, 165 
inhake i'nnhäka m. 26 
ink iggk m. 154 
inkar på spenar iggkar på spånar 154 
inmäte rnnmiltä n. 136, 149 

innantill i'nnatä adv. 129 
intäkten i' nntäkkta f. best. 18, 33, 64, 75, 

129 
inälvflott i'nnälvflät n. 142 
inälvspad i'llnelvspä n. 142 
isgrav l'sgräu f. 25 
ishugg shugg n. 25 
islandsfår slannsfar n. 62 
istadig P stau adj. 9 
isterrulle i'sstärrulla m. 149 
istersmör i'sstäismär n. 149 

jordbär jölgir n. 53, 156 
jord bärskål jebilskål m. 53 
jordbärskålsbrädsel 

jölbliskåybrässi f. 53 
jordbärsland jö'fbi,s/ann n. 68 
jordbärsmjöl jö'fbmjål n. 160 
jordbärsskal jälltå,sskäf n. 63, 82 
jordbärsvatten jölbiisvattry n. 160 
jordgolv jö` kuk n. 65, 75, 80 
julullen jeulla f. best. 69 
jungfru ju` mmfru f. 151 
juver:p:0.n. 185 
juvervärkjä` rvarrk m. 40, 154 
jämn i mjölken jämn i mjelka 49 
järgsnätjä`rrgsnåt n. 156, 177 
järnklave jhticgiva m. 34, 76 
jönås ji-3'nås m. 87 

kafferot kafferöt f. 156 
kallbrädsel ka'llbrässi f. 54 
kalva på tiden ktelv på tt' n 39 
kalvbytta ka`kbytta f. 56 
kalvdel ka`lvdel m. 55 
kalvdricka kalvdrekka f. 56 
kalvdöden ka`lvdå n m. best. 41, 152 
kalvhack ka`jvhakk n. 143 
kalvhage ka`jvhitga m. 131 
kalvhus ka`jvhas n. 39 
kalvhö kaluh3 n. 56 
kalvklave ka`jukläua m. 34, 56 
kalvkätte kalvtjitta m. 55 
kalvlänk kalvläk m. 34, 56 
kalvost kalvosst m. 41 
kalvpingla ka'jvpiggla f. 38 
kalvstinn kalvstinn adj. 39 
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kalvtung kalvtugg adj. 39 
kalvvåndla kalvvånnla f. 55 
kalvöga kalvåga n. 41 
kalvöra kalvåra n. 41 
kamferbrännvin ka`mmfärbrännvin n. 64 
kampas ka' mmpäs n. 13 
kampflåare ka' mmpflaarä m. 134 
kamphelvete ka`mmphällvitä n. 13 
kampkrake ka`mmpkräka m. 13 
kampluder ka`mmplådär n. 13 
kampruffel ka`mmpruff] m. 13 
kampskrutt ka`nimpskrutt m. 13 
kampskrälle ka`mmpskrällä n. 13 
kampspöke ka`mmpspåkä n. 13 
kamptok ka`mmptök m. 13 
kamptroll ka`mmptrall n. 13 
kampuv ka`mmptiv m. 13 
kars kas. m. 18, 22, 52, 67 
kasta stål över kon kasst stål övä köa 184 
kastsjuka ka'sstfaka f. 154 
kedgrimma tffi'gritna f. 37 
killa tfi'lla v. 74 
killdiger tji'lldigär adj. 74 
killget tjiMt f. 72 
killhus tfi'llhås n. 74 
killingkars 	m. 74 
killingklave tfi'lligkfäva m. 76 
killingkätte 	m. 74 
killinglänk 	m. 76 
killingost 	m. 74 
killstinn 	adj. 74 
killtiden 	m. best. 74 
kimfat tji`mmlåt n. 45 
klack kfakk m. 26 
klack-ko kfa`kk-kö f. 30 
klapphingst kla' pphiggst m. 13 
klappstol kfa`ppstöj m. 140 
klave kfeeva m. 34 
klippa av sömmen (pl.) klipp å' så'ma 27 
klipptapp kli'pptapp m. 71 
kload klö' ad adj. 65 
klossa kjo'ssa f. 164,188 
klova klema, kirevu f. 137, 182 
Idövflott kfirofigit n. 64, 143, 145 
klövhalt kik vhallt adj. 61 
klövhalta klå`vhallta f. 61 
klövhälta kfå'vhällta f. 61 

klövmask klå`vmakk m. 143 
klövsko kW/nk(' m. 143 
klövskålla klå`vskalla f. 143 
knacka ner sömmen (pl.) knakk r 

skma 27 
knapp knapp m. 34, 35 
knapprad kna'pprei f. 149 
knatterstrupe kna' ttästräpa m. 136, 141 
lknoga knä' ga v. 136 
knurpstrupe knu'rrpsträpa m. 136, 141 
knyta vid gården knyt gå' n 169 
knäpp/Ave knä' ppnåva m. 67 
knäring knå'rigg m. 144 
koband kö' bannd n. 36 
kobot kö'böt f. 164 
kobås kö' bås n. 76 
kodel kö' d'd m. 52 
kograva kö' gräm f. 30 
kogrimma kö' grima f. 37 
kogroda kö' gröa f. 30 
kohö kö' hå n. 51 
koklave kö' klema m. 34 
kokräk kriik n. 30 
kolblå keblå adj. 132 
kolfat kii'lfåt n. 137 
kolik ko/Pk m. 155 
kolänk kö' läggk m. 34 
komma på slänger kumm på llåggär 83 
kont se vallkont 
konta se kunta 
kontknarvel ks'nntknarrvi, ku'rintknarrvi 

