Hoslatter och Lofskord pa Finnskogen.
Drag ur Varmlandsfinnarnes lif.
Af C. V. Bromander.

Det ar egendomligt att traffa frammande kultur midt i
Svea rike. I Varmlands aflagsnaste vrar bo attlingar af det
gamla trogna Finland glomda, forgatna. Under en ettarig
ambetsverksamhet i Sodra Finnskoga har jag lart mig att
uppskatta och alska dessa idoga och enkla, fredliga och
trofasta manniskor. Af karlek till dem och den varmlandska
fosterbygden har jag velat fran glomska radda ett och annat
drag ur deras undangomda lif. Harmed en forstling. En
topografisk-historisk-statistisk beskrifning hade legat narmast
till hands. Men en sadan kan nar som halst utforas, ty bergen
sta kvar och dalarne ligga stilla och vederborliga handlingar
sta alltid forskaren till buds. Men kallorna till drag ur det
lif, som lefvats och lefves, sina snart, ty de gamla ga bort
och traditionerna forsvinna, och inom kort kan ingen lamna
upplysning om forntida sed. Foljande skildring, som narmast hanfor sig till ofvannamnda forsamling, torde tamligen
fullstandigt redogora for foderskorden afven hos ofriga
finnar i norra Varmland. Sasom kulturbild gor den ej an-
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sprak pa annat varde an det — for en sadan enda och basta
— att vara verklighetstrogen.

I Varmlands kargaste och olandigaste trakter slog finnen
ned sina bopalar, da han for tva till tre hundra ar sedan hit
invandrade for att undga hungersnod eller harjande'fiende.
Pa den sodra sluttningen af nagot berg byggde han sitt porte,
men forst efter ar hade han genom otroligt arbete lyckats
fa en liten aker omkring detsamma. Men da sasom nu
lonade sig akerbruket klent pa skogen*. Den naturligaste
naringskallan jamte jakt och fiske var boskapsskotsel.
Pa sommaren hade boskapen, vaktad af jetarn, (vallhjonet), godt bete i skogen. Men da ragen fran svedjefallet
och de sma akertegarne och dikesrenarna lamnade otillrackligt vinterfoder at boskapen, maste sadant skaffas fran sjooch alfstrander, men hufvudsakligen fran stundom langt aflagsna myrar samt skogsbratar eller forna svedjeland, som
ofta buro rikligt med foder under de forsta aren efter ragskorden.
Det ho, som skordades hemma pa hardvall, kallades
jonslatt, hvilken ej bestod af odlade grasslag — sadana
visste man annu ej af — utan af vildgras, som, slaget,
kallades vildho eller vildfoder. Detta utgjordes af artvaxter
(t. ex. Orobus t u b e r o s u s , Vicia Cracca och sepium
samt L a t h y r u s pratensis), Juncus- och Poa-arter (Poa
pratensis, trivialis och annua), klofver (Trifolium prat e n s e , afvensom den har och dar forekommande Trif. medium och repens) samt hven (den ymnigt forekommande
Agrostis vulgaris och stolonifera) och framfor allt den
tufbildande Aira ca3spitosa samt N a r d u s stricta, hvil* Finnsocknarna i Varmland aro i allmanhet bildade af andra forsamlingars utskogar. Sa Sodra Finnskoga af Dalby sockens forna utskogar. Daraf
uttrycket pa skogen, hvilket i bade Finnskoga och Dalby ar liktydigt med:
z Sodra Finnskoga. — I Ny pastorat betecknar delta uttrygk den sent bildade
Nyskoga socken o. s. v.
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ken senare har sasom flerestades bar namnet finnskagg, antagligen darfor att den ar straf och hardbiten, d. v. s. svar
att fa lien att bita pa*. Vidare forekomma A n t h o x a n t u m
o d o r a t u m , Festuca ovina, pratensis och rubra.
I senare tid besas svedjelanden allmant med timotej
(Phleum pratense) och akrarne med klofver, som stundom
gifver riklig skord.
Den hufvudsakligaste delen af vinterfodret lamnade
dock myrslattern, som foretradesvis bestod af flatnabb, starr
fran myrarna (t. ex. Carex canescens, vulgaris och
pallescens) och fran tjarn- och sjostrander (Carex filiformis, vesicaria och acuta) afvensom vattenfrdken
(Equisetum fluviatile) samt Glyceria fluitans och saf
(Scirpus lacustris).
For att myrarna icke skulle aftaga i vaxtkraft, trddde
man dem, d. v. s. lat dem hvila eller ligga i trade hvartannat ar, da graset icke skordades utan fick sta till
hamn (sommarbete) at boskapen. Jetarn passade da den myr,
som under sommaren skulle skordas, d. v. s. holl kreaturen
ifran denna och dref dem i stallet till den, som traddes.'
Denna senare blef pa detta satt bibehallen vid vaxtkraft
darigenom, att det af boskapen lamnade graset, som kallades finna, ruttnade ned och kom jorden och foljande ars
grasskord till godo. Genom detta slags vaxelbruk hade
finnen alltid god tillgang pa bade hamn eller bete om sommaren och foder om vintern.
Aborna hade noga reda pa, hvilka myrar, som for
hvarje ar voro i tur att passas (vaktas) eller hamnas
(betas); och det alag hvarje husbonde att darom lamna jetarne noggrann underrattelse vid vallgangens borjan pa
varen.
* Pa grund af den fiendskap, som fordom radde emellan finnarne och
»Dalbysvenskarne», pa hvilkas utskogar de forre nedsatt sig, kom benamningen finne att nastan anses som ett skallsord. Da den begafvade och mangsidigt intresserade pastor V. Svartengren (kapellpredikant i Finnskoga 1844—52)
fragade en finne, som slog finnskagg, hvad han kallade sadant gras, sa svarade den finurlige finnen, som misstankte drift: »Jo, sadant kalla vi prastskagg.s
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Fjorton dagar efter midsommar kom slatteranden. Man
borjade med myrslattern, dels emedan graset pa myrarna
mognade tidigare, dels for att den vardefullare jonslattern
under tiden skulle vaxa till. Myrslattern pagick vanligen till att borja med
oafbrutet i tvanne veckor, namligen
tredje och fjarde veckan efter midsommar, hvilka darfor kallades den forsta
och andra myrveckan. Darefter vidtog
slattern hemma, den s. k. jonslattern
eller slattern pa jona eller gardet. Men
efter dess slut fortsattes ater med myrslattern, som stundom kunde paga till sena
hosten.
Vid slattern anvande agaren ej blott
sina barn och sitt tjanstefolk, utan afven
backstugusittare, inhyses och torpare, Brynbutt fran Sodra
hvilka han under foregaende
vinter pa
„iiot.. at, ALBIN
. ANDERSSON.
.
°
L
ett eller annat satt understodt mot lofte
att erhalla hjalp af dem vid slattern nasta sommar. Sadant
arbetsbyte var vanligt och loftet infriades alltid samvetsgrant. Och an i denna dag anses det vara en hederssak
att for under vintern erhallna fbrskott bitrada
vid hobargningen, hvadan husbonderna da aldrig
behofva sta radlosa trots den eljest afven i dessa
trakter ratt kannbara bristen pa arbetskrafter.
Till slattermyrarna eller, sasom de ock kallades, myrslogarne hade man ofta ganska lang
vag. Om ock afstandet ej var sa enormt som
i Finland, anda till 16 mil*, rackte vagen anda
alltid till. Fran Hjarpliden i Sodra Finnskoga
hade man till dess slattermyrar Lokso och
Fjorhanabergsmyren icke mindre an en till en
och en half mil, och fran hemmanet Aspberget Brynbutt fran
i Norra Finnskoga anda till tre mil till slatter- Sodra
skoga.
myrarna.
_ . . . . .T
•*
Ongmalet i Nor^ 7^ J.
T L.
T Runeberg.
1-1
i
Enhgt

