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I visorna användes tidskriftens vanliga stafsätt, utom i de 
fall då former ur folkmålet föreligga eller med stor sannolikhet 
kunna antagas föreligga. Endast i samlarens egna visor är 
handskriftens stafsätt bibehållet. Kursivbokstäfverna i nr 44 
ock 47 tillhöra landsmålsalfabetet. I andra visor är en bok-
staf kursiverad, då handskriften varit otydlig eller misskrifning 
blifvit rättad. — De öfverskrifter, som finnas inneslutna inom 
hakar, härröra icke från sångare eller upptecknare (resp. för-
fattare). 

Litteraturhänvisningarna äro till stor del godhetsfullt bi-
fogade af Kgl. bibliotekarien dr R. BERGSTRÖM. G.-Afz. be-
tyder Svenska folkvisor utg. af  E. G. GEIJER och A. A. AFZE-
LIUS. Ny uppl. utg. af  R. BERGSTRÖM och L. HÖIJER. Sthm 
1880. Arw. är Svenska fornsånger utg. af  A. 1. ARWIDSSON 
1-3. Sthm 1834-42. Nyl. III betyder Nyland. Samlingar 
utg. af  Nyländska afd. 3 h. Nyl. folkvisor (utg. af  E. LAGus). 
Hfors 1887. Ofriga förkortningar torde förstås utan förklaring 
Enär större delen af visorna trycktes åren 1887-88, saknas 
hänvisningar till senare utkommen litteratur. 



1. Paradisvisan. 

En af de flerfaldiga visor, i hvilka folket behandlar bibliska ämnen. 

Ack Härre Gud Fader, som i himmelen bor, 
Han är väl en konung både mäktig ock stor, 
Han råder öfver lefvande ock döda. 

Han säg i sin allmakt, att värden skulle bli, 
sen tänkte Han sig om, hvem skall bo däruti, 
Han lustar då en människa att skapa. 

Sen skapade Gud värden, sen gaf Han hänne ljus; 
sen skapade Han foglar ock allahanda djur, 
allt hvad där uti värden månde vara. 

Sen skapade Gud Adam i paradiset in, 
att han skulle råda öfver alla dessa ting, 
så när som kunskapsträdet allena. 

Men Härre, huru länge skall jag ensammen gå? 
Jag hafver ingen människa att lita uppå, 
mig tyckes tiden långsam att vara. 

Gud lade på Adam en sömn, som var djup, 
sen tog Han ett refben ur Adams sida ut, 
däraf skapade Han en kvinna. 

Adam klappar Eva på rödhvitan kind: 
Kom låter oss gånga åt paradiset in 
de bladen ock de blommor att beskåda. 

8. När som de korum° i paradiset in, 
ormen han klet' sig allt upp i en gren, 
ock äpplet till jorden nerfälldes. 
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Eva tog äpplet ock bet däruti, 
sen gaf hon det åt Adam, han gjorde likaså, 
ock båda så blefvo de nakna. 

När Gud kom till Adam i paradiset in: 
Du Adam, du Adam, du syndafulle man, 
hvarför är du blifven så naken? 

Adam han svarade med gråtande röst: 
Den kvinnan, du gaf mig till hugnad ock till tröst, 
hon gaf mig af kunskapsträdet till att äta. 

Gud 'hamlade ormen uti det första bann: 
På din buk skall du krypa ock lida mycken tvang, 
på ditt bröst skall du krypa på jorden. 

Gud bannade Adam uti det andra bann: 
Ditt korn skall du skörda med mycket arbete fram, 
i din blodsvett skall du dig föda. 

Gud bannade Eva uti det tredje bann: 
Din barn skall du föda med mycken sveda fram, 
dig ock din själ till stor fara. 

Kom låter oss gånga åt fikonaträd 
ock bryta oss kvistar att skyla våra knä. 
De skämdes ock de blygdes för hvarandra. 

2. [Hafsfrun.] 
G.-Afz. n. 77 (två uppt., den ena från Vgötl.); Arw. n. 150 (från 

ögötl. ock Smål.); Vesterg. fornm.-för. tidskr. I, s. 77; Sv. landsm. II, 
s. lxiij (från Vgötl.); Wigstr. Folkdiktn. [1], s. 11 ock 2, s. 9 (från 
Skåne); Bidr. t. Söderm. kulturhist. V, s. 19 (två uppt.). 

Moderen talte till unga sonen sin: 
Blåser kallt, kallt väder ifrån sjön. 

Du hafver en syster så fager ock fin. 
Jag kommer väl igän, innan skogen han ständer i Itif. 

Du hafver en syster så fager ock båld, 
som hafsfruen hafver borttagit med våld. 

 



VII. 6 	 PARADISVISAN. HAPSFRIIN. 	 5 
Ja hafver jag en syster så äger ock båld, 
så rider jag till hafsfrun, tar häpne åter med våld. 

Ungersven han sadlar sin appelgrå häst, 
sin rider han sig, hvar som honom tyckes bäst. 

Ungersven 'han rider till hafsfruns gård, 
där fick han se en hafsfru så fager ock båld. 

Jag är väl ej så fager, som du nu tyckes tro, 
men jag hafver en tärna, hon skiner som en sol. 

0 hören, fagre ungersven, var god ock stigen in! 
För eder står blandadt ett glas mjöd ock vin. 

Mig lustar inte mjöd, mig lustar inte vin, 
mig lustar allenast att få se tärnan din. 

Hafsfrun talte till unga tärnan så: 
Nu skall du ut för din broder att stå. 

Hur skall jag kunna ut för min broder att stå, 
som inte sett solen allt uppå fämton år? 

De drogo på tärnan en silkesydder särk, 
som fämton hafsfruer ha haft uti värk. 

De snörade tärnan med liten guldsno, 
hundrafämtio guldvepper hon efter sig dro. 

Ungersven tog tärnan i snöhvitan hand: 
Jag tror du är min syster i Härrans Jesu namn. 

Han sätter unga tärnan på länden på sin häst, 
sin rider han sig, hvar som honom tyckes bäst. 

Sen rider han sig i sakta go mak, 
så torfvorna flögo öfver höga kyrkotak. 

Där skickades bud till hafsfruen in: 
Ungersven har borttagit fagra tärnan din. 

Ack hade jag det trott eller hade jag det tänkt, 
Blåser kallt, kallt väder ifrån sjön. 

så hade jag dem båda i blåa böljan sänkt. 
Jag kommer väl igän, innan skogen han stånder i Ulf. 
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3. [Ros Elin.] 
Utan kändt svenskt motstycke. 

Ros Elin sig gångar i borgasalen in, 
så smärt som en lilja, så fager ock fin. 

Det är mig så tungt till att letVa. 

Ock småsvenner gå allt uti den bonade sal, 
beklädda med silke ock härlig sindal. 

Ock hören I, svenner, båd stora ock små, 
ja hören i alle allt, bvad jag säga må: 

Ja hvil ken af er vill rida åstad 
på gångaren grå i fullaste traf 

till striden på slätten ock se, hur det går 
med mina film bröder, som redo bort i går? 

Ja den vill jag sömma en skjorta så vid 
med rödaste guldet ock silke därtill. 

Ock svennen han baud de guldsporrar på fot 
ock svängde sig allt uppå gängaren opp. 

.8. Ros Elin sig gångar allt stegen uppåt; 
då fick hon sig höra en jämmer ock gråt. 

Ock när som hon ut genom tornsvalen såg, 
hännes fäm bröder de lågo på hår. 

Ock in steg en småsven ock talte alltså: 
Ock hören, Ros Elin, allt hvad jag säga må. 

Edra kär bröder de ligga på bår, 
ty de uti striden fått svårliga sår. 

Herr Stigo han rider snart kringom er mur 
ock kommer allt hit ock tager er härut. 

Ros Elin sig gångar allt uppå borgagård, 
där hännes fäni bröder de lågo på bår. 
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Hon såg, huru blodet allt uppå dem rann 
som rödaste flod på marken därfram. 

Sen tager hon fram en silfboddan knif, 
ock så hon stack den uti sitt unga lif. 

Det är mig så tungt till att lefva. 

4. [Styfm.odren.] 

G.-Afz. n. 58 (fr. Vgötl. ock Uppl.); Arw. n. 90 (fr. ögötl., Got& 
ock Värmt.); Wigstr. Folkdiktn. 2, s. 44 ock Ur de nord, folkens lif 
1, s. 119 (fr. Skåne); Fi. fornm.-för. tidskr. 3, s. 21 (fr. öbott.). 

Se allt uppå landet där var en gård, 
fru Edla blef död ock lagd uppå bår. 

För ädla mö ock sköna jungfru. 

Fru Edla lemde tre små barn efter sig, 
fru Trolle blef styfmoder, styfmoder till dem. 

De tre barnen de frågade sin fader efter lof, 
om de flngo gå till sin kär moders graf. 

Ni får fråga styfmoder, styfmoder efter lof, 
om ni får gå till er moders graf. 

Men barnen de togo sig själfvan lof 
ock gingo så bort till sin kär moders graf. 

Det ena gret vatten, det andra gret blod, 
det tredje gret upp sin moder ur jord. 

Hvad är det som suckar uppå min graf? 
Då svarte aids ängel: Det är dina barn. 

Hur är det möjligt, att ni kan vara vår mor? 
Ni är ju så svart som den svartaste jord. 

Det är väl inte underligt, att jag är svart; 
det är ju sju år, sen jag lades på bår. 

0 hören, mina små barn, gån sakta hem. 
När klockan slår tolf, vill jag komma till er. 
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De tre barnen de gingo så sakta hem. 
Då kom deras styfmoder till dem. 

Fru Trolle hon stod ock kammar sitt hår, 
då hon fick dem se ock emot dem går. 

Det ena hon sparkar, det andra hon slog, 
det tredje fick hon uti håret ock drog. 

Fru Edla hon kom i samma stund, 
fru Trolle hon satte Kristi kors hänne mot. 

Du behöfver ej sätta Kristi kors mig emot, 
för jag skall ej göra dig något ondt. 

Hvarför låter du mina gå hungriga i säng? 
Jag har ju lena efter mig båd åker ock äng. 

Hvarför låter du dem frysa efter sko? 
Jag har ju lemt både oxe ock ko. 

Hvarför låter du dem ligga på halm ock strå? 
Jag har ju lemt de bolstrarna blå. 

Ja dina små barn de lida ingen nöd, 
de få gå i källaren ock dricka mjöd. 

Ja de få gå allt uti min sal 
ock äta ock dricka all dagen lång. 

0 kära fru Trolle, tala inte sådana ord, 
för i helvetet där tillredes din stol. 

Men vill du vara en moder så god, 
i himlen tillredes dig då en stol. 

Jag har ej tid att längre tala med dig, 
ty himmelens klockor klämta efter mig. 

Den härren vrider sina händer ihop, 
så blodet ut om naglarna stod. 

Den bärren han slog sina händer i bord, 
hans tårar de runno som stridaste flod. 

För ädla mö ock sköna jungfru. 
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5. [Vallkullan.] 

G.-Afz. n. 60 (fr. Vgötl., Uppl., ögötl., När., Smål. ock Norrl.); 
Arw. n. 62 ock 63 (fr. Värml., Dalel. ock ögötl.); Wigstr. Folkdiktn. 
[1], s. 16 (fr. Skåne); Bidr. t. Söderm. kulturhist. V, s. 26. 

Bondens vallkulla hon turlar sin vall; 
Så väl hon kan. 

sen väcker hon konungen, i högan loft låg. 
Så väl hon kväda kunde. 

Konungen talte till sina svenner två: 
Hvem är det som uppå min guld h arpa slår? 

Det är väl ingen som uppå guldharpan slår, 
det är bondens vallkulla som turlar sin vall. 

Ock konungen talte till småsvenner två: 
Bed bondens vallkulla allt upp till mig gå. 

Hur skall jag väl kunna för konungen gå, 
som bara är klädd uti vallm aret grå? 

Du kväder en visa allt under för mig, 
det rödaste guldet det gifver jag dig. 

Hon kväder väl fyra, hon kväder väl fän, 
ock konungen dansar med alla sina mån. 

Hon kväder väl fyra, hon kväder väl tolf, 
ock konungen dansar med hela sitt hof. 

Ock det jag skall ha, det låter mig få, 
att jag må sedan till getterna gå. 

Ja det du skall ha, det skall du nog få, 
men aldrig skall du med getterna gå. 

Konungen satte hänne på förgyllande stol, 
drog på hänne silkestrumpar ock röda gullskor. 

Konungen tog hänne allt uti sin famn, 
gaf hänne guldkrona ock drottninga namn. 
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Men fröknar ock fruer de ledo stor kvida, 
för bondens vallkulla fick sofva vid konungens sida. 

Ock fröknar ock fruer de ledo stor harm, 
Så väl hon kan. 

för bondens vallkulla fick sofva på konungens arm. 
Så väl hon kväda kunde. 

Drottning Dannemo. 
Arw. n. 154 (uppt. fr. Uppl., tryck fr. 1753). 

Drottning Dannemo ligger i Rimstad sjuk, 
så hjärtligen månde hon sörja. 
Alla de fruer, som i Rimstad är, 
vill Dannemo låta till sig hämta. 

För uti riket, uti Rimstad, 
där ligger drottning Dannemo sjuk. 

Kung Adelmo rider sig åt Skånes slätt, 
han suckar ock sörjar så vida. 
Sen reste han bort från sin drottning så ung 
allt med de härrar att strida. 

I hämten mig fyra, i hämten mig färn, 
I hämten mig de mästa I kunnen. 
I hämten mig liten Kerstin, 
ty hon kan båd läsa ock skrifva. 

Ock liten Kerstin hon svarade då: 
Visst kan jag båd läsa ock skrifva; 
men hoppas på Härran allen, 
att han bortvänder eder kvida! 

Den största synd, som jag vet mig ha gjort, 
jag steg upp en söndagsmorgon arla: 
då stärkte jag min silkesydda särk 
ock strök mina silkesydda ärmar. 
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De ledde drottningen båd in ock ut, 
men det blef allt värre ock värre. 
Visste jag ej, jag bätter skulle bli, 
så skulle jag ha bud till min härre. 

Ute stod drottningens lille småsven, 
han hörde de orden så vida. 
Han kastar sadeln på gångaren grå 
ock skulle till kung Adelmo rida. 

• 

Kung Adelmo rider på Skånes slätt, 
han .skådar öfver slätten så vida. 
Då fick han se sin drottnings småsven, 
som rider fortare än foglarna flyga. 

Kung Adelmo slog sina guldtaflor ihop, 
så alla guldtärninger klinga: 
Gud nåde mig, arme man, 
som skall bortmista min drottning den unga! 

Kung Adelmo gick sig åt stenstugan in, 
han suckar ock sörjer så svåra. 
Han kunde inte ljusen i vindögonen se, 
hans ögon voro fulla med tårar. 

Ock Kerstin sade till Adelmo alltså: 
Ni behöfver ej sörja eller kvida, 
här hafven I en liten en son, 
som är uttagen af drottningens sida. 

Drottning Dannemo reser sig upp på bår, 
hännes ögon de voro så röda: 
Hören I, konung Adelmo, 
hvi gjorden I mig denna möda? 

Den första bön jag beder eder om, 
jag beder så visserligen gärna: 
du fostrar nu opp vår lille son, 
ja både i tukt ock i ära. 
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Den andra bön jag beder eder om, 
jag beder så visserligen gärna: 
du tager nu liten Kerstin till fäst, 
som är så öfverst en tärna. 

Förrän jag tager liten Kerstin till fäst, 
som är aldra öfverst en tärna, 
så fäster jag mig vid brynjan den blå 
ock gångar i striden så gärna. 

*För uti riket, uti Rimstad, 
där ligger drottning Dannemo sjuk. 

7. [Ridborg.] 
G.-Afz. n. 2 (fr. Vgötl., Uppl. etc.); Arw. n. 78 (efter mkr.); 

Wigstr. Folkdiktn. [1], s. 33 ock 2, s. 24 (fr. Skåne); Sv. landsm. 
V. 2, s. 101 (fr. Uppl.). 

I. Ridborg han rider sig till Gullborgs gård, 
I varen väl mö. 

ock ute för honom fröken Gullborg står. 
Det rimmar sig så väl i min ungdom. 

Höre du, Gullborg, hvad jag nu säger dig: 
har du ej lust till att rymma ur landet med mig? 

Jag ville väl rymma ur landet med dig, 
men här äro många som vakta uppå mig. 

På mig vakta fader, på mig vakta mor, 
på mig vakta systar så väl som lilla bror. 

På mig vaktar också en riddaresven, 
det mästa jag rädes, så rädes jag för den. 

Ock inte rädes jag för ditt fader eller mor, 
ej häller rädes jag för din systar eller bror. 

Ej häller rädes jag för någon riddaresven; 
det minsta jag rädes, så rädes jag för den. 

Ridborg han gaf sig åt stallet in, 
där skåder han de fålarne alla ibland sin. 
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Han skåder den bruna, han skåder den grå, 
den blackota den lade han guldsadelen uppå. 

Sen redo de så tysta igenom den by, 
de väckte inga hunder, de gjorde inte gny. 

De redo så tysta den hela långa natt, 
de väckte ej små foglar, som på kvistarna satt. 

När som de komna° i rosendelund, 
då lustade Ridborg att hylla en stund. 

Ridborg lade sitt hufvud i jungfruens sköt; 
I varen väl mö. 

där somnar han en sömn, som var honom söt. 
Det rimmar sig så väl i min ungdom. 

Käraste Ridborg, du sof inte nu! 
I vann väl mö. 

Nu hörer jag min faders förgyllande lur. 
För mig lär tima sorg i min ungdom. 

Nu hörer jag min faders fålar de grå, 
som inte burit sadel på hela fyra år, 

Ridborg klappar jungfrun på rödblomman kind, 
sen sätter han hänne högt uppe i en lind: 

Så fralla du vill vara min trovärdiga mö, 
så nämn ej mitt namn för alla, som nu dö. 

Käraste Ridborg, du stilla din knif 
ock skona min yngsta broders lif. 

Ridborg han torkar sitt blodiga svärd: 
Om du ej vore Gullborg, så vore du det värd. 

Antingen vill du följa din yngsta broder hem, 
eller du vill följa din halfdöda sven? 

Inte vill jag följa min yngsta broder hem, 
långt hällre vill jag följa min halfdöda sven. 

0 hör du Ridborg, hvi rider du så tyst? 
Du brukar ju hafva en konunga röst. 
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Hvi skulle jag icke rida tyst, 
ty fårnton äro pilarna uti mitt bröst. 

Hvi skulle jag icke rida mo, 
ty bägge mina stöflar äro fulla med blod. 

När som de korum° till Ridborgs gård, 
ute för Ridborg Ridborgs moder hon står: 

Käraste moder, I bädden upp en säng! 
0 käraste fader, tillagen båraspäng! 

När det blef dagar ock dagar blef ljus, 
då 'oro där tre lik i Ridborgs hus. 

Det ena var Ridborg, det andra var hans mö, 
det tredje var hans moder, som af sorgen var död. 

De lade de två liken uti en graf; 
I varen väl mö. 

där hvila de så sött till den stora domedag. 
För mig lär tima sorg i min ungdom. 

8. Näcken ock jungfrun. 

Mosaik. Jfr Wigstr. Folkdiktn. [1], s. 51 (fr. Skåne). 

1. Jungfrun tog sin bössa ock så sin hund 
ock gångar sig så uti rosendelund 
de rosor ock de liljor att beskåda. 

'2. Sen plockar hon de blommor, båd gula ock blå, 
sen bäddar hon en säng att hvila uppå, 
för detta var om sommaren bittida. 

3. Ock fram kom där en ungersven, tog hänne i famn: 
Kom låt oss hvila på blomstersängen varm 
inunder linden den gröna. 
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Jungfrun stod upp ock kammar upp sitt hår: 
Jag är så god jungfru, som jag var i går, 
fast jag hafver sofvit ungersven så nära. 

Ungersven tog jungfrun i snöhvitan hand: 
Kom lät oss sofva länge, ty sängen är varm, 
kom låt oss sofva tils dagar! 

Det är väl inte dagar, fast jungfrun tycker så. 
Det är en liten stjärna som före dagen går, 
hon skiner öfver bärg ock djupa dalar. 

Jungfrun steg upp, hon slarfvar upp sitt hår: 
Gud nåde mig, arma jungfru, för det jag sad i går! 
Min jungfrudom den har jag förlorat. 

Jungfrun steg upp ock krusar upp sitt hår: 
När viljen I mig föra allt uti er gård, 
ock när ska vi hålla vårt bröllop? 

Ock när skall vi koka ock när skall vi sju, 
ock när skall vi vänner ock fränder till oss bju, 
ock när ska vi hålla vårt bröllop? 

Själf får du koka, ock själf får du sju, 
ock själf får du vänner ock fränder till dig bju, 
ock själf får du hålla ditt bröllop. 

Min fader ock moder ha öfvergifvit mig; 
men om jag visste vägen, så gingo jag till dig, 
om det voro sent uppå kvällen. 

Mitt hus det är bygdt långt under en bro, 
dit ingen kan segla, ej häller någon ro, 
ock ingen taga hus sent om kvällen. 

Jag är väl ingen ungersven, fast eder tyckes så. 
Jag är en liten näck under böljan den blå 
ock bygger mitt hus under isen. 
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9. Sven i Rosengård. 