m. 86 
kon vill ut köa vill åt 38 
kon är bergtagen köa ä bärritäti 184 
kon är nersjunken köa ä tirfuggkän 39 
korata kö'rätu f. 30 
koresen köWsp m. best. 30 
kornmjölsröra kö` rmjåsråra f. 82 
korsmjölka ks'ssmjajka v. 178 
korthorn ka'Athenz n. 32 
korthornad lar'llhöna adj. 32 
korumpa kö' rummpa f. 136 
korvgärd ks`rrvjål f. 141 
korvhank ku'rrvhåggk m. 141 
korvklypa ks`rrvklypa f. 141 
korvspeta kv' rruspita f. 141 
korvspett rrvspett n. 142 
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korvsticka ka'rrystikka f. 141 
koskallar kö' skallar m. pl. 30 
koskam kö' skamm f. 30 
koskrabba kö' skrabba f. 30 
koskrapa kö' skräpa f. 46 
koskravlan kö' skrävla f. best. 55, 162 
kossa ko'ssa f. 30 
kossila ko'ssila f. 30 
kosta sig ka'sst så v. 40 
kostiling ka'ssthilig m. 40 
kostvärk ka' sstvarrk m. 40 
kotagel kö' tägtil n. 61 
kotall kö' tall m. 46 
kotåg kö' tåg n. 36 
krammel kra`mmäl n. 29 
kranshorn kra'nnshön n. 32 
kranshomad kra'nnshörta adj. 32 
kreatur, kreaturs- se även kriter, kritus- 
kreaturskrubba krr tuskrabba f. 52 
kriter krr tår n. 30, 188 
krituskräk krhuskråk n. 30 
kritusliv krrtusliv n. 30 
krituslycka krr tuslykka f. 173 
kritusskock 	tusskakk m. 30 
kritussvärm kri` tussvarrm m. 30 
krok krök m. 59 
kroktarm krö'ktarrm m. 141, 142 
krubb-bitare kralyb-bitarä m. 12 
krubb-bräde kra`bb-bråä n. 66 
lcrubbvrak 	bboråk n. 53 
krumhorn kru`mmhäo n. 32 
krumhornad kru' mmhOta adj. 32 
krushättan krå`shätta f. best. 140, 160 
krusluvan krti' slika f. best. 140, 160 
krysta sig kry'sst sä v . 40 
krystvärk kry'sstvarrk m. 40 
kråkan kra' ka f. best. 27 
kråkstövel krå` kståvål m. 91 
kråkstövelvärk krålcstävlilvarrk m. 92 
kräk kråk n. 30 
krälda krkkla f. 135 
krök kråk n. 59 
kungshatten ku`ggshattrz m. best. 140, 160 
kungshuvan ku'ggshava f. best. 140, 160 
kungsluvan ku'ggsläva, ko'ggsltiva f. 

best. 140, 160 
kunt se vallkont 

kunta ktennta f. 87 
kvarkan kva'rrkän m. best. 155 
kvickkalvad kvilck-kalva p. adj. 39 
kvällsfodra kvällsföra v. 51 
kvällsmjölka kvällsmjalka v. 50 
kvällsmål kvällsmål n. 51 
kvällsstilla 	v. 51 
kylla tjy'lla f. 11 
kål kål rn. 53 
kåta av sig kåt å' så v. 60 
kåtkula ka`thila f. 166 
kåtost kå'tosst m. 41 
källbytta tjällbytta f. 56 
källstäva tjä'llståtm f. 56, 58 
käringyxa tjii`rgykksa f. 124 
kärrskrämd tjä`rrskrilmd, tjä` rrskrämmd 

p. adj. 9 
kärsa tjä`9a f. 19,20, 125 
kärsbröd tjä` ,r,sbrå n. 20 
kärsmjöl tjä`ssmjiil n. 20 
kättbotten tji‘ttbattp m. 68, 77 
kättgrind tji' ttgrinnd f. 66,75, 80 
kättvägg tji' ttvägg f. 80 
köra dag,germål tjår daggärmål 95 
köra vall tjår vall 91, 129 
köryxa tjå'rykksa f. 19 
kötthjälle tjö'tt-jälla m. 138 
köttkar tjö'ttkår n. 138 
köttlake tjö'ttläka m. 162 
köttmete tjö'ttmi.ta m. 138 
köttspett tjö'ttspett n. 138 
kött-tråg tjö'tt-träg n. 138 

laga till lag tå v. 124 
laga till slekor lag tillMtjur 105 
laggfat la' ggfät n. 45 
lalapung lälapugg m. 31 
lammdiger la`mmdigär adj. 63 
lammhus la' mmhils n. 63 
lammsjuk la`mmfåk adj. 63 
lammstinn la' mmstinn adj. 63 
lammtacka la`mmtakka f. 62 
lammtid la`mmti m. 63 
larsmässullen 10mässulla f. best. 69 
lass-skrämd la' ss-skrämd, la' ss-skrämmd 

p. adj. 9 
laxhus lalckshris n. 101 

202 



led att sela le tå såla 12 
leka piss la pi' ss 94 
leka stritt la stri' tt 94 
lera k' ra f. 155 
lerhank Wrhåggk m. 155 
lerknul 	m. 155 
lersjuk M'rfak adj. 155 
libstickdricka lrbstikkdrekka f. 151 
ligga natt ligg natt 32 
lilla vårdagen li'ssi vhlän m. best. 42 
lindhö li`rard/rå n. 18,20 
lindhöbrädsel ii' nndlMbrässi f. 53 
lisselmiddag 	m. 92 
lissost /i'ssosst m. 125 
lisstacka li'sstakka, li`sstakku f. 62, 69 
lisstackullen li`sstakkulla f. best. 69 
ljusstöpare jrsståparä m. 139 
lokbrott lö'kbrutt n. 152 
lortmjölka len:Alka v. 49 
lorttalg /60.tiall n. 139 
luckpinne kkpinna m. 65 
ludermärr elärmår f. 10 
lulla lu'lla v. 91 
lulla kväll lull kväll 104 
lulla kör på lull tf/sr på 93 
lulla letar lull klär 104 
lull-låt hen-låt m. 91 
lunning 	f. 89 
luspung la'spugg m. 31 
lycka med kritra lykka mä kritra 173 
lycka med skoningen lykka mä sköniga 

