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Men efter slutadt dagsarbete, när 
man samlats och satt där bänkad kring 
flammande brasa, då blef det de slag
färdiges tur att duka upp livad deras 
talförhets humor förmådde för att 
skingra dysterheten i denna eljest så 
enformiga tillvaro. Och det förstås, 
att ingen anledning till roligheter och 
mustiga infall därvid lämnades ur räk
ningen, utan bidrog hvar och en efter 
hand med hvad han visste och kunde 
och litet mera därtill. Och kom, så
som ibland hände, någon lönkrögare 
och spädde på, då så mycket bättre. 
Och där skröts och ljögs och åts fläsk, 
domderades och sjöngs visor, som ej 
voro af det skrädda slaget.

Runsticka från Dalarna.

Vid förberedelserna för uppställ
ning af Nordiska Museets dalasamling 
har jag påträffat en sticka, som år 
1880 inköpts i Väsa by i Älfdalens 
socken, Dalarna, och som för dem, 
som syssla med studiet af våra dalska 
runinskrifter, torde ega ett visst in
tresse. Stickan i fråga bär nämligen 
å ena sidan en runristning, som ut- 
göres af de i Älfdalen fordom bruk
lika runorna, ordnade såsom bokstäf- 
verna i alfabetet, å den andra den 
latinska bokstafsserien. Här förelig-
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r alltså ett slags sabc-bok», som med all sannolikhet är samman - 
ttad af en älfdalsbo, och som i några fall, se lig. 1 och 2, full- 

ständigar den af Seminariet för nordisk språkforskning uppställda 
kronologiska tabellen öfver dalrunornas olika former (Fornvännen 
1906, h. 2).

Stickan är täljd af björkträ, 24 cm. lång och högst 1,9 em. bred 
samt tillvaratagen för Nordiska Museets samlingar af doktor A. 
Hazelius’ gode vän och nitiske skaffare, hemmansägaren Bud Erik 
Olsson i Yinäs, Mora.
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Torpet Sola, Mellösa socken, Villåttinge härad, 
Södermanland.

Något väster om byn Sörtorp, ungefär halfvägs emellan Mellösa 
kyrka och Hellefors bruk, ligger ett torp kalladt Sola,1 som äges

Fig. 1. Torpet Sola,
Mellösa sn, Villåttinge M, Södermanland.

gemensamt af fem bönder i Mellösa by. Detta torp kan anses vara
en god representant för äldre, mindre boningshus i trakten.

1 Uppmätningarna oeh ritningarna äro utförda af författaren under en för Nordiska 
Museets räkning företagen studiefärd.