G.-Afz. n. 54 (fr. Värml.); Arw. ii. 87 (fr. Smål, ock ögötl.); Bidr. 
t. Söderm. kulturhist. I, s. 32, III, s. 37 ock V, s. 12. 

Hvar har du vatt så länge, 
Sven i Rosengård? 

Jag har vatt i stallet. 
Kära moder vår, 
1 vänten mig sent eller aldrig. 

Hvad har du gjort i stallet? 
Jag har ryktat hästen. 

Hur är din sko så blodig? 
Jo hästen har mig trampat. 

Hur är ditt svärd så blodigt? 
Jag har stuckit ihjäl min broder. 

Hvar har du gjort af din broder? 
Han ligger bakom stallen. 

Hvad skall du nu ha för det? 
Jo jag skall rymma af landet. 

Hvad skall du göra af hustru din? 
Den sätter jag på sörjeskrin. 

Hvad skall du göra af barnen din? 
De få lita fränder ock vänner till. 

Hvad skall det bli af kreaturen din? 
Dem släpper jag på ängen grön. 

Hvad skall det bli af åkren din? 
Den läger jag för fäfot. 

När skall jag vänta dig hem? 
När som korpen han hvitnar. 

När hvitnar korpen? 
När som svanen svartnar. 
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När svartnar svanen? 
När stenen han flyter. 

När flyter stenen? 
När fjädern hon sjunker. 

När sjunker fjädern? 
När alla enbär mogna. 

När mogna alla enbär? 
Då alla flickor bli gifta. 

När bli alla flickor gifta? 
Då kyrkan blifver änka. 

När blir kyrkan änka, 
Sven i Rosengård? 

Jo vid värdens ända. 
Kära moder vår, 
I vänten mig sent eller aldrig. 

10. Store bror ock lille bror. 

G.-Afz. n. 4 (fr. Vgötl.); Arw. n. 113 (efter mskr.); Dybecks 
Runa 1869, s. 37. 

Store bror han talade till lille broder så: 
Har du inte lust till att gifta dig i år? 

Ja hvem är väl den, 
ja hvem är den mig tvingar i min ungdom? 

Jag hade väl lust att gifta mig i år, 
om jag bara visste, hvem jag skulle få. 

Jo jag vet en mö både väner ock vif, 
om du till hänne friar, så kostar det ditt lif. 

Kära store bror, visa mig dit, 
så vill jag dig gifva min gångare hvit. 

Så redo de i dagar, så redo de i två, 
förrän de kommo till den jungfruens gård. 

$v. landsm. VII. 6. 	 2 
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Sen redo de i dagar, de redo väl i tre, 
förrän de fingo den jungfruen se. 

Sen redo de i dagar, de redo väl i fän], 
inte hade de fått se den jungfruen än. 

Store bror han svänger om sin gångare grå: 
Nu vill jag genast rida hem till min faders gård. 

Det voro en stor spe ock mycke större skam, 
två kämpar var på vägen ock inte torde fram. 

Lille bror han svängde sin gångare grå, 
sen rider han genast på jungfruens gård. 

Jungfruen ut genom fenstret då såg: 
Hvad är det för en galengutt som kommer i vår gård? 

Jag är väl ingen galengutt, fast jungfrun tyckes så, 
jag är den bäste friarn, som jungfrun lustar få. 

Är du den bästa friarn, som jag har lust att få, 
hvi förer du ej guld uppå gångaren den grå? 

Jungfruen svingade med kjortelen röd: 
Här finnes några kämpar, som far min gifvar bröd. 

Lille bror han satte sin värja mot en rot, 
sen fäktar han, så blodet geck upp på hans fot. 

Jungfruen svingade med kjortelen grön: 
Här tinnes flera kämpar, som far min gifver lön. 

Lille bror han satte sin värja mot en sten, 
sen fäktar han, så blodet geck upp på hans ben. 

Ock lille bror han går sig på höganloftsbur, 
där suto tolf kämpar så rädda uppå lur. 

Lille bror han gnägde ock gånga som en häst, 
de tolf raske kämpar han fällde därnäst. 

Lille bror tog jungfrun i hvitgulan lock, 
sen binder han hänne på sadelens knapp. 
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Sen rider han sig åt rosendelund, 
där lustar lille bror att hvila sig en stund. 

Lille bror tog jungfruen uti sin famn: 
Hvad tycker skön jungfrun om en sådaner man? 

Dig vill jag hålla för hiirre ock man, 
som tog mig igenom sju konungaland. 

Ock lille bror for hem ock lefde i många år, 
ock ingen kämpe vågade komma på hans gård. 

Ja hvem är väl den, 
ja hvem är den mig tvingar i min ungdom? 

11. Tiggaren ock jungfrun. 

FIofb. Nerikes gamla minnen, s. 260; Verner, Vgötl. fornm. s. 80; 
Ur de nord, folkens lif 1, s. 128 (fr. Skåne). 

Det bodde en jungfru högt uppe i land, 
till hänne friade så mången man. 

Eder like jag är, edar like han är väl ej kommen ännu. 

Till hänne så friade båd klockare ock präst; 
sen kom där en tiggegubbe näst. 

De gåfvo den tiggaren båd sadel ock häst, 
för det han skulle fria till jungfrun näst. 

0 hör du, sköna jungfru, vill du följa med mig, 
en gård uppå landet det vill jag gifva dig. 

Uppå landet där har jag ett slott utaf bly, 
som sköna jungfrun skall få spatsera uti. 

På landet där har jag tolf appelgrå hästar, 
ock sköna jungfrun skall få rida den bästa. 

På landet där hafver jag båd oxar ock kor, 
ock tolf mina pigor de duka mitt bord. 

På landet har jag tolfhundrade får, 
tolfhundrade getter, som i skogarne går. 
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På landet där har jag båd åker ock äng 
ock tolf mina pigor, som bädda min säng. 

Jungfrun plockar sina stompar ihop 
ock skulle med tiggaren gå sin kos. 

När som de kommo till rosendelund: 
Behagar inte sköna jungfrun hvila en stund? 

Hvar har du nu ditt slott utaf bly, 
som du lofte mig spatsera uti? 

Aldrig har jag haft något slott utaf bly, 
aldrig har jag haft en skjorta, som vatt ny. 

Hvar har du då dina appelgrå hästa, 
som du lofte att jag skull få rida den bästa? 

Aldrig har jag haft några appelgrå hästa, 
käppar ock kryckor har varit mitt bästa. 

Hvar har du då dina oxar ock kor 
ock tolf dina pigor, som duka ditt bord? 

Aldrig har jag haft några oxar ock kor, 
aldrig har jag ätit vid en ärlig mans bord. 

Hvar har du då dina tolfhundra får 
ock tolfhundra getter, som i skogen går? 

Aldrig har jag haft hvarken getter eller får, 
men väl några hundra löss på ryggen går. 

Hvar hafver du då din åker ock äng 
ock dina tolf pigor, som bädda din säng? 

Aldrig har jag haft hvarken åker eller äng, 
aldrig har jag sofvit i en ärlig mans säng. 

A tvi dig vare, du lusede hund, 
för alla de gångar jag kysst din skorfvede mun! 

Eder like jag är, eder like han är väl ej kommen ännu. 
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12. Om Habor. 

Upptecknad efter en gammal gumma vid namn Anna Lisa, hvilken 
åter för mer än 50 år sedan lärt sig den af en gubbe, som llades 
Store Pär. Visan finnes i skillingstryck tidigast 1638, därefter i 11 
uppl., senast Göteborg 1838. G.-Afz. n. 22; H.-Cav. o. Steph., Hist. 
o. polit. visor n. 3. Den blekingska uppteckningen företer en mängd 
små varianter till dessa tryck; versernas ordning är riktig, men 5% 
verser äro förbigångna. Numreringen är här gjord efter de tryckta 
upplagorna. 

Habor kung ock Siver kung 
de begynte sig ett kif; 
det var allt om stolts Signil ung, 
hon var så vän ett vif. 

För häldre hafvar Habor aktat vinna sig den aldrasköna. 

Habor drömde en dröm en natt 
i sängen då han låg; 
arla om morgonen han vaknar, 
han sade sin moder däraf. 

Mig tycktes, jag uti lunden var 
allt med min brynja tung; 
där växte en ros uppå min arm, 
hon var både skön ock ung. 

Där växte en ros uppå min arm, 
hon var både skön ock ung; 
där satt fogel på hvar kvist, 
ock alla för hänne sjöng. 

Ingen uti konungens gård 
den drömmen tyda kunde, 
utan Habors moder, 
hon sörjer så margelunde. 

Det är dig till glädje lagdt, 
att du skall vinna den mö; 
så är det mig till sorgen lagdt: 
för hännes skull skall du dö. 
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Är det dig till glädje lagdt, 
att du skall vinna det vif, 
så är det mig till sorgen lagdt: 
för hännes skull låter du ditt lif. 

Habor låt växa hår 
ock jungfru kläder skära; 
så seglade han till främmande land, 
där ville han slöjder lära. 

De hissade upp silkesegel 
inunder förgyllande rå; 
så seglade de till främmande land 
på mindre än månader två. 

De kastade ut sitt ankare 
uppå den hvita sand. 
Men Habor konungason 
han träder först på land. 

12. Så går han upp i högan loft 
allt för de jungfruer in. 

Här sitten I, stolts Signil liten, 
både ni ock edra kvinnor; 
min fader hafver mig till eder sändt, 
jag skulle här slöjder vinna. 

Hafver er fader till mig sändt, 
I skolen här slöjder lära, 
I skolen äta ur fat med mig 
ock sofva hvar natt hos min tärna. 

Jag är van att sofva på svandun, 
jag är ett konungabarn. 
Skulle jag hos eder tärna sofva, 
så doge jag utaf harm. 

Blifven I kvar, stolt jungfru, 
ock göran er ingen kvida! 
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I skolen äta ur fat med mig 
ock sofva hvar natt vid min sida. 

17. Alla stolts Signils mör 
de hade söm uppå knä, 
förutan Habor konungason, 
han skar ut rosor af träd. 

Där satt Signils liten tjänstemö, 
hon hade två händer så slöja: 
Aldrig såg jag någon stolts jungfru 
hafva två djärfvare ögon. 

Så leka Habors ögon, 
som solen öfver stjärnorna. 
Ehvart som stolts Signil var, 
det såg Habor så gärna. 

Aldrig såg [jag] någon stolts jungfru 
kunna mindre sy med nål; 
aldrig såg jag någon stolts jungfru 
kunna bättre dricka ur skål. 

Hör du, Signils tjänstemö, 
du akte inte uppå mig! 
Hvart jag mina ögon vänder, 
så litet aktar jag på dig. 

Jag är trött af resan min, 
jag har rest en väg så lång. 
Hören I, stolta Signil liten, 
lyster ej eder till hvila gå? 

De åto ock drucko en liten stund, 
det var inte mycke länge; 
upp stod stolts Signil liten, 
hon följde honom till sängen. 

I sitten här, alla mina mör, 
ock syn eder gärning till ända, 
medan jag går i högan loft 
ock väljen den tärnan till sängs. 
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Habor satte sig i sängen ned, 
ock tärnan drog af hans skor; 
det måtte höras den långa led, 
hur Habors hjärta slog. 

Så lågo de den natt så lång 
allt vid hvarannans sida; 
arla om morgonen de vaknade, 
de sade hvarann sin kvida. 

Hören I, stolts Signil, till 
hvad jag eder säga må: 
är här någon i värden till, 
eder håg han leker uppå? 

Här är ingen i värden till, 
min håg han leker uppå, 
förutan Habor konungason, 
honom kan jag aldrig få. 

Är det sant, ni säger mig, 
I hafven Habor så kär, 
det vill jag för sanning säga, 
han är eder ganska när. 

Hören I, Habor konungason, 
hvi villen I mig så skämma? 
Hvi riden I ej till min faders gård 
med eder fogel på händer? 

Jag var uti er faders gård 
allt med min fogel på händer. 
Er fader är mig vorden svår, 
han vill mig låta upphänga. 

Hören I, Habor konungason, 
I talen ej så! 
Här ligga vid mina fötter 
de falska tärnor två. 

Ligga där vid edra fötter 
de falska tärnor två, 
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så ligger vid min hufvudgärd 
den skarpa värjan blå. 

Upp stod Signils tjänstemö, 
hon tog på sig kappan blå; 
så gick hon upp på högan loft, 
där unga konungen låg. 

I vaken nu upp, härre kung! 
I hafven nu sofvet för länge: 
här är Habor konungason, 
han har eder dotter i säng. 

Upp stod den unga konungen, 
han ropte allt öfver sin gård: 
I stånden upp, alle mina hofmän, 
I kläden er i järn ock stål! 

Det var stoltan Signil liten, 
hon såg utur sin säng: 
Här klädes i min faders gärd 
så mången rasker dräng. 

Klädes i er fader[s] gård 
så mången rasker dräng, 
det vill jag er i sanning säga, 
inte räds jag för dem. 

Här ligger vid min hufvudgärd 
min brynja ock skarpa svärd; 
mig tager ingen ut i dag, 
utan att han får ofärd. 

Här ligger vid min hufvudgärd 
mitt svärd ock silfbodda knif; 
mig tager ingen här ut i dag, 
förrän han mister sitt lif. 

Det var Signils tjänstemö, 
hon lyddes däruppå; 
sin stal hon bort hans skarpa svärd 
ock så hans brynja blå. 
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De stötte uppå dörren 
både med svärd ock spjut: 
Är Habor härinne, 
så skall han genast ut! 

Men Habor konungason 
han tog i sin hufvudgärd: 
borta var då hans brynja 
ock så hans goda svärd. 

Borta är min brynja 
också mitt goda svärd. 
Hören I, stolta Signil liten, 
här blifver en ynkelig färd. 

De stötte upp dörren 
med sporrbespänd fot; 
hvar nagel i dörren var, 
de flög° Habor.  emot. 

Somliga han med fötterna sprern, 
somliga han med händerna slog; 
fämtio af konungens männer 
allt för hans fötter dog. 

De lade på Habor de starkaste band, 
ock alla vore de ny; 
hvarje band, som på honom kom, 
det slet han sönder i try. 

Men det var Signils tjänstemö, 
hon dem det rådet vänder: 
I tagen af Signils hufvudhår 
ock binden om Habors händer! 

De togo af Signild ett hufvudhår 
ock bundo om Habors händer; 
förr ville han för Signil dö, 
än han ville slita det sönder. 

53. De togo Habor konungason, 
de ledde honom ut för by; 
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då fick han se de galgaträd, 
de voro Lalldeles ny. 

I hängen upp min kappa, 
som är af skarlakan röd! 
När då de jungfruer det se, 
de ömka sig öfver min död. 

Det var stolts Signil liten, 
när hon såg kappan hänga, 
tände hon eld på buren sin 
ock lät sig därinne bränna. 

Det var Habor konungason, 
han talte då detta ord: 
Är nu Signil liten bränd, 
hon var mig ganska kär. 

I tagen nu ned min kappa, 
hon må nu på jorden ligga! 
Om jag än hade fämtio lif, 
jag ville ej ett af dem tigga. 

När de kommo i rosendelund, 
så var då Habor hängd; 
när de kommo till buren, 
så var ock Signil bränd. 

När de kommo i rosendelund, 
så var då Habor död; 
ock när de kommo till buren, 
var Signil bränd i glöd. 

Hade jag det tillförene vetat, 
deras kärlek varit så stark, 
icke skulle jag Habor då hänga 
för hundra tusende mark. 

I tagen nu Signils tjänstemö 
ock grafven neder i jord! 
Hon har skiljt mig vid dottren min 
så ock en måg så god. 	 • 

För häldre hafver Habor aktat vinna sig den allrasköna. 
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13. Stafransvisan. 

G.-Afz. n. 91 (två upp-0; Hofb. Nerikes gamla minnen s. 262; 
Vesterg. fornm.-för. tidskr. 1, s. 75; flere skillingstryck, det älsta fr. 
1796, — Visan sjöngs förr om annandag jul, när bondsönerna ock 
drängarna redo »Staffans fajje». Upptecknad efter bonden Magnus Nilsson 
i Farabol. 

Staffan var en stalledräng, 
en stalledräng; 

han vattnade sina fålar fän). 
I ra, i ra, 
sjung fallerallala! 
Gossar, låt oss lustiga vara, 
en gång jul om året bara, 
sjung fallerallala! 

De två de voro svarta, 
ja svarta, 

de voro smala ock smärta. 

De två de voro röda, 
ja röda, 

de tjänte för sin föda. 

Den fämte han var appelgrå, 
ja appelgrå, 

den rider själfva Staffan på. 

Nu rider vi till bondens vägg, 
ja bondens vägg, 

där fryser isar i vårt skägg. 

Bonden han het Noakssen, 
ja Noakssen, 

han ber oss alla stiga in. 

Gumman den het Sara, 
• 
	ja Sara, 

hon bjur oss af det klara. 
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Dottren den het Anna, 
ja Anna, 

hon bjur oss öl af kanna. 

Pigan heter Stina, 
ja Stina, 

hon bjur oss äpplen fina. 

Nu vänder vi på bondens gård, 
på bondens gård, 

vi kommer igän till nästa år. 

Ja färden den gick lustig all, 
ja lustig all; 

nu för vi hästarna i stall. 
I ra, i ra, 
i sjung fallerallala! 
Gossar, låt oss lustiga vara, 
en gång jul om året bara, 
sjung fallerallala! 

14. Majvisan. 

Natten till den förste maj samlades alltid förr en hop bondgossar 
ock drängar ock gingo från gård till gård ock sjöugo nedanstående visa. 
De voro utrustade med korgar, säckar in. m. för att däri taga gåfvorna, 
som inflöto ock som vanligtvis bestodo af brödkakor, fläsk ock köttstycken 
samt ägg. Sedan allt var samladt, gjordes majgille, då flickor bjödos 
ock det dansades, åts ock dracks. Jfr Nicolovius [Lovbr], Folklifvet 
i Skytts härad (Lund 1868), s. 109 f. 

Guafton, I som hemma är! 
Maj vare välkommen. 

I afton vella vi gästa här. 
Sen bäre vi de gröna löf åt lunden. 

Nu sätta vi maj i bondens vägg, 
här väntar vi oss ett halftjog ägg. 

Mor hon är en tärna, 
hon ger oss ägg så gärna. 
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Hafven I haft ållon i år, 
så gifven oss ett fläska lår. 

Nu hör vi trappan knaka, 
nu vänten vi oss en kaka. 

När de nu hade fått hvad som gafs, så sjöngs: 

Tack o tack, båd far ock mor! 
Maj vare välkommen. 

för denna gåfvan var så stor. 
Så bäre vi de gröna löt åt lunden. 

Men där som ingen gåfva erhölls, sjöngs följande: 

Far han är en gruehug, 
Maj vare välkommen. 

han setter i askan ock askrar sin . . . 
Så bäre vi de gröna löf åt lunden. 

Mor hon är en ägga tryn, 
Maj vare välkommen. 

hon skiter ned båd säng ock dyn. 
Sen bäre vi de gröna löf åt lunden. 

15. Om sju käringar som slåss om ett par byxor. 
Sjungen af husmannen Johannes Göransson i Isaksmåla. — Visan 

ser ut som text till »byxkriget», som förekommer på väggmålningar: 
se Nytt tafvelg-alleri från stugor i Dalom utg. af  Bosceus samt En 
lustigh comedia om doctor Simon (Sr. landsm. Bih. •  1, s. 89 f.). 

Mannen. 
Här går det lustigt till, än låter jag mig nöja, 
jag nöjder är ock glad, jag skjorta har ock tröja. 
Min hatt på golfvet jag af glädje slänger nu. 
Ack, kvinnor, rifven dock mina byxor ej i tu! 

Första käringen. 
Jag bister är ock vild i sinnet under hufvan, 
jag ensam råda vill om byxorna i stugan. 
Kom, nyckelknippa du, ock statt mig manligt bi! 
Jag hugger ock jag slår, jag förer byxekrig. 
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Andra käringen. 
Väl är jag grann ock snygg; dock låter jag ej taga 
de byxorna från mig, min toffel skall dem taga. 
Jag blåser nu åt dig, du arga bistervill, 
din nyckelknippa med, mig hörer byxen till. 

Tredje käringen. 
Jag ser så ärbar ut som någon dannekvinna. 
I detta byxekrig jag mig dock skall infinna, 
ock får jag än ett rapp af nyckel eller sko, 
jag nappar duktigt med om byxen, må I tro. 

Fjärde käringen. 
Mig äro gifne här fullt starka föra lemmar, 
ock i mitt kök fins knif, jag ej med eder klemar.. 
Går bort, I skitne mör, I stolta tärner tre! 
Mig hörer byxen till, det skolen I fä se. 

Fämte käringen. 
Hvad tycken ni om mig? Jag heter Maret amma, 
jag strider också med, vill göra er till skamma. 
Ty större byxerätt har ingen af er haft 
än jag, ock jag förstår mig bäst på byxekraft. 

Sjätte käringen. 
För sanning vill jag med, skönt jag är mjöke däka, 
se den i synen, som för mig vill byxen äga. 
Bort, bister med galant, madäst också amma! 
Bort du kökspiga med, jag eljest skall er krama. 

Sjunde käringen. 
Jag, arma saltmatstös ock hönsplocker piga! 
jag ville gärna med för dessa byxor kriga. 
Men si jag är försagd, af andra undertryckt; 
men jag gör så godt jag kan, ock gifver . ock ett ryck. 