diska Museet.
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Dels emedan det fran dessa icke var nastegardsvag
hem, dels emedan myrslattern kunde krafva veckor, ja hela
manaden, sa. maste man ordentligt rusta sig for densamma
bade med redskap och mat. Mannen ombesorjde det forra,
kvinnorna det senare. Allt behofligt maste medtagas fran
hemmet, ty ingen fanns att lana af i odemarken.
Af slatterredskap behofdes i
forsta hand liar. Den lie ellerja,
som anvandes vid myrslattern,
skulle vara sju kvarter lang och
kallades myr-ja. Minst tva liar
for hvarje man medtogos. Liarne,
nyslipade hemma, buros i ett af
nafver »vafdt» (flatadt) fodral, som
kallades jakont. Vidare skulle
hvarje karl ha ett orf och en
vanlig handrafsa, benamnd tjammerifva. For hvarje kvinna medtogs ett annat slags rafsa, kallad
myrrifva, hvilken skilde sig fran
den forra endast dari, att hon var
lattare och mera rumtinnad, d. v. s.
hade tinnarne eller rafspinnarne
Maskbutt af nafver fran Sodra glesare for att lattare kunna anFinnskoga.
" .. -,
•,
£ <_ c
,
Fot. af ALB™ AKDB«SSON.
vandas pa den af tufvor och
grenar uppfyllda myren.
For
liarnes skarpning medhades afven ett bryne i en brynbutt*. Brynet kunde dock saknas och i dess stalle anvandes vanligen en brynsticka**. Minst en gang om dagen
* Brynbutt (se fig. a foreg. sid.) var ett smalt fyrkantigt, omkring tva decimeter djupt trafodral, lindadt med nafver. Brynbutten, som var fylld med
vatten for att brynet skulle halla sig mjukt, hangdes baktill i lifremmen.
** Brynstickan utgjordes af en omkring 5 centimeter bred och med
handtaget 40 centimeter lang trasticka. Dylika tillverkades sa, att man pulveriserade ett stycke af en gammal slipsten och kokte det salunda erhallna
stenmjolet i grankada. Den hopkokta degen stroks pa bredsidorna af stickan,
hvilken da'rpa jamnades genom att t. ex. tryckas mot ett med vatten fuktadt
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behofde dock lien bli ordentligt slipad, hvarfor alltid till
myren medfordes en mindre slipsten, stundom visserligen
forsedd med vef, men aldrig med stol eller stallning. Till
vef — om sadan saknades — h6gg man vid framkomsten
en dartill lampligt vuxen rot eller gren. Utom den egentliga slatterredskapen medtogs afven en yxa, som alltid kunde
vara bra att ha, metref lindad om och metkrokar forvarade
i ett s. k. methus, en ask af tra, maskbutt, en af nafver forfardigad ho till forvaring af metmask*, samt den fran
finnen oskiljaktiga knifven i en nafverslida vid lifremmen.
Ofta var denna nafverslida trerummig, sa att den ej blott inneholl knif utan ock en syl samt en s. k. jonge, ett slags bred-

Met-hus fran Sodra Finnskoga.
Fot. af ALBIN ANDERSSON.

bladig knif, hvarmed man skar skifvor af nafgroten och som
saledes var ett slags vikarie for bordsknif.
Medan karlarne stallde redskapen i ordning, drogo
»kvinnfolken» forsorg om matsacken, och dessas bestyr
krafde icke mindre bryderi och omtanke an mannens. Pa
vissa saker behofde man aldrig offra en tanke, t. ex. bordsbrade. Sedan torkades stickan och var darmed fardig. For att degen skulle
sitta fast, var stickan forsedd med i sneda kors skurna refflor, eller ock gick
utefter hvardera bredsidan en urhalkning, som afven kunde ga igenom. Da
lien emellan slipningarna blef slo, var en dylik sticka utmarkt att hastigt
hvassa den med, sarskildt som man vid stickans forfardigande strukit henne
med fin sand, hvarigenom hon gjorde snabbare och battre effekt.
* Denne maskbutt (maskbytta) var forsedd med en ogla, som knapptes
pa en knapp, sa att man vid metningen nar som halst kunde hafva den till
hands.
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knifvar — mannen hade ju hvar sin jonge — eller gafflar
— som sadana anvande man »de fem» — eller visp — i
dess stalle hoggs vid myren och begagnades antingen en
turu, en skalad topp af en ung tall med i grofre anden
kvarsittande decimeterlanga kvistar, eller ock en lika latt
forfardigad grotspade, lik en vanlig i handelsbodar anvand
sapspade, hvarmed man dels vid kokningen bearbetade groten, dels tog sin del efter kokningen. Men det var ej sa
lattvindigt i fraga om allt. Flerehanda matvaror behofdes jamte karl att hafva dem uti.
Ra potatis, som kallas dpplen — andra applen
kanner man ej till pa skogen — medtog man
i en fasslingkass, en af stickor flatad korg
med vidjelankar till barremmar; torrt blandkornsbrod i en storre nafversack, kallad bredkont; sill i en mindre nafversack, benamnd sillkont; salt i ett slags af nafver -xvafdv flaska,
som hette saltkont; smor i en smorascha; med
salt och karve (kummin) tillredd saltost i en anSo'dra Finn nan ascna> e^er ^ stallet for ost s. k. mes-smorskoga.
grot i en liten bytta; flask, inrulladt i papper,
tidigare antagligen i nafver; mjol i en paseoch mjolk i en flaska af tra eller — i sydligare finnsocknar,
t. ex. Magnskog, Grasmark och Gunnarskog — af nafver:
nafverbutt*. Vidare maste man forse sig med gryta och
* En nafverbutt (nafverbytta) gjordes pa foljande satt. Da nafvern pa
forsommaren lopte (gick latt utaf), sagade man af en slat, kvistfri bjorkstam
en kubbe af den langd, butten skulle ha. Darefter knackades varsamt rundt omkring, sa att nafvern lossnade och kunde dragas af. I den nafverhylsa, som da
erholls, insattes sasom bottnar tva trissor af just den kubbe, som suttit da'ri
forut. I en af bottnarne gjordes ett hal. Dessa bottnar, som passade precis,
fa'stes med traspetor. Bottnarne gjordes ofta a'fven af brader och i ellipsform, da butten blef nagot tillplattad. Till skydd for nafvern forsags butten
ofta med ett af nafver »vafdt» fodral, som a'fven var fast med spetorna. Sadana buttar voro fullkomligt vattentata. I Varmland a'ro de saregna for finnbygderna och borja bli mycket sallsynta. Nafverbuttar hafva anvandts a'fven
i de norra trakterna likasom tra'flaskor i de sb'dra, da'r fil. kand. N. Keyland
traffat af det senare slaget anda ned i Brunskog. Sallsyntheten af de stora
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stekpanna. For att osa vailing och mjolk hade man med
en slef. Till potatisen var den onodig, ty da denna var kokt,
hvilket man latt nog kande genom att sticka en spetsig
trapinne i en eller annan, sa slog man vattnet af den och
alia togo gemensamt ur grytan, hvadan denna salunda i
Varmlands undangomda finnbygder fatt anda till senaste tid
spela sin gamla roll enligt det finska ordspraket:
Aldst bland fangstredskap ar buken,
g r y t a n a r d e t a l d s t a karil.

