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lge Krrutsson.

stt rnu

ln1illa sjön BusttJåtrn ligger 1 norra IJusnarsberg, strex
Xrä,ooh
liilverhyttan
till Silverhö jdens st.atioñ, I en-dalstinka meLJan_De slogo ner
boiorsta nybyggarne hä.r voro flnnar.
bobecken.
9i"3
-på De
fisko.
och
jöarna
samt levcle av Jakt
páiu"
¡ro jderna octr- oñËitng s
fiskrlka'
n;.;ã -små. sjo"" ler tJårnai vóro i de flesta falI mycket
vsrenila
;. Men så helt plötsligt var dgt som om eller fisk
och fisket gicl
hade försvunnit et lönade sig inte att 1ä.gga ut varken nät
ñit och dit övor felet, Till glut flok
krokar. Folket derade bådet'sJör'Ietn,
som sluglt s16 ner 1 .l tJå'rn'
de klart för sÍg att det vqr
U"o då alla tjäËnarn¿l voro föronade genom vattendrag, verkado hennes
kraft i allesamm¿ln.
Nu var ctet intet ennat att göra ä,n att få bort denna sköna fröken tifl nlgot ¿rnnst stä,11e, vilÈet-inte var s[ lått fór vanllgt folkån ånqT9, ooh
l¡ã" pá ¿uo îiaen fanns det áfftid någon, som k e mernå,got
llk:aantle
d
om
varit
som
man,
en
Ðåtr
var
det också nu.
*á
jord
litet
Ð
e
tog
var
"äi
rä.dd.
heLler
inte
ã" Så"g förut, ooh ir¡m
!u
lacle cleru:8,
itai kirkogåráen, för det slnil-le vara vtgd JorÕ, -och
gJorûe
så erl .låog
Han
Iygpöse.
Gn
i
saker,
tillsarnman mcd en del andra
tJårutöver
hängde."clen
och
ena
åndan
den
i
;iårá-"ã¡ tanO trollpåsen
smgTgg
$t.ången
vid
lancl.
han
fËrste
stângen
nen."Den andra ändan av
hon med tjara, ãa-"lt-cten sXüflo brinna bra. Nu var det inte råd}lgt
l sjön, ooh han gJord'e
att vara I narheten av tiä.rnen når påsen föllfick
tld att springa
han
utt
sä
dårför upp en eld uncler étfugen,
dä.rifrån. Nåir det så, brunnlt en st
ett förfÊirligt brak och vàsen i 1
bort ifrån tJårnen, for lvåg med
drog mecl sig ett bestutak. Detta t
darãv fiek den namnet Basttjä,rn. M
Den

1ångt upp6 blancl bergem.
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Når Rifalls-Erker bröt avtal-et metl. tomtarna.