Mannen. 
Lycksaliga mankön, låt ej vanan dig betaga, 
låt älskogsormen ej dig till slik dårskap draga! 
Här kan du få din lust, här är en gyldne tid: 
sju kvinnor föra här om ett par byxor krig. 
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16. [Mjölnarens dotter.] 

Djurklou, Ur Ner. folkspr. s. 111; Wigstr. Folkdiktn. 2, s. 59 (fr. 
Skåne); jfr Filikromen, 7 häftet, n. 7. Vanlig i muntlig tradition. 

Det var två skälmar som lade upp råd, 
Skro ro romporn päj, kom kryp på mäj. 

allt huru de möllarens dotter skulle få. 
Det raskar väl å, 
det trillar i trå, 
för trillan hon ligger i trallaläj. 

Gör du dig liten, så får du rum i säck, 
så skall jag dig köra till möllarens bäck. 

När som de komrno till möllarens bro, 
så stupade hästen, ock säcken han log. 

Ock hör du, möllare, mal min mäld, 
du mal den väl, men ta ingen tull. 

Hvad hafver du då uti din säck, 
men du förbjuder mig taga min rätt? 

Jo jag hafver hvete ock engelska råg, 
som alltid plär falla i möllarens håg. 

Sätt då den säcken i min dotters säng, 
där kommer ej hagel, snöslask eller rägn. 

När det blef skumt, ja skumt uppå natt, 
så hade den säcken båd stöflar ock hatt. 

0 kära min moder, ni tänder ett ljus, 
jag tror här är tjufvar uti våra hus. 

Då klappar han hänne på rosendekind: 
Ligg ock tig, jag är allra kärasten din. 

0 kära min moder, ni släcken det ljus, 
det var bara katten som spände en mus. 
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Det var själfva rackaren till katt, 
som hafvar båd stöflar ock sporrar ock hatt. 

Ligg ock tig, käring, då du fick skam! 
Anners skall dn i möllarens dam. 

Ock när det blef dagar ock dagar blef ljus, 
så kasta de käringen i dammen baldus. 

Ock käringen sam ock paden han flöd, 
gubben han rände på landet ock töd. 

Har inte du en krokig tand, 
så hugg mig i röfven ock drag mig i land. 

Ja visst har jag en krokig tand, 
men aldrig skall jag dra dig i land. 

Men gubben hade ett rostigt spjut, 
Skro ro rompom päj, kom kryp på mäj. 

han förde hänue väl länger ut. 
Det raskar väl å, 
det trillar i trå, 
för trillan hon ligger i trallaläj. 

17. Pojken ock käringen. 

Arw. 3, Skämts. sånger, n. 59 (fr. ögötl., ii verser). 

När jag var en liten pilt, skulle jag å fria, 
mötte jag en gammal käring, tänkte det var en pia. 

Aldrig fick jag dagen go, 
aldrig fick jag nattaro för käringen. 

Första natt, vi låg ihop, kysstes vi ock klappades; 
andra natt, vi låg ihop, refvos vi ock rattades. 

Tredje natt, vi låg ihop, bet hon å mitt öra; 
fjärde natt, vi låg ihop, kunde jag inte höra. 

Sen tog jag min lilla häst, skulle till prästen rida; 
käringen tog sin skabbede bock, red så vid min sida. 

Sv. landsm. VII. 6. 	 3 
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Prästen tog sin lilla bok, skulle för käringen läsa; 
käringen tog sin kryckekäpp, slog af prästens näsa. 

Prästen tog sin lilla båt, seglade öfver sunden; 
käringen tog sitt grynasåll, seglade till botten. 

Då så fick jag dagen go, 
då så fick jag nattaro för käringen. 

18. [Friarne.] 
Ur de nord. folkens lif 1, s. 136 (fr. Skåne); Wigstr. Folkdiktn. 

2, s. 51 (fr. Skåne); Sv. landsm. II, s. lx (fr. Värml.); Nyl. III, n. 221. 

Här kommer den förste friaren, 
mor lilla, just nu. 

Hur många pänningar lägger han fram, 
min dotter Julia? 

För fämtio på fämtio det lägger han fram. 
Vis an vägen ock låt an gå! 

Här kommer den andre friaren. 
Hur många pänningar lägger han fram? 

För hundrade på hundrade det lägger han fram. 
Vis an vägen ock låt an gå! 

Här kommer den tredje friaren. 
Hur många pänningar lägger han fram? 

För tusende på tusende det läggar han fram. 
Tag honam i armen ock bed an gå in! 

Hvar skall den friaren sitta? 
På din stol, vid ditt bord. 

Hvad skall den friaren ha till mat? 
Äggamat på silfverfat. 

Hvar skall den friaren ligga? 
I din säng, på din arm. 

 
Hämta barnmorskan ock hvad du kan! 
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Men jag hafvar ju inga hästar. 
Betsla svinen ock hvad du kan! 

Men jag hafvar ju inga selar. 
Tag strumpebanden ock hvad du kan! 

Men jag hafvar ju inga vagnar. 
Tag skottkärran ock hvad du kan! 

Men jag hafvar ju inga friare, 
mor lilla, just nu. 

Tag tiggegubben ock hvad du kan, 
min dotter Julia! 

19. Bonden ock råfven. 

Wigstr. Folkdiktn. 2, s. 73 (fr. Skåne); Bidr. t. Söderin. kulturhist. 
V, s. 29; Nyl. III, n. 240. Upptecknad efter en 90-årig, sten döf gumma. 

Bonden gick åt lunden grön, 
mötte han räfven fager ock skön: 
Vill du inte sälja huden din 
till foder under lufvan min? 

Fordra du ej på räfvaskinn 
till foder under mössan din, 
ty aldrig får du huden min 
till foder under mössan din. 

Jag skall ge dig strumporna blå, 
de finaste du vill draga uppå, 
allenast jag får huden din 
till foder under lufvan min. 

Mina fötter äro stötta, 
jag kan alsinga strumpor nötta. 
Fordra du ej på räfvaskinn 
till foder under mössan din! 

Jag skall ge dig gåsen fet, 
den fetaste du vill leta dig, 
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endast jag får huden din 
till foder under lufvan min. 

Fram kom räfvens syster, 
ville till räfven hviska: 
Har du fått sådant sinn, 
säljer du bonden huden din? 

Räfven tog en sving utikring, 
svingade hela heden omkring: 
Fordra du ej på räfvaskinu 
till foder under mössan din! 

 

Såg du, jag fe huden din 
till foder under lufvan min! 

20. Bonden ock kråkan. 

Arw. 3, Skämts. sånger, n. 63 (fr. ögötl.); Dybecks Runa 1842, s. 39: 
Djurklou, ur Ner. folkspr. s. 110; Fagerlund, Korpo o. Houtskär, s. 206; 
Nyl. III, n. 211. Upptecknad efter samma gumma som föregående visa. 

Bonden gick sig åt villande skog, 
där fick han se, hvar kråkan stod: 
Visste jag, du ej bete mig, 
så skulle jag skjuta dig. 

Hufvudet tog han till kryckeknapp, 
halsen tog han till tönnetapp, 
med fjädrarna täckte de all sin tak, 

Köttet saltade han i tunnor ock kar 
förutan en del, som han skänkte sin far. 
Tarmarna tog han till notarep, 
ock fötterna tog han till dyngegrep. 
Röfven tog han till tönnesprund, 
för det de skulle dricka af hjärtans grund. 
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21. Mannen som sålde sin hustru till röfvare. 
Finnes i skillingstrycket, t. ex. i Fyra nya och ganska eftertankliga 
Wisor, Gefle 1793, samt Arw. n. 93 (efter mskr.). Numreringen är 
gjord efter trycken. -- Sångaren angaf, att en vers skulle saknas mellan 
10 ock 11, men visste ingenting om den värkliga luckan mellan 7 'ock 
10. Trycken innehålla en vers till i slutet. 

Det bodde en skälm ibland många 
uti de omyndige land. 
Johannes låter han sig kalla, 
han hade en from hustru försann. 

Johannes gaf sig åt skogen 
ock lade med röfvare råd; 
han ville sin hustru bortsälja, 
hon går förvisst med en son. 

Johannes gick in till sin hustru 
ock sade till hustrun så: 
Vi vilja åt skogen gånga 
ock köpa de feta svin. 

Jag orkar inte åt skogen gånga, 
min tid hon är inte så lång. 
Vi skola gå mycke sakta, 
gå mycke sakta försann. 

När de i skogen kommo, 
sade hustrun till mannen sin: 
Hvar är de feta svinen, 
som du lofvade köpa hem? 

Så blef han snapp till att ropa, 
att ropa så oförskammelig. 
De röfvare begynte att löpa, 
att löpa med en hast. 

Fram kom den älste röfvaren 
ock hade de gyllen i hand, 
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ja hundrade gyllen ock flera 
bjöd han för den kvinnan försann. 

De röfvare begynte att dobbla, 
hvem lotten skulle falla uppå, 
hvem hänne skulle uppskära, 
ock hvem skulle fostret få. 

Gud, som alltid hjälper, 
han hjälpte i största nöd, 
han skickade fram de hundar, 
som däruppå skulle gö. 

Så kom där en ungkarl ridandes, 
han såg väl, hvad där skulle ske, 
han såg den fattiga kvinna 
stod naken ock bunden vid träd. 

Han tog sina sölfbodda knifvar 
ock skar det bandet utaf, 
hans ögon de runno så strida, 
Kristi pina kom han ihog. 
Han tog den fattiga kvinnan 
ock lade hänne på sin ök. 
Han förde hänne hem i sin kammar, 
hon var så nära död. 

Åtta dagar därefter 
födde hon sönerna två. 
Då skickade han bud till Johannes 
ock bad honom till .sig gå. 

När han kom in i den kammar, 
allt där ungkarlen var: 
Hvar är nu din fromma hustru? 
Jag bad hänne vara med dig. 

Då blef han så snapp till att ljuga, 
så oförskammelig: 
Min hustru hon är afsomnad 
ock lefver i himmelrik. 
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Då tog han Johannes vid handen 
ock bad honom med sig gå. 
Så gingo de in i den kammar, 
allt där som hans hustru låg. 

Fy skäms, du lede man, 
fy skäms, du lede hund! 
Din lön skall du bekomma, 
om jag får lefva, försann. 

Han låter Johannes strax fängsla 
ock lade honom bojor uppå. 
Hans ben de slogo sönder, 
hans hufvud de krossade då. 

22. Ryjekla visa 

Motstycke icke futinet. 

1. I Virestads socken i Kronobärgs län 
är. hemmanet Ryjekla betecknadt. 
Där bodde Pär ock Kerstin, de lefde så väl, 
ett paradis på jorden kan man det likna. 

'2. I kärlekens band där blef hon fruktsam, 
ock tiden hon skred till förlossningens stund, 
ock dagarna kommo, att hon skulle föda. 

Det hände sig en afton, när folket sof sött 
ock foglarna lykta att sjunga, 
då Kerstin låg ensam på barnsängens bädd 
ock vakade öfver det lilla: 

tillreds voro troll ock tog hänne bort. 
De hade gjort en alebild, som Kerstin liker var, 
den lade de i barnsängen neder. 

När Pär han uppvaknar ock Kerstins bild besåg, 
han tyckte hännes kinder voro så bleka. 



40 	 THOMASSON, VISOR FRÅN BLEKING. 	 VII. 6 

Han tänkte, hon var död af barnsbörden svår, 
ock talte de orden sålunda: 

Ack hör nu, salig vän, det var nu tungt för mig, 
som inte var vaken ock fick tala med dig, 
förn du tog afsked af denna värden. 

Pär han gick till prästen ock sade, hon var död, 
han skulle för hänne låta ringa. 
Mäster Nils han sade: Jag beklagar din nöd, 
jag säger dig mer, än du kan finna. 

Hon är väl inte död, det var din egen skull, 
ty när du var insomnad, så kommo där troll 
ock bytte på en alebild ock Kerstin. 

Ja låter oss begrafva den alestock, vi har, 
ock uti Kerstins kista insvepa. 
Hon blefvo nu visen till hela sin kropp, 
om du ej kunde få hanne åter. 

Ock sen förstörde du med plikter ock med skam 
din egendom ock heder, det går dig icke an, 
hon kan ej i bärget länge lefva. 

När kistan kom i grafven ock prästen kastar jord, 
uppenbarligen han säger dessa orden: 
O Härre Gud alsmäktig, begrafva vi här 
en alestock inunder denna jorden. 

När Pär han gått sitt änkeår, en fästemö han tar 
från Örkeneds socken ock rör till sin gård, 
ock släkten var samlad i bröllop. 

Om aftonen när gastarna suto till bords, 
musiken sig höra låter: 
utanför förstugdörren hördes Kerstins röst, 
hon sade: Kära Pär, tag mig åter! 

Gif mig ett strumpeband utur din milda hand, 
så blir jag löster ur trollens band. 
Jag ej äktenskap mer af dig begärar. 
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Hon bad om den hjälpen tre gånger å rad, 
sen hade hon ej makt att mer säga. 
Pär steg från bruden ock öfver sitt bord, 
men folket tog tag i hans kläder. 

Sen höllo de honom en långlig stund, 
tils Kerstin var af trollen borttagen: 
Ack se, du gode vän, du ser ju, det är natt; 
ja trollen kunna taga dig med på samma sätt, 
som de din förra hustru ha tagit. 

Bröllopet blef kort, hvar reste till sin ort, 
ock ifrån den dagen till döden tog honom bort, 
var han mellankolisk till sinnes. 

På Käringekullen han ofta hänne såg, 
åtminstone hvarje julafton. 
Med gråtande ögon hon kammar sitt hår, 
men barnsängens särk var till kläder. 

Men när han tänkte taga hänne hem, 
försvann hon så hastigt ur deras åsyn, 
som skotten från stjärnor försvinner. 

Sju år därefter Kerstin ur Käringkullen kom, 
det sade Mäster Nils till Pär i all tysthet. 
Nu är Kerstin död ock förder till den stad, 
där portarna för trollen äro lykta. 

23. [Flickan ock sjömannen.] 

Motstycke icke funnet 

Det kom ett skepp seglande uppå det brusande hat, 1: 
det stod en flicka vid stranden, så dägelig hon var. :11: 

Här säj, här säj, hvad skall jag med dig? :II: 
Du är den fattiga pigan ock jag den unge sjöman. :11: 

När den pigan kom hem, hännes fader ock moder voro döde, ;11: 
då var hon den rikaste pigan som fans i vår by. :11: 
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När ung sjöman detta förnam, han genast till styrman 
sprang fram: :11: 

Hör du, härr styrman, får jag till min käraste gå? :11: 

Styrmannen styrde med förlig vind bort till det snöhvita 
hus: 

Är du min käraste hemma, låt upp ock låt mig stiga in! :11: 

Här säj, här säj, hvad skall du med mig? :11: 
Ty jag är den fattiga piga ock du den unge sjöman. :11: 

En ring han tog utaf sin hand, den gaf han allra kärasten 
sin: :11: 

Tag den, tag den, du jungfru, se här, här har du troska- 
pen min. :11: 

Ett glas hon tog uti sin hand, det var fullt med rödaste 
vin: :11: 

Tag det, tag det, du sjöman! Se här, här har du kärleken 
min. : 

24. [Sjömannens käresta.] 

Djurklon, Ur Ner. folkspr. s. 112; Dybecks Runa 1842, s. 23 (fr. 
Västm.); Nyl. III, n. 142. Finnes antagligen i skillingstryck. 

Det gick en piga uti en trädgård, 
till hänne kom en ung sjöman: 
Se hvarför går du så här allena? 
Gif mig ditt hjärta, gif mig din hand! 

Uppå de orden jag ej kan svara, 
förty jag är af för ringa stånd, 
er älskarinna jag ej kan vara, 
er tjänarinna jag vara kan. 

Jag har en vän, ja om han lefver, 
det är sju år sen han for från mig, 
ja lefver han, har han mitt hjärta, 
men är han döder, har Glid hans själ. 
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Har han en så lång tid vatt borta, 
så kommer han visst aldrig mer. 
Jo lefver han, så har han mitt hjärta; 
men är han döder, har Gud hans själ. 

Då han hörde, hon var uppriktig, 
kunde han ej längre dölja sig. 
Då tog han handen uti sin lomma 
ock tog där upp en kärleksring: 

Se här är ringen, vi bröt tillsammans, 
se här är ringen, jag fick af dig! 
Ja du har varit mig huld ock trogen 
ock redeligen väntat mig. 

Då tog han hänne i sina armar 
ock kysste hänne ja jämt för tre: 
Jag är den rikaste ibland alla, 
ty jag har funnit min käraste. 

25. [Soldaten som stack ihjäl sin löjtnant.] 

Har gemensamma drag med Filikr. I, 1. 

Till Frankrike blefvo vi kommenderade, 
till Halmstad restes vår väg. 
När som vi kommo till den romerska stadsporten, 
där blefvo vi inkommenderade byar man. 

Jag gick mig ut om kvällen att spatsera, 
att spatsera med min käraste i hand. 
Till mig en lyktnant månde komma 
uppå den sällsamma stund. 

Se hvarför går du här ock tänder 
eld på städerna? 
Nej, min käraste lyktnant, var tålig, 
jag spatserar med min käraste i hand. 
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4. De togo mig ock förde mig för väktaren, 
lik som kungen lekt matroller ock gevär 
— — — — — — — — — — 

Hans broder stod uti lederna, 
han var så förargad i sitt sinn. 
En värja han dragar ur sin sida 
ock ränner uti lyktnantens lif. 

Det första brer han satte sig att skrifva, 
det skref han till allra kärasten sin. 
Hännes rosenröda kinder visst bleknade, 
när hon uppläser dessa ord. 

Det andra bref han satte sig att skrifva, 
det skref han till sin fader ock mor. 
Hans moder visserligen dånade, 
när fadren uppläser dessa ord. 

Det tredje bref han sätter sig att skrifva, 
det skref han till sin öfverstelyktnant: 
En tunna guld det vill jag våga, 
om jag kunde undslippa dess träl. 

Nej du hafver ingen nåd att förvänta dig, 
din dom hon är redan fälld så svår. 
En pänningepung han drager ur sin lomma, 
tio tusen riksdaler var i den. 

Dessa vill jag gifta er, kamrater, 
dessa pänningar hafver jag igän, 
för det I skolen följa liket till jorden 
ock dricka min oskyldiga skål. 

Det växte två lindar uppå grafvarna, 
på den ena var grönskande löf, 
på den andra oskyldigt blod. 
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26. Fången. 

Finnes i skillingstryek. 

När som jag var så litet ett barn, 
jag kunde hvarken gå eller krypa, 
så dödde då bort både far ock mor, 
som mig skulle kläda ock föda. 

För linden bär blad, 
ock bladen falla af, 
ock jorden bär alla gröna skogar. 

Sen liknar de mig vid den fåvitske man, 
som bygger sitt hus uppå isen: 
när isen smälter bort, faller huset omkull, 
af skadan blir man vis, icke riker. 

Sen liknar de mig vid fogeln så snäll, 
som bygger sitt hus uppå kvisten: 
när kvisten blåser ner, faller huset omkull. 
Gud nåde den, som sin käraste bortmister. 

Sen liknar de mig vid turturdufvor två, 
som bygga sitt hus uti tornet: 
när makan flyger bort, sitter ensammen kvar 
ock sjunger med sorgefulla toner. 

Sen när jag kom till Alvastra port, 
där möter mig en knekt med tre nycklar. 
Han låser upp dörren, han bad mig stiga in: 
I detta fångatornet skall du sitta. 

Men när som jag kom där lite bätter fram, 
där möter mig tre underliga rätter: 
den ena var hunger, den andra var törst, 
den tredje var sömnlösa nätter. 
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7. Krist gifve, att alla kloster voro bränd 
ock alla falska tungor voro döda! 
Då skulle jag utvälja mig en fulltrogen vän, 
hvarmed jag i ro kunde lefva. 

För linden bär blad, 
ock bladen falla af, 
ock jorden bär alla gröna skogar. 

Kärleksvisor. 

27. 

Det bor en riker gosse vid Enestiga gård, 
det bor en fattig flicka ett stycke därifrån, 
de höll hvarandra kär 
med trohetens begär, 
till dess det kom en rikare ock höll den gossen kär. 

Haf tack, ovärdig flicka, för hvart onyttigt fjät, 
som du för mig har trampat, haf tack för det! 
Inbillar du dig, 
att du skall ha mig? 
Nej, jag är allt för riker ock för goder åt dig. 

Ja om du voro riker, som Salomo han var, 
ock inte hade ro hvarken natt eller dag, 
hvad hulpo det dig 
på värdens sista tid, 
då du skall stiga fram ock göra räkenskap för dig? 

Syskon är vi många, fast skilda hvar för sig, 
ock jag får tjäna andra ock kläda, föda mig, 
från fader ock från mor, 
från syster ock från bror. 
Gud läte oss träffas på en sällare ort! 
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28. 

Det var den första gång i värden jag dina ögon såg, 
då önskte jag till Härran, att jag dig skulle få. 
Jag stannade ock bad så innerlig, 
att denna lilla flicka hon, jskulle blifva min. 

Jag tänkte ock jag trodde i flera Härrans år, 
ock sedan fick jag veta, hon skulle från mig gå. 
Nu får jag ensam vara som fogelen på kvist, 
när han sig högt uppsvingar, sin lilla maka mist. 

