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et var en solblank vårdag med ljumma, lekande västanfläktar. De vitstammiga 
björkarnas slöjor började skifta i grönt. I furu och gran sjödo och jäste trädens 
livssafter. Klara kådpärlor glänste här och där på deras stammar och luften var full av 
skogens underbara dofter och fågellåt. 

På den smala, krokiga landsväg som ledde genom bygden, kom en ensam vandrare 
gående med ett knyte på ryggen. Mannens klädnad var torftig och grå, hans gång litet tung 
och lutande, men när han kom ut ur skogen glimmade det till i vandrarens ögon. Hans blick 
möttes plötsligt av ett leende landskap med präktiga gärden, där långa uthuslängor samt vita, 
blänkande bostadshus voro belägna. Och längst bort glänste ett blått vatten. Det var 
Långsjön i Hallingebergs socken. 

För en stund sedan hade mannen vandrat förbi det lilla järnbruket i dalen. Han hade hört 
släggornas dånande sång och samtalat med ett par personer. Sedan hade skogen åter slutit 
sig bakom honom. Längs den slingrande vägen hade han fortsatt sin färd tills skogen åter 
glesnade. Inför det vackra panorama som bredde ut sig framför vandrarens ögon, ljusnade 
hans blick och ett leende lyste för en kort stund upp hans väderbitna, av umbäranden och år 
redan rynkiga anletsdrag. 

På en del åkrar stretade oxar trögt framför plog och harv och körkarlarnas hojtande 
ekade vida omkring. En doft av gödsel och mylla steg från den nyvända jorden. 
Vandringsmannen på vägen slog sig i samspråk med en rastande plöjare. Liksom de flesta 
landsvägens vagabonder gjorde han ett besök i herrgårdsköket för att om möjligt få en 
måltid. Sedan fortsatte mannen på nytt sin vandring. Namnet Forssebro, vilket han hört 
nämnas vid samtalen, ringde inom honom. Där skulle han försöka taga sig över sundet, ty ett 
torp, beläget inne i skogen på andra sidan sjön, lekte vandraren i hågen och lockade till ett 
besök. 

Förgäves sökte dock färdemannen efter såväl bro som farkost vid stranden. Under 
strövtåget längs sjön i den kuperade och snåriga terrängen kom han plötsligt till ett lodrätt 
stupande berg. Från den större, släta berghällen utsköt en mindre vägg i vinkel med den förra 
och bildade liksom en naturlig kammare. Framför berget eller "Stenen", som platsen kom att 
kallas, hade björkarna på grund av det skyddade läget och södersolens varma, livgivande 
strålar redan klätts i sin sommarskrud. En slät sten på marken tätt invid berget inbjöd till vila 
efter vandringens strapatser. 

Och medan vandraren satt där på hällen och lät sin kropp värmas av eftermiddagens 
milda sol och ögat tjusades av omgivningens skönhet, kände han hur en mäktig kärlek till 
denna plats växte fram inom honom. Hans blickar fångade solens underbara glans på 
trädtopparna, han såg strålarnas blänkande lek på vattnet och hörde vågornas kluckande ljud 
mot stranden. Här var platsen, där han skulle vilja rasta ut efter vandringens möda. I denna 
väna natur skulle hans oroliga sinne finna ro och vila. Mannen betraktade den släta 
bergväggen. Hans instinkt sade honom, att här skulle en enkel bostad lätt kunna uppföras. 
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Någon dag efteråt voro pigorna vid herrgården sysselsatta med bykning. När de under en 
vilostund rätade upp ryggarna nere på klappbryggan fingo de se en blå rök från det på andra 
sidan fjärden utskjutande näset stiga mot skyn i den klara dagern. I de första ögonblickens 
förvåning gissade flickorna på en begynnande skogsbrand. Röken fortsatte dock att höja sig 
lika tunn som förut, varför de tolkade det som en hägnares eld, där han "basade" vidjor. Men 
även nästa och påföljande dagar steg röken mot skyn. Omsider tog den mänskliga 
nyfikenheten ut sin rätt. Folk från herrgården sökte sig hän till näset för att utforska, varifrån 
den mystiska röken kom, och när de återvände kunde de berätta, huru en vandrare höll på 
att bygga sig en hydda därborta. Människorna lyssnade och undrade. Det var en märklig 
nyhet! 