170 
lycktapp ly'kktapp m. 71, 192 
lyktkroken ly`kktkrötjtj m. best. 18 
lysjärn /9'sjim n. 43 
lyskäring lrstjärg f. 43 
lyssticka lrsstikka f. 43 
lådigsraggen M'elisraddjin m. best. 69 
lådigsullen lå'clisulla f. best. 69 
låna bock åt geten lån Mick åt ffita 74 
långband lå'ggbannd n. 36 
långsläde 	in. 58 
långståndig ggstanndu adj. 49, 77 
lånko enkö f. 31 
lår lår (på lie) n. 22 
lårull !hull f. 70 
läderhäll lä`rhäll f. 37 

lägga i bås lägg i bås 53 
lägga sig på lägg så på 28 
längta ldggta f. 156 
längttapp lii`ggttapp m. 175 
länk läggk m. 34, 36, 37, 66, 75, 100,130 
länkgrimma ldnntjegrima, ldggkgrima f. 

21,37 
länkked nntjetft, lä`ggktft f. 130 
länktjuder lernntjetjädär, lä'ggktjädär n. 

130 
länktåg ldnntjetåg, lä`ggktåg n. 36, 76, 

130 
länkvidja lernntjevia, lii`ggkvia f. 100 
läppa ppa f. 63 
läppja liPppja f. 63 
läsa för orm läs far arrm (orrm) 157 
läsa för vred läs fur vré 167 
lättmjölkad lirttmjalka p. adj. 49 
löpa /hoa v. 100 
löpa om 14 s'mm 39 
löparen ler ppari m. best. 140, 144, 160 
löpars-skinn lö'ppajfinn n. 144 
löparsvatten lö'ppapattti n. 144 
lös /ikr adj. 12, 39 
lösa av /ås å v. 100 
lösa ut korna /ås åt kötia 60 
lösa vinden Ms vinn 40 
lösbogad lä'sböga adj. 33 
lösko skö f. 91 
lösmjölkad 1i3'smjs.lka p. adj. 49 
löta Ota v. 91 
löta innantill lä't innatä 129 
löten /e3'ta f. best. 88 
lövbrädsel M`vbrässi f. 53 
lövkärve M'vtjärrva m. 53, 67,77 
lövskära M'aftru, lä'vflru f. 55 

mankbrott mdggkbrutt m. 156 
mankröta mdggkräta f. 156 
man-skorv mirnskurv m. 156, 165 
marknut mdrknåt in. 174 
markutja mdrrkurrja s. 152, 156, 188 
martova mä'rtöva f. 174 
matleda 	f. 156 
matsmässullen mdttsmässulla f. best. 69 
medbacke må' bakka m. 38 
medgången m4,åggän m. best. 59 
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medhårs mirhå,s adv. 152 
mellanbit mr Ilagt m. 150 
mellangolv mrllagsiv n. 137 
merkurium se markurja 
messmörslimpa mr ss-små,slimmpa f. 125 
middagsfodra ddasföra v. 51 
middagsmål mr ddasmåf n. 51 
middagsstilla mr ddasstilla v. 51 
milbråte mrlbråta m. 107 
mjälten mrlittz m. best. 137 
mjöldricka mjåldrekka f. 63, 82 
mjölka hop mfalk hö' p 49 
mjölka omma mfalk mma 49 
mjölka trasor mjalk trä` sur 50, 189 
mjölka upp kvigan mfajk pp kyr ga 178 
mjölka ur mjulk r v. 48 
mjölkbunke mfalkbuggka m. 50, 152 
mjölkbytta mjalkbytta f. 44,48 
mjölkbyttvatten mjalkbyttvattp, n. 165 
mjölkdags mjalkdaggs adv. 43 
mjölkhylla mfalkhilla f. 50 
mjölkkammare nuralkkammarä m. 123 
mjölkkärl mjalktjal n. 44 
mjölkpall mjalkpall m. 47 
mjölksil mfalksil m. 50 
mjölkspiren mjalkspiv m. best. 49, 178 
mjölkstege mfalkståga m. 124 
mjölkstol mjalkstöj m. 47, 64 
mjölkstäva mjalkst.sivu f. 44,47, 76 
mjölkstävvatten mfalkstavvattet n. 165 
mjölkså mja` .1kså m. 48 
mjölksörlet1  mfalksålä n. best. 50 
mjölktråg mjaVkträg n. 50, 152 
mocka mina, 'runka v. 44 
modstulen mö'stulin adj. 156 
morgonfodra råfära v. 51 
morgonmjölka må` råmjalka v. 50 
morgonmål må' råm& n. 51 
morgonstilla m' rå stilla v. 51 
morska av sig mossk å' sä v. 60 
moskalas mö` skaläs n. 127 
mosshö måshå n.77 

motbacke mö' tbakka m. 160 
mothårs mö`thå,s adv. 153, 171 
mugg mugg m. 157 
mullöga mu'llåga f. 139 
mångfallen må`ggfallti m. best. 140, 157, 

160 
mångfallsrot må'ggfallsren f. 157 
mångfallstorka må'ggfallstarrka f. 157 
mångfilten 	m. best. 140, 157, 

160 
mångfiltrot mä`ggfillträt f. 157 
mångfållen må' ggfållet m. best. 140, 157, 

