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Vallflickan under bergsmanstiden i Torsåker. 

 

Den gamla kvinnan satt i en gård i Solberga i Torsåker och berättade: 

Nog kunde bergsmanstiden vara bra för dem, som hade lotter i drivningarna, men den 

bjöd inte på sötebrödsdagar för fattigt folk. Hon var nio år, då mödorna kommo in i 

hennes liv, och sedan dess har hon lärt sig, vad det vill säga att arbeta för brödbiten och 

klädesplaggen. Klädd i en kjol av hår, med en lärfthalsduk på huvudet, men lärftstrumpor 

på benen och träskor med snörhål i överlädret på fötterna, traskade hon ut i skogen mot 

Husby rå vid Mårtsbovallen varje morgon för att vakta boskapen. Då var visserligen 

björnen borta från markerna kring Torsåker, men skogen var väl inte lämplig uppehålsort 

för en nio års flicka för det. Hon var rädd mera än en gång för allt det besynnerliga, som 

kan komma i tankarna på ett vallhjon, som inte ser skymten av en människa under hela 

långa dagen.  

Men det var inte att springa hem, då rädslan kom, utan den måste hon själv bekämpa i 

ensamheten. Vid ena sidan hade hon blaggarnsväska med ”slekje” att locka korna med 

och vid den andra en liknande påse med några matbitar att stilla sin egen hunger med. 

Litet smör i en träask, en ostbit och några brödbitar var allt, som vallflickan hade i sin 

matsäcksväska. Blev hon törstig, lade hon huvudkläder över mossan i någon myr och sög 

vattnet genom klädet med munnen. Och däremellan var det att springa och vakta alla 

korna, hon bar ansvaret för. Hon var så trött på morgnarna, att hon inte orkade snöra på 

sig träskorna själv, och då brukade hennes gamla farmor komma till henne och snöra på 

skorna på hennes fötter, ännu medan hon låg i sängen. Sedan var det att upp och gno, 

dag efter dag, så länge valltiden varade. 

Så gingo några år. Under vintrarna var hon med i kolskogen. Revo männen ut milan, fick 

hon gå i kolningen och lysa dem med furubloss, men om milresen pågingo, ”körde hon 

emellan”. Detta tillgick så, att en karl lastade kolveden borta vid husstret på en släde och 

en man stod på kolbottnen och reste. Flickan körde kolvedlassen mellan huggstret och 

kolbotten, allt efter som den första lade dem och den andra lossade vid resningen. Vi ha 

svårt att hänföra sådant till flickgöra i våra dagar. Och under nätterna fick hon sova i 

kolkojan bland en massa gamla kolargubbar.  

Då hon var 15 år, fick hon börja gå dagsverken vid Bodås herrgård i Hästbo för 50 öre om 

dagen. Då veckan var genomsläpad, fick hon tre kronor i likvid. Då var hon stor till växten 

och gick bland karlarna och lade täckdiken eller körde i åkern.  

Efter vägarna låg hon med i forrader, som gingo med malm och järn. Hon har varit med 

fora till Gävle och kört malm från Nyäng, Penninggruvorna och Långviks gruvor. Från 

Stjärnsund har hon varit med om att forsla plåtlådor till Gävle. Och många gånger körde 

hon ensam med malm från Långvik till Kratten. Då gingo hyttorna i Kratten och Hästbo 

samt stångjärnssmidet i Tjärnäs. 



Efter dessa ”flickgöromål” kom hon ut i tjänst hos bergsmännen som storpiga. Hon fick 

16 kronor i årslön och vid sidan härav in natura en perkkjol,, en skinnpäls, en mark ull 

samt två par näverskor och ett par becksömskängor att ha till fint. Och det missklädde 

inte alls socknens kyrkvall, att flickorna kommo dit på söndagarna klädda efter sina 

tillgångar. De voror iförda en ylleklädning i mörk färgton, och på huvudet hade de brokiga 

huvudkläden av siden och ”kamelott”. Sina förkläden med granna hemmavävda mönster 

hade de fästade kring livet med skimrande sidenband, och var det svalt i vädret, buro de 

ett slags rockar, som smögo sig tätt kring livet och voro mycket prydliga. De äldre buro 

stycke och mössa till den traditionella kyrkdräkten. Vid liktåg och sorg buro alla kvinnorna 

ett stort, vitt huvudkläde, knutet med hörnen under hakan, så att de tvenne oknutna 

hörnen på klädet hängde fritt ned över ryggen som en slöja.  

Den gamla kvinnan framhöll, att hennes ungdom inte alls var fattig på nöjen. Hon ville 

snarare hålla för troligt, att de hade roligare än våra dagars ungdom. Och nog sågo 

pojkarna över till vår sida på den tiden, fast vi inte voro så märkvärdigt påbjäfsade som 

flickorna nu för tiden. De visa hela sin skapelse på stora landsvägen med kjolar, som sluta 

ovanför knäna, och liv, som lämnar halva överdelen bar. Och sedan sitta plaggen åt, så 

att de varken kunna taga ut stegen eller kröka ryggen eller göra någonting. Är det 

kvinnofolkfasoner det? Hon tyckte inte alls om den moderna kvinnodräkten, den gamla 

kvinnan från bergsmanstiden i Torsåker.  