Tallrikar kommo aldrig i fraga. For mjolk och vailing hade man med af masurkota gjorda, till formen hvarandra mycket olika skalar,
som kallades rotkoppar eller
kotfat, ehuru ej en at hvarje
— flere ato ur samma kopp.
Dock hade enhvar sin sked af
tra. Hvad man allra minst
glomde var pipa och tobak,
det forsta man grep sig an med
af det medforda forradet. Innan tandstickor funnos och da
man hade annu mindre tillfalle Saltkont af nafver fran sedra Finnskoga
an vanligt att af grannen lana
Fot. af ALBIN AXDERSSON.
varme, sa medfordes afven eIddon; stal, flinta och kriosk (fnoske) i en s. k. eldforpung af
barkadt farskinn. Sedan kaffe kommit i bruk, medfordes
naturligtvis kaffeattiralj jamte malet kaffe i en nafverburk
med en liten skjutlucka i ofre bottnen.
Som vagen till slattermyren oftast var lang och man
under sommaren ej kunde kora dit, utan sjalf maste bar a
allt som behofdes, tog man naturligtvis med endast det nodvandigaste. Inga sangklader kommo i fraga. Man sof pa
nyslaget ho, benamndt sangfoder. Andra gangklader an de
traflaskorna i soder tyckes dock, s& langt sparen racka, visa, att dessa varit
typiska for de norra finnskogarna och de sma nafverbuttarna for de sbdra.
Hvarfor? Emedan afstanden i soder voro mindre. Man behofde icke dar forse
sig med sa mycket mjolk for resan.
Syenska T-iiristfdren'ngens Arsskrift, iqoi.
g
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man bar fordrades icke. Man gick namligen till arbete, och
da behofdes blott den drakt man hade pa. Blef den vat,
fick den torka pa kroppen under arbetet. Och da man
vistades i villande skog, dar ingen bodde och ingen fardades, behofde man ej ens »for syns skull* ha med helgdagsklader till ombyte. Det enda i kladesvag man mojligen
kunde behofva dubletter af var nafverskor, sarskildt vid dylika tillfallen utmarkt lampliga, emedan de val skyddade
fotterna, pa samma gang som de voro latta och snart blefvo
torra, enar de slappte vattnet lika hastigt ut som in. Men
nafverskor behofde man ej
frakta med, ty till sadana
tog man virke hvar som halst
och forfardigade dem otroligt
hastigt pa hvilostunderna. *
Men om ock klader ej tyngde,
hade man anda full borda.
(H^H^^^K
Mannen delade sig emellan
det tyngsta, t. ex. appelkassen,
mjolpasen och mjolkflaskan/
- En kastade slipstenen pa axeln,
v r - n u * , aff nafver
-t ffran
° C-M
i
en annan jakonten, en grytan
Mjolkbutt
Sodra uJ? mnskoga.
Fot. af ALB,N ANDERSSON.

"

O. S. V. Utom orfvet OCh tjam-

merifvan. Kvinnorna buro
det lattare bagaget, men fingo afven de tillrackligt utom
hvar sin myrrifva. Och tyckte sig nagon af dem icke hafva
handerna fulla tillrackligt, sa sokte hon fa det genom att
under vagen arbeta pa en strumpstickning. Karlarne med
nafverskor, strumphalkar, kortbyxor, gammaldags frack och
trindmossa, under hvars skarm alltid satt en synal, om hvars
bada andar en nog tillracklig trad lindats, samt med knif,
grotjonge och syl jamte eldforpung och brynbutt vid lif* Smederna pa Letafors bruk i Sodra Finnskoga ansago sig nog sasom
riktiga konstnarer i jamforelse med traktens enkla och okonstlade finnbefolkning. Men da en stangjarnssmed sag, hur fort en finne forfardigade ett
par nafverskor, utbrast han fb'rvanad: »Jag atager mig hallre att gora ett cylinderur an ett par sadana skor pa en half timme.»
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remmen, och kvinnorna med samma fotbekladnad, kortkjolar
och klade, knutet om hufvudet, och bada parterna forsedda
med ofvannamnda redskap och koksartiklar gafvo en ganska
sallsam anblick*. Med tand pipa, hurtigt mod och raska
steg begaf man sig tidigt pa mandagsmorgonen i forsta
myrveckan astad pa den langa besvarliga vagen. Obanad
och stenig gick den utefter ragfallet pa bergsluttningen,
genom hog, tat, tyst skog, pa bristfalliga kafvelbroar ofver
vidstrackta mossar, utefter en skogkransad vindlos tjarn, uppfor trottsamma branter och genom djupa
dalar med bradskande backar, som
ibland kunde ha svallt sa, att
man ofver dem maste vada eller
hoppa pa stenar. Men latt och
raskt gick farden. Vagen var visserligen lang, men finnen ar van
att ga, ty afstanden aro stora och
korvagarna fa pa skogen. Och solen steg allt hogre och gassade
allt varmare, men vid faglars sang
och backars sorl ga vandrarne lika Kaffeburk af nafver med skjuti ofre bottnen. Fran
hurtigt fram, starkta af finnskogens lucka Sodra
Finnskoga.
friska doft. Manga aro afvagarna
Fot. af ALBIN ANDERSSON.
hit och dit, men finnen, fodd i och
fortrogen med skogen, har en underbar formaga att hitta
ratt, och andtligen ar man framme vid myren.
Nu lades bordorna af, och man hvilade och vederkvickte
sig en stund efter den svettiga vandringen. Efter hvilan
ombestyrde man bostad at sig. Vid en eller annan storre
myr, dar arbetet krafde langre tid, kunde det mojligen finnas
en lada eller s. k. timmerkoja, afsedd till bostad under slattern, och i denna anordnades nu under lustiga infall och
tokiga liknelser ett tillfalligt hem. Kvinnorna taga fram
matforradet och karlen och stalla allt pa sin plats. Framfor
* En sadan pittoresk syn erbjudes ej mer, sedan kladedra'kten i finnbygderna under de sista artiondena ofvergatt till den i det ofriga Varmland vanliga.
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allt sattes mjolken med det forsta i en kalla, en afve (mindre
vattensamling) eller pa nagot annat svalt stalle for att kunna
halla sig sa lange som mojligt. Men karlarnes forsta gora
var att skafta jan (binda pa lien) och sla sangfoder, hoet,
som man skulle sofva pa. Af detta ho gjordes pa bara
marken — ty golf fanns ej i kojan — tva breda baddar,
en for mannen och en for kVinnorna. Till hufvudgard togos
nagra kaflar eller gammalt skidvirke, hvarpa afven lades
ho. Var graset vatt, togs tills vidare till sangfoder i hoets
stalle granris, som pa landsens sprak kallas^ra-fer (granbarr).
En dylik timmerkoja erbjod ett jamforelsevis godt skydd.
Men det var endast undantagsvis sadan fanns. Det vanliga
var, att man for sin vistelse vid myren uppforde ett s. k.
slatterskjul. Emellan ett par trad eller tva i marken nedslagna palar slog man fast en as eller tvarsla ungefar iy z
meter ofver marken, och nagon meter fran denna as uppslogs pa samma satt en annan, parallel med den forsta, men
lagre, endast ett parr stockhvarf ofver marken. Af s. k.
klofjor eller klufna slanor lades pa dessa tvarslaar ett sluttande tak, vid hvars nedre kant en bakvagg gjordes af ett
par, tre stockhvarf. Om sa passade, lat man en bergvagg
eller storre sten bilda denna bakvagg. Vid battre skord, som krafde langre tid, kunde man nog ock gora sig litet
mera moda vid skjulets uppforande. Till tak anvandes da
granbark, eller ock lades vid tackningen forst smalare kappar, ofver dem nafver, som togs af narstaende bjorkar, och
darpa klofjor. Af sidana kunde man afven gora sidovaggar.
Intet golf forekom, utan sangfodret lag afven har pa bara
marken.* Framfor antandes af ett par ofver hvarandra
lagda stockar med ved emellan en nying, som brann natt
och dag. Och darmed var den provisoriska bostaden fardig. Visserligen voro vaggarna gistna och genom taket
* For tillfalligt arbete langt bort i skogen uppforde finnarne at sig
kojor med bade vaggar och tak af granbark, ja till och med af nafver. Den
sista granbarkskojan torde vara den, som en man i Mackartjarn i Sodra Finnskoga sommaren 1898 uppforde och bebodde, medan ban byggde om sin
stuga.
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lyste bade sol och mane, men skjulet skyddade dock mot
den vtirsta blasten och det mesta regnet och finnen, hardad
och van vid friluftslif, kande sig nojd med den primitiva
boningen, ehuru han knappt kunde sagas ha tak Ofver hufvudet.
Har tillbragtes nu sa lang tid, som arbetet vid myren
krafde. Tidigt pa morgonen, vid 2—y23-tiden, steg man
upp och borjade sla, emedan lien bet bast, da graset var
daggvatt. Detta tidiga uppstigande var likval ingenting
ovanligt. Den tiden gick man standigt upp tidigt. Vid
myrslattern hade man for sed, att den, som forst vaknade,
vackte de andra genom att ropa, sa att det ekade i bergen
bortom myren.
Innan mannen hunnit sla nagot for kvinnorna att raka
eller rafsa, gjorde dessa senare undan forarbetena med matlagningen for dagen. Sedan gingo afven kvinnorna ut och rakade samman det slagna hoet i brajor, sma runda plattar
med hoet utbredt i tunt lager. Vid myrslattern fick finnen
foga tillfalle att erfara sanningen af det historiska ordspraket: »Ju tatare graset vaxer, desto lattare ar det att meja»;
ty om ock starren stod tat i en och annan tufva, vaxte dock
graset vanligen glest pa myrarna, hvarfor det ock var modosamt att sla, och for resten sager ett ordsprak pa skogen:
finnskagg och flatnabb ar det mest hardbitna graset. Afven
det fran tradesaret kvarstaende graset, sasom namndt kalladt
finna, forsvarade slattern, och det tog afven sin tid att
kringga stubbar och mariga busksnar. Men sadant var i
vagen ej blott for karlarnes liar, utan ock for kvinnornas
myrrifvor, hvadan afven deras rakning blef besvarlig. Detta
senare arbete gick dock sa mycket fortare, att det behofde
var a tre karlar till rakarn.
Ofta var arbetet icke blott mddosamt utan afven halsovadligt. Da myren var sank eller under regniga somrar mycket
vat, kunde bada parterna fa vada djupt, anda till midjan. Kvinnorna fingo da sa mycket som mojligt sta stilla pa ett stalle
och med rifvan fatta graset sa langt ifran de nadde och
slunga det pa tva mindre bjorkar, hvilka mannen kastat ut
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med topparna i kors, och med hvilka de sedan drogo hoet
till fastare mark. Detta fordon kallade man buskkalke. —
Man for ej haller mycket battre, da man skordade gras och
vass ur sjoar och tjarnar. Afven da maste mannen vada for
att sla och kvinnorna likaledes for att med rifvorna samla
det slagna pa en flotte, hvarmed det drogs i land. Detta
arbete var bade hardt och svart. Men friska tag! Ingen
vill vara samre an den andre. Att ga vat en half eller hel
dag eller flere dagar a rad betydde ingenting for det karnsunda folk, som da bebodde finnskogen. Karlarne slogo
och kvinnorna rakade — sa fortsattes arbetet hela formiddagen.

Barsvolk fran Sodra Finnskoga.

Hoet vandes ej i brajorna, ty starren torkar synnerligen
latt. Pa aftonen, da det blifvit torrt, hjalptes alia at att bara
ihop det till hassjning. Harvid begagnades en s. k. bdrsvolk. Denna gjordes af en smalvaxt ungbjork, som delvis
vreds och bojdes ihop i toppen till en ogla, svolkeknuten,
ofta starkt med en mindre vidflatad vidja. Eller vred
man dit en sarskild vidja till ogla. Barsvolken skulle vara
tva famntag och tva handtag lang, d. v. s. nara fyra meter.
Hvarje man gjorde sin svolk, ty sa mycket formadde han
bara, som rymdes i den svolk han sjalf matt till. Denna
barinrattning lades utefter marken. Darpa — narmare toppen — lades hoet tjamma pa tjamma. En tjamma var sa
mycket man kunde bara mellan vanstra handen och rifvan,
som man holl i den hogra. Man lade pa svolken 7 till 17
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eller 18 brajor, d. v. s. anda till ett halft skeppund ho. Sa
bojde man upp ofver hoet svolkroten, barsvolkens rotande,
tradde den genom knuten i toppanden, drog till och bar
sedan den forsvarliga bordan pa ryggen, hallande svolkroten
midt ofver hufvudet. Harvid var svolkroten omlindad med
ho for att ej sa latt kunna vrida sig eller slinta ur knuten.
Skulle man bara langre stycken, kunde svolken trycka sa
hardt, att skinnet slets af bade panna och rygg. Men det
maste ga anda, och gick gjorde det, ty det var pa satt och
vis en hederssak att halla
ut under det ris, man skurit
at sin egen rygg. Genom
vana kunde man pa detta
satt bara otroliga border.
Sex sadana ansagos utgora
ett ordinart vinterlass pa
vardskidesla.de .*
For att torkas hangdes
hoet pa hassja. En sadan
blott till myrslatter anVand
hassja kallades starrhassja.
Starrhassja.
Starrhassjorna, som alia voro
lika, gjordes tamligen omsorgsfullt. Forst nedsattes i marken tva par storar, bildande tva
storbol. Emellan dessa storbol lades till /lassjag-olfklofjor af
runda kaflar, for att hoet ej skulle ruttna vid jorden. Pa detta
golf lades hoet ungefar en meter hogt, smalare nedtill, bredare uppat. Detta holager kallades bottenflo. Darpa lades
en stor eller stang och ofver denna nasta hvarf, mellanflon,
ej fullt en meter hog, hvilken afven fOrst vidgades uppat,
men sedan afsmalnade, sa att hassjan var tjockast midt pa
•^ Dylika barsvolkar voro fortraffliga, da man antingen icke hade hast
eller icke kunde kora med sadan, och anvandas ofta an i dag vid hobargning.
Till detta slags fordon hade man god tillgang ofverallt. De voro afven latt
forfardigade och vittna fordelaktigt om finnens formaga att med enkla medel
hjalpa sig i en trakt, dar han var hauvisad uteslutande till sig sjalf och ej
hade kannedom om eller mojlighet att fa battre redskap.
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mellanflon. Ofver annu en stor lades ater ett hvarf ho,
ofversta flon, en meter hog och jamnt aftagande i tjocklek, och sa darpa en tredje stor. Nu rakades hassjan,
d. v. s. att man med rifvan rafsade af sidorna det lost
hangande hoet, hvilket lades ofvanpa till en tamligen tunn
takflo, pa hvilken en fjarde och sista stor lades for att
vid storm ha.Ha hoet fast. Stundom lades nafver eller granbark pa takflon narmast under storen, ofver hvilken bands
ett sveg. Denna omsorg anvandes for att hassjan skulle
kunna motsta bade regn och blast, emedan hoet ej kunde
hemfraktas, forran trask och sjoar frusit frampa hosten. For
att freda hassjan fran betande boskap stangdes sedermera omkring den med en skyggard (gardesgard) af tre eller fyra langa
smala trad, som okvistade kallades ruskor, afkvistade rajor.

a*.., ,"'ff,f^^^^-:k^'i,!,!^"^,"/'•,'•','!"';;'."' •., !',••'..;"'/''•''',(•'.'"
Slipsten.
N". KEYLAND.