160 
mångfållsrot md`iggfållsrät f. 157 
märka fåren marrk fåra 68 
märras ~Vrås n. 13 
märrfåle mterfida m. 15 
märrgroda mit'rgröa f. 13 
märrister mä`risstiir n. 152, 156, 157 
märrluder må` rlädär n. 13 
märrmärg mä'rmärrj m. 157 
märrskrälle 	rskrällä n. 13 
märrspöke må' rspäkä n. 13 
märrsugga mir rsugga f. 13 
märrtoka mä'rtöka f. 13 
märrtroll mä'rtrall n. 13 
möda på må på v. 18 

nackhugg na`kkhugg n. 135 
Namnhällen ortn. 97 
natta över natt å'vä v. 32 
nattfodra na`ttföra v. 21 
navven na`ovän m. best. 31 
nedankäftad tt'atjäffta adj. 10 
nista ut nisst a' t v. 124 
nordfiording nöVflöfig m. 9 
nosglygg nö'sglygg m. 34 
noshål nö'shisi n. 34 
nyburen hån adj. 40 
nybären hån adj. 40 
nyckelvred ny' ttfilarå, ny'kkäfvri n. 152 
nymjölkad nrmfalka p. adj. 49 

1  Jfr dalmålets mfölksör m. [mjö` ksör Älvd alen, mja'lkser Itanstrand] 'fett el. annan 
orenhet, som under mjölkning fastnade på 
över folkmålen i övre Dalarna). 

händerna' (Levander-Björklund, Ordbok 
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nypmjölka ny'prnislka v. 48, 77 
nyväll ny'väll m. 73 
nåd nå n. 27, 28 
nåda sömmen (pl.) träa s' ma 28 
nålvante nå` lvannta m. 126 
nässellag nä'ssilag m. 40, 154 
nättstilla nä'ttstilla v. 55, 85 
näverlur nå' välär m. 88 
näverskäppa nii'väfäppa f. 71 
nävmjölka nå`vmjsika v. 48, 77 
nöthårstäcke nå'thå,stäkkä n. 21 

oburet fä öburä få 178 
oförvart ö`ftrvetAt adv. 158 
ok ök n. 56 
oknug o'kknu, n. o'kknut adj. 186 
okunnig se oknug 
olm afin m. 167 
olmsmölja Klmstnsrrja f. 167 
olmtjära s'fintferu f. 167 
olsmässbock o',stsmässbskk m. 132 
onda ögon onnda ågur 171 
ondos hand onndos hann 166 
ondos öga onndos åga 13 
ormhuggen s'rrmhudditz, o'rrmhuddjcz p. 

adj. 158 
ostglygg o'sstglygg m. 124 
ostkärl o'ssttfitl n. 125 
ottra o'ttra inted. 21 
oxdel o'kksdål m. 38 
oxko o'kkskö f. 38 
oxpes o'kksiMs m. 144 
oxskräppa o'kksskräppa f. 144 
oxtapp o'kkstapp m. 38 
oxtokig o'kkstöku adj. 38 

pappa pa'ppa v. 32, 41, 63, 74, 164 
pappe pa`ppa m. 164 
pappkillingpa'pptfillig m. 74 
pappkopa`ppkö f. 32 
pappningpa`ppnig f. 63 
pinnlänk pi' nnläggk m. 76 
pinnskrinda pr nnskrynnda f. 122 
pirra pi' rra f. 62 
pissblåsaprssbjåsa f. 150 
pissluder pi' sslädär n. 10 
pissmärrprssmär f. 10 

pissruska pi'ssrusska f. 10 
piss-stämma pi'ss-stämma f. 158 
pissträ pi' sstra n. 158 
plocka i bås plåkk i bås 105 
plocklöv plå`kklib n. 53, 67, 126 
plåtskopOtskö m. 26 
plåtskålla plå`tskålla f. 135 
porr porr n. 156 
porsapa'ssa v. 73 
pr'ångel prefgglif n. 29 
putsa foten pli' ttsa fä' tp 28 
puttra pa' ttra, pu`ttra v. 173 
pylsapy'llsa f. 142 
pylsas bror py'llsas brö' r 143 
pylskorv py'llskarry m. 142 
pylsskinnpy'lls-finn n. 142 
påtvante på`tvannta m. 126 
päppopä'ppo n. 96 
päppohäll pä'ppohäll f. 96 

rad rä f. 34,44 
ragg ragg m. 70 
raggig ra' ggu adj. 70 
raggtapp ra' ggtapp m. 70 
raka rirka v. 37 
raktarm rä'ktarrm m. 140 
ramla ra' ramla v. 37 
randsko ra'nndskö m. 25 
renfansdricka rå'nfänsdrekka f. 151 
renfanskaffe rå'nfänskaffe n. 156 
renister rå`nisstär n. 149 
rensa upp mjölkådrorna ränns spp 

ndslkårunä 41 
rentalg rå` ntall m. 139 
repa löv r43 lås 126 
replöv Ke'plås n. 53, 67, 126 
resbitbock se risbit- 
resko re'skö f. 30, 85 
ressa re' ssa v. 30, 38 
ressko re'ssko f. 30 
rev riv n. 159 
rinna till blods rinn tä bloss 147 
risbitbock ri'ssatbskk, re'ssatbskk m. 

72, 145 
risbänk ri'sbäggk m. 45, 53 
rishack rrshakk m. 21, 45, 105 
rishop rrshöp m. 45 
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riskniv rrskniv m. 21,45, 105 
riskylla ri` stjylla f. 45 
rissa ri'ssa v. 30, 38, 193 
rissko ri'ssko f. 30 
rodgård rö' gå/ m. 107 
rotgnaga rö'tgnåga v. 131 
rotkorv rö'tkarry m. 141 
rotänden rö'tiity m. best. 100 
rullkorv ru'llkarrv m. 149 
rumpjuvret ru' mmpjärä n. best. 39 
rumpsnutt ru`mmpsnutt m. 61, 177 
rumptånge ru` mmptågg, best. -tånnfp 33, 

137 
ryggben ry'ggbi9z n. 137, 148 
ryggbit ry'ggbit m. 150 
rygglist ty' gglisst f. 148, 150 
ryggull ry'ggull f. 70 
ryktträ ly`kkttrå n. 20 
ryssolja ry'ssallja f. 42 
rådandan rå' annda, rå' hannda f. best. 