Solen uppå himmelen ock stjärnor i sitt lopp, 
men ett uppriktigt hjärta det bor uti min kropp; 
men flickors falska hjärta det har jag försökt, 
men Härren Gud, som löner allt, han löner också det. 

För när jag går i kyrkan, då ser jag, hvar du står: 
du skiner liksom solen, när som klarast hon uppgår, 
dina kinder är så fina som valmorosen röd. 
Jag kan dig aldrig glömma, intill min bleka död. 

Om jag fingo veta den dag, du skall stå brud, 
ock om jag voro värdig att gå i dina hus, 
så skulle jag gå fram ock se uppå din vän 
ock önska dig god lycka, hvar har du funnit den? 

29. 
Jfr Dybecks Runa 1842, s. 61. 

Jag är af sorg ock ängslighet borttagen 
allt för den vän, som mig otrogen var. 
Jag är så klämd, det följer mig till grafven, 
men Härran Gud låt sorgen fara snart. 

Min ungdomsblomma är snart förfluten, 
mitt hela hjärta har jag gifvit dig. 
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Jag har dock aldrig varit falsk i grunden, 
men det har du, som ärnar svika mig. 

Jag vill så gärna önska, om jag kunde, 
dig allt godt, fast du har gjort mig förtret. 
men gifve Gud den sorgen slutas månde, 
när jag från lilla vännen reser bort. 

Förlåt, min vän, jag dessa rader skrifver! 
Jag har blott skrifvit dem till dig, min vän. 
Hvad jag har tecknat, tro mig, säkart blifver 
hos dig, min älskade, till dess jag dör.. 

30. 

Mins du, när du var min lilla vän, 
du var så munter ock så rolig. 
Du lofte, du aldrig skulle svika mig, 
du lofte, du skulle blifva mig så trogen. 
Men ett är det, som jag säga vill, 
det var min egen barnslighet, 
när denna kärleken begyntes. 

Men sorgen den kan vara billig nog, 
men jag är likväl förtreten. 
Ftit' mina ovänner de har sport, 
att jag är blifven besviken. 
Det får vara, som det har gått, 
som mina ovänner hafva spått. 
Nu ha de ändligen vunnit. 

Jag vet, du tycker, du är bättre än jag, 
det kan väl också vara. 
Därför är jag lika nöjd, 
ock därmed låter jag dig fara. 
Sen får du följa, den du är lik, 
ja den, som är både hög ock rik, 
sen får du lefva så präktigt. 
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31. 

Min vän, tror du himmelen dig löner, 
när ditt samvet vaknar ock ser, hvad du gjort? 
Du sorgen åt ömheten lemnar, 
nu får jag erfara det jag aldrig hade trott: 
du glömmer, förskjuter ett hjärta, 
som älskar ock vårdar dig ömt. 
Men ack, hvilken sorg, hvilken smärta, 
om jag aldrig mera får kallas din vän! 

Hvad båtar att klaga, hvad hjälpar, 
när suckar ock tårar ock gråt ej förslår? 
Mitt öde bland törnen sig vänder, 
du är ej den samme, du var för ett år. 
Men hvem kan sin lycka väl veta, 
som ständigt sig vänder på böljornas svall, 
ock uppå en sandbotten ledar? 
Här står jag allena, min lycka är all. 

Himmelen ser allt hvad jag lider, 
min vän, till allt detta du orsaken är. 
Min glädjesol aldrig framskrider, 
mitt hjärta beständigt i sorgen sig klär. 
Men om jag °billigt klagar, 
det vittnar den smärta, som bor i mitt bröst. 
Men du, som mig dagelig hatar 
ock aldrig meddelar mitt hjärta någon tröst. 

Den saken kan jag ej utgrunda, 
om Gud har pålagt mig den sorgen, jag bär; 
men ett afguderi jag må det likna 
att älska ock vörda ett dödeligt stoft, 
som otro ock sturskhet beviser. 
Den stund man i trohet .vill tala med den 
ock troheten för den upplysa, 
då växer det högmod uti hännes själ. 

Sv. landsm. VII. 6. 	 4 
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Tag ej mina ord till misstycke, 
men sök ock ransaka ditt samvete först, 
så blir du på frågan besvarad, 
om jag inte lider alldeles orätt. 
Men stor sak, om du mig öfvergifver! 
Här finnes nog flera, som mig hålla kär. 
Men dig mitt hjärta har jag lemnat, 
den panten är dyrbar att lösa igän. 

Förlåt mig, min vän, att jag skrifver 
dessa rader ock ställar i din hand. 
Kanhända du dem sönderrifver 
ock kastar dem neder i jordenes sand. 
Men gör, som du själfvan behagar, 
ty Härran löner väl den, som falskar är, 
Han hjälper mig i alla mina dagar, 
men ett uppriktigt hjärta för din skull jag bär. 

32. 
Bidr. t. Söderm. kulturhist. 1, s. 11 (blott v. 1 ock 3). 

Ack vännen, vännen min, 
hvad har jag gjort mot dig, 
medan du utur ditt sinn 
så platt förskjutit mig! 
Skall detta bli min lön 
för troheten, jag bär? 
Hvem hade detta trott, 
då du höll mig så kär? 

Ej hålles lofven ut, 
den som jag litat på. 
Jag kan på intet sätt 
begripa ock förstå, 
hvad vålla må ditt sinn, 
medan dn förskutit mig. 
Ack vännen, vännen min, 
livad har jag gjort mot dig? 
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Gud är en domare 
emellan dig ock mig. 
Han är .en hämnare, 
tro detta stadelig. 
För din skull är förspilld 
min lycka visserlig; 
men gör nu, som du vill, 
att det ej ångrar dig. 

Ej önskar jag dig ondt, 
fast hjärtelig förtret, 
jag ber du har förskont, 
till dess da noga vet, 
om jag nu skyldig är, 
det du mig lägger på, 
då vill jag för din skull 
för dig i döden gå. 

38. 
Ny). III, n. 92 (sju verser 

1. Jag går i tusen tankar, 
Jag har en vän, jag ej kan få. 
I värden vidt jag vankar, 
jag städse sörja må. 
Den sorg, som jag i hjärtat bär 
till dig, min vän så kär, 
det är visst falska människor, 
som orsak därtill är. 

'2. Hade jag dig aldrig skådat, 
ditt ansikte ock ögon blå, 
så hade jag aldrig kommit 
i sängen, där du låg. 
Då hade jag varit lyckelig 
ock fri från sorg ock kval. 
Den dagen dagas aldrig, 
som gör mitt hjärta glad. 



52 	 THOMASSON, VISOR FRÅN BLEKING. 	 VII. 6 

Se liljorna i ängarna 
i ödemarken däglig stå, 
jag sörjer mig till döden, 
om jag dig ej kan få. 
Jag sörjer mig till döden min, 
ock det blir skulden din. 
Tro aldrig här i tiden 
du går utur mitt sinn. 

De orden, som jag talat, 
dem kan du stadigt tro. 
Du är den ende vännen 
som i mitt hjärta bor, 
du är den ende vännen 
jag satt min trohet till. 
Men här fins många flera, 
men ingen hör mig till. 

Då vill jag hällre resa 
en väg så lång med stort besvär 
än vara uti sällskap 
med falska flickor här; 
i ödemarken resa bort • 
ock där mitt tält uppslå. 
För hvarje ord, jag talar, 
i skogen svar jag får. 

34. 

1. De ord, som du för mig har sagt, 
de har du själfvan brutit. 
Ty du har tatt en annan vän, 
ock mig har du förskutit. 
Men vänd dig om ock kom igän 
ock lit uppå din förra vän, 
så ha vi glädjen båda. 
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35. 

Du var så äger för mina ögon 
som tusen liljor uppå en kvist. 
För om jag visste, jag 'dig fingo äga, 
så skulle jag säga dig all min •brist. 

Men ()varför din kärlek slockna, 
som så högt uti låga brann? 
Du var så falsker uti ditt hjärta, 
en annan tog du uti din famn. 

Men kan jag inte (len vä,n få äga, 
den som jag hafver fått tycke till, 
så skall slätt ingen mig kunna tvinga 
att taga den, som jag inte vill. 

Kläder jag mig i stolta kläder, 
så säger folk, jag högfärdig är. 
Om jag blott talar med en gosse, 
så säga de, att jag liknöjd är. 

Men jag kan själfvan utaf mig skryta, 
lät folket säga, hvad de säga vill, 
endast jag blott mig själfvar aktar, 
så får de säga, hvad de säga vill. 

Jag har ett äppel uti min lomma, 
det skall jag gömma till min lilla vän, 
ock kan jag inte till vännen komma, 
så äter jag upp mitt äppel själf. 

Ja kan jag inte till vännen komma, 
nej hvarken åka, rida eller gå, 
så skall jag vänta till nästa sommar, 
då skall jag segla på böljan blå. 

Jag ser åt öster, jag ser åt väster, 
jag ser åt söder, ja jag ser åt norr, 
jag ser så många vackra gossar komma, 
men inte ser jag dem, jag säg i fjor. 
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36. 

Se här några ord, lilla dyrköpta vän, 
som med mig trolofvades, men svek mig igän. 
De tårar, du prässat uppå min magra kind, 
de skall du få dricka i stället för vin. 

Ty är du svekfuller, så lyder Härrans ord: 
1 stället för glädje så skall du få sorg, 
ock med samma mått du mäter din vän, 
så skola andra dig mäta igän. 

Jag mins nog den första anledning, du mig gaf, 
att uppväcka kärlek utur mitt hjärtegraf: 
jag mins, att det skedde på tvänne köners hand, 
du fängslade mitt hjärta med kärlekens band. 

Jag mins nog den andra anledning, jag fick, 
att tänka på dig, hvart jag stod, hvart jag gick: 
du föll i min famn, på min arm likaså, 
ock genast begynte mitt bjärta att slå. 

Det slog, ock jag tänkte: Ack Härre min Gud, 
måhända Du hänne beskärt till min brud; 
men har Du så lagat, så stadga hännes sätt 
ock böj hänues hjärta ock led Minne rätt! 

Ty förr var du lättsint, glättig också yr, 
men jag visste väl, att din själ hon var dyr, 
ock därför så bad jag min Härre ock Gud 
att först på dig kläda rättfärdighetens skrud. 

Min bön den var svag, den var dunkel ock matt; 
men jag visste väl, att om Gud fick dig fatt, 
så skulle du stanna ock vända dig om 
till själens brudgumme, som ropte: 0 kom! 

En tid efter annan, som ilade förbi, 
ock mig tycktes bedja förgäfves; men si, 
då jag så länge hade talat med min Gud, 
då föll det mig i hågen att skrifta dig ett bref. 
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9. Men svaret på detta det visste du ej, 
du kunde därtill svara hvarken ja eller nej. 

Då tänkte jag mig om ock satte mig ock skref 
ett afsked till dig, men ett kärlekens bref. 
Ock just för detsamma så vaknade ditt sinn, 
ock genast så svarte du, du ville bli min. 

Ock just då inlade du ett kärlekens frö 
uti mitt unga hjärta, som aldrig kan dö. 
Det grodde, det växte, det blommade också, 
ock sedan så sände du den skarpa lian däruppå. 

Då tänkte du visst att afhugga dess stam, 
ur hvilken den kärlekens blomma gått fram. 
Men väl var den rotad ock väl var den stark, 
så att dess blomma ej kunde falla till mark. 

Nog kände jag ondt uti hjärta ock själ, 
ock jag tänkte, det kunde aldrig gå väl, - 
för du som ville mörda en kärlek så klar, 
som den i mitt hjärta jag då till dig bar. 

Sen blef jag så sårad ock kvald i mitt bröst, 
jag såg mig förlustig min jordiska tröst. 
Den klaraste dag blef för mig vänd i natt, 
min gång han kan bli både svagar ock matt. 

Men när du förstod, att min kärlek stod fast, 
så skynda du till mig ock genast med hast 
ock smickrade mig med det ljufliga tal 
i tanka att lemna mig smärta ock kval. 

Du smickrade mig ock sade alltså: 
Att du må vara riktigt säker uppå 
att jag skall ej taga någon annan till vän, 
det voro, det voro en synd ock en skam. 

I glans af vår kärlek nu åter igän, 
ock jag kände fröjd i hvarendaste lem, 
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ock känslorna sväfvade kring i mitt bröst, 
för det jag återfunnit min jordiska tröst. 

Sen vandrade vi uti glädje en tid, 
ock kärleken den han tillväxte i frid; 
men den fick ej mogna, förinnan du kom 
ock hugger så neder den blomman i grund. 

Se, skall jag så plåga båd hjärta ock själ, 
för det att jag erböd att vilja dig väl 
ock lösgöra dig ifrån bannor ock hot 
ock ställt dig så ut på en friare fot? 

Nu skall det ock vara en sanning så stor, 
att jag aldrig mer något fruntimmer tror, 
ty kärleken deras är likasom strå, 
som drifves af vinden, tils den brytes å. 

Ett ord vill jag säga, att när jag dig ser, 
så ängslas mitt hjärta, ock själen hon ber, 
ock anden han suckar: Ack Härre min Gud, 
här vandrar min forna -trolofvade brud. 

Se nu vill jag sluta mitt bref ock min sång, 
ock dig vill jag tacka för samtalen mång, 
ock dig vill jag tacka för stort ock för smått, 
som jag under hela den tid hafver fått. 

Ett adjö jag säger, ock det blifver så: 
Ja skolom vi alltid åtskilda gå, 
så låt oss ej glömma det kärlekens band, 
som leder oss alla till himmelens land. 

37. 
Sv. landsm. I, s. 644 (fr. Hall.); Bidr. t. Söderm. kulturhist. I, 

s. 36; Nyl. III, n. 59. Upptecknad efter torparen Sv. Åbrandt i Rönås. 

1. 	Det var en lördagsafton jag väntar uppå dig, :11: 
jag väntade så länge, tils klockan slaget ni. :ii: 
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Jag lade mig att sofva ock drömde i en dröm, 
hvarenda knäpp jag hörde, så trodde jag du kom. 

Det var en söndags morgon jag kläder uppå mäj, 
jag ämnar mig till kyrkan för att få träffa däj. 

Men när jag korn till kyrkan, du inte finnes där. 
Då föll det i mitt sinne, att du har en annan kär. 

Ja när jag gick från kyrkan, då mente jag som så: 
Ack! om jag kunde lefvandes i grafven nedergå! 

Se taga kärlek, där ingen kärlek är, 
det är som plocka blommor, där inga blommor är. 

Ja blommor har jag plockat, ock bladen har jag lena, 
ock alla vackra gossar (flickor) för din skull har jag glömt. 

Sjalen, som du gaf mig med silkefrans ikring, 
den får du ta tillbaka, det gör mig ingenting. 

Den boken, som du gaf mig, med silfverpärlor på, 
den får du igäntaga, du får mig ej ändå. 

Den ringen, som du gaf mig, med namnet ditt ock mitt, 
den får du igäntaga sen blir vi kvitt om kvitt. 

Ja den som sjunger visan ock inte lägger till, 
skall plikta åtta daler ock mista vännen sin. 

38. 
Allmän i landet. 

:11: Du brunögda flicka, du har en fager kind, ja kind. 1: 
Ja kinden den hör dig till, 
men smeka den hör mig till. 
Du brunögda flicka du har en fagar kind. 

:11: Du brunögda flicka, du har en söter mun, ja mun. :II: 
Ja munnen den hör dig till, 
men kyssa den hör mig till. 
Du brunögda flicka, du har en säter mun. 
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:il: Du brunögda flicka, du har två runda bröst, ja bröst. :11: 
Ja brösten de hör dig till, . 
men klappa dem hör mig till. 
Du brunögda flicka, du har två runda bröst. 

11: Du brunögda flicka, du har en hviter hand, ja hand. :11: 
Ja handen den hör dig till, 
men trycka den hör mig till. 
Du brunögda flicka, dn har en hviter hand. 

39. [En flicka vid en brunn.] 

Där stod en flicka vid en brunn ock pumpade vatten klara, 
till hänne kom en ung sjöman ock ville med hänne trolofvas, 

a ha ha, noh noh noh, 
ock ville med hänne trolofvas. 

	  
så kan jag göra pojkar tre ock ingen mödom taga, 

ock ingen mödom taga. 

Kan du göra pojkar tre ock ingen mödom taga, 
så skall jag sy en skjorta ny ock intet sting där taga, 

ock intet sting där taga. 

Kan du sy en skjorta ny ock intet sting där taga, 
så kan jag göra vaggor tre ock inga spånor skära, 

ock inga spånor skära. 

Kan du göra vaggor tre ock inga spånor skära, 
så skall jag ge dig blommor tre i denna vintermånad, 
den ena röd, den andra blå, den tredje som violer, 

den tredje som violer. 

Kan du ge mig blommor tre i denna vintermånad, 
så skall jag göra trappor tre, som upp till himlen räcka, 

a ha ha,. noh noh noh, 
som upp till himlen räcka. 
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40. [Fästmansval.] 

Jfr Wigstr. Folkdild n. 2, s. 57. Motivet är gammalt ock ofta 
behandladt. 

1. Hade jag vatt i Rinkaby, 
hade jag allt vatt gifter. 
Hade jag inte fått en bondson, 
hade jag väl fått en rytter. 
En rytter vill jag inte ha, 
han har så yra hästar. 
En skomakare vill jag inte ha, 
han har så många läster. 
En skräddare vill jag inte ha, 
han syr så långa svansar. 
En speleman vill jag hällre ha 
han spelar, men jag dansar. 

[Jag är så nöjd.] 

1. Jag är så hjärtans nöjd ock glad, för höken har tatt min 
höna, 

jag är så hjärtans nöjd ock glad, för grisen har rotat upp 
mina bönor 

ock rotat upp min långe hamp ock spekat mullen ifrån 
löken. 

Den tyska hönan värpar aldrig mer, ty hon är slagen un-
der höken. 

[På Växjö torg.] 
En svag reminiscens, i omkvädet, af en bekant visa. 

1. Det körde en bonde till Växjö lilla torg, 
han hade två blackeda stutar, 

han hade inte något annat till lass 
än älfva sjuhundrade klutar. 
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Det blef ett spring, när han kom dit, 
för häj o ho sa det dundrade: 

en kom fram, som ville ha en hvit 
utaf de älfva sjuhundrade. 

Fram kom en piga med kjortelen grön, 
för häj o ho sa det dundrade, 

ville ha klutar för hela sin lön 
utaf de älfva sjuhundrade. 

Fram kom en piga med kjortelen blå, 
för häj o ho sa det dundrade, 

hon ville ha sig ett tjog eller två 
utaf de älfva sjuhundrade. 

Fram kom en piga med kjortelen gul, 
för häj o ho sa det dundrade, 

hon ville ha en att nyttja till jul 
utaf de älfva sjuhundrade. 

Fram kom en piga med kjortelen svart, 
för häj o ho sa det dundrade, 

ville ha några, det var ju klart, 
utaf de älf'va sjuhundrade. 

Fram kom en piga med kjortelen röd, 
för häj o ho sa det dundrade. 

När hon kom dit, sa voro de tröd, 
allihop de älfva sjuhundrade. 

43. [Knallen.] 
i annan ock mindre grof form förr vanlig i Stockholm. 

Det stod en knalle vid en knut, 
Trissmalirium höj fallteralla, 

hade socker i en strut. 
Aha ha, hur gick det då? 

Det stod en piga, såg därpå, 
önskade att få därå. 

Aha ha, hur gick det då? 
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Jo, kom ock följ med uti rosendelund, 
skall du få äta af hjärtans grund. 

Aha ha, hur gick det då? 

Jo, när de kommo åt rosendelund, 
låg där en rackare, flådde en hund. 

Aha ha, hur gick det då? 

Jo den ene flådde, den andre stack, 
Trissmalirium häj fallteralla, 

den tredje låg vid röfven ock drack. 
Aha ha, så gick det då? 

44. [Käringen.] 

1. Daj sad na tjärin ve röa le, 
hon häglade lide hör öd sin härre. 
Hon fekk na fäve i sina röv, 

.daj ble alt värre o värre. 
Tjärinena 'opp o sprann i krinn, 
fävena for alt läjna inn, 
daj ble alt värre o värre. 

45. [Stuta-Pällend 

En högeligen förvirrad reminiscens af en tämligen vanlig skillings-
visa (t. ex. Pyra Helt nya och Lustiga Friare-Wisor. Tryckt i går.), 
börjande »Wackra Joinfru, lilla Wänsko». 

1. Tänk, den gamle Stuta-Pällen 
beder mig sofva på sin arm 
ock vill under björnskinnsfällen 
trycka mig intill sin barm. 
Nej, om ingen karl mer voro 
uppå hela jordens ring, 
jag likväl åt toke store 
höllo just för ingen ting. :11: 
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Vi skall ej i Finnland frysa 
ellar ha nån köld-ock harm. 
Vargskinäströja, luden mössa, 
vargskinnströja, Lapplands skor, 
kringom halsen räfvarompor 
bruka mina där jag bor.* 

Vi skall ej i Finnland svälta, 
mina gå i god för dig. 
Uti pannor skall vi smälta 
björnafett ock ister med. 
Doppa där din sura limpa, 
doppa ister, bäst du vill! 
Vore jag som du en simpa, :11: 
om jag dig skulle höra till.* 

46. Vals. 

Gubben sade till gumman sin: 
Ja hafver du något på tunnan igän? 
Ock gumman svarade gubben så: 
A jomän har jag ännu en så eller två. 