Vid sjo- och alfstrander plagade man i senare tid upptimra sma lador att forvara hOet uti. Vanligen uppfordes
en sadan vid hvarje liten slatt eller i hvarje lit en hage, och
de forekommo sa talrikt, att t. ex. i Braten, I / l 6 mantal i
hemmanet Medskogen, funnos i borjan af i8go-talet ej_mindre
an tjugusex dylika lador, belagna sa nara hvarandra, att
flere syntes pa en gang pa ett ganska begransadt omrade.
Ofta lago flere inom samma inhagnad eller i samma lilla
dalsankning, ifall flere agare dar agde skorderatt. Och skog
att bygga utaf fanns, sa att man ej behofde spara pa virket.
Fran dessa lador hemfordes fodret pa slade under vintern.
Sa arbetades vid myr och pa ang dag efter dag, tills
allt var fardigt, och da man slutat pa ett stalle, gick man
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till ett annat och kunde sa vara borta pa slatter ej blott
forsta och andra myrveckan, utan hela manaden. Hvarje
lordagsmiddag gick man dock hem att tillbringa helgen, se
till de sina och hamta med nytt forrad till myren.
Sasom namndt borjade arbetet tidigt pa dagen. Hvila
kom kl. 7 — 8 pa morgonen, 11— I / 2 z middagen och 4—5
eftermiddagen. Klockan 8 pa kvallen slutade visserligen
arbetet med hoet, men man var darfor icke ledig for dagen.
Medan kvallsmalet tillrustades af kvinnorna, skafFade mannen ved till foljande dag samt slipade liarna till nasta morgon, hvarvid den medhafda slipstenen sattes i en klyp (traklyka) eller emellan tvanne stockandar, som under slipningen lades pa ett par stubbar eller restes mot skjulvaggen.
Medan ett par personer sysslade med slipningen, kunde de
ofriga vara vid nagon af de talrika tjarnarna for att meta,
hvilket forr alltid lonade sig bra, och i saltkonten fanns salt
till fiskens anrattande. Sedan dylikt blifvit utrattadt, nek
man tanka pa mat och hvila.
Vid hvarje hvilostund at man, i aldre tider och under
nodar tarfligt nog, men battre vid battre rad. Och af de
manga malen synes framga, att maten afven pa Finnskogen
raknades ungefar lika med halfva fodan.
Vid redogorelsen for hvilo- och maltidstimmarna under
myrslattern torde ock den matordning, som foljdes, bora
atminstone i forbigaende omnamnas. Denna var naturligtvis
tamligen bade regelbunden och enformig, emedan ingenting
annat var att tillga an det forrad, som medforts, och detta
tillat ej mycken omvaxling. Malet kl. 7 pa morgonen kallades fordageln och bestod af brod, smor, potatis, mjolk och
mes-smorgrot, hvilken senare koktes af mjolk, mjol och
mes-smor, ett slags ost af sur mjolk. Nasta mal —
klockan 11 — hette dageln och utgjordes af brod, ra sill
och mes-smorvalling, kokt af mjolk, mjol, vatten och messmor. Efter dageln tog man sig en ordentlig middagslur.
Till det tredje malet, som kom kl. 4 pa aftonen och kallades — fornamt nog — middagen, bestods flask, brod, nafgrot
och mjolk. Vid kvallsvarden efter kl. 8 var maten den-
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samma som till dageln. Den som ville stekte sillen pa glod.
Sedan kaffe kommit i bruk, dracks sadant strax pa morgonen fore arbetets borjan samt sedermera tre ganger till,
namligen strax efter fordageln, dageln och middagen. En
half timme fore hvarje mal lagade vanligen en af kvinnorna
till maten utom till fordageln, som bestod af kallmat. Potatisen till detta mil hade kvinnorna namligen kokat, innan
de gingo ut pa morgonen.
Att vadande i myr och moras sla och sammanrafsa
gras var visserligen ej nagot trefligt eller latt arbete, men
man forestalle sig ej, att myrslattern motsags med ledsnad
af dem, hvilkas ensliga och enformiga hvardagslif ofverensstamde med den ungfinske skaldens * vemodsfyllda skildring:
Har i o'dslig vildmarks gomma
granskogen tungt till en susning rors.
Missnet glindrar i morka backen,
tranans late fran trasket hors.
Har ett skratt blott sallan ekar,
sallan ljuder en grannes rb'st.
Stum gar min van pS akern och plojer,
efter i sparen ga frost och host.

Skordetiden ar for alia skordande folk en festlig tid,
och myrveckorna voro det for finnbefolkningen i dubbel
bemarkelse. Det var langt mellan gardarna och man traffades sallan. Nu fingo dock vidt skilda grannar tillfalle
att rakas, ty manga myrar voro gemensam egendom for
tva eller flere hemman, och fran alia stallen kom slatterfolket samtidigt. Pilliso i Sodra Finnskoga agdes af hemmanen Hjarpliden och Medskogen; Vallasmyr af det senare
och Avensasen. Det var blott denna enda gang pa aret
man fick vara tillsammans nagra dagar, hvilket var ett
angenamt afbrott i ensligheten for skogens barn, som ofta
hade miltal till narmaste grannar.
Latt ar att arbeta, da modan delas af flere. Ibland
foretog man sig att tafla i arbete. Detta var ej en anstrangKyosti Larsson.
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ning, utan ett noje for den, som eljes aret rundt fick strafva
ensam. Vid en dylik tafling utmarkte sig en gang mest en,
sam kallades Gussing. Kamraterna sokte afundsjukt forminska hans ara genom att framhalla, att han hade en sa
god lie. Fortretad harofver utbrast Gussing med sin finska
brytning: »«//? roser ti ko li, ko li, men ingen sijer ko
gar; sla da, ko /z'/» * Och darmed kastade han lien. Om
ocksa icke just pa ett i bokstaflig mening slaende satt ofvertygade dem likval den stillaliggande lien, att fortjansten
hufvudsakligen tillkom Gussing.
Storst var gladjen for de unga. Voro nqjena hemma ytterst sallsynta, sa tog man ock nu sin skada igen. Sedan de
med seg uthallighet fullfoljt
den langa dagens modosamma
varf, tyckte de sig ha ratt till
en stunds forstroelse pa kvallkvisten. Och langeefterkvallsvarden drojde det ej, innan
de kommo samman for att roa
sig.

Och

dar

talades

om

bergfolk, skogS- OCh SJ6ra OCh

Nafverskor fran Sodra Finnskoga.
Fot. af ALBIN ANDERSSON.

alia dessa underbara vasen,
som troddes befolka deras maktiga berg, djupa skogar och
ensliga tjarnar. Dar gissades gator, berattades sagor och
lustiga historier, skreks och skrattades och sjongs, att det
genljod i den eljes sa odsliga nejden. Fanns nu nagon, som
pa en nafver, ett horn eller annat primitivt musikinstrument
kunde spela en laik (lek = dansmelodi) — och sadana voro ej
sallsynta i denna vallgangens och vallatarnas gyllene tid —
da lat en svangom ej lange vanta pa sig. Och medan
alfvorna svafvade i luftiga slojor ofver det daggstankta
graset vid andra kanten af myren, sa tradde ungdomen
dansen pa planen framfor kojan, sa att stickor och stran flogo
och det gick hardt at nafverskorna. Da var ett .lif vid
myren, stundom hela natten, sa att de gamla funno for godt
* Alia rosa de god lie, god lie, men ingen sager god karl; sla da,
goda lie!
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att rymma huset och ga ett stycke inat skogen for att pa
bara marken fa en stunds ostord hvila. Men de unga ha kraft
i ofverflod, och sommarnatten ar ljus i harlig fjallbygd.
Och sa fick det elegiska drag, som eljes utmarker det finska
lynnet, for en gangs skull vika, och man fortsatte att roa
sig, tills man vid soluppgangen ofverraskades af det skallande rop, hvarigenom en vaknad aldre kallade till allvarlig
id, da man gick direkt fran den sena leken till det tidiga
arbetet. — Men afven om man i ratt tid afbrutit nqjet for
att fa hvila, hande det ganska ofta, att man sokte spela
hvarandra nagot spratt, sasom da hjarplidsgossarne en gang
vid Pilliso borttogo den ofre nyingsstocken for medskogskamraterna, hvilka redan somnat och ingenting markte, forran de vacktes af bullret, da stocken ett godt stycke darifran kastades i marken.