184, 185 
råden rå' a f. best. 184 
rågfall rä'gfall n. 107 
råmko rå` mkö f. 30 
råmsjuk ra'mfäk adj. 30 
råmsjuken ra' mfäkån m. best. 30 
rånsk rannsk adj. 150 
råtjära rå`ifiTu f. 152, 154, 164 
rännstupp rä'nnstupp m. 58 
räta ut nåden (pl.) råt ut näa 27 
rättsöls knut rättsi3s knät 169 
röda geten rårna 73 
rödsjuka råfäka f. 159 
röke rå'ke n. 94 
rönnlur rä'nlär m. 88 
rövtarm rä'utarrm m. 137, 140 

sadlig sci`he adj. 72 
salthäll 	f. 143 
saltsten sa'lltstén m. 68, 143 
salu se sadlig 
sandost sa`nnosst m. 93, 125 
se gärdsgården sljässgån 11 
selbrott sk Ibratt n. 12, 152 
selkammare sålkammarä m. 21 
selskrämd sil`lskramd, så'Iskrämmd p. 

adj. 12  

selårda 	f. 37 
sena M`na f. 64 
sespira s -e' spira v. 47 
sidben 	n. 137, 148 
sidbit sr bit m. 150 
sidmjölka srmjulka v. 179 
silkärl sr/tjåj n. 50 
silstupp srlstupp m. 61 
sina av sin å' v. 49 
sinmjölk nmjulk f. 50 
självåtafejta f. 159 
självåtstenfeviastOn m. 160 
skabb skabb m. 160 
skafthavre skall f thånra m. 14 
skakelvidja skå'kälvia f. 59 
skala tänderna skål tänndra 23 
skaljärn skälfån n. 24 
skams hand skamms hann 166 
skams öga skamms åga 13, 72 
skarbugor skäsrbägur f. pl. 26 
skargroda skiergröa f. 164, 188 
skedmuntfi.'munnt adj. 10 
skedträfO`tra n. 123 
skentokigYntöku adj. 10 
sketafO'ta f. 160 
skinnhornfi`nnhöp 32 
skinnlupetfinnläpi p. adj. n. 138 
skinnmatsäckfranmassäkk m. 87 
skjuta ut olyckan/fa åt ölykka 188 
skogsjordbär sko' kksjölbår n. 166 
skogsslåtter skoIksilåttär m. 83 
skogstjuren sko'kkstjän m. best. 184 
skohammare skö'hammarä m. 27 
skoklubba skö'klebba f. 27 
skokniv skö`knin m. 27 
skorvgroda sku'rrygröa f. 164, 188 
skostall skö` stall n. 29 
skott skär n. 160 
skotta skä'ta v. 44 
skovelknapp skä'välknapp m. 154 
skravelhank skrä'välhåggk m. 162 
skravelsjukan skrå' vällt-41<a f. best. 162 
skravlan skrä'vla f. best. 55, 162 
skräppgorre skrå' ppgarrä m. 62 
skräppgumse skrä'ppgummsa m. 62 
skräpprot skrirppröt f. 64 
skräppsten skrä'ppstbz m. 64 
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skullstege sku'llsaga m. 18 
skulltrappa sku'lltrappa f. 18 
skulämbar skeuämmbar n. 165 
skuta ska 'ta f. 68 
skvalor skvälur f. pl. 55, 56, 82 
skvalbytta skyle lubytta f. 55 
skvalämbar sky Kluämmbar n. 55, 82, 165 
skvättig skuä'ttu adj. 12 
skvättmjölka skvä'ttmAlka v. 49 
skydda stallet fydd stallä 170 
skållgorr skå'llgiir n. 140 
skällgetfä`//kt f. 78 
skällkedfirlItft f. 16, 36,68 
skällkläppfdlIkkipp m. 36 
skäll-länk 	m. 16, 36,68, 78 
skällmysslafirlImAlla f. 36 
skällremfirlIMm f. 16, 36, 68, 78 
skälltackafä'lltakka f. 68, 91 
skälltappenfirlltappän m. best. 38, 85, 

105, 169, 184 
skämd fämmd p. adj. 156 
skära i bås får i bås 55 
skära upp (om gris)får spp v. 148 
skära upp mjölkådrornafår app mjalk-

årunä 41 
skärbänkfå'rbäggk m. 22 
skärmaskin firrmafin m. 21 
slagrem 	f. 144 
slalcrot 	kröt f. 166 
slarvkorv ilterrakarry m. 141 
sleke ..1/0`tje n. 67,87, 105, 181 
slekefoder lli`tjeför n. 105 
sleketaska 1/0`tjetasska f. 87 
Sleketaskbäcken ortn. 93 
slekor .11i`tjur f. pl. 102, 126 
sleksot (uttalsuppgift saknas) 159 
sligskodd 111' gskodd adj. 26 
slip .14 f. 59 
slipmede 	m. 60 
sliptak ptiik n. 59 
slogbod .21ö` gbö f. 129 
slygskoddllr gskodd adj. 26 
slåelak ng' 'gak adj. 10, 153 
slå fast skon .liåfasst skön 27 
slåilsk /Kr illsk adj. 10, 153 
slånger .Z1åggär subst. 83 
slåning 	f. 132, 177 

slänga över med bakbenen ilägg åvä mä 
biikUna 12 

släppa hästen lläpp Ustp 17 
släppa ner mjölken lläpp när mjalka 49, 

188 
släppa ner senorna lläpp när Mnunä 39 
slö tjur .213 Uti,. 162 
smaltarm smälta= m. 141, 142 
småkreatur se småkriter 
småkriter små' kritär, små` krittär n. 84, 