Under de långa, ljusa vårdagarna arbetade den ensamme vandringsmannen ivrigt med 
att iordningställa sin bostad. Han planerade av marken och reste stolpar. Längs sjöstranden 
hittade han ilandflutna bräder och timmerstockar, som han släpade fram till 
byggnadsplatsen. Med primitiva redskap skrädde han och hamrade. Solen sken och vinden 
susade. Yxhugg och hammarslag ekade i skogen. Snart reste sig den enkla hyddan mot 
berget. Den liknade mest en kolares koja, men den var större och rymligare. De släta, lodrätt 
stupande bergssidorna fingo tjäna som väggar, vilket var orsaken till att hyddan av 
befolkningen kallades för "Sten". I själva hörnet byggde mannen av flata hällar en öppen spis 
eller "fyr". På dörren infattade han slutligen ett fönster. Så var bostaden färdig. "Gubben i 
Sten" kunde taga sitt hem i besittning. 

Snart kommo människorna drivna av nyfikenhet för att se det på sista tiden så mycket 
omtalade bygget. Inte voro de flesta av dem bortskämda med lyx och komfort i sina 
bostäder, men många skakade dock på huvudena vid åsynen av denna enkla hydda. Men 
byggmästaren själv var nöjd med sitt verk. Sämre nattläger hade han fått pröva på, menade 
han. Nu kom även sommaren med ljuvlig värme och till hösten skulle han ytterligare 
förbättra byggnaden.  

När hyddan var färdig, arbetade gubben oförtrötteligt för sitt uppehälle. Han skaffade sig 
en gammal eka, han band nät och fiskade. Slog det bra till med fiskelyckan sålde han fisk till 
befolkningen i trakten eller bytte sig till andra livsförnödenheter. Medan det ännu var tid 
därtill odlade han upp en jordlapp och satte potatis, han rev bark från björkarna och täckte 
kojan utvändigt med näver och torv. Under årens lopp odlade han sedan upp ytterligare med 
jord. Den ensamme mannen bröt sten, röjde och svedde. I sluttningen, som hade ypperligt 
sydläge mot sjön, planterade han fruktträd och bärbuskar. Där stigen från stranden upp mot 
hyddan var som brantast gjorde han terrasser och trappor av släta stenar.  

Men "Gubben i Sten" hade även ett yrke. Han var hornmakare. Av horn gjorde han 
utmärkt vackra nyttighetssaker såsom gafflar, skedar och slevar, men han förfärdigade även 
dosor och prydnadsföremål. 

Under vackra sommardagar flyttade mannen sin verkstad ut i det fria. I hans 
konstförfarna händer formades och täljdes materialet till präktiga skedar och gafflar. De 



större slevarnas skaft måste han nita tillsammans av flera horn, varvid han skickligt fogade de 
olika bitarnas ådring och färg till en harmonisk enhet. 

Och när solen dalade i väster och med sin glans skänkte en underbar skönhet åt den 
omgivande naturen, de lövskogsklädda kullarna i öster, Långsjöns vattrade, blå yta, 
barrskogen i väster och Trollhällsbergets mäktiga, mörka bergmassiv i norr, då kunde han bli 
hänförd och inspirerad till små konstnärliga snidningar. 

Hösten var "Gubbens i Sten" bästa affärstid. Då hade befolkningen sålt djur, varför de 
hade pengar att köpa för, de hade slaktat och skördat. Då kunde han för en tid få tillbaka sin 
forna vandringslust och gick vida omkring i bygden. Enslingslivet hade icke gjort honom 
människoskygg och sluten utan han samspråkade gärna med folk han kom i beröring med. 
När han till en början kom till okända människor och gårdar presenterade han sig alltid på sin 
sjungande, litet utdragna dialekt med orden: "Ja ä' Gubben i Ste-ene ja och säljer hoornaske-
eder". Skedar var nämligen det vanligaste han fick sälja till allmogen. Då hornmakaren sedan 
återvände från en dylik "affärsresa" var han tungt lastad med olika slags förnödenheter 
såsom mjöl, bröd, ärter, kött och potatis, som han fått eller tagit i utbyte för egna alster. Var 
han drog fram i gårdarna uppsamlade han dessutom hornen från höstens slakt, vilka blevo 
material till nya arbeten. 