Denne hä.ntlelse tillclrog sig i en utkant av G¡6¡gålrdes soeken ej
långt fr¿"a¡i Nlttkvern.
På 1850-talet fanns i den trarten en m€n, som gemenligen kellacles
Bifalls-Erker. Ean hade ett stort hernman med rqyeket bördig jord och
fick lltid goda skörtlor. På stallet hacle han präktlga håstar ocb 1
laclug rden yoro korna så tjocka och feta, att de ¡iktigt blä.nk+ue. Ingen
yisste då, liuru aiLt hËingde ihop med bens väImågs, ûrÊn oialiga voro
de gissnlngar och sägrer, som uoro i omlopp i orten, ty att det var
något.inulder det hela, det var all: ense on.
.Á¡en gingo och.¡àilmågan ste¿1, allt t;rcktes ,*gU roncn vål i håtncler.
YarJe år besökte han kyrkan en SÐrS och tog då ä.venJed.es nattvard.en.
Så h¿nde sig en sönclagseftermiddag, öå han återkom tiI1 hemmet från
en såden kyrkfärd, zo,t han ver orolig och bes¡¡nnerJ-ig. Så fort d.rången
ståi1lt in håisten i staIlet, gjort sina syssior ôår och avlä.gsnat sig,
gick iìifalls-Erker dit. Hen Ìrsn viir ej lä.nge dä,rinne förrän han kom
upprÖrd, ja,Jet såg ut son om det vùrit h¿:nd'tgemäng
ut igen, ånnu mÊra
i stcllet, en - . sak, som föranledtìe hans nâ.rnaste att spÖr ja om, orsaken. nå berä"ttade han, att tre tornter voro i hans t jåinst, cr för
Jorci och skörd, er för stsllet oclr en iör fadugården. ll'ör varie gå¡g
hrn tog nrttvurden, nåste ä.ven tontslna ha den. Dd.rför hade han tre
snä fláskor mecl sig ti}l kyrkan til1 iör''¡irring uv v1net, och hen måste
gà fram ti]l .tJ-oarringen tle gånger, behålls .¡inet i munn€Tl, 8ä in i
bä,nken och där fy11a pä en fl-¿rska r.¡arie gåxg. Denn¡: dag hade det i::te
lycka+,s honom ritt få ner ån tvi. ff¡i:i'loi'f;rJ-ida" Pr¿i.sten haoe visat
bort honom nä;r hrir: för tredje g'ingen kom frarn tÍ11 aitaret. lin uv tomtarna blEv nu ut¿ln och,=nsutte honon dä:'för. Iìifalls-Erker ì.:ânoe det
son skulle bur,'ud.et vri.Jes år,¡ honoäi, ¡ngiktet väúoe s rnot rygg€r: och.
necken franät. Vid ,qi'"-i'deir f.rns cn ov;':u:1igt sterk dráng. Denne inl:¡r1larles för att för'sökr-¡ vrio;; huvudet rä1,t på sin husbonde , mtn det
lycksdes inte . l:[¿ir drän;ien Èrep oh husbondens huvud, kËinde han de t
som t¿ssar ocl: iilor ut:lnp'ii hanclerne.
Tlel v{rr l-i ndstí rLç oc}: st järr:kiart der: k.r5.1le n, neli f ikväl r;rcktes dörrarnl uFÞ, hur -¡iil dt, àrr stä.ngdes, sirvål- förstugudorrar sora
inne rdörrsr'. i{ast:ìrÌr:: i st¡i-iei gnågg,de och r¡rckte sig 1ösa. f ladugåroen ri,rmude k'¡rn¡1, och hijnsen f1ögc k::cl¡lunde f:'an och tillbara i
buren. Före kl. 12 p3" ni:tten hude Ri f>:ils-Erker slutat sitt .üordlska
ilv.
NástfóJ-jande sönd.ag sireclde be¿ì::a.¿ningen iIåsten son drog den
döde, lackecle ¿iv s',rett, ocir bärai"nc nP-iste gå tre på vui'dera sidan on
Skjutsen för ¡rt.t hÍndrs den ¿tl r'ålt¡. De ita fortgick åtnc1u til-l-s
fö1jet hade ¡:on¡ait ir,1i. glsnnens n¡,irii di ¡ill.t gicll iugnt och stij-1a.
ifor-r tont:;rn:ìs vc::ìl v.ir inte slut C.årueo. Inom en nånad haóe två
av häst:irna snår jt si;g i si.ne bindsl-en och kvåvts , € t tred je biev
ti11 ytterlishet 1..'rn.i6rud och doß. På seam¿l sä.tt gick det i laougården.
Dã,r funno rle tien ena kon eftsl Cen ¿rndrs liggande d,öd i bäsen.
Den iöz'ut sä ri-re och väiskö:t¡l gå;'den gick nu mec stora steg sin
u¡der.rång ti11 rnötcs" Pi blott några år' blev den, från att h¿ varit
en :Jv ie bästa Í ne j dcn, ên lrt de såmst¡: .

En gru r'l-etare,

På 1790-t:riet bodde i Donshyttan €n man vid nam¡ Bengtsson.
Denne n.ln skul-le en d¿a hä,mta hem sin:u två hä.stur, som Sicir på'bete i
skogen. lùÉfr han korn ut i skogen, hörde han den enu hästens skäl-Ie uppe
på nisbergsåsen och gick d¿irför fTen¡ìst dit. È[en då bu¡ skulle gi
över en berghåii1, gied m¿rssor unoan förhans fötter, så att iran ramlide ornkul.l-. iiler v:¡d ficlc h;;n inte sG, ntir h¡n reste si.g upp? Jo,
han hade fullit på on m¿llnhälL..l¡]n ett handla ruskt, tog hui: g€nast

upp sin slid.kniv och hcgg den fast i en t"rll-, för :rtt inget trolltyg
skul]e kunns dölja plltsen fÕr honom.
l,[en når äengtssor kon hen ti11 stu1le-t med hästarnu, mötte han en
liten gubbe ned r"öo möss¿ p'å huvudet. Gubben serie iill Bengt: ttTE dåu
k¡ivenr. Ben,-rt blev sä rä,dd, så att han blev s juk, men cen 1il-]e gick
inte förân Bengt g¿rr' sig iväg. Bengt var Cå så si nL, att han knappt
kxiven satt, Ysr
kr¡¡oe Så. Nåir: han Èintligen kon til1 tallen, dår
gubben dá.r. t'l-.¡ clãn kniv€Dt', sade han omigen. Då Sengt hade tagit bort
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knlven, fortsettc gubben: nf¡rte i din t1ü, lnte l dina barns oob barnbarns tld skall rlen¡¡a nalm upptä,ckasn.
Ðonna slä.kt, som gubben talade oü, år för lä,nge sscleu utdöð,
üelt så,gnon lever ä.nnu hvar, Unüer do sieta fomtlo åren hur ô.sen besökts av mÊnga olika p€rsoner. ?ersonern son haft slag:ruta ooh kompaeser, p€rsonel, vilfo sagt slg hava magnetlsk kraft i kroppen, men har
inger: lyckots flnna ualmen.
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