188 
smårede strurriä, smkri n. 84 
småslakt små'llakkt m. 132 
smälla hop folk smäll höp falk 194 
smörjhorn sma'rrfhön n. 143 
smörko små' rkö f. 30, 33 
snedhorn sn'hön n. 32 
snedhornad 	adj. 32 
snepa sra'pa v. 64 
snepkäring sni`ptjiirg f. 64 
snepning snO`pnig f. 64 
snoppa efter snapp ä' ttä v. 49 
snygga av foten snygg å' fö'tte 28 
snäll att klippa snäll tä klippa 71 
snöpa, snöp- se snepa, snep- 
sommarfähus ss' mmatfelis n. 33, 107 
sommargetfähus su'rnmarjettfäjs n. 75 
sommargetkoja sa`mmarjettkuja f. 75 
sommarko sa`mmarkö f. 32 
sommarsko sa‘mma,skö m. 25 
sommarsöm ss' mmasi m n. 26 
soppa strppa v. 103 
sopptiden sa`pptin m. best. 103 
sotfall sö'tfall n. 107 
sovel sie gäl n. 101 
spanska sig spa'nnsk sä v. 38 
spanskull spa'nnskull f. 69 
sparkelak spa'rrkilak adj. 47 
spegel sp -4,il m. 33 
spelhorn spi'lhöu n. 87 
spika fast skon spik fast skön 27 
spikgrimma spr kgrima f. 32 
sporre spå` ra m. 13 
sprithorn spri`thöu n. 32 
sprithornad spri' thöna adj. 32 
sprötmjärde sprö'tmåla m. 101 
spånskäppa spå'nfäppa f. 71 
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spökig spå'ttju, spå'ku adj. 151 
stakdrög stä'kdräg f. 59 
stakdrögmede stå'kdrägmia m. 60 
stakdrögtak stä'kdrägtåk n. 59 
stallsdynga stallsdynnja, sta'llsdygga f. 

19 
stallskvast sta'llskvasst m. 19 
stall(s)kåt stallskåt, sta'llkåt adj. 18 
stallslada sta'llsläu f. 18 
stallslucka stiellslukku f. 18 
stallsluft sta'llslufft m. 18 
stallslykta sta'llslykkta f. 18, 42 
stallsnyckel sta'llsnyttjil, sta'llsnykkål m. 

18 
stallsskrapa sta'llsskräpa f. 20 
stallsstege sta'llssrega m. 18 
stallstrappa sta'llstrappa f. 18 
stallsämbar stallsämmbar n. 20 
steckelrot ste`kkigröt f. 164 
stekrot sa`kröt f. 164 
sters stis n. 54, 145 
sticka upp kon stikk upp köa 162 
stickbloss str kkbläs n. 43 
stickhål strkkhäl n. 136, 137 
stickkniv sink-kniv m. 134, 147 
stickkött strkktjött n. 133, 137 
stidörr str där f. 81 
stiga över med bakbenen stig åvä mä 

betkUna 12 
stilla inne still inna 50, 67, 184 
stilla med skafthavre still mä skaffthåvra 

14 
stilla ur knivslidan still ur knivilla 31, 132 
stilldags strlidaggs adv. 51 
stillharka strllharrka f. 52 
still-lider still-lir n. 34 
stillslucka strllslukku f. 18, 52 
stopp i spenen stop i spån, stupp i spån 

50 
stora vårdagen stö'r våklän m. best. 42 
streckelrot strekkäköt f. 164 
streckelröttvatten stre' kkålröttvattp n. 

164 
streckelsjuka strekkälfåka f. 163, 164 
streckla strekkla f. 163, 164 
stryka sig stryk så v. 27 
stryklöv strjrklåv n. 67, 126 

strålsömmen stresåma n. pl. 27 
ströor striPur f. pl. 45 
stugurummet stå'gurummä n. best. 123 
ståndrot stå'nndröt f. 162 
ståndslå sta' nn.11å f. 59 
stångla stå'ggla v. 32 
stångla stad ståggla stå 32 
stå vid lag stå ve låg 39, 177 
städsla hästen stässj hi.stti 169 
städsla kon stässj köa 175 
stämma stä`mma f. 158 
stämma blod stämm blå 164 
stöpljus stå'ffis n. 139 
supa i sig såp i sä v. 153 
svaldörr sväldär f. 44 
svaludagen »ältade:n m. best. 92 
svensktacka svå`nnsktakka f. 62 
svenskull svä'nnskull f. 69 
svinhage syr nhäga m. 81 
svinstia syr 'isatt f. 81 
svinstickare syr nstikkarä m. 147 
svinstängsel syr nstäggsil n. 80 
svinstängsla svrnstäggsla f. 81 
svinvall syr nvall m. 81 
svipa svPpu f. 101, 126 
svipuskura sv? puskåra v. 126 
svår att taga svår tä tå 11 
svårskodd sik skodd p. adj. 28 
svälttapp svä'llt-tapp m. 131 
svära svirra v. 73 
sy i en synål i rumpan s9 l e synåj i 

rummpa 184 
såriga spenar såruga spånar 164 
såstångsoket så`staggsökä n. best. 57 
säckförkläde sirldcfarrklä n. 44 
sätta fast fötterna sätt fasst futtra 178 
sätta fast kon vid gården sätt fasst köa ve 

gån 175 
sätta lock på löningen sätt !sick på låniga 

13 f. 
sätta tillbaks sått täbå ks 171 
sömstucken så'mstuttjti p. adj. 27 
sörpa sy'rrpa f. 21, 54 
sörpa sa'rrpa v. 22 
sörpa åt korna serrp åt köna 54 
sörpkäpp su'rrptjäpp m. 22 
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sörplåda su'rrplåa f. 22 
sötost slYtosst m. 125 

tacklammunge ta'kklammugga m. 64 
tackrata ta'kkrätu f. 62 
taga fetman av kon ta fettma å köa 188 
taga in korna ta inn köpa 184 
taga mjölken av dem ta mjslka å dam 49 
taga mjölken av korna ta mjklka å köpa 