Så skred hösten framåt. Dagarna blevo korta och grå. Dimmorna kommo sakta smygande 
och famnade bygden i sin dunkla svepning. Stormen drog brusande och dånande genom 
skogen, regnet öste ned och sjöns upprörda vågor slogo våldsamt frustande och skummande 
mot stranden. 

Under ovädersdagar samt i långa höst- och vinterkvällar satt "Gubben i Sten" ensam i sin 
hydda, sysslande med hornarbeten. Elden flammade på härden samt lyste upp det torftiga 
rummet. I en trefotad panna kokade han sin enkla kost. Luften i rummet kändes däven och 
tung. Från det stora hornlagret steg en frän, suraktig lukt. På bergväggen glänste fukten i 
klara droppar, vilka ibland flöto samman och runno till marken i glittrande, smala silverband. 
Medan mannens händer formade skedar och gafflar flöto timmarna hän. Ensamheten födde 
grubblande tankar. Tankar på livet, på tillvarons mening och mål. 

När vintern kom och fängslade land och vatten i isiga vita bojor, då kunde det bli svårt 
och bistert i den lilla hyddan invid berget. Nordanstormen kom svepande genom det trånga 
Forssebropasset, prövande trädrötternas fästen i de branta ravinerna, den omslöt hyddan i 
omilda, knakande omfamningar och kom elden att flämta och bolma på härden. Genom 
varje liten springa smög vinden pinande och närgånget. Det blev kallt i rummet så det bet i 
skinnet och mannen måste hålla elden vid makt dygnet runt. När ovädret bedarrat låg kanske 
hyddan inbäddad i meterhöga drivor. Då blev det mödosamt för den ensligt boende mannen 
att pulsa iväg till närmaste gård för att skaffa mjölk och övriga livsmedel. 

Men efter vinterns besvärliga tid blev det åter vår. Dagarna blevo på nytt långa och 
ljumma och genom det lilla fönstret blinkade bleka stjärnor i den ljusnande vårnatten. I den 
rankiga pinnsoffan låg den ensamme mannen och lyssnade till de vilda djurens parningsrop 



utanför hyddan, och även inom honom vaknade en längtan efter en kvinna, en vän till 
sällskap och hjälp. 

Så skulle också enslingen i 
kojan på näset få sin kärleks-
saga. I Dynestad, en by på 
andra sidan sjön, tjänade en 
kvinna, som hette Mina. Hon 
var gammalpiga i gården, litet 
svårlärd och senfärdig när det 
gällde individuellt arbete, men 
stark och duktig med 
grovsysslor. Till henne ställde 
"Gubben i Sten" sin friarefärd. 
Under stilla vår- och 
sommarkvällar gled hans eka 
över sjöns vatten. Små vågor kluckade och smekte farkosten. När mannen sedan träffade 
Mina uraktlät han inte att lägga sina ord väl. Han blottade sina gula betar i breda, glupska 
leenden, han kråmade sig övermodigt som en tupp. I de ljusa sommarnätterna följdes de 
sedan åt över åkrarna ned till båtstället, allt under det de smidde framtidsplaner och vävde 
drömmar. Och björkarna vid stranden och den röda, doftande klövern sågo deras kärlek 
blomma. På hösten flyttade Mina till den lilla hyddan vid berget och innan vintern riktigt 
släppt sitt hårda grepp om människorna och bygden födde kvinnan ett flickebarn i kojan.  