Ja gubben tog sig ett glädjehopp, 
han hoppade då ifrån topp till topp: 
Det är ingen som har så bra gumma som jag, 
därföre är jag så lustig ock glad. 

47. [Tre danske män.] 

omkvädet en reminiscens af en bekant norsk visa (jfr Nyl. III, 
n. 218). 

1. Ett lass hö ock tu lass halm, 
det skall väl åkas hem. 

Min man han är rester till haj :1(: 
aj, aj, aj, aj, jag, jag, 
min man han är rester till haj. 
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Fram kommo där tre danske män, 
de voro så dägelig fin. 

De två de lades på snöhvitan arm, 
den tredje roar de små. 

Mannen kom hem på själfva momangen, 
han piskar gumman galant. 

De danske män på dörren sprang, 
de lonkade mer än de gick. :11: 

Min man han är rester till haj :il: 
aj, aj, aj, al jag, jag, 
min man han är rester till haj. 

48. Bonden som skulle sköta hushållet. 

En versifierad behandling af en bekant saga: Mannen ock hustrun 
som bytte sysslor med hvarandra (t. ex. Sv. landsm. I, s. 572 ock 
584). Upptecknad efter en 90-årig, döf gumma; skall ha varit tryckt 
i Karlskrona Veckoblad för 20 till 30 år tillbaka. 

Bonden argade sin kvinna 
för det hon alltid ville vara hemma. 
Han argade, han re, 
han hugger, bär in ved, 
han körde åt skogen, på logen, 
så hästarna de månde knysta. 

Han sade till kvinnan: Dra fram kärran, 
tag selen, tömmen lägg på märran! 
Jag kan både hysla o syssla, 
jag rä så väl som du, min stuefru. 
Jag kan både baka ock koka, 
så väl som du, din gamla toka. 

Ock kvinnan satte sig i kärran, skulle köra, 
ock efter kom bonden, frågde hvad han skulle göra. 
Jo du skall både hysla ock syssla, 
men akta barnet väl, jag kommer hem i kväll. 
Ja mannen aktar barnet i huset, 
så det skilde mörkret ifrån ljuset. 
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Det första inträdet bonden gjorde, 
så ge han i huset efter fläsket. 
Han lade det på taskelen, 
mens han gick i källaren 
ock tappa öl i stopet ock slå en drick i m u n. 
Hem kom hans hund. 

Hunden tog fläsket, lopp dädan, 
efter kom bonden med tappen i näfven. 
När han kom till tunnan, 
var ölet utrunnit, 
ock när han kom till ugnen, 
var brödet uppbrunnit. 

Greslan han i handen tar, 
ock kärnan han på nacken bar. 
När han Inte neder för backen, 
slog han flöden öfver nacken: 
Min nya vadmalströja har jag kogat 
ock flöden öfver nacken skobat. 

Ja barnet har jag nöfvat ock töfvat, 
ock barnet har jag mist, 
min hjärtans lille kvist. 
Förlåt, min kära kvinna, 
kör aldrig mer åt skogen, 
men blif hemma. 

49. [Hade jag mig en vagn.] 

Se hade jag mig en behändiger vagn: 
där skulle vara styre med ekestång i ändan, 
fämtio par hästar de skola vagnen dra, 
men själfvan så vill jag vagnen vända. 

Se vagnen skall gå, hvartut som jag vill, 
förutan det minsta som kusken befaller. 
Men när som jag tager ock rister på min skallra, 
då vill jag pissa, ock vagnen skall stå. 
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Ja om jag hade styrka som en jätte, 
hade skägg som en gubbe, 
klor som en örn 
ock stadigt som ett trä på sin stubbe; 

då skulle jag göra mång underlig ting, 
ja piska livar bonde, som jag kunde råka, 
för så att hela värden för mig skulle gråta, 
ja hälst i den orten, där jag reste omkring. 

Resande härrar de resa med stor fart, 
ock konungen i Sverige skall dem väl belöna. 
De resa såväl i städer som på land, 
men mot mig skall de ära bevisa. 

Lantärnor ock ljus skall brinna som bloss, 
på torget skall vara mång hundrade kanoner. 
För ingen törs våga den tokan mig kalla, 
så länge som jag vet, hvem som pänningar har. 

Nu är jag gammal ock grå som en dufva, 
för nu är jag gammal ock orkar inte mer. 
Kanhända mitt lif det tagar snart ett slut, 
därföre vill jag beställa mig en lufva, 

en mössa till att sätta på min skallede 
Go dag, mina härrar, för nu är jag snygger, 
snygger för snygger ock rasande stygger, 
sen slår jag min Inössa i bordet gesvint. 

50. {_Gubbens kyrkekäpp.] 

1. Långt uppät Småland, uppå en liten slätt, 
där bodde en liten gubbe, som alltid sprang ock lekte. 
Han hade sig en vacker kyrkekäpp, 
som alltid stod ock pekte. 
Sin trillade han kull ock bröt honom å, 

Sv. land" VII. 6. 	 5 
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sin lade han käppen på en dröj 
ock knappen på en kälke. 
Sin körde han till Rötteboda sme 
ock det till hopa vällde, 
med tolf pund järn ock tre pund stål, 
det lät han lägga i ändan; 
med tolf pund bly till taskety, 
som skulle ve knappen hänga. 
Sen blef det en neckta, steckta, 
en proberada, en gullvererada, 
en häjkomderada, en reseverada, 
prisbelönta, krönta, 
nötta, stötta, 
slätta, tätta, 
väl tilltäljada gubbakäpp, 
för där var stål i ändan. 
Ja vi skall bjuda Lisebäth, 
för hon kan bätter om den sjunga, 
ja dansa fin polkett, 
ja pinade så golfvet runga. 
Ja hvitalög ock gubbamög 
ock divelsträck ock käringträck, 
det kan fördrifva värdens ända. 

Af namngifna personer. 

51. [Afsked.] 
Diktad omkring 1840 af bonden Håkan Olsson i Farabol, när han 

skulle exercera beväring. Ny]. III, n. 113. Finnes i skillingstryck. 

1. När solen tänder sina strålar, 
med ömhet tänker jag på dig. 
När aftonrodnan himlen målar, 
då är min tanke ja blott hos dig. 

Men gå ej bort, blif kvar hos mig, 
mitt hjärta klappar ja blott för dig. 
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Du är den enda som jag har älskat, 
du är den första som jag tillbad. 
För din skull är mitt hjärta fängsladt, 
din bild uti mitt bröst jag bär. 

Jag kan ej skiljas ifrån din sida, 
mitt bjärta svarar härtill nej. 
All annan smärta kan jag lida, 
men öfvergifva dig det kan jag ej. 

Om mor din skulle vår kärlek neka, 
att vi ett äkta par skall bli, 
så kan hon likväl aldrig neka, 
att vi fä trycka hvarandras hand. 

Nu reser jag till fjärran stranden, 
adjö farväl, min lilla vän! 
Men räck mig ej den falska handen, 
den trogna har jag räckt åt dig. 

Nu lifvet mig ej mer behagar 
ock det för mig blott plåga är. 
Då vill jag sluta mina dagar, 
om jag bortmister min hjärtans kär. 

Men gå ej bort, blif kvar hos mig, 
mitt hjärta klappar ja blott för dig. 

52. [Båtsman Duktig.] 

Denna visan är diktad af båtsmannen Ola Duktig i Brännarebygden 
i början af 1800-talet, då rotehållaren hade förfört hans hustru, medan 
han själf var i tjänstgöring. Visan är troligtvis en omarbetning af n. 31. 

1. Min vän, månde himlen sig hämna, 
när ditt samvete vaknar ock ser, hvad du gjort. 
Himmel ock Gud, hvilken smärta! 
Nu har jag fått erfara hvad jag aldrig hade trott, 
du glömmer, förskjuter mitt hjärta, 
som uppriktigt älskar ock vördar dig ömt. 
Min Gud, min Gud, hvilken smärta! 
Nu får jag aldrig mer här kallas din vän. 
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Olycklig den dag, jag fick öga, 
den dag jag fick hjärta ock tycke till dig. 
Men kunde jag få hjälp ifrån det höga 
med hårdhetens segar ock öm betens ej, 
skall dunder ock blixt ifrån det höga 
afvända den kärlek, jag burit i mitt bröst? 
Nej förr så skall mitt gråtande öga 
afvända sin kärlek ock finna sin tröst. 

Förgäfves i mörkret jag sitter, 
jag kan ej finna vägen, som går till min vän. 
Himmelen med sina planeter 
ock stjärnan, som lyste de tre vise män, 
hon visar oss vägen att vandra, 
den vägen han är för oss alla bestämd. 
Jag kan på mitt öde ej klandra, 
kanhända min sorg blir i glädje förvänd. 

Ja, litet har jag lefvat uppå jorden, 
jag tycker hela värden hon går mig emot. 
Man bör ej tro människor på orden,. 
ty kärleken är så ofta förblandad med hor. 
Gud hjälpe den yngling, som skall lida 
i värden så mången bedröfvelse ock förtal! 
Men gör nu, som du själfvan behagar, 
så löner Härran i himmelen dig. 

Ja himmelen han ser allt, hvad jag lider, 
han lindrar väl sorgen, som orsaken är. 
Min kärlek han ej ifrån dig skrider, 
förrän jag blir döder ock lagdar på bår. 
Förblindade yngling, besinna, 
hvad våda, som åtföljer kärlekens svall! 
Då får du se ock förnimma, 
att kärleken drager till evigt fördärf. 

Ja brefvet är färdigt, hvad hjälpar, 
när suckar ock tårar ej mera förslå? 
Olyckan ibland gossarna kämpar, 
nu är jag den samme, som jag var för nio år. 
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Nu får jag mot olyckan strida, 
det skeppet som vankar uppå böljornas svall. 
Lilla vännen har jag bortmistat, 
nu är jag allena, min glädje är all. 

7. Förlåt mig, min vän, om jag skrifver 
några rader ock sänder i din hand. 
Kanhända du dem sönderrifver 
ock trampar i jordenes sand. 
Men om du detta vill göra, 
så gör det då genast ock fort! 
Men sedan till slut vill jag bedja, 
att vi ting° mötas hos Gud i himmelen. 

53. [Riksdagsmannavalet.] 

Visan är diktad af bonden Magnus Nilsson i Farabol. 

Vi reste till staden med fullmakt i taskan 
att riksdagsman välja ock sen tömma flaskan. 
Vi nu framkommo till Bäckströmskans gård, 
de ord, vi förkunna, de tagas i vård. 

Här träffas nu härrar ock valmän tillika, 
som ville vårt uppsåt här något bekika. 
Men saten besitta vi valt deras sort, 
för hällre en bonde, med tröjan så kort. 

I prunkande salen vid blomsterprydt bord 
där skäggmuskar gapa, få granska vår ord. 
Till slut de nu granska rösterna så, 
att alla fick veta, hvem tjänsten kan få. 

Valet togs före, ock allting gick väl, 
men ändå en af dem fick styng i sin själ: 
han tänkte sig utnämnd till riksdagsman blifva, 
att lagar bestämma ock några nedrifva. 
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Men här fick han höra, det lydde tvärtom, 
han satt nu förlägen, till hälften var stum. 
Det hjälpte ej näsa, ej bortvisnad hand 
för honom att blifva en gren i vårt land. 

Nu svekfullt han tänkte sig röster tilldraga, 
men ingen hans klädning den kunde behaga, 
ändå han var sprättig i öppen väst klädd, 
så akte sig alla, för honom var rädd. 

Han utsändt en värfvare raspig ock lång, 
som synes utsvulten, med nämdemans rang. 
Men han blef förpassad ock bjudden gå hem. 
Vi ärnar att rösta, vi vet väl på hvem. 

Nu valet upplästes med rätt tillbehör, 
ock allting gick lyckligt, rätt soni sig bör. 
Nu kornet har vuxet ock blifvet till malt, 
ja den är fullmäktig, som mängden utvalt. 

En riksdagsman valdes, som uppsöktes snabbt. 
Ja ni kunnen tro, att han kläder sin plats, 
han tackar för visadt förtroende bara 
ock sade sig vilja försvarare vara. 

Han uppsteg ibland oss nu, bondtröjan grå, 
ock bjuder oss sitta, ni behöfver ej stå. 
Nu setsar upptog oss, hur fina de var, 
här sitta vi alla ock röka cegarr. 

Härefter vi alla på värdshuset sitta, 
ock något härom jag er borde berätta. 
I rummen där vimla nu pigor ock kockar, 
med vinfiaskar, smörgås ock soppar. 

Här bjudes vi alla att smaka uppå 
af många de sorter, vi ej kan förstå. 
Nu alla de gäster här passas likvisst 
med finklar ock vinar samt punschen till sist. 
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Nu tycktes oss allting en läckerhet vara, 
här bjudes vi spisa ock ej låtsa spara, 
för allting har nu gått så lyckligt ock väl, 
jag slutar med den som fick styng i sin själ. 

Som många oss fråga, då vi komma hem, 
hvem vi utsatt till riksdagsmannen, 
så är det vår lust att fritt svara rätt så, 
ej bättre vi hade, det vi kan förstå. 

Att resa från orten allt upp till Stockholm 
vi utsett Särnstedta Johan å Ekornaholni. 
Han synes oss redbar ock kraftigar vara, 
en sådan behöfs, som mödan ej sparar. 

Vi honom nu lycka på resan till slut, 
ty ingen är vrångvis, som sjunger rätt ut. 
Vi klingat med nöje hans värdighets skål, 
för det han blef valder ock vunnit sitt mål. 

Vi skrifva ut verser, då vi komma hem, 
till de som vatt hemma ock ej veta hvem. 
Vi slutar nu visan med pluralitet, 
o trenne den sjunger, dem vållar förtret. 

54. Villervallan i Jämshögs kyrka, då kyrkoherden 
Holst skulle installeras i sitt ämbete. 

Diktad af torparesonen Ola Mattsson i Snöffieboda. 

1. Sångmö, sjung om villervalla, 
sådan som då tämpel falla, 
om en gruflig ångst ock nöd. 
Fast så många ej blef dräpna, 
väl så många blefvo häpna, 
som en gång vid Simsons död. 
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Prästen in i koret träder, 
fästligt klädd i högtidskläder. 
Folket i sin bästa tro 
sitter att det ordet höra, 
hvilket oss kan saliggöra 
ock förläna själar ro. 

Mången ljuft det ordet smakar. 
Nu i hast i kyrkan brakar 
blixtsnabbt i ett dunderslag, 
rop ock gny kring hvalfvet skalla, 
kyrkan ramlar, tornet faller, 
kommen är Guds stora dag. 

Dödsskri, ångest ock förvåning, 
säker död ock ej förskoning 
öfver allt kring kyrkan hörs. 
Mänskor, mänskor, rädden eder! 
Rättnu rasas tornet neder, 
muren darrar, golfvet rörs. 

Aldrig, hvad jag än erfarit, 
har jag nånsin vittne varit 
till ett sådant fasligt gny. 
Ingen vill nu lifvet mista, 
förr må ben ock armar brista, 
blott de kunna undanfly. 

Nu på dörr ock fenster springa, 
rutorna på gården klinga, 
hoptals mänskor störta ner. 
Aj aj aj jag trampas neder, 
Gud ock människor jag beder, 
aj jag dör, förbarma er! 

Många armar ock ben brustna, 
andra ock med ögon slutna 
kunde knappt sig röra mer. 
Mänskor, mänskor, det är villa! 
Blifven inne, varen stilla! 
Hvarför så förfären er? 
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Massan emot koret tränger, 
ser åt läktarn, ock där hängar 
en persedel, stackars man, 
hängar där ock pröfvar styrka, 
men han hoppar ner i kyrkan, 
han vill dö därnere han. 

Men att damen är förlägen, 
undras ej, ty fenstervägen 
är bra trang för krinolin. 
Den i språnget lätt [kan] bräckas, 
klädningen den fina stäckas. 
Sörje hvar ock en för sin! 

Hvar har omsorg om de sina: 
Byar är min, hvar [är] de mina, 
man ock kvinna, barn ock mor? 
Vid de hastiga reträtter 
tappas böcker ock schaletter, 
hatter, mössor, stöflar, skor. 

Men hvad var väl då orsaken 
till de faseliga braken? 
Ah det var knappt ingenting, 
fast man trott den Ondes styrka 
hade makt i Jämshögs kyrka 
att förskräcka alltomkring. 

Folket i sitt förvett tränga, 
ock på bänkastöden hänga, 
tils de icke tåla mer. 
Ock det kan ej annat vara, 
än en sådan väldig skara 
bullrar, då det brakar ner. 

Ser ni, hvilka spel ni drifva? 
Jag vill goda råd er gifva, 
galne vildar, bättren er! 
Låten bli så där att klifva, 
hvartill tjäner det att rifva 
edra bänkastöden ner? 
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Ock att sådant buller väcka, 
att ni kan till döds förskräcka 
människor i tusental? 
Varen ej så tygellösa, 
utan mera religiösa 
än som annars på en bal! 

Men när äntligt stormen tystnat, 
ock en stund man stått ock lyssnat, 
skämdes nästan en ock hvar. 
Men en piga skrek på Inga: 
Flicka, toka, hvarför springa, 
då det ingen fara var? 

55. [Hvarför sörja?] 

Författad af samme torpareson som föregående. 

Här jag lider ingen nöd: 
inga arga hundar skälla, 
inga barn som ropa bröd, 
inga Vreda kvinnor smälla, 
utan alla glada gå. 
Hvarför skall jag sörja då? 

Därför sörjar aldrig jag, 
huru mina tider ila, 
stunder fara dag från dag, 
natten kommer med sin hvila. 
Ack om alla tänkte så! 
Hvarför skall vi sörja då? 

Fångar liar jag äfven nog, 
skuldfri man står ej i fara, 
fast jag inte kan på krog 
såsom många andra vara. 
Bäst är dock bli därifrå. 
Hvarför skall jag sörja då? 
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4. 	Fästem ör jag också har 

båd' till högar ock till vänster: 
i livar gård det fins ett par, 
som stå kikande i fenster, 
glada att mig skåda få. 
llvarför skall jag sörja då? 



Till Gunhild! 

Stumpar hopsvarfvada af Sv. Thomasson, 

[tryckta efter förf:s manuskript]. 

56. [Ungdomen.] 

i. 0 friska ungdom, o glada tid, 
Så ljuf och blid, 
Men ack så kort. 
Som sorlande bäck, som yster vind, 
Så snabb som hind 
Du ilar bort. 

Så härlig du är, som ros i knopp, 
Så full af hopp, 
Så kärleksvarm, 
Och lifvet andas i fulla drag, 
Och friska slag 
Det slår i barm. 

Och kärlek byggar i hjertat bo, 
Och hopp och tro 
Och ljus och frid, 
Och ej man vet utaf mödors tal, 
Ej sorg och kval 
I ungdomstid. 

Blott lek och ras, blott löje och skämt 
Omväxla jemt, 
Och man är säll, 
Och arbetet under munter sång 
Går lätt sin gång 
Till senan kväll. 

Och så ännu uti ungdomen 
Så mången vän 
Och bror man har, 
Och vänskapen han är då så ren 
Som ädelsten 
Så fast och klar. 
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Och blomorna, som på ängen stå, 
Af dem man då 
Kan rusad bli. 
När lärkan korn öfver långa haf, 
Man tjustes af 
Dess melodi. 

Men snart bortilar vår ungdomstid, 
Och hjertats frid 
Den far sin kos, 
Och sorg och oro och hjertekval 
Förutan tal 
Nedtynga oss. 

Och kärlek och vänskap tagar slut, 
Den tinar ut 
Så fort, så fort. 
Med misstro möter man forden vän, 
Ock kärleken 
Den fryser bort. 

Ej fogeln mer med sin sång oss rör, 
Han oss nu stör 
Med missljud blott. 
Och blomans fägring och fina doft 
Nu kännes groft, 
Det blir vår lott. 

ro. 0 friska ungdom, o glada tid, 
Så ljuf och blid, 
Så säll du var. 
Ja ack! om vi dig kunde ändå 
Uti bojor slå 
Och hålla kvar. 

57. Mötet. 

r. Af jagten trött jag lade mig 
Vid klara källans brädd, 
Deröfvar björken sträckar sig, 
I riklig löfskrud klädd, 
Dess hvita stam den är så rak, 
Och skugga ger det gröna tak. 
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Jag helt förnöjd på mossan låg 
Och njöt af mödans lön, 
Då framför mig med ens jag såg 
En fe, en huldra skön. 
Hvar kom hon från? jag det ej såg. 
Steg hon väl upp ur källans våg? 

En kruka höll hon i sin hand 
att taga vatten med. 
Så stod hon tyst vid källans rand, 
Såg i dess spegel ned, 
Såg der sin bild och log dervid, 
Ty der hon såg en smärt sylfid. 

Såg gula håret fritt för vind 
Kring skuldran ringla sig, 
Och friska rosor uppå kind 
Der blomstra ljufvelig; 
En mun, som huldt och kärligt log, 
Ett smultron lik i grönan skog. 

Af hennes anblick tjusad, var 
Jag i hänryckning sänkt, 
Så hög, så skön jag aldrig har 
Mig någon flicka tänkt. 
Mitt bröst blef rördt af ömma kval, 
En hemlig suck sig derur stal. 