188 
taga sig tå så v. 63 
taga upp (om gris) ta upp v. 148 
taga upp hästen ta spp hestp 16 
tagelmask tå' gälmakk m. 165 
takklova tä`kklava, teekklävu f. 182 
talgdoppa ta`liduppa f. 139 
talghinna ta' ljhinna f. 139 
talgost taljosst m. 139 
talgspett ta`lispett n. 139 
tallig ta'llu adj. 46 
tallta till sig tallt tå så v. 69 
tantig ta'lltu adj. 69 
tangran ta'ngrån f. 65 
tanväxt tä'nviikkst p. adj. 65 
tappa idisslan tapp idissla 165 
tappa impen tapp immpän 165 
tappa imten tapp immtp 165 
tappa ymten tapp ymmtp 165 
tarmkrage ta'rrmkräga m. 139 
tarmlås ta'rrmlås n. 139 
taskbäse ta'sskbåsa m. 62 
taslcrot ta'sskröt f. 64 
tasksten ta'ssksten m. 64 
tattarkorv ta`ttarkurrv m. 141 
ticka ti'kka f. 13 
tidd tidd adj. 39, 63, 74 
tiden är ute fln ä åta 39 
till foders tä fö,s 31 
tisbär trsbär n. 40 
tisbärsdricka t1'sb4drekka f. 151 
tjuder tjå' där n. 129 
tjuderklubba tjå'därklubba f. 130 
tjuderstake tjå'däytäka m. 130 
tjuderstång tjå'dä,stågg f. 130 
tjudra tjå'dra v. 129 
tjugondagstappen tjä'gunndastappän m. 

best. 55, 85  

tjurdel tift'v/H m. 38 
tjurmege tifi'rmega m. 144 
tjurpes tjfirpes m. 177 
tjurtapp tjeapp m. 38 
tjurtokig tja' :röka adj. 38 
tjältuppa tjetuppa f. 67, 85 
toppänden tu`pplip m. best. 86, 100 
torka ta'rrka f. 166 
torksjuka ts`rrkfiika f. 166 
torn lönn. 100 
torrvedbloss ts`rrveblgis n. 43 
tratta tra`tta v. 58 
trefotgryta trefötgryta f. 123 
trefotpanna trefötpanna f. 123, 139, 142 
trollnystan trs'llnyssta, trs'llnysstan n. 

170, 188 
trollpåse tri/TO-asa m. 170, 188 
trollskott trs'llsköt, tru'llskstt n. 188 
trolsk trallsk adj. 171 
tross tråss m. 162 
trusnörring trä' snårrigg m. 144 
trynträ tornträ n. 147 
trångran trå' ngrän f. 65 
trånväxt tra'nväkkst p. adj. 65 
träbanke trå'båggka m. 52 
träbankharka trå'båggkharrka f. 45, 52 
träbunke tråsbuggka m. 50 
träckhål trä'kkhöl n. 91 
träklave trå'kläva m. 34, 76 
träklova trå'kläva, trå'klävu f. 65 
träkoppa trä'kuppa f. 47, 123 
trästupp trå' stupp m. 174 
trätråg trå' trög n. 50, 123, 152 
tuggbuss tu'bbuss m. 73, 173 
tulen ta`län m. best. 31 
tur med kritra tär mä kritra 173 
tut tåt ni. 58 
tvetuggare tve'tuggarä m. 22 
tvinnsjuka tannfäka f. 166 
tvåspent två' spånt adj. 63 
tynge ty'ggä n. 40, 143 
tysktacka ty' ssktakka f. 62 
tyskull ty'sskull f. 69 
tågrav gräv f. 25 
tåhake 	m. 25 
tälja av hoven tå/få hövän 27 
tämja hop korna tämmj höp köpa 126 
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tämja samman korna tämmj samman 
Mita 126 

tämla tä`mmia f. 62 
tömgrimma tå'ingrima f. 37 
tömtross mtråss, tö'mmtråss m. 11 

ua ti'a v. 91, 191 
ua kör på ä tjär på 93 
ua letar ä ktär 104 
ull-lycka ull-lykka f. 71, 192 
ullskäppa u'llfäppa f. 71 
underslå nndä,slå f. 65 
ungväll u`ggväll m. 53,73 
ungvällsbrädsel tiggvällsbräss) f. 53 
uning ä' nig f. 89 
upphållet 	a`pphallä n. best. 35 
utgärdsgård it'tjässgkm. 129 
uthake ti`thåka m. 25 
utrivskrok ä`trivskrök m. 68 

valfiskfiäll thefisskijäll n. 41, 152 
vallbössa vallbössa f. 88 
valldag valldä m. 104 
vallgata vallgåtu, vallgattu f. 91 
vallhorn vallhön n. 87 
valljänta valljännta f. 83 
vallkont vallkannt, vallkunnt m. 86 
vallkulla 	f. 83 
vall-lur 	m. 88 
vallpiga vallpiga f. 83, 84 
vallpojk vallpajk m. 83 
vallspö vallspli n. 103 
vallvidja 	f. 103 
vallyxa vallykksa f. 87 
vara ikalv va naiv 39 
vara med kalv va mä kalv 39 
vara med kill va mä tjill 74 
vara ren va rin 40 
vara tidd va tidd 74 
vannbrädsel va' rrmbrässj f. 55 
vasshornad va'sshöna adj. 32 
vasst i sig vasst i sä 166 
vattblåsa va`ttblåsa f. 39 
vattkalv va`ttkalv m. 39 
vankar va'nkeir n. 58,60 
vattlår va' War m. 59 
vattlös 	adj. 58 

vattpuss va' ttpuss m. 175 
vattränna va' ttränna f. 58 
vattsarv vtettsarrv m. 82 
vattstång va'ttstågg f. 56 
vattstäva viettstävu f. 60, 67, 77 
vattså va`ttså m. 56, 140 
vatt-tunna va`tt-tanna f. 21, 58, 60 
vattväg va' ttvlig m. 58 
vattämbar va`ttämmbar n. 20, 56, 60, 67, 