Vi ha sett, huru finnen tillbragte sin dag under myrslattern. Sedan denna var slut, tog han till med jonslattern
hemma, da han skordade graset pa akerkanter och dikesrenar, vid vaggar, hustomter och gardesgardar. Afven
detta var vildho eller vildgras, sasom Vicia, Poa m. fl. slag.
Som detta vaxte frodigare an myrgraset, kallades platserna
for detsamma fetvall. Det fetaste af detta foder benamndes
blotho, emedan det anvandes till sorpings. Man kokte namligen lag (lag) darpa i ladugardsspisen och gaf kreaturen
bade lagen och hoet. Det till utfodring lampligaste hoet
kallades plogho, hvilket hade sin gifna plats pa bottnen i
sadesladan. Ofver detta lades sadesskorden, si att det skulle
bli forvaradt till ploganden nasta var. Daraf namnet.
Den lie, som anvandes vid jonslattern, var kortare an
myrjan. Man behofde ofta byta om ja, emedan den hastigt
sloades, synnerligast af den strafva finnskaggen.
Afven nu voro kvinnorna med for att liksom pa myren
raka ihop hoet i brajor, hvilka vandes med rifvorna en gang
pa dagen. Emot kvallen lades hoet i hogar, kallade sator
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eller sator, hvilka foljande dag, sedan daggen gatt bort,
kastades isar med handerna. Darpa skulle man kacka ut
hoet, d. v. s. med rifvan ytterligare breda ut det till ett
jamntunt lager. Annu en gang vandes det med rifva och
bars sedan pa aftonen med barsvolk eller, dar hoet lag
narmare husen, helt enkelt med rifvan in i en mindre lada,
Ida, eller en storre sad an, laa.
Da slattermarken var alltfor sank och olandig, brukade
man, sedan hoet blifvit hoprakadt och tillrackligt torrt till
satning, kora eller bara fram det till ladubacken, dar det
satades for att nasta formiddag utbredas. Detta hade en
dubbel fordel, ty dels hade man det da i narheten af hus i
handelse af hastigt pakommande regn, hvadan mbargningen
kunde ske i storsta hast, dels var marken dar vanligen jamnare,
sa. att man under bradskan ej hindrades af tufvor och stenar.
Vanligtvis var till ladubacke vald en torr och oppen plats,
dar torkningen kunde forsigga fortare an pa den skuggiga
och ofta fuktiga angsmarken.
Det var i sadana fall man icke behofde anvanda barsvolk for inforslingen. Denna tillgick da antingen sa, att
hvar och en tog sin tjamma, hvilken han pa ett konstnarligt
satt forstod att lagga upp pa vanstra axeln och sammanhalla dar, eller stallde sig flere i rad med riibakarna tryckta
mot marken vid yttersta kanten af hobrajan, i det de samtidigt gjorde framat marsch i riktning mot ladan, pa sa
satt hopskjutande framfor sig en hel mur af ho, hvilken
till sist lyftes upp pa en gang af alia med tillhjalp af rifvorna och bars in i ladan.
Var belagenheten nagorlunda jamn, kunde man ock
kora in jonslattern pa en finnslade* Da hOet bars in, gick
man med sin borda direkt in i ladan eller upp pa ett tref
* Finnsldden ar helt och hallet gjord af bjork och under medarna forsedd med bjb'rkspanger i stallet for jarnskenor. I Varmlands norra finnsocknar saknar den vanligen stakar, men i de sodra ar den oftast forsedd
med sadana och kallas omvaxlande trdannerdrag, trdannerkdlke och traannerstakslcide. Alia sladar, som i stallet for jarnskenor ha traspanger under medarna, kallas med ett gemensamt namn traannerslddar.
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(vind). Men vid korning kastades hoet fran sladen in i
ladan eller upp pa trefvet genom trefgapet (vindsgluggen).
Stundom, sarskildt vid daligt bargningsvader, upphangdes
afven jonslattern pa s. k. torkhassjor, hvilka skilde sig fran
starrhassjorna endast dari, att de kunde vara huru stora som
halst och gjordes alltid mindre omsorgsfullt.* — Da man
med rifva hopsamlade kvarlefvorna efter hosatorna, sades
man grannraka.
Afven en obetydligare mangd ho, som icke fyller en
barsvolk, an mindre racket till en hassja, tillvaratages sorgfalligt, och ar det langt till hemmet, bar man h6et pi ryggen i en af skalade bojda bjorkkappar och vidjelankar gjord
barinrattning, som kallas buger, bagar.
Efter jonslattern kunde, sasom namndt, slattern ater
fortsattas a myr och ang och paga allt intill sena hasten.
For fullstandighetens skull torde bora namnas, att hoet
numera skordas i finnbygderna ungefar pa samma .satt som
i andra trakter af Varmland. Om ock myrslattern gatt tillbaka, gifva de sadda vallarna hemma desto mer. Slattermaskinen har hittat vag hitupp och anvandes med fordel
pa de stundom rikt gifvande myrodlingarna. De forsta
slattermaskinerna i Sodra Finnskoga skaffades till Borangen
och Hjarpliden 1896. Till Norra Finnskoga kommo de nagot ar tidigare. I Magnskog har blott en gjort forsok med
slattermaskin; i Lekvattnet finns ocksa en. Men efter hvad
det synes, gora icke dessa svalor nagon sommar. Pa grund
af akrarnas stenbundenhet och branta belagenhet torde det
droja lange, innan slattermaskinen kommer att konkurrera
med lien. Den forsta hastrafsan skaffades till Sodra Finnskoga prastgard 1896, men ansags af folket besvarlig. Vanligen torkas hoet pa hassjor, men den nya tiden har strackt
sitt inflytande afven till dessa, i det att stangvirket somligstades blifvit ersatt med hassjegarn.
* Torkhassjor synas hafva kommit i bruk i senare tid. Enligt uppgift
af Keyland borjade man i Magnskogs socken anvanda torkhassjor forst omkring 1850.
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Den gamla tiden var i allmanhet foga bradskande, och
pa. Finnskogen var den mindre nervos an pa nagot annat
stalle. Finnen tog sig vanligen god ro vid arbetet, men i
daligt skordevader kunde han afven gora sig bradtom, till
och med vid maltiderna. Da gallde det for honom att ratta
munnen ej blott efter matsacken, utan afven efter tiden,
och det formales om en finngubbe i Grasmark, att han till
slatteranden plagade forse sig med tva traskedar, en for
torka och en for regnvader. Torkskeden, som var stor,
anvandes da det var bradt, ovadersskeden, som var liten,
da det var regnigt och godt om tid.
Enar hOskorden var Finnskogens viktigaste skord, var
man naturligtvis angelagen att fa den si va.lba.rgad som
mojligt. For myrslattern, som var sardeles, lattorkad, betydde ostadig vaderlek ej sa mycket, men for jonslattern
desto mer. Det gallde darfor att valja vader till denna.
Ej underligt alltsa, om finnen gaf noga akt pa allt, hvaraf
han kunde sluta sig till, hurudant vadret skulle bli. Sa t. ex.
badade det godt vader, om svalorna flSgo hogt, eller om
man i Kindsjon i Sodra Finnskoga horde en dur •— ett ihallande
doft dan sasom af malande kvarnar — i berget Raschimag
vasterut, eller man i Rojden i samma socken horde det dura i
berget Nolla soderut. Daremot var man i Rojden viss om
regn, ifall duren hordes i berget Liggasomag soderut, eller
om morgondimman ofver sjon Fallinjarv gick upp, hvilket
sista vanligen medforde regn redan fore kvallen. Regn hade
man afven att vanta efter sadana foreteelser, som om faren
vid utgaendet pa morgonen hoppade ystert, eller om grisen
drog pinnar i munnen, eller om katten gick pa pertstangerna
i rokstugan.* En vacker sommarafton tankte en man i Rojden
lata sitt annu ej tillrackligt torra ho ligga ute till foljande
dag, som af allt att doma syntes komma att medfora torkvader. Men sa far han se sin sexariga katt foretaga en
promenad utefter pertstangerna. Omen accipio, tankte mannen — pa finska, forstas — och forslade samma afton skyndTakstanger, pa hvilka fert (lysstickor) torkades.
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samt in sitt ho. Och det behofde han icke angra, ty foljande dag osregnade det i hoet for grannarne, hvilka det
icke beskarts att skada det olycksbadande jartecknet, och
det .regnade i manga dagar.
I den ensliga aflagsna skogen finns ej mycket, som
forstror finnen eller sysselsatter hans tankar. Vaxling af
vader och yind ar nastan uteslutande den enda omvaxlingen
for honom i de andlosa skogarnas fred. Men sa faster han
sin uppmarksamhet sa mycket mer vid dessa, aktar pa den
honom omgifvande naturen och drager af dess foreteelser
slutsatser, at hvilka blott inskranktheten och den fakunnige
le. Naturen ar ej begransad endast till barometern for
att antyda blifvande vaderlek. Och visst ar, att talrika
egna och fadernearfda iakttagelser gora, att finnen i fraga
om vaderleken icke i samma grad som andra riskerar att
prata i vadret. Sadant kommer val till pass i skordetid.
Hvad de olika hoslagens anvandning betraffar, sa gafs
jonslattern hufvudsakligen at hastarna, men myrslattern och
repet, det af hastarna vrakade hoet, som hoprepades i deras
spiltor, at korna och smakreaturen, sasom far och getter
benamndes.

Som boskapsskotseln i forra tider var finnbygdens hufvudnaring, men hOet ej alltid, ja ytterst sallan rackte till,
sokte man fordryga det genom att — sarskildt at smakreaturen — taga lof af bjork, asp, al, salg och ronn. Lofskorden verkstalldes vanligen pa mellanstunder under jonslattern. Loftradens fallning tillkom karlarne, men det tillhorde kvinnorna att med en lofknif kacka lofvet, d. v. s.
hacka af kvistarna och samla dem till karfvar, som sammanbundos med en kvist. Med lofknifvar hackades lof
afven af buskar efter dikesrenar, vid ga.rdesga.rdar och i
stenrosen.
X
Lofkarfvarna uppstalldes med topparna mot hvarandra
parvis i skylar for att torka ute. Men man kunde afven
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hassja lofvet. Var jonslattem redan inbargad, plagade man
frakta in lofvet farskt. Man bar det antingen i en barsvolk
eller, annu vanligare, fattade med handerna i en och annan
kvist i karfvarna, kastade dem pa ryggen och kunde pa
detta satt bara anda till hela tjoget. Karfvarna restes darpa efter vaggarna ofvanpa hoet i ladan eller pa nagot annat
luftigt stalle, t. ex. ett tref, for att torka. Allt detta under
forutsattning, att lofvet blifvit taget pa sensommaren.
Men som det da vanligen var
bradt med skordearbete, passade man
oftast pa att taga lof tidigare pa sommaren. For att lofvet skulle bli befriadt
fran den kadiga betackning, hvarmed
det pa forsommaren ar ofverdraget,
och darigenorn for kreaturen begarligare, hangde man upp det for regn Lofknif fran Sodra Finnoch sol pa de buskar man berofvat
skoga.
deras gronska. Och dar synas de nicka
for vinden, dessa torrbruna karfvar, dar de sitta upptradda
pa de aftoppade bjorkbuskarna vid akerkanten eller pa de
sprikiga grenarna i det plundrade siljutjaret* emellan stenrosena a nagon gammal igenlagd odling. Sa fa de sitta till
hosten. Sedan kadan regnats af, ar lofvet visserligen brunt
och synes urlakadt, men kreaturen ata det begarligt.
Det lof, som togs langre bort fran hemmet och som
ej kunde hernfraktas fore hosten, kufvade man, d. v. s. lade
det, sedan det blifvit torrt, i en stack, liknande en vanlig
halmstack. En stang sattes ned i marken, eller ock af slogs
(= kvistades) ett smalt loftrad och daromkring lades karfvarna med toppen inat. Denna stack eller lofkufva var
nagot smalare nedtill, men vidgades ett stycke fran marken
for att sedan jamnt smalna uppat i en spets. Ofverst pa
stangen eller omkring stammen traddes eller bands en karfve
med toppen nedat och roten val sammanbunden i en spets,
for att vattnet lattare skulle rinna af. Det ar ratt egendomligt att pa hostkanten se en gron bjorktopp sticka upp ur
* Siljutjar

= siilgsnlir.
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den bikupformiga bruna lofkufvan, som kan vara anda till
tre meter hog. Men da vinden tjuter i hostnatten och kommer det torra lofvet i kufvan att prassla och den darur
uppskjutande toppen att hvinande svaja, da kanner den ensamme vandraren det hemskt att ga forbi, da gar han ej
narmare, an att han pa sin hojd skymtar kufvans morka
konturer, ty dar harskar nu dod i stallet for det gronskande
lif, som lofknifven andat.
Pa vissa trakter af finnskogarna plagade man bygga
s. k. loflador har och dar vid loftagen i skogen, i hvilka
lofvet inbargades. Dessa lador voro stadse merellermindre
provisoriskt byggda, alltid
gistna, for att drag skulle uppsta tvarsigenom och hindra
lofvet att branna ihop och
mogla.
Asplofvet ansags bast, och
i daliga foderar anvandes det
Lofkufva fran Sodra Finnskoga.
med fordel at hastarna. Men
for faren sades det ej vara
bra, emedan det skulle ej blott hindra ullens vaxt utan
afven fororsaka, att den foil af — antagligen en dikt af
mannen for att fa ha lofvet i fred for hastarnas rakning.
Pa bjOrklof fanns basta tillgangen. Da man med lofknif
hackade asp-, al- eller bjorklof, sades man kacka lof; men
da man tog lof af silju (salg), sades man repa lof, emedan
man drog af lofvet genom att fora handen utefter kvisten
at toppen till. Att repa lof var salunda terminus technicus
for att taga salglof. I ett siljutjar repar man lof. Salglof
kackades endast i det fall, att man ej rackte att repa det,
t. ex. af en siljukal, storre salg, som icke ar buskformig,
utan har blott en stam. I de sydliga finnskogarna ansag
man sig dock icke ha rad att falla en salg. Rackte man
ej att repa fran marken, kief man upp och fattade posto
pa en stark gren, fran hvilken man bqjde till sig och repade
af allt, som var inom rackhall. Darefter stallde man sig
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pa en annan gren, dar man fortsatte pa samma satt, och sa
undan for undan, tills hela salgen med undantag mojligen
af toppen var repad. Det fanns ett tredje satt for lofskord.
Nar man tog ronnlof, sades man plocka rang, ronn, emedan
man for att spara foljande ars bladknoppar plockade blad
efter blad. Icke alltid och allestades iakttogs en sadan
forsiktighet med ronnarna.
Man repade och plockade lofvet i en storre fasslingskass eller sticklop, som den ocksa kallades. I godt vader
breddes det ut pa marken till torkning, hvarefter det forvarades i en lada eller i unlafvan, underlogen, sasom platsen under trosklogen benamndes. Under vintern anvandes
det till sorpfoder.
Afven i goda hoar plagade man kacka och repa lof
samt plocka rang. Detta gor man flerestades annu, ehuru
ej i samma utstrackning som forr, dels pa grund af battre
jordbruk och okad tillgang pa foder, dels emedan tillgangen
pa lofskog ar mindre nu, sedan man upphort med svedjebruket, som gynnade lofskogens tillvaxt.*

Sedan frosten kommit och man obehindradt kunde k6ra
ofver sjoar och trask, fraktades hoet hem fran myren. Detta
borde om mojligt ske fore jul. Darvid anvandes en s. k.
foderslade eller vardskideslade?* Pa denna lade man ett
lass af starr och gjorde det stadigt genom att binda till
* Som nodfallsfoder tjanade stjalkarna af karfve, kummin, hvilken alltid
tillvaratages for hushallsbruk. Kummiustjalkarna hackades till sorpning. Till
foderskorden kan ock raknas samlandet af renmossa, som lagges i hogar.
Sedan dessa under hosten tillfrusit, uthuggas darur stora stycken, som under
vintern fraktas hem pa slade. — Da foderbrist rader, brukas annu sasom
fordom at smakraken tallbar, tallris, som hugges om vintern allt efter behof.
Men det viktigaste nodfallsfodret om varen ar gron eller ljung. Derne skares
med en vanlig skara och bares hem i fasslingskass.
** Fodersladen var forsedd med styre, ett slags bakvagg, och pa sidorna
hade den ett slags hackar, som benamndes vardskidor, daraf namnet -vardskidesldde.
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med bustrajp, borstrep, forfardigade af tagel, kosvanshar
och getragg. — Vagen var kranglig bort och annu varre
tillbaka. Sladen tornade emot bade stenar och stubbar,
men saval hast som karl voro vana vid sadant, hvadan resan ej blef sa afventyrlig. Da snon var djup och ingen
vag fanns, forsags hasten — for att ej sjunka ned — med
trugor, fyrkantiga bradlappar, som fastbundos under hastfotterna med vridna' bjorkvidjor. Och dar klifver den lilla
raggiga hasten forsiktigt pa trug och stretar ihardigt med
det efterhangsna lasset, medan snOholjda slokiga grenar
sopa efter bada sidor. Och dar gar korkarlen pa lopskidor
eller pa trug* efterat, allt under det han da och d§. genom
ett ryck hjalper lasset i vag, d£ hasten satter sig i gang
efter att hafva tagit en stunds hvila.
De mindre bemedlade, som icke hade hast, drogo hem
sitt ho pa en skidkiilke**, da lasset var bundet med en bandslang (bindstang), som gick langs efter detsamma. Vid djup
snO var mannen forsedd med skarbagar eller trugor. I
januari 1899 kunde man pa Orbacksmyren mellan Letafors
och Borangen se en med trugor trampad rak vag, hvarpi
man drog ho till Asptorp fran en starrhassja vid Avensasen.
Pa samma satt och tid hemforslades det lof, som lagts
i kufva eller i lada borta, i den man utrymmet medgaf eller
behofvet pakallade.
Sa forrattades hoslatter och lofskord i Varmlands finntrakter under forra halften och midten af i8oo-talet, och
med kannedom om den sega konservatism, som rader bland
finnarne, kan man med sakerhet antaga, att dessa arbeten
bedrifvits pa hufvudsakligen liknande satt under hela den
tid finnarne har varit bosatta. Men hoslattern, sadan den
har ar skildrad, ar nu i det narmaste ett minne blott —
sarskildt hvad dess intressantaste sida, myrskorden, betraffar.
* Mannens trugor tillverkas annorlunda an hastens. De goras af en gran<
kvist, sammanbunden i form af en oval, hvari spannes ett flatverk af bjorkvidjor
** Skidkalken var alldeles lik finnsladen, endast mindre.