Då såg hon upp, gaf mig en blick, 
Med undran hon mig såg, 
Hon blef ej rädd. Ty värdigt skick 
I hennes väsen låg. 
Hon neg mot mig, full af behag, 
Med älsklighet i hvarje drag. 

Och sen så ljuft mot mig hon log, 
Då af min domning löst 
Jag hastigt sprang och henne tog 
Och tryckte till mitt bröst: 
Säg, vill du bli min brud, mitt vif 
Och vara glädjen i mitt lif? 
Jag kan ej lefva utan dig, 
Det blefvo visst min död. 
Det käns i bröstet inom mig 
En eld, en kärleksglöd; 
Den rasar liksom vågors svall, 
Och hjertat den förtära skall. 
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9. Då slog hon mildt upp ögonen, 

Så ljufva, himmelsblå, 
Jag den i läste kärleken, 
Så öm men blyg ändå, 
Jag den i ,läste hennes svar, 
Som utaf hjertat gånget var. 

Io. Vi satte oss vid källans rand 
Att talas vid en stund, 
Vi suto der med hand i hand 
Så mången ljuf sekund; 
Så knöto vi ett ömt förbund 
Vid källan uti grönan lund. 

58. Min ros i lund. 

i. En ros jag har i grönan lund, 
En ros så doftande och fin, 
Och uppå hela jordens rund 
En ros ej fins så skön som min, 
Och hvar minut, ja hvar sekund 
Jag längtar till min ros i lund. 

Hon är uti sin blomning skön 
Som österns sky, när sol uppgår, 
Och öfver bokelunden grön 
Guldskimmar på dess kronor sår. 
Då uti rosig morgonstund 
Jag längtar till min ros i lund. 

En doft så fin, en färg så skär 
Ej fins hos någon annan ros, 
Och derför hållar jag den kär. 
Men om dess fägring gick sin kos, 
Så funnis ej på jordens rund 
En ros så skön som min i lund. 

Ej vindens flägt, ej solens glöd 
Kan kyssa bort min ros behag, 
Ty alltid står hon lika röd, 
Och fägring får hon mer hvar dag. 
Jag älskar och af hjertats grund 
Min hulda ros i grönan lund. 



80 	 THOMASSON, VISOR FRÅN BLEKING. 	 VII. 6 

Och hvarje vintar, hvarje vår 
Och somarn om och kulen höst 
Hon lika frisk i blomning står 
Och tjusar ljuft mitt bröst. 
Ja ack! hur mången ljuflig stund 
Jag tjusats af min ros i lund! 

Min ros ej någon plocka kan, 
Om de till henne få behag; 
Af hennes vällukt ingen ann 
Får njuta ens ett andedrag, 
Ty lätt och kvick som fisk i sund 
Jag ilar till min ros i lund. 

Den rosen uti lunden grön, 
Som tjusar mig med sitt behag, 
Det är min vän, min Gunhild skön, 
Min egen älskling. Och hvar dag, 
Hvar kväll, hvarenda ledig stund 
Jag ilar till min ros i lund. 

59. Frid, kärlek. 

i. När solen gästar 
I fjerran vestar 
Och himlens stjernor tändas upp igen, 
Då glad jag ilar till kärleksfestar 
I bokelunden hos älskad vän. 

Vi glada sittar 
Vid månens glittar 
Och smeka, gnabbas också ibland, 
Och högt mitt hjerta af glädje sprittar 
Vid hvarje tryckning af hennes hand. 

När mig hon skickar 
De ljufsta blickar 
Ur sina strålande ögon blå, 
Den högsta sällhet jag deraf drickar, 
Och mera glädje jag ej kan få. 

Sen när jag tagar 
Och armen dragar 
Omkring min Gunhilds så smärta lif, 
Jag önskar, att jag båd' nätter dagar 
Så fingo sitta med älskadt vif. 
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Fort stunden sväfvar, 
Och barmen häfvar 
Sig högt, när hjertan slå mot hvaran; 
En salig känsla mig genombäfvar, 
En känsla som ej omtalas kan. 

Så kärlek grönskar, 
I allt ett mönstar, 
För all den kärlek, som varit, är, 
Hur högt jag älskar, jag likväl önskar 
Att kunna älska, ja dubbelt mer. 

60. Mitt hem. 

i. Uti en ljuflig lund 
Af raka, smärta ekar, 
Der jag så mången stund 
Har lekt min barndoms lekar, 
Der skall jag bygga mig 
En stuga nätt och fin, 
Och kärlek innerlig. 
Skall den i flytta in. 

Och sen en trädgård skall 
Jag framför stugan göra 
Och omkring den en vall 
Af kullarsten uppföra, 
Så hök att ingen man 
Kan öfvar muren nå, 
Ja så att ingen kan 
Min trädgård skåda få. 

Jag och planterar sen 
Så många blommor sköna 
Från doftande syrU, 
Till jungfrun i det gröna, 
Ifrån de liljor små, 
Som dofta ljufvelig, 
Till kärleksögon blå 
Och huld förgät ej mig. 

Sen hämtar jag min vän 
Att i min stuga råda, 
Och när af kärleken 
Vi är förenta båda, 

Sv. landsm. VII. 6. 6 
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Blir stugan oss ej trång, 
Hur liten den än är, 
Och munterhet och sång 
Skall ständigt höras der. 

Men om vi någon gång 
Vill ut af stugan träda 
Alt höra foglars sång 
Och oss åt blomstren gläda, 
Då störs vi ej af kval 
På blomstermattan len 
Uti en skugga sval 
Af blommande syren. 

Och så skall hvarje dag 
I kärleksrus förflyta, 
Och ej med någon jag 
Ens en minut vill byta, 
Ty Gunhild älskar mig 
Och delar glad mitt bo, 
I stugan bosatt sig 
Båd' kärlek, hopp och tro. 

61. Serenad. 

Hulda Gunhild, 
Somna stilla, 

Ögon täcka 
slut så öm. 

Ingen vrångbild 
Får dig villa 

Ellar gäcka 
I din dröm. 

Feer vackta 
Vid ditt lågar, 

Toner ömma 
Söfva dig. 

Slumra sakta, 
Kärlek sägar, 

Du skall dröma 
Blott om mig. 

Ja blott om mig. 
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62. Tyst. 

i. Flyt stilla, flyt stilla, du sorlande bäck, 
Stör inte min Gunhild, som hvilar 
I svalkande skuggan. Tyst, henne ej väck, 
Och tystnen, i susande pilar, 
Som darren för vinden, som lekande far 
Igenom er krona och guldblommor tar 
Och kringom min Gunhild dem kastar. 

Var stilla, var stilla, du lekande vind, 
Som ringar med blomornas klockor. 
Var stilla, var stilla, smek ej Gunhilds kind, 
Lek ej med de upplösta lockar, 
Som falla kring halsen lik guldskimrad våg, 
Lik böljor som stannadt i brusande tåg 
Vid strand utaf hvitaste marmor. 

Var stilla, du gök, uti grönskande lund, 
Var stilla, du kutrande dufva, 
Varen tysta och stören ej älsklingens blund 
Och ej hennes drömmar så ljufva, 
Och blommande rosor och liljor också, 
Som doftande omkring min Gunhild stå, 
0 henne med väluckt berusen. 

Var stilla, var stilla, du lärka i höjd, 
Din sång ju så brusande strömar. 
Väck inte min älskling, stör ej hennes fröjd, 
Kanhända om mig hon nu drömar. 
Kanhända min bild står för hennes själ, 
Ett leende nu öfvar läppen sig stjäl, 
Och snöhvita barmen han häfves. 

Ach slumra, min Gunhild, sof sött uti lund, 
Du huldaste ängel på jorden, 
Ach njut utaf hvilan ännu en stund. 
Men när du uppvaknad är vorden, 
Då tryckar jag dig till min klappande barm 
Och tryckar en kyss så glödande varm 
På läppens korallar de röda. 
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63. Oro. 

i. Kvällen sakta sin florsduk bredar 
Utöfver sjö, öfver höjd och dal, 
Och himelns stjernor de tindra nedar. 
Från den oändliga rymdens sal, 
Och månen spridar ett dämpadt ljus 
Från den oändliga rymdens hus. 

Den friska boken strör sina ångor, 
Violen blandar sin doft dermed, 
I gröna dalar, der foglars sångar 
Upphört att klinga och allt är fred, 
0 salig tjusning, o helga frid, 
Allt andas kärlek i sommartid! 

Ej något ljud uti stilla natten, 
Naturen hvilar så tyst, så tyst, 
Och svanen flytar på insjöns vatten, 
Annu i sömnen af Zefyr kyst, 
Ty vaggad sakta hon somnat, smekt 
Ännu i sömnen af Zefyrs flägt. 

Jag sittar ensam i bokelunden, 
Hvar finnes hon, hvar, hvar är min vän? 
Jag väntadt ända till midnattstunden, . 
Hur länge skall jag väl vänta än? 
Ach! hvarför kommar ej vännen kär, 
Hur länge skall jag väl vänta här? 

Uti mitt hjerta sig oron trängar, 
Kärleken hviskar doch hopp den. 
Ach! skall jag våga att hoppas längar, 
Skall ej min sällhet utslocknad bli? 
Kan jag väl hoppas på vännen kär, 
Skall ej min sällhet utslockna här? 

0 nej. Förbi är ren midnattstunden, 
Det hjelpar inte att hoppas mer. 
Tyst, hör näktergalen uti lunden, 
Hör, hör, han sjungar ju ensam der. 
Kanske, att vännen han också mist, 
Han sjungar ensam uppå sin kvist. 
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7. 0 arma hjerta, du är förskuten, 
0 kvalda sinne, var får du ro, 
Från Gunhilds kärlek utesluten, 
Ty hon har sviket sin ed och tro, 
Kan jag väl hoppas att mer få ro, 
Då hon har sviket sin ed och tro? 

64. Minne, 

i. Jag minnes än den ljufva tid 
En vårdagsafton blid, 
Jag minnes än en aftonstund, 
Då jag i grönan lund 
Invid min Gunhilds sida satt 
Och hörde hennes sång och skratt 
Den hela långa natt. 

Ja ack, den ljufva lunden der 
Han är mig ännu kär, 
Och tufvan grön med blomor mång 
Och bäckens ystra språng: 
De tala om förfluten tid, 
Om kärlek och om hjertats frid, 
Om glädje innerlig. 

Jag minnes än, hur näktergal'n 
Der ner i gröna dal'n 
Och hur jag tjustes af hans sång 
All sommarnatten lång. 
Och månen strålade så klar, 
Och Gunhild full af kärlek var. 
0 ljufva sällhetsdar! 

jag mins, hur jag i Gunhilds famn 
ömt hviskade dess namn, 
Och hur jag sluten till dess barm 
Så glödande och varm 
Af hennes klara ögon fick 
Så mången ljuf och eldig blick, 
Som ned i hjertat gick. 

Jag minnes, hela somarn om 
Hvar kväll till mig hon korn. 
Jag mins, hur fort hvar natt försvann, 
Hur ljufva kyssen brann, 
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Då hon mig den till afsked bjöd 
Och lilla munnen rosenröd 
Han brann som purpurglöd. 

6. Men ack! den tid försvunnen är, 
Då vännen höll mig kär. 
Hon svek sin ed, hon svek sin tro 
Och stal min själaro. 
Men ifrån dessa sälla dar 
En tröst jag likväl ännu har: 
Jag egar minnet kvar. 



Anmärkningar. 

Kyrkhults socken utgör nordligaste delen af Listers härad i Bleking 
omkring Holjeåns öfre lopp, v. om Mörrums-ån (alltså nordvästra hörnet af 
landskapet Bleking). Inom socken ligger stationen Hemsjö på Karlshamn-
Vislanda banan. Kyrkhult skildes som eget pastorat från det sydligare 
Jämshög 1865. 

Visornas upptecknare (författare af vis. 56-64) är f. 1856 i Rönås 
by i n. v. Kyrkhults socken, son af en hemmansägare därstädes; deltog 
i föräldrahemmet i jordbrukets skötande, öfvertog vid 24 års ålder ett 
af fadrens hemman i samma by, det han ännu äger. Han har ej varit 
i annan skola än folkskolan. År 1886 utvandrade han till Amerika, 
där han fortfarande vistas. Sven Thomasson har sålunda icke kunnat 
lemna något biträde under tryckningen af närvarande samling. 

Det i visornas språkform mäst framträdande draget är 
behandlingen af rspr. e ock o i ändelser. Såsom jämväl från 
annat håll bekräftas, motsvaras rspr. -er -or i målet båda 
af -ar. Visorna förete följande former: 
-er -ar: 

i stam: 
subst. dagar 7: 27, 8: 6, 16: 14, glittar 59: 2 (: sittar, sprittar), 

kullarsten 60: 2, lägar 61 (: sägar), mönstar 59:6, riks-
dalar 25: 5, -skimmar 58: 2, systar 7: 4, 6, vintar 58: 5, 
västar 59: 1 (: pres. gästar, pl. festar). 

adj. fagar 38: i, säkart 29: 4, till högar 55: 4. 
komp. länga'. 63: 5 	pres. trängar). 

part. enar 45: 2, 61, nedar 63: 1 (: bredar), öfvar 57: i, 
60: 2, 62: 4. 

i böjning: 
plur. gästarna 22: 13, festar 59: 1 (:pres. gästar, sg. västar), 

korallar 62: 5, vinar 53:12, sängar 63: 2. 
adj. (m.) falskar 31: 6, kraftigar 53: 15, själfvar 35: 5, svagar 

36: 14 samt ptc. lagdar 52: 5. 
st. pres. dragar 25: 5, 59: 4 (: tagar, pl. dagar), drickar 59: 3 

(: skickar, pl. blickar), fiytar 63: 3, gifvar 10: 14, 
hjälpar 31: 2, 52: 6, 63: 6, hällar 58: 3, kommar 63: 4, 
sittar 63:4, sittar ock sprittar 59:2 (: glittar), sjungar 
63: 6, tagar 49: 2, 7, 56: s, 59: 4. 
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sv. pres. bredar 63: i (: nedar), byggar 56: 3, drömar 62: 4 
(: strömar), egar 64:6, hafvar 16:12, 18:11-14, häfvar 
59: 5 (: sväfvar, bäfvar), hängar 54: s, hörar 7: 15, 
spridar 63: i, stritekar 57: i, ställar 31: 6, stigar 61 
(: lägar), sörjar 6:2, 55:2, tryckar 62:5, trängar 63:5 
(: längar), värpar 41. 

-en -› -an föreligger troligen i tokan 49: 6. 
-ade -› -ada i ptc. pl. ock bst.: gullvererada, proberada, rese-

verada, tilltäljada, alla i n. 50, hopsvarfvada s. 76. 
-ande -› -anda: lefvanda 1: 1. 
-or 

	

	-ar: pl. tillskar ock soppar 53:11 (äfvenså klockar 62: 2 
ock ångar 63: 2, om vi rätta efter rimmet: lockar, 
sångar). 

Annars brukas skriftsvenskans former. Målet föranleder 
till hypersvenska konstruktioner, sådana som: 
-er för -ar: pl. -fruer 5: 13, 14, 6: 1, -guldtärninger 6: 9, hatter 

54: i o, hunder 7: i o (dial. hunna), linder 25: ii. 
pres. skåder 7: 8, 9, tjäner 54: 13. 
(adv. annars 16: is.) 

eller felaktig konstruktion: 
-er för -or: guldvepper 2: 12, tärnor 15: 4. 

Den sydskandinaviska öfvergängen tennis media fram-
träder i 
p 	b: (skobat 48: 6). 
t 

	

	d: adj. blackeda 42:i, skallode 49:s, skabbede 17:4, lusede 
ock skorfvede 11: 22; vidare: lide litet, sad satt ock öd 
åt 44. 

k -› g: lög o. mög 50, häglade 44, kogat 48: 6. 
Till ljudläran hör för öfrigt följande: 

för rspr. i: setsar 53: i o, rester ristar 49: 2 ock guldvepper 
-vippor 2:12 samt fekk 44 jämte fe 19:8, geck 10:15 jämte 
ge 48: 4j eegarr 53: lo. Sup. har efter allmänt svenskt 
uttal e: blifvet 53: s, sofvet 12: 36, sviket 63: 7, vuxet 53: 8. 
Hypersvensk konstruktion föreligger i ptc. uppbrunnit ock 
utrunnit 48: s (samt väl i pres. funnis 58: 3 för funnes). 

a för rspr. å: lang 53: 7 (0111 vi läsa efter rimmet), trang 54:9, 
tvang 1: 12, sa 42. 

[o] för u: lonkade 47: 5. 
nn för ng: krinn, sprann, tjärin, tjärinena, läjna längre 441• 

är förloradt i go 2:15, le 44, sme 50, ve 44, 50, röa 44, bjur 13. 
» 	» 	i dro 2: 12, pia 17: i. 
» 	i bio 44. 

1) Enligt särskildt meddelande skall i målet nn, nd, ng efter mjuk 
vokal uttalas som yn eller möjligtvis ju. 



VII. 6 	 ANMÄRKNINGAR. 	 89 

Förkortning före två kons. i lickna (i öfverensstämmelse 
med vanligt samtalsspråk). Formerna bloma (flere gånger) ock 
bjudden ha kanske ingenting att betyda. 

I fråga om ordböjningen förete visorna (flertalet former i nr 
44, som är affattad på folkmål): 

ob. sg. af sv. fem. Jäve 
bst. fem. 	 Jävena, tjärinena 
oh. art. fem. 	na 
pron. poss. fem. 	sina 
adj. komp. 	 bätter 6: 6 
pres. pl. 	 vänten vi 14: 5 
pret. lemde 4: 2, loft° 30:i, pekte 50; — dödde 26: i. 
sup. lemt lemnat 4: 1 6 —1 8, 37: 7; 	tatt tagit 34, 41; vatt 

varit 9: 1, 11: 13, 40. 
Pret. konj. slutar i visorna vanligen på o: 

voro: om du voro 27: 3, om det voro 8: it, det voro 10: 9, 36:16, 
att alla kloster voro bränd 26: 7, om jag voro 28: 5, om 
ingen karl mer voro 45: 1, voro jag 45: 3. 

blefvo: det blefvo 57: s. 
fingo: om jag fingo 28: s, jag fingo 35: 1, 59: 4, att vi fingo 52: 7. 
gingo: gingo jag 8: ii. 
hulpo: hvad hulpo det 27: 3. 
höllo: jag höllo 45: 1. 

Af dessa former bör dock ej den slutsatsen dragas att i 
målet konj. pret. skulle sluta på -o. Det kunde vara en miss-
lyckad konstruktion, ock målets värkliga form kunde vara: 
vora, blefva, finga etc. Troligen är -o i dessa fall konstruktion 
för -e. Af en samling språkprof från södra delen af Listers 
här. (Sagor och berättelser af Peron, Sölvesborg 1887) synes 
nämligen, att där pret. plur. (ock konj.) slutar på -e: skrefve, 
finge, klöve, spronge o. s. v. Målets -e svarar således i fler-
talet fall (pret. id.) mot rspr. o, ock de ofvan upptagna for-
merna på -o för pret. konj. bero på att denna regel för målets 
förhållande till riksspråket fått en alltför vidsträckt tillämpning. 

Af enstaka dialektformer må antecknas: lyktnant löjtnant 
25:•2, 3, 5, 8, mycke arbete ock mycke sveda (1: 13, 14), si imp. 
se, sin sedan, taskelen tröskelen 48: 4, vella vi vilja vi. 

Rättelser ock förklaringar. 
Enär korr. i följd af missförstånd blifvit läst efter en afskrift i st. f. 

efter upptecknarens handskrift, nödgas vi här efter den senare göra några 
rättelser. 
1. 

	

	Numera äfven Teckn. o. ton. n. 9 (med inel.). — V. 1 c: mskr. har 
lefvanda. — V. 7 c mskr. har blomor, hvilken form i trycket 
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borde behållits. V. 12 b tvang dial. = tvång. — V. 13 b ock 
14 b hskr. mycke, som borde behållits. 

	

5. 	V. 1, 3 turlar sin vall: G.-Afz. tullade vall, Wigstr. lullar i 
vall, Bidr. t. Söderm. kulturhist. motade vall. 
V. 15 a läs hörar (så hskr.). — V. 24 a: hskr. har efter mo inom 
parentes som förklaring modlös. Mo är väl isl. adj. im:55r sorgsen, 
matt; rimmet blod uttalas i dial. bio. —V. 26a läs bädder (så hskr.). 
Numera äfven Teckn. o. ton. n. 4. — V. 9a, 10a sju =--- sjuda, koka. 
V. 10 a stompar = egodelar (sg. stampa). 
V. 19 b slöja = skickliga (ål. sldgr). — V. 25 b gärning = 
(kvinnligt) handarbete (äfven i Skåne, ex. i Harjag. hd tårs,a 
*kutig ---- sy, spinna, sticka strumpor etc.). — V. 25 d väljen för 
följer? (så G.-Afz.). — V. 48 a sprern säkerligen felskrif vet för 
spjärn sparkade (inf. spjärna). 
Sajje är sv. skede i betyd. kappränning, andra dial. Staffans-
skee (Rz). 
V. 7 a gruehug: i Holje (Jemshög, Blek.) sjöngs ghifclabvg. 
6:e kär.: mjöka däke möjl. för mjölkedäka (dial. mjelkadäka). 
V. 5 b men = medan, eftersom. — V. 14 b baidiAs = burdus, 
bums. — V. 15 a Ada skinnpäls. — V. 15 b töd = tjöt. 
V. 6 b. Den sydsvenska formen bunnen 1. bonnen skulle rimma 
med sunden i 6 a. 

	

19. 	V. 4 a, b stötta korta, nötta begagna (sv. nyttja). 
V. 11 d gö = skälla. 
V. i d läs lickna (så hskr. ock dial.). — V. 4a läs togo (så hskr.). 

V. 5 c läs döder (så hskr.). Hskr. har vid visan följande an-
teckning: »Ofvanstående visa är ordagrant utskrifven efter ett 
gammalt papper. Verserna skola troligtvis två och två bilda blott 
ett. Och så tror jag visan är ofullständig, men jag har spordt en 
gammal gubbe som kan den och sjunger den fullständig». 

23. V. 2 a läs däj (så hskr.). — V. 6 a läs niäj (så hskr.). 

	

25. 	V. 7 c läs dånades (så hskr.). — V. 9 d riksdalar (så hskr.). 
V. 11 a läs linder (så hskr.). 

36. V. 9 b läs konde (så hskr., dial. k&:0). — V. 13 c läs vill (så 
hskr.). — V. 15 b hskr. har så skynda då etc. — V. 21 c hskr. 
har syckar, som möjligen är målets form (enl. annan uppgift är 
vanl. ordformen sökas). 

40. sista raden men = medan. 
42. sa dial. = så. — V. 7 c tröd oböjl. adj. = slut. 
44. öfvers. 	Det satt en käring vid röda led, 

hon häcklade litet lin åt sin härre. 
Hon fick en skäfva i sin röf, 
det blef allt värre ock värre. 
Käringen upp ock sprang ikring 
skävan for allt längre in, 
det blef allt värre ock värre. 
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45. Upprepningstecknet hör troligen blott till sista raden i hvaije 
värs. — V. 3 g läs voro (så hskr.). 
V. 2d rå så = rätt så. — V. 4b ge= gick. — V. 4 c taske-
len = tröskelen. — V. 6 c lute = lutade? — V. 6 d flöden = 
gräddan. — V. 6 e kogat = kokat. 
V. 1 d hskr. har möjl. själfvar. — V. 2 c läs tagar ock rester 
(så hskr.). 
dröj = oskodd kälke. — gullverera jfr dial. sillverera. — 
runga = 1) gunga; 2) dåna. 
V. 3 b skäggmuske = skäggig person. — V. 7 a lång uttalas i 
målet lag, med hvilket uttal ordet rimmar på rang. — V. 10 c 
hskr. har upptag. — V. 13 d hskr. har min själ. — V. 14 b 
utsatt = utsett? 
V. 5 c hskr. har gnu = gny, dial.? — V. 7 a hskr. har bristna 
ändradt till brustna eller tvärtom. — V. 9 c trang dial. = trång 
(möjl. felskrifvet för trång). — V. 12 b ock 13 f bänkastö, 
best. pl. bänkastöen = ryggstöd på bänkar. 

56. V. 8 b hskr. har tinan. 
V. 2 b ock d rimma, om man sätter in målets form klockar 
(: lockar). Ringar = ringer. 
V. 2a ock c rinmia, om man sätter in målets form ångar (: sängar). 
— V. 2 c hskr. har foglors. 
På en del ord ha vi icke lyckats få någon förklaring. 
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1. Andeväsenden. 

I våra svenska medeltidsdikter nämnas ofta naturgudom-
ligheter. Dessa uppfattas, som bekant, ingalunda såsom några 
onda andar. De omtalas tvärtom alltid med vördnad ock kär-
lek eller åtminstone med innerligt medlidande. 

Samma andeväsenden ha allt ini våra dagar bibehållit 
sin plats i folktron. Men deras ställning har blifvit en annan. 
Det kristna prästerskapets predikningar, att de hedniska natur-
gudomligheterna äro den ondes anhang, ha omsider haft be-
hörig värkan. Så äfven på Åland. Blir det nämligen med 
allmogen här fråga om dessa andar ock drages deras tillvaro 
i tvifvelsmål, så kan man vara säker om att få höra följande 
stycke från Svebilius' katekes uppläsas: 

Huru och på hwad sätt sker sådan afgudadyrckan? 
På åtskilligt sätt: Såsom då man tilbeder Solen, Månan, och Him-

melens Här; Anglar, afsomnade Helgon, helgonens beläte och aflefwor; 
eller, söker hjelp af djefwulen och hans wärktyg, såsom trollpackor, löf-
jerskor, skogsrå, sjörå, tomtegubbar och mera sådant. 

Man stöder sig dock icke blott på katekesens auktoritet. 
Äfven i bibeln tror man sig finna stöd för dessa andeväsendens 
existens. I Uppenbarelseboken skildras (kap. 12, vv. 7 if.) 
Mikaels ock hans änglars strid med draken ock dennes änglar, 
hvari allmogen ser ett återupprepande af det, som skedde vid djäf-
vulens ock hans änglars första affall från Gud. »Ock den store 
draken, den gamle ormen, den där heter djäfvul ock satanas, 
vart utkastad, den där bedrager hela världena; ock han vart 
kastad på jordena, ock hans änglar vordo ock bortkastade med 
honom.» Vid detta nedkastande föllo — så föreställer sig folk-
tron — somliga af djäfvulens änglar i vattnet ock blefvo näckar, 
hafsfruar, forskarlar; andra föllo på marken ock blefvo skogsråd ,  

1) På Åland säger man: ett råd. 
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ock tomtegubbar. Huru fast denna föreställning om natur-
andarna såsom varande djäfvulens änglar rotat sig, finner man 
däraf, att den berättande vid många tilldragelser är osäker, 
huruvida det varit den onde själf eller någon af de nämnda 
andeväsendena som uppenbarat sig. 

Sådan är teorin. Men i praktiken åtnjuta flere af dessa 
andar ännu folkets välvilja eller medlidande. Tomtegubben — 
gårdsråd eller gårdstomte är hans vanliga åländska benäm-
ning — är i flera fall en vänligt sinnad varelse, som ofta är 
gården till stor nytta. Skeppsrådet vakar omsorgsfullt öfver 
sitt fartyg. Ock andra råd kunna t. o. m. stå i Guds tjänst, 

	

där 	det t. ex. gäller att uppenbara ett brott. Hat sfrun ock 
skogsrådet äro ej häller strängt taget onda, blott någon gång 
lite dumt skämtsamma, retliga ock snarstuckna. »Gud har 
beröfvat dem deras förmåga att göra ont», säger åländingen. 
Så iklädas hedniska föreställningar kristen dräkt. 

Äfven i fråga om förekomsten af spöken stöder sig ålän-
dingen på högre eller högsta auktoritet. Det heter nämligen 
hos Lukas (kap. 24, vv. 36-39): »Som de [lärjungarna] nu härom 
talade, stod Jesus själf mitt ibland dem ock sade till dem: Frid 
vare eder! Då vordo de förfärade ock fruktade, menandes att 
de sågo en anda. Då sade han till dem: Hvi ären i förfärade? 
Ock hvi uppstiga sådana tankar uti edor hjärta? Ser mina 
händer ock fötter, att det är jag själf! Tager på mig ock skåder, 
ty anden hafver icke kött ock ben, såsom I sen mig hafva». Ock 
hos Matteus (kap. 14, vv. 25-27) läsa vi: »Men i den fjärde väktene 
om natten kom Jesus till dem, gångandes på hafvet. Ock när 
lärjungarna sågo honom gå på hafvet, vordo de förfärade ock 
sade: Det är ett spökelse; ock ropade af räddhåga. Men Jesus 
talade dem straxt till ock sade: Varen vid ett gott mod: det är 
jag, varer icke förfärade!» Vid båda dessa tillfällen trodde 
således lärjungarna, att de sågo ett spöke, ock Jesus läste 
deras tankar. Om inga spöken i värkligheten funnes till, hade 
det väl varit otänkbart, att Jesus låtit sina närmaste förbli i 
deras villfarelse (då de ju tydligen trodde på spökens tillvaro). 
Han medger således själf, att lärjungarnas tro på spöken var 
riktig. Ja han framhåller äfven för dem skillnaden emellan 
spöket (= anden) ock människan: människan har kött ock ben, 
hvilka beståndsdelar spöket saknar. 
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Det behöfver väl knappt påpekas, att den stigande folk-
upplysningen i hög grad bragt denna tro att vackla. Af det 
yngre släktet träffar man knappt på någon, som har att för-
tälja berättelser om dylika andars uppenbarelser, om han ock 
ej alldeles bestämt vågar förneka möjligheten af sådana. Men 
äldre personer meddela i regeln t. o. ni. gärna sina »gåtor». 
Dock ges det äfven bland dessa gamla, isynnerhet i vissa 
trakter, flere undantag, hvilka fördömma all öfvertro såsom 
»papiska» ock med stort medlidande kalla de vidskepliga »rik-
tiga påfvar». På detta sätt vilja de framhålla all slik tro som 
en kvarlefva från katolicismens dagar. 

Heden tro. 

. Gårdsråden äro dels onda dels goda. I hvarje gård bor 
ett dylikt råd', i några af manligt, i andra af kvinnligt kön. 
De manliga råden äro »starkare», d. v. s. de tåla mindre stoj 
ock buller i gården ock gifva i allmänhet oftare ock tydligare 
sin tillvaro till känna. I den gård, där en god tomte slagit 
sig ned, uppstå lycka ock välstånd; i den onda tomtens gård 
går allt bakut. Det goda rådet drar till, det onda drar från 
gården, säger åländingen. Skall något arbete i gården börjas, 
så hör man, huru det goda rådet har skyndsamt. Vid gärdande, 
vid kvarnbyggande, vid reparationsarbeten i boningsrummen, 
vid alla liknande tillfällen kan man förnimma, huru tomten 
hyflar, borrar, släpar stock ock tillyxar virket på det ställe, 
där arbetet skall utföras. Detta är ett säkert tecken på att 
arbetet kommer att bli lyckosamt. 

Några dagar innan en gård i Kumlinge (Enklinge) brann 
ner, hördes det kvinnliga gårdsrådet gråta, i tanken på att hon 
snart skulle bli utan hem. Äfven det onda rådet låter höra 
sig, men det bullrar »bara värre», tömmer likasom glassäckar 
på vinden, skakar om husen o. s. v. Mången anser, att det 
är tomten som vid förestående dödsfall smider likkistspikarna. 

1) 1 Sund uppgifvas råd förekomma i de flästa gårdarna. 
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Det manliga gårdsrådet föreställer man sig som en liten 
gubbe. På hufvudet bär han en röd »pilkmössa»1  (Sund) eller 
en hatt med stora, nedvikna brätten (Vårdö, Jomala). Hans 
öfriga dräkt liknar nästan fullkomligt den gamla åländska 
nationalkostymen: lång, grå vad nialsrock, knäbyxor med silfver-
spännen, långa strumpor ock skor äfvenledes med spännen af 
silfver (Kumlinge). Förr i tiden — dock ej längre tillbaka, 
än att mången gammal väl minnes det — framsattes mat åt 
tomten julnatten ock alla torsdagsnätter (Kumlinge, Enklinge) 
på stugbordet, på visthustrappan eller under stuggolfvet. Om 
detta försummades, blef tomten illa sinnad mot gården, eller 
drog han alldeles bort ock sökte sig ett annat ställe, där han 
»dyrkades». Men om man annars vill bli tomtegubben kvitt, 
går han ej sin väg, innan man skaffat honom en annan gård, 
öfver hvilken han får råda. Så bodde på prästgården i Brändö 
(Koskenpä,ä) ett gårdsråd. Pastor Lundenius, som ej ansåg 
det vara på sin plats, att ett af djäfvulens värktyg sörjde för 
pastors i församlingen materiella väl, ville bli af med det. 
Därför talade han med en bonde, att denne skulle låta tomten 
slå sig ner i den gård, denne nyss tillhandlat sig. På detta 
gick bonden in, ock glad drog rådet sina färde från präst-
gården. 

Äfven i »fökset»2  ock i rian bo råd. 
Alla dessa råd äro på mångahanda sätt hjälpsamma mot 

gårdsfolket. I flere gårdar sköter rådet ensamt om kreaturens 
nattfodrande (Jomala). Har tjänsteflickans klocka under natten 
stannat, så väcker tomten med trenne knackningar upp hänne 
på den bestämda tiden (Eckerö). 'Då det gäller gårdens bästa, 
sätter tomten sig t. o. m. öfver det rätta. Ofta ser man honom 
om nätterna komma hem med hö ock bräder, som han stulit 
någonstädes i grannskapet eller längre borta (Lemland). Då 
en husbonde en morgon träffade på tomten själf, beklagade 
sig denne öfver ytterlig trötthet: han hade nämligen den natten 
hämtat sju skylar en hela sju mil lång väg (Jomala). Samma 
stora börda hade ett gårdsråd i Brändö (Koskenpää) burit till 
sin gård en lika lång väg. En natt hade man väl efter vanlig-
heten lagt ut mat åt sin tomte, men drängen företog sig att 

= toppmössa. 
2) = fähuset. 
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äta upp anrättningarna ock smutsade i stället ned kärlet på 
ett otäckt sätt. Då gårdsrådet nu kom hem med sitt lass ock 
skulle låta anrättningarna sig väl smaka, fann han naturligtvis 
strax, huru djupt man kränkt honom. Upprörd af sitt husfolks 
gemenhet ock otacksamhet, framsuckade han då: »Sju milar 
ock sju skylar ock bara s—t i koppen ändål», ock gick strax 
på fläcken sin väg från stället'. Det kan äfven inträffa, att 
en tomte på sina vandringar efter hö, halm o. a. dyl. träffar 
tomten från en annan gård, som är stadd i samma ärenden. 
Mellan de båda råden utkämpas då ofta strider så häftiga, 
»att hårtestarna flyga omkring» (Kumlinge, Enklinge). 

En gång skulle en värdinna i Vårdö (Listersby) elda rian. 
Då uppenbarade sig en gammal man för hänne tränne gånger 
efter hvarandra. När han tredje gången visade sig, stod han 
lutad mot väggen ock pekade med fingret uppåt taket ofvan 
ugnen. Förskräckt af synen, svimmade kvinnan af. Då-hon 
åter kom till sans, var den åldrige försvunnen. Ofrivilligt 
säg hon nu i den riktning han visat ock fann till sin häpnad, 
att en takbjälke gått af ock nu hängde rätt ned öfver ugnen. 
Hade hon ej blifvit uppmärksamgjord på detta förhållande, 
så skulle rian vid eldningen ohjälpligt råkat i brand. 

Gårdsrådet har äfven — åtminstone i Vårdö — i uppdrag 
att antända »drakeld», ifall någon skatt blifvit nedgräfd under 
byggningen. I Lesöra by lågo en kväll tvänne af gårdens 
karlar i den öfre af stugans väggfasta sängar ock rökte. Plöts-
ligt varseblefvo de en liten man i stugan. Han gjorde upp 
eld mitt på golfvet, ock med den bredskyggiga hatten djupt 
neddragen öfver öronen rörde han om brasan. De båda männen 
vågade af förskräckelse icke yttra ett ord. Tomten — ty denna 
igänkände de i den lilla gubben — såg sig försiktigt omkring, 
men då han icke upptäckte någon, fortsatte han att i lugn 
ock ro sköta om brasan under halfannan timmes tid. Då icke 
så mycket som ett enda kol låg obrunnet, gick han omsider 
till vägghyllan ock försvann där. 

Det nämndes redan, att råden ej tåla något stoj i gården. 
Redan då barnens lekar bli för vilda, tar gårdstomten detta 
illa upp. Detta visar han därigenom, att han om natten i sin 

1) Jfr samma sägen från Nyland, Allardt s. 120. 
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tur för oljud på alldeles samma sätt (Jomala, Ödanböle). Ännu 
mera ledsen blir han, om någon af gårdsfolket för ett oordent-
ligt ock osedligt lif. I Jomala (Önningeby) fanns på en gård 
en österbottnisk dräng, som aldrig ville hållas hemma om 
nätterna, utan sprang omkring i byn. När denne om morgnarna 
kom hem från sina äfventyr, kunde han vara säker om att ej 
få sömn. Rådet ryckte nämligen täcket af honom, slungade 
honom nedför vindstrapporna ock ansatte honom på alla upp-
tänkliga sätt. 

Äfven i uthusen måste man iakttaga ett anständigt beteende. 
En husbonde i Jomala (Ytterby) gick en natt ut i stallet för 
att fodra sina hästar. Här kom han då att släppa sitt väder; 
men det borde han ej ha gjort, ty genast fick han sig af tom-
ten en så bastant örfil, att han tumlade omkull. 

Gårdsrådet »förevånar» äfven, där det är »starkt», hem-
folkets ankomst. En lång stund förrän den väntade kommer 
hem, hör man, huru dörrarna smälla, reseffekter kastas på 
golfvet i förstugan o. s. v. 

Likasom tomten efter mångens förmenande smider likkist-
spikarna, ger han också på annat sätt förestående dödsfall till 
känna. I Jomala (Ödanböle) var en nybyggnad under upp-
förande. Allt var färdigt, blott golf saknades ännu. En dag 
såg man en liten gubbe spatsera in i huset ock gå fram all-
deles jämsmed tröskeln, likasom om golf redan funnits. Inom 
ett halft år hade tre lik legat i samma rum. 

I Nyland ansågs förr spiseln vara tomtens hälgedom 1. 
Som en hågkomst från den tiden, då man trodde, att en ande 
här uppehöll sig, kvarstår ännu bruket att kasta barnets mjölk- 
tänder, då de lossat, upp på ugnen, i det man säger: »Bentand 
för guldtand!» Meningen i dessa ord förklarar man därmed, 
att guldet är sprödare än benet, på grund hvaraf barnets 
första svaga tänder kunde kallas »guldtänder». Att denna 
förklaring omöjligt kan vara riktig, ligger i öppen dag. Guldet 
anses ju alltid vara för mer än hvilket annat ämne som hälst, 
ock icke är ju häller sprödheten någon för denna ädla metall 
särskilt utmärkande egenskap. Förmodligen ha vi i de nämnda 
orden ett vanställt fragment af en uråldrig bönformel. Som 

1) Allardt s. 119. 
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bekant var Gullintanni eden med guldtänder försedde») ett 
af de många namn, hvarmed våra hedniska förfäder betecknade 
Heimdall, eldens gud. Det låter tänka sig, att bakom »guld-
tand» gömmer sig en åkallan af Gullintanni-Heimdall. 

Då man, innan strykstickor kommo i bruk, öfvertäckte 
eldglöden i spiseln med aska, för att den skulle bevaras till 
följande morgon, bad man en gammal bön, byars början ock 
slut lyda: 

Sent om en kväll 
fåster jag min eld 

Gud bevare mitt hus ock mitt hem! 
(Sund, Finnby.) 

Eller framsuckade man helt enkelt: »Gud bevare eld på litet 
rum» (Kumlinge, Enklinge). 

Skeppsråden äro nära besläktade med gårdstomtarna. 
Äfven dessa äro dels män, dels kvinnor, men det manliga 
rådet är ej nödvändigtvis det starkare. Om ock »käringtomtar» 
någongång omnämnas med en smula förakt, visa sig dock 
dessa ofta nog såsom andar synnerligen mäktiga att bevara 
sina fartyg. Genast då ett fartyg bygges, infinner sig rådet 
för att där slå sig ned ock hjälper likasom tomten till vid 
arbetet. Någon gång kan det inträffa, att tvänne »gåbbar» 
spekulera på samma skepp. I Lemland såg fartygsbyggmästaren 
en gång, huru tvänne sådana råd rätt grundligt tufflade om 
hvarandra på däcket af det fartyg, han höll på att bygga. 
Ehuru det ena rådet låg under, ville det dock ej ge med sig, 
innan byggmästaren lofvat göra ett annat skepp, där det finge 
obestridd härskarmakt. Sedan detta löfte gifvits, drog rådet 
sig tillbaka. Ett annat fartyg byggdes också, men det hade 
endast otur på sina resor. Dess råd var alltför svagt. 

Då ett skepp en vår byggdes i Bölebäcken (Eckerö), 
såg en af arbetarna en natt tvänne »käringar» slåss i aktern. 
Striden slutade därmed, att bägge föllo i sjön. Detta betrak-
tades såsom ett dåligt förebud, sannolikt emedan bägge riva-
lerna visat sig jämstarka ock ingendera därför skulle våga ta 
fartyget i sin besittning. Så tyckes det värkligen ha gått, ty 
redan första hösten förliste skeppet. 
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När skeppet är segelfärdigt, höres ett halande ock hissande 
tackel ock tåg. Då kan man vänta sig god vind. Äfven senare 

då lastningen eller lossningen är undangjord, har rådet bråk 
med att göra allt i ordning till affärd. Väntas storm, så är 
det för månget fartyg omöjligt att segla ut, oaktat det allra 
lugnaste väder råder: rådet vill ej äfventyra sin egendom. 
Blir det motvind, så sitter rådet i fören; blir det medvind, så 
tar det plats vid rodret i aktern. Äfven kan man, där ett 
kvinnligt råd finnes, af hännes dräkt sluta till den blifvande 
väderleken. Om skepparen ej fäster afseende vid rådets var-
nande förebud ock fartyget därför öfverraskas af farliga stormar 
ute på hafvet, uppbjuder anden på annat sätt hela sin förmåga 
för att få allt till ett lyckligt slut. Han upptänder eldar i alla 
rår, för att manskapet skall kunna se. Då fartygen ligga i 
hamn efter storm, hör man ofta råden från de skilda far-
tygen för hvarandra berätta, på hvilket sätt ock genom hvilka 
medel de undgått all farlighet. 