77, 162 
vela vla f. 33 
verka foten värrk Mo 27 
vidbolad vrböja adj. 103 
vidjehank ltåggk m. 66 
vidjelänk 'länk m. 34, 36, 75, 100, 134 
vidjemjärde vP 	m. 101 
vidjetåg 'tåg n. 11, 36, 76, 125, 130, 134 
viglighet 	m. 94 
vild tjur vind tjär 166 
villhjäman 	f. best. 142 
villöra villöra n. 142 
vilmora vilmöra f. 91 
Vilmora ortn. 92 
vilsten vz"lstn m. 122 
Viltuva ortn. 92 
Viludden ortn. 92 
vind vinn m. 40, 177 
vindspel vi`nns0 n. 56 
vindställning vi` nnställnig f. 56 
vinterfähus vi' nntäfäjs n. 33 
vinterko vi`nntäkö f. 32 
vintersko vi` nntä,skö m. 25 
vintersko vi` nntäskö v. 25 
vintersöm vi` nntäsTim n. 26 
virkask vi`rrkassk m. 144 
visa sig vi's sä v. 38 
visa sig till tjur vis sä tä tjär 38, 166 
vitmossa vrtmåsa m. 67 
vitost (krasst m. 125 
vivangsris vi'vagsris n. 99 
vrak vråk n. 53 
vred vri,  subst.; adj. 167 
vredband yrt' bannd n. 167 
vredhank vr`håggk m. 167 
vredsmörja vrt smarrja f. 166 
vrenske yre' nnska m. 13 
vrenskgalen yre' nnskgältz adj. 14 
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vrensktokig yre' nnsktöku adj. 14 
vress vress n. 137 
vrickning vri' kknig f. 166 
våm vamm f. 136, 140 
våmkorv va' mmkarry m. 141 
våmskinn va' mmfinn n. 141 
våmtalg va' mmtalj m. 139 
våndla vå'nnla f. 52 
vårfrudagskvällen våffidasskvälln 

best. 42 
vårko vå'rkö f. 32 
vårskarpen tkrskarrpän m. best. 55, 162 
vårskarven vä`rskarrvän m. best. 85 
vårtor på spenarna vittur på spänanä 168 
vårull !krull f. 69 
väderglygg vä`rglygg m. 34 
väderhål vit`rhgl n. 34 
vädret tar i mjölken värä tar i rajtklka 178 
väga kon väg köa 181 
väll väll adj. 16 
vända om fjäten vännd amm fläta 182 

vänstran vä'nnstra f. best. 140, 142, 160 
väda vei'rrja f. 147 
västernorra vä'sstängn- adj. 183 
västeråsfår vä'sstäräsfär n. 62 

ymta y`mmta v. 92, 160, 165 
ymten y`mmtp in. best. 160,165 
yräte yrrä, yränär n. 18,53 

åkknut It'Icknät m. 169 
årsgris å'Jgris in. 79 

ändlösträ ä'nnlöstrå n. 158 

ökspene å Vcspima m. 46 
öra å'ra n. 57 
örkim ä`rtjimm m. 57 
össko å' sskö m. 56 
överkäftad `vätjäffta adj. 10 
överslå gi'väs/å f. 65 
överstödja å'väst& v. 30 
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LJUDBETECKNING 

Ordregistrets och fåbodförteckningens (s. 108 if.) uttalsuppgifter med-
delas i så stor utsträckning som möjligt med vanliga bokstäver. I vissa 
fall görs avvikelser från vedertagna stavningsprinciper. Ett litet antal 
extra symboler och hjälptecken kommer också till användning. Föl-
jande förklaringar torde vara tillfyllest för att beteckningssystemet 
skall förstås: 

Vokaler 
a ett ljud mellan a och ä, ex. öklär 'al', ragg '(get)ragg' 
o enbart tecken för o-ljud, ex. porr 'kaffesump' 
å tecken för å-ljud, vare sig detta i riksspråket tecknas med å eller o, 

ex. tråss (= rspr. tross) 'snöre' 
8 ett mycket öppet ö-ljud, ex. blås 'bloss', brodd 'brodd' 

Konsonanter 
4, 1, j, ( ljud som bildats genom sammansmältning av r och d, 1, n, s 

och t, ex. få'dynnja 'fårdynga', o'ssttjäl 'ostkärl', hött 'horn', 
hå' kass 'hökars, hökorg', vifta 'vårta'. Märk även ii'där 'al' (<al-
der), där »tjockt» 1 och d sammansmält. 

j 

	

	tecken för j-ljud, vare sig detta i riksspråket tecknas med j (gj, hj, lj) 
eller g, ex. jär 'juver', jä'lla 'gälla, kastrera' 

/ (även och i regel) »tjockt» (kakuminalt) 1, ex. kalv 'kalv', hk 
'hård' 

g ng-ljud som i stå'gla 'stånga', hågk 'hank' 
f sie-ljud som i feta 'sketa, diarré' 
tf tecken för tje-ljud, vare sig detta i riksspråket tecknas med tj eller 

k, ex. tYru 'tjära', tji` tta 'kätte'. Tje-ljudet uttalas i grangärde- 
målet med s. k. t-förslag, dvs, det inleds med ett kort, svagt t-ljud. 

1 tonlöst 1 som motsvarar riksspråkets s före 1, ex. //å 'slå' 
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Vokallängd återges med — över ljudtecknet och konsonantlängd med 
dubbbelskrivning. Observera kk för långt k. Sonantisering (dvs, att en 
konsonant ensam utgör en stavelse) återges med o  under ljudtecknet, 
t. ex. rö` 	'rotänden'. 

Accenten markeras med ' akut, accent 1 och 'grav, accent 2. I vissa 
fall, särskilt i fraser och andra ordsammanställningar, har accent inte 
satts ut. Enligt allmänt vedertaget bruk har enstaviga ord inte försetts 
med accenttecken. 
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