Ännu var dock luften kylig och däven. Vinden pep och ven genom bostadens springor. 
Det var en kall, ogästvänlig värld, i vilken det lilla livet slagit upp sina blickar, och ganska snart 
slöt hon sina ögon på nytt och för alltid. Men tiden gick och ännu en gång födde Mina ett 
barn. Denna gång var det en gosse, en stor, välskapad krabat. Nu var det också sommar och 
varmt, varför gossen hann växa och bliva härdad innan den omilda vintern kom på nytt. 

Då familjen förökade sig i hyddan krävdes det även mera mat. När någon framkastat ett 
kritiskt yttrande angående kvinnans sammanflyttning med mannen hade han förtrytsamt 
sagt: "Ja ska göra hoornaske-eder och Mina ska ja lära både spinna och väva". Det 
sistnämnda blev nog aldrig av, men själv sysslade han oförtrutet med hornarbeten och syntes 
numera allt som oftast ute i bygden, kommersande med sina alster. Hennes nåd på 
herrgården var gubbens bästa kund. Hon köpte gafflar och skedar till lutfiskservisen, hon 
köpte äggskedar och slevar. När hon sedan fick höra talas om kvinnan och barnet borta i 
hyddan sände hon ofta matkorgar till dem samt varje höst rikligt med kläder av olika slag. 

Slutligen berättas det, att när herrgårdsfamiljen hade främmande och ville glädja sina 
gäster med en båtfärd på Långsjön, då betraktades det som en särskild attraktion att göra ett 
besök hos "Gubben i Sten". De fina gästerna tittade intresserat på den originellt bygg da 
kojan, de besågo trädgårdsanläggningen och beundrade den omväxlande naturen. Var 



gubben själv hemma, uraktlät han icke att öppna språklådan och skämtsamt alludera på 
sägnen, att en guldåder skulle draga fram genom berget just på den plats hyddan var 
belägen. En gång i tiden har det också borrats och sprängts ett stycke därifrån, men 
förekomsten av malm eller ädla metaller hade varit ringa eller ingen. Vid avfärden lämnade 
sedan de förnäma besökarna oftast en blank penning efter sig som välkommet tillskott i 
gubbens blygsamma hushållsbudget. 

Några år förflöto. Mannen och kvinnan strävade för sitt uppehälle efter bästa förmåga 
och lille Axel tultade omkring och lekte utanför hyddan. Ålder och sjukdom bröt dock snart 
ned mannen och en bister vinterdag var "Gubben i Sten´s" saga all. I en hemmagjord, 
kimröksvärtad kista, dragen av en torpares stutar, gjorde han så över Långsjöns is den sista 
färden upp till sockenkyrkan. Längs stranden, där mannen så många gånger gått och rott, 
stod skogen snöhöljd och bugade farväl. Trollhällsbergets branta vägg var klädd i en frostig, 
vit slöja och i isen dånade köldskotten likt avskedssalut. 

Ett halvt sekel har gått sedan människorna byggde och bodde ute på näset. Den lilla 
hyddan vid berget är borta. Trädgården är skövlad, åkerlapparna äro igenvuxna och de 
många stentrapporna ha fallit ur sitt ursprungliga läge. Endast den släta bergväggen står kvar 
som en minnesvård över det som varit. 

I bygden lever ännu berättelsen om "Gubben i Sten" på de gamlas läppar som en sägen. 
Något av mystik omgav hans person. Ingen visste mannens namn, ej heller varifrån han kom 
eller vad som styrde hans steg till denna trakt. Herrskapet de Marés välvilja mot mannen ville 
en del av ortsbefolkningen tolka som en belöning för en tjänst han skulle ha utfört i en 
ljusskygg affär, men detta torde endast få betecknas som myt. Det enda antagande som äger 
överensstämmelse med verkliga förhållanden är, att den ensamme vandraren kunde räkna 
avlägsen frändskap med torparen borta i skogen på andra sidan sjön. Möjligen var det detta 
blodsband, som lockade den hemlöse, men att han kom att bygga sig en hydda på näset var 
nog slumpens nyckfulla lek. 
 
Skrivet av Gustaf Carlsson 