En gång kom ett fartyg från Lumparland inseglande i hamn 
under full storm. Då såg man rådet hålla om stormasten, ock 
när ankarena lyckligen blifvit fällda, hörde man det fråga 
rådet på det närmast intill liggande skeppet: »Har jag ej 
hållit väl om?» Med det samma släppte det sitt tag, ock 
masten föll öfver bord. 

Skogsråden vistas, såsom namnet säger, i skogar ock hagar. 
De äro klädda i dräkter, som likna tomtegubbarnas: lång 
grå rock ock slokhatt på hufvudet. De tyckas vara rätt 
skämtsamma af sig, härma människornas tal ock röster samt 
föra dem vilse i skogen. Så blef »under Bomarsunds-tiden» en 
rysk vakt på Prästö holme en natt fattad i armen af en osynlig 
hand ock förd i en cirkel runt omkring hela ön. På samma 
sätt föres folk ofta vilse i »trollträdgården» på Germundö i 
Saltvik. För att hitta rätt igän behöfver man dock endast 
vända rocken afvig 

I Vårdö (Töftö) hade ett råd slagit sig ned vid en grind. 
1 öfverensstämmelse med sitt släktes vana, roade sig äfven 
detta med att härma de förbigående, att slå igän grinden etter 

1) Jfr Allardt s. 121 om skogsjungfrun. 
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dem o. s. v. En dag gick en kvinna där fram ock hörde, 
huru det allt med ens knarrade i grinden, genom hvilken hon 
nyss gått. Slutligen tog hon mod till sig ock ropade bakom 
sig: »Skall du igenom, så gå då, ock stå inte där ock knarra!» 
Knappt hade hon uttalat dessa ord, förrän det smällde till i 
grinden så starkt, att hon trodde, att den skulle gå i tusen 
bitar. Men likväl stod grinden efteråt fullkomligt oskadad ock 
fast såsom hon lemnat den. 

Ehuru skogsråden betraktas såsom den ondes värktyg, 
kunna dock äfven de stå i det godas tjänst. Detta visade 
sig bl. a. för flera år sedan, då Brändö kyrka skulle repareras. 
Emedan Brändö socken är nästan skoglös ock därtill mycket 
fattig, tyckte några gubbar det vara enklast att fara till Finn-
land ock stjäla spirträn. Så skedde äfven. Strax då de stego 
i land på finnländska sidan, sågo de ofvanför stranden en 
skog, som bestod af trän, allesamman dugliga till spiror. Men 
då de kommit upp ock skulle börja att fälla så många trän, 
som de behöfde, märkte de, att de trän, som växte längre in 
i skogen, voro resligare ock bättre. De gingo då för att hugga 
af dessa, men återigän sågo de längre fram ändå lämpligare 
stammar. Nu ville de åter komma till dessa, ock då fort-
farande allt bättre ock bättre trän tycktes växa längre in i 
skogen, hade Brändöborna småningom ock utan att märka 
något aflägsnat sig en betydlig sträcka från sin landningsplats. 
Slutligen kom den främste af karlarna mot ett träsk. Här 
visade sig då omsider skogsrådet som en liten gubbe af icke 
fulla två alnars längd. Hit hade han lockat åländingen för att 
här djupt ini skogen kunna straffa honom för hans tjufviska 
planer. Han rusade därför på denne, fattade honom i kragen, 
drog honom ned på knä ock grep med andra handen efter 
åländingens yxa för att ge banehugget, då den andre till all 
lycka kunde kasta detta värktyg i sjön. När de öfriga Brändö-
borna på kamratens nödrop skyndade till, försvann rådet åter. 
Men äfven åländingarna hastade att snabbare än vanligt komma 
ut från denna farliga skog. 

Emellanåt ta skogsråden böndernas kreatur, som gå på bete 
i skogarna. Dessa kunna då ej återfås, innan kyrkklockorna 
börja att ringa. Men då komma de helt lugnt till sina hem 
igän (Eckerö). 
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Sjöråd finnas både i insjöar ock i hafvet. De flästa tyckas 
vara af kvinnligt kön. Där ett af dem går i land, kallas hon 
»hafsfrun» eller »sjöfrun». Äfven sjöråden intressera sig för 
människornas görande ock låtande. Utskjutes ett fartyg, som 
kommer att ha otur med sig, eller kommer en olycka att 
drabba det under färden, så ser man sjöfruar sitta i fören ock 
gråta öfver allt det arbete, som varit förgäfves. Gärna säljer 
den, som varit vittne till deras sorg, sina fartygsdelar så fort 
som möjligt. 

Sjöråden visa sig rätt ofta för människor. De stiga näm-
ligen upp från sjön ock slå sig ned, vanligen på klippor ock 
holmar, antingen en ensam eller flera tillsamman. Någon gång 
äro de iklädda en enkel röd kjol, men oftast är deras dräkt 
utmärkt präktig ock grann. Till storleken äro de vanligen 
som människor, emellanåt synas de dock mindre, af endast 
två eller en alns längd. 

Två karlar från Vårdö (Simsäla) voro ute till sjös ock 
landade vid en liten holme. Den ene lade sig att sofva, men den 
andre gick upp i land för att skjuta »hvitfogel» (fiskmåsar). 
Plötsligt såg då denne framför sig råm helt små flickor i dalkulle-
dräkt. I synnerhet de minsta voro af en utomordentlig skönhet. 
En half timme stod han orörlig i betraktandet af dem, därpå 
vände han om till båten, väckte kamraten ock gick tillsamman 
med denne åter upp på holmen. Men nu voro dalkullorna 
redan borta. 

Huru vacker hafsfrun än är, har hon dock sitt svåra lyte. 
Hännes skönhet sträcker sig endast till framsidan; baktill är 
hon alldeles tom, »just som en rutten stubbe» (Hammarland, 
Torp)'. Härigenom vill folktron utmärka hänne som en af 
djäfvulens anhang. 

Likasom hon redan i medeltidssångerna lockar till sig de 
svänner ock tärnor, på hvilka hännes hug leker, ock behandlar 
dessa på det ömmaste sätt i världen, likaså falla ännu bännes 
ögon ofta med begärelse på en jordens son. Hon kommer då 
upp till denne på stranden eller i hans fiskarstuga, någon gång 
t. o. m. till gården, ock frågar honom till först om hans namn 
för att få samtalet i gång. Så låg en karl en natt på en liten 

1) Jfr Allardt s. 121 om skogsjuagfrun. 



VII. 9 	 ANDEVÄSENDEN: SJÖRÅD. 	 13 
holme norr om Enklinge (i Kumlinge). Vid midnattstiden vak-
nade han upp ock såg en hafsfru stå i dörröppningen. Mannen 
drog täcket öfver hufvudet ock somnade åter in. Efter, en 
stund vaknade han ånyo, ock allt ännu stod sjörådet på samma 
ställe. Åter somnade han in; men om morgonen, då han skulle 
stiga upp, stod hafsfrun fortfarande på sin plats. Han ropade 
då åt hänne, att hon skulle gå från dörröppningen, men för-

.gäfves. Han ropade för andra gången, men hon vek ej undan. 
Först då han för tredje gången förtörnad utbrast: »Om du är 
af fan eller Gud, skall du från dörren!» försvann hon för Guds 
namn. 

En sägen påminner starkt om den grekiska berättelsen, 
huru Odysseus i kyklopens grotta räddade sitt lif genom att 
tintligt nog säga sig heta »Ingen». 

En man i Vårdö (Löfö) kokade en dag rödfärg på sjö-
stranden. Då kom en hafsfru upp till honom ock frågade 
efter hans namn. Han svarade, att han hette »Själfver». Då 
hafsfrun blef alltför närgången, kastade han skopan med het 
rödfärg mot hänne. Då störtade hon sig i sjön, häftigt jäm- 
rande sig: »Själfver bränd mej, Själfver bränd mej». Af hännes 
rop samlade sig andra sjöfruar, de tittade förvånade på hänne, 
ock då de ej kunde förstå meningen med hännes ord, plaskade 
de blott omkring i vattnet. 

Samma sägen berättas i Brändö (Åfva), endast med den 
skillnad att hafsfrun här kommer upp till gården ock träder 
in i stugan, där bonden som bäst kokar något slags spad. På 
hafsfruns fråga säger sig äfven denne heta »Själfver». Därpå 
kastar han en skopa kokande spad mot hänne. Hon hastar 
sin väg, jämrande sig på samma sätt, som nyss omtalats'. 

Om däremot den man, för hvilken hafsfrun fattat tycke, 
ger sig i lag med hänne, får han en utmärkt tur i jakt 
ock fiske. Hon besöker ofta en sådan älskare. En gång var 
en bonde från Jomala (Ödanböle) ute till sjös med sin hustru. 
Då de om natten sofvo tillsamman i sin fiskarkoja, såg hustrun, 
huru en hafsfru kom in ock sakta rörde vid hännes mans 
fötter likasom för att väcka honom. Men då hafsfrun fick se, 
att hännes älskling icke hvilade allena, utan hade en annan 

5 Samma berättelse om skogsjungfrun hos Allardt s. 121. 



14 	 RENVALL, ÅLÄNDSK FOLKTRO. 	 VII. 9 

kvinna hos sig, drog hon sig strax tillbaka ock försvann. Lika-
ledes såg en hustru i Hammarland (Äppelö) en »bara granner» 
fru sitta i mannens båt, då denne en kväll återvände från sitt 
fiske. Så snart den främmande kvinnan blef bondens hustru 
varse, kastade hon sig i sjön. Då mannen kom i land, frågade 
hustrun genast, hvad det var för ett underligt sällskap han 
hade med sig, men vresigt befallde denne hänne strax tiga. 
Då förstod hon, att den främmande varit ingen annan än den 
ande, de haft att tacka för den myckna fisk, som de fått 
under sommaren. 

Om hafsfrun sålunda tyckes dra sig villigt tillbaka för den 
lagliga hustrun i de fall, då mannen såsom redan gift ingått 
»kompakt» med hänne, ser hon däremot med allt annat än 
blida ögon, att hännes ogifte älskare ingår äktenskap med en 
människodotter. Ännu vid själfva vigseln söker hon då tränga 
sig mellan brud ock brudgum, ock endast Guds ord kan drifva 
hänne på flykten (Kumlinge, Enklinge). Men om hon också 
får lof att ge vika, hämnas hon ännu efter giftermålet på 
älskaren, som svikit hänne. Hon kramar honom hårt om 
nätterna ock sänder honom — likasom älfvorna i folkvisan — 
sot ock sjukdom för hela hans lifstid (Geta, Karlskär). 

Emellanåt har en hel gård vunnit sjörådets kärlek. Då 
fås fisk i långa banor; men råkar någon främmande se fång- 
sten, så är det strax slut med all tur. Därför går folket ofta 
i en sådan, af hafsfrun gynnad gård långa omvägar, då de 
komma från sina fiskfärder, för att de må kunna vara säkra 
att ej möta någon (Jomala, Ytterby, Eckerö). 

Då fisken är fångad, är sjörådets hjälpsamhet mot dess 
gunstlingar icke därmed slut. I Jomala (Ytterby) voro några 
personer ute på fiske. De fingo så mycket fisk, att alla deras 
kärl blefvo fulla ock de slutligen ej visste, huru de skulle 
få sin fångst hem. Då hördes en röst tre gånger efter hvar- 
andra ropa: »Dra opp». Folket följde anvisningen, drog upp 
bragderna ock fann till sin förvåning en stor kasse fäst vid 
en af dem. Ock i denna rymdes all deras fisk. 

Sjöråden »våna» förestående dödsfall. En dag sågs en 
hafsfru i Vårdö (Lesöra) stå vid stranden ock tvätta sig. Någon 
dag därefter gick gårdens värdinna till en brunn efter vatten 
ock såg där ett litet barn, af ett människobarns halfva storlek> 
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simma omkring i vattnet. Väl försökte hon fånga det i sin 
skopa, men förgäfves. Kort därefter drunknade hännes egen 
lilla son i samma brunn. På samma sätt såg en karl från 
Brändö (Björnholma) en dag, då han var ute med sina skötar, 
ett litet barn flyta på vattnet. Äfven här inträffade kort därpå 
i mannens familj ett hastigt dödsfall. 

Likasom människorna så har äfven hafsfrun sina kokkärl, 
blänkande som af koppar. Dessa skurar hon emellanåt på 
sjöstranden (Sund, Tranvik). Hon har också sina kreatur: 
hästar, kor ock svin. Ofta stiga dessa i land för att beta, ock 
vanligen är egarinnan själf med för att valla dem. Kommer 
någon människa till den äng, hon valt till betesmark, så störtar 
hon sig strax med sin boskap i sjön. Någon gång para sig 
dessa sjökreatur med människors boskap. Så var t. ex. fallet 
för något tiotal år sedan i Sunds Finnby. Korna från Andersas 
hemman gingo på bete på en äng vid Lumparfjärden. Då kom 
en tjur, brokig som en abborre, i land ock betäckte en af 
korna. Denna fick en kalt, som fullkomligt liknade far sin, hvar-
för den äfven fick namnet »abborren». Sitt öfvernaturliga ur-
sprung visade den både genom sin utomordentliga styrka — 
den drog ensam större lass än tvänne vanliga oxar orkade 
med — ock genom sitt stolta sinne. Utan att bry sig om några 
hinder gick den sin egen väg fram. 

Hafskorna äro af skilda färgskiftningar: röda, blåa, gula 
ock hvita (Vårdö), isgråa (Hammarland, Skarpnot). De bära 
äfven sina egna namn, vid hvilka hafsfrun lockar dem, då det 
blir fara å färde. Så säges hon en gång ha ropat: »Kom kuddan, 
Lenan, Långspenan, Samodäjan, Dockan, Löfvan ock Salan!)) 
(Vårdö, Grundsunda); ock en annan gång: »Vila ock Vala, 
Sommarlöf ock Sala, ock Långspenan är borta» (Sund, Björby). 
En tredje gång lockade hon åter sina kor sålunda: »Kom 
kuddan Vila, Vala, Silfverstjärna, ock Sala är borta» (Jomala, 
Ytterby). 

Bland sjöråden omnämnas någon gång »sjönäckar» ock 
»forskarlar». Mot sjönäcken skyddar man sig genom att kasta 
kuappnålar, slantar eller andra metallföremål i sjön (Kumlinge). 
Forskarlarna uppehålla sig vid ,forsar eller öfver hufvud vid 
rinnande vatten. Här spela de den allra ljufligaste dansmusik, 
ock svårt är det för förbigående att ej tråda dans vid deras 
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toner. Men detta är farligt, ty den som låter sig lockas där-
till, han måste sedan med naturnödvändighet fortsätta dansen, 
tils han slutligen stupar af trötthet (Sund, Trauvik). 

Hufvudlösa råd. I Vårdö (Töftö) plöjde en man med en 
häst ock en oxe. Bäst det var stegrade sig hästen, under det 
oxen förblef fullkomligt lugn. Drängen gick då fram för att 
se, hvad det kunde vara som orsakade hästens rädsla. Då 
han kom till, såg han en mängd män utan hufvud stå framför 
djuren. Ett af dessa »troll» räckte upp ända till skyn. Medan 
karlen, orörlig af fasa, stirrade på dessa under, fick han hastigt 
ock lustigt en bastant örfil. 

Drängen ville alls ej tala om hela detta äfventyr; men då 
det öfriga gårdsfolket, som lagt märke till hans plötsliga osäker-
het ock rädsla, frågade honom om orsaken härtill, svarade 
han, att nog skulle hvar ock en vara illa till sinnet, som sett 
sådant, som uppenbarat sig för honom. Ock så hade han 
meddelat historien. 

Om jättarna berättas, att tvänne sådana, far ock son, åtagit 
sig att mot betalning uppföra Letnlands ock Jomala kyrkor. 
Fadern byggde Jomala, sonen Lemlands kyrka. Då arbetet 
var slutfört efter hvarderas bästa förmåga, såg sonen, att faderns 
kyrktorn var högre ock prydligare än hans eget. Förtörnad 
tog han då murhammaren ock slungade den mot Jomala kyrk-
torn. Han måttade dock något åt sidan, ock hammaren flög 
förbi samt stannade i Ingbyskogen, där den, såsom en väldig 
fristående sten, ännu visas vid allmänna landsvägen. 

Vid Lemströms kanal på Jomala-sidan säges en jätte — 
möjligen den ene af ofvannämnda byggmästare — ligga be-
grafven. Här finnes en stor stensättning i form af ett T, med 
en stor sten, där linjerna skära hvarandra. Sålunda får den 
en viss likhet med en med utsträckta armar liggande människa. 

Om jättar påminner äfven namnet på kapellansbolet i 
Jomala, Jättböle, ock möjligen kapellnamnet Getal. En allmoge-
man förklarade värkligen för mig, att Geta helt visst betydde 
»jättarnes land.» 

1  Jfr Konungasagor af SNORRE STURLESON, Hildebrands öfvers. 2 uppl., 
Stinn 1889, s. 73 not 1. 
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På Seglinge ö (Kumlinge socken) finnas på västra sidan 
flera »jättegrytor», de s. k. Stagnäsgrytorna. Den största af 
dem är tre kvarter i diameter ock en aln djup. Dess vatten 
skall ha egt en läkande kraft. Äfven offrades i den knappar 
ock mynt mot hvarjehanda sjukdomar. 

Kristen tro. 

Djäfvulen, hvilken enligt bibelns utsago går omkring som 
ett rytande läjon, sökande hvem han uppsluka må, håller 
äfven noggrann uppsikt öfver dem, som försvurit sig åt honom 
eller genom sina gärningar fallit i hans våld. Dessa ansätter 
han på särskilda sätt, uppträdande än i den ena än i den 
andra skepnaden. I synnerhet är det före en sådan människas 
död han låter se eller höra sig. Uppträder han då i mänsk-
lig gestalt, så kallas han spöke, likasom hvarje hans uppen-
barelse nämnes spökeri. Djäfvulen kan nämligen omskapa 
sig på flerfaldigt sätt; blott en gudfruktigs gestalt kan han 
aldrig taga, ty »de saliga sofva i ro». Så beter det hos Je-
saja (kap. 57, v. ?): »De som redeliga för sig vandrat hafva, 
komma till frid ock hvila uti deras kamrar»; ock i Uppen-
barelseboken (kap. 14, v. 13): »Saliga äro de döde, som i 
Härranom dö, härefter; ja anden säger, att de skola hvila sig från 
sitt arbete». Att det ej är aflidna, hvilka gå igän såsom spöken, 
finner man däraf, att spökena ofta vid närmare skärskådande 
visa den traditionella hästhofven. 

På en brigg, hemma i Lumparland, hördes hvarje kväll 
ett starkt oljud i lastrummet. En afton beslöt en man af be-
sättningen gå ner för att undersöka förhållandet. Han klef 
ner akterifrån, men blef hastigt, illa klämd ock tilltygad, upp-
kastad på däck genom kabelgattet. En annan matros plågades 
hvarje kväll så grymt af den onde, att han aldrig kunde in-
somna före ett bestämt klockslag. En dag berättade han för 
sina kamrater, att han helt visst snart skulle dö, ty djäfvulen 
hade aftonen förut påmint honom om att han snart skulle 
komma ock ta sin tillhörighet. Kort tid därefter föll matrosen 
ner från masten ock slog ihjäl sig. Från den dagen var det 
med ens slut med allt buller i briggens lastrum. 

Sv. landsm. VII. 9. 	 2 
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En flicka från Vårdö (Vargata) hade af sina föräldrar 
blifvit tvungen att gifta sig med en man, som hon ej ville ha. 
Då fråga först väcktes om detta giftermål, hade hon en gång 
harmset yttrat, att djäfvulen finge ta hänne, om hon någonsin 
skulle komma i säng med den karlen. Till följd af detta sitt 
löfte ock äfven genom sin elakhet i öfrigt hade hon kommit 
i den ondes våld. En dag kommer denne i skepnad af en 
norsk sjökapten middagstiden till hänne ock begär att få natt-
kvarter, under hångrin stirrande hänne i ögonen. Något norskt 
fartyg låg ej i trakten. Hustrun blef sinnessjuk. 

På Sigfrids hemman i Kumlinge (Kumlinge) samlades kväll 
efter kväll flere karlar för att spela kort. En natt, då spelet 
efter vanligheten var i full gång, infann sig en fin obekant 
härre ock anmodades strax att ta del i spelet. Med nöje hör-
sammade han kallelsen. Bäst det var, började korten fara 
till golfvet. En af sällskapet tog då ljuset från bordet för att 
söka efter kortlapparna. Då fann han till sin förskräckelse, 
att den främmande var ingen ringare person än hin onde själf, 
ty han såg hästhofven sticka fram'. Knappt hade han ropat 
till, förrän ljuset slocknade. Karlarna skulle nu skynda ut 
genom dörren, men denna var läst. Genom fönstret lyckades 
de slutligen rädda sig undan. Från den natten spelades aldrig 
vidare kort i Kumlinge by. 

En egendomlig djäfvulsuppenbarelse berättas i äldre tider 
ha inträffat på en holme i Sund, där ungdomen brukade roa 
sig med dans. 

En natt var dansen som vanligt i full fart, ock om man 
hade gått för långt eller hur det må ha varit, nog