HOSL&TTER OCH LOFSKORD pA F1NNSKOGEN.

149

Det ar gifvet, att i en tid, da finnskogens hufvudnaring — boskapsskotseln — fornamligast var beroende af
myrarna, dessa ock skulle anses aga ett stort varde. Detta
framgar ock af atskilliga omstandigheter. Da Medskogens
forste bebyggare, Vadlainen, bortgifte sin dotter till Avensasen, sages ban hafva gifvit heniie i brollopsgafva tolf hassjagolf* i Vallasmyr, hvilket skall vara orsaken till att en
del af denna myr tillhor sist namnda hemman.** Myrarnas
forna varde antydes ock af ofta forekommande processer
angaende oloflig hamning (afbetning) och olaga hofang afvensom af tata tvister om raskillnader, som gingo just ofver
myrmarker, m. m. Sa t. ex. karade a ting i Fastnas den
17 januari 1782 Mattes Torstensson i Hjarpliden a fyra
agare i Medskogen, att de matte till honom aterstalla fern
lass myrho, som han bargat a Tostens myr, men de tagit.
Svarandena bestredo karomalet under pastaende, att Mattes
icke agt ratt till hoslatter a Tostens myr, emedan denna
lag inom Medskogens omrade. Haremot invande Mattes,
att bade hans far och han sjalf lange nyttjat denna myr.
Svarandena erkande val, att de tagit hoet, som utgjort blott
tva lass, men lato genom ett vittne styrka, att Tostens myr
for nio ar sedan bargats af medskogsbor utan nagon invandning fran karandens sida. Mattes medgaf, att sadant val
kunnat ske utan hans tillatelse, men det ho, som nu var i
fraga, tillhorde honom och fern lass hade det varit. Svarandena domdes att till Mattes aterstalla tva fullkomliga
lass och ersatta rattegangskostnaden med 32 skilling. —
Samme Mattes Torstensson hade till tinget den 13 oktober
1783 instamt samtliga agare i Medskogen, emedan de utan
tillkallade gode man uppgatt raet emellan Medskogen och
Avensasen, hvarigenom de skulle velat tillagna sig en del at
karandens egendom. Detta bestredo de; och som Mattes ej
kunde forebringa bevis, blef karomalet ogilladt och han sjalf
* Hassjagoij kallas dels sjalfva platsen for en starrliassja, dels det omrade,
som Idmnar ho till en starrhdssja. Har den senare betydelsen.
** Vallasmyr bena'mnes afven Vdllansmyr och Vadlansmyr = Vdd
lainens myr.
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domd till 24 skillingars rattegangskostnad. Afven bar gallde
det myrmark. Af dessa och mangfaldiga dylika tvister, om
hvilka Alfdals harads dombok formaler, visas, att man den tiden var radd om sina myrar och detta just for slatterns skull.
Detsamma visas ock af foljande ofverenskommelse.
Emedan denna icke blott belyser saken i fraga, utan ock
ar intressant i flere hanseenden, ma den bar inflyta oatkortad.
»Vi underskrifne Hemmans agare uti Borangen, Djekneliden och Medskogen hafva slutat foljande ofverenskommelse:
Sasom en langre tid den obehagligheten for oss a omse sidor varit ganska kanbar, at kreaturen under Sommartiden genom forsumlige wallhjon fatt
ofvertrada raet oss emellan och pa sa salt tillskyndat hvarandra skada pa anger och Myreslogar, hafva vi for den skuld villat pa det mast sorgfalligaste
salt sadant hadanefter fb'rekomma.
1:0. Den eller de af oss som later walla Kreaturen pa hvarandras
Eger uti mer eller mindre mohn skall den lidande bar uti, da kreaturen pa
dess agor antraffas, dem genast aga att anhalla och under vard taga samt
agaren derom kungora, da denne senare aligger, at genast de samma afhemta mot en losen af 12 s:r Banco for hvarje stor Kreatur och 4 s:r samma
mynt for hvarje Sma Kreatur — samt upratta allan skada i ofrigt den lidande
har vid maste kanna.
2:0. Skall denna forening uti 2:ne Exemplar befinnas da Medskogen
tillkommer det ena och Borangen med Djekneliden det andra.
3:0. Aliggandes en war sa vida denna forening dem angar at noga
underratta sine vallhjon om hvad foreskrifvet ar, och med faderlig formaning
afhalla dem fran ofvertradelsen har af.
Slutligen skall detta med alt wad har under inbegripas kan a omse
sidor oryggeligen hallas som med vara Nams under sattande bekraftas.
Djekneliden den 17 Augusti 1822
Olof Olofson Djekneliden.
Hindrik Danielsson Djekneliden.
Carl Persson Borangen.
Jonas Hindriksson Vahlberget.
Aboerne uti Medskogen till vittne.
Daniel Olsson.
Mattes M O S Olsson i Afvundsasen.
Per Olofsson.
Anders Hendreksson
Bertil Danielson.
i Medskogen.
Mattes M I S Johansson.
Olof Hendriksson.
Christopher Carlsson.
alia i Medskogen.»

Da Sodra Finnskoga blef egen kapellforsamling 1830
och prastgard skulle anskaffas, sag man afven till, att dit
kom att bora ett par slattermyrar, Laddoso och Roddoso,
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hvilka fortfarande tillhora prastgarden och skordades annu
under kapellpredikanten Thorelii tid 1861 —1870.
Allt detta adagalagger, hvilket stort varde sasom slattermark myrarna fordom ansagos aga. Och detta ar latt
att fatta, alldenstund afkastningen af myrarna — dessa Finnskogens naturliga vallar — motsvarade det foder man fick
af bade ho och varsad i mera gynnade trakter.
Genom skogens stigande varde har boskapsskotseln sasom naringsgren numera endast andra rummet. Denna omstandighet jamte det afven i finnbygden utvecklade jordbruket samt kunskapen om sadda vallar har medfort, att
myrarna ej langre aro af samma betydelse som forr. Hartill bidrager afven den orsaken, att de nu bara mindre gras
an fordom. Endast fattigt folk bryr sig nu — fastan ej i
samma grad som forr — om myrslatter, ehuru i daliga foderar
afven en och annan formogen kan taga vara pa den.
Om ock det mesta af gamla bruk och sedvanjor
vid slattern ar utdodt, aterstar likval atskilligt som paminnef om fordom. Annu ser man saledes a myrarna hassjagolf,
ehuru ej sasom regel, utan sasom undantag. Lof tillvaratages
pa samma satt och nastan i samma mangd som forr. Barsvolk anvandes allmant, afven pa formognare stallen, dar
man har hast och kunde kora. Men sker det senare, sa
brukas vanligen ej hjuldon utan finnslade och for vinterforsling begagnas alltid vardskideslade. Endast langsamt vill
tjammerifvan vika for hogafflar till palassning, och afven
dar man kunde betjana sig af hastrafsa, anses denna besvarligare an handrafsan.
Om salunda annu ett och annat finnes kvar af forntida
sed, ar dock detta domdt till snar undergang for nyare redskap och arbetsmetoder, som alltmer vinna terrang i de
raskt framatgaende finnbygderna, hvadan afven dessa gamla
intressanta rester med skal aro att betrakta endast som snart
forsvinnande drag i varmlandsfinnarnes lif.