Vi hade riktigt roligt på den tiden vissa gånger, då vi kommo tillsammans i gårdarna för 

att leka, före kvällsvarden. Vi fingo inte gå tillsammans utan lov, men det hände inte 

gärna, att husbönderna nekade oss att leka en stund under helgdagskvällarna.  

Då ”friade vi ut och in” och utförde ringlekar. Fria ut och in tillgick på det sättet, att 

flickorna fingo gå ut i förstugan, medan pojkarna ställde upp sig i en rad inne i storstugan. 

Varje pojke delgavs namnet på en av flickorna ute i förstugan, och då detta var färdigt, 

fingo flickorna ute i förstugan, och då detta var färdigt, fingo flickorna en och en komma 

in och niga framför en av pojkarna i raden. Om han bockade till svar, hade hon träffat 

rätt, men besvarade han inte hälsningen, så hade flickan tagit miste, och hon fick vända 

om ut och invänta nästa tur att komma in och fria. Så pågick leken, ända tills varje flicka 

träffat den pojke, som fick henens namn vid tilldelningen.  

Och ringlekarna hade även sina poänger. De höllo i ring och dansade runt, medan de 

sjöngo sina strofer:  

 

 

”Gosse lilla, jag älskar dig, 

så att öronen runkar. 

Och kärleken mellan dig och mig 

är som vatten uti gistna bunkar.” 

 

Och nästa strof kunde lyda: 

 



”All den kärlek, jag till dig bär, 

den hänger hemma i skorsten. 

När vi där uti spjället drar, 

faller kärleken ned i askan: 

Hå, hå, nå, nå. 

Låt denna leken gå. 

Sitt i vassen och skärpa pipor små. 

Jag är allén, som fågelen, 

som vilar uti gröna lunden.” 

 

Mellan dessa lekaftnar gingo kvällarna till ända i hemmen, där gammelfar berättade 

sagor. Av dessa erinrade den gamla kvinnan sig några: 

En ung flicka gick i vall uppe i Söderåsen en sommardag. Därvid kom hon fram till en kal 

häll, och där var ett bord uppdukat mitt i vilda berget med de allra grannaste saker och 

fina rätter. Det var silver och guld och läckra rätter, som flickan aldrig sett förut, och i 

förundran över alltsammans gick hon omkring och såg på allt. Hon var sysselsatt med att 

sy ett linntyg åt sig, medan hon vankade omkring på vallstigarna, och då hon gick och 

tittade på alla vackra och fina saker, stack hon med nålen i det, som var allra finast. 

Sedan gick hon hem och underrättade sitt husbondefolk om, vad hon sett. Husbonden 

följde henne till platsen, och då de kommo fram, var allting borta utom de saker, flickan 

berört med sin nål. Genom beröringen med stålet var detta signat till kristet folk, och 

trollen i Söderåsen hade ingen makt att taga det tillbaka. Flickan fick alla dessa saker, 

som hon genom sitt förvållande tagit undan för trollen, och blev härigenom mycket 

välbärgad. 

I berätterskans ungdom fanns en gynnare i socknen, som folket kallade för ”köpman 

Hin”. Den mannen kom in till ett sällskap en kväll, och utan att yttra ett ord lyfte han av 

sig huvudet och ställde ifrån sig det på bordet. Därpå gick han ut ur rummet utan huvud 

och kom tillbaka efter en stund, då han tog huvudet och satte det tillbaka på sin plats. 

Det var rätt så ruskigt, då den mannen kom till gårds, berättade hon.  

En midsommarnatt var en man, som berätterskan kände, i sällskap med köpman Hin. 

Under förmidnatten hämtade de in en ormrisblomma och ställde den i en vas på bordet. 

Runt omkring vasen lade köpman Hin ut papper, och precis klockan 12 på 

midsommarnatten blixtrade det till i ormrisblomman. Därvid stänkte det ut någonting 

från växten, som föll ned på pappetet. Vad detta var, fick ingen veta, men köpman Hin 

samlade upp det, han, för att använda det vid sina övernaturliga konster. Man trodde, att 

han beredde sig något slags medicin av det. 

I skogen ovanför Nyhyttan ligger Trollstu’berget. Där har berätterskan själv varit och sett 

trollgrottan, som har både ingång som ett dörrhål och tröskel och allt, som skall vara. Det 

hände ofta under bergsmanstiden, att trollen kunde komma fram till kolbottnarna med 

kor och getter och allt, som erfordrades för deras uppehälle, just medan kolargubbarna 

revo ut. På andra sidan dalsänkan nedanför Trollstu’berget ligger Bickelberg, och 



kolargubbarna hörde ibland, hur trollen gåvo sig av över dalsänkan mellan dessa berg 

med skällor och skrammel mitt i nätterna.  

Så runno kvällarna fram, och den gamla kvinnan kände saknad över, att denna tid nu är 

ett minne blott, ersatt av en tid, som icke är bättre.  

 

 

 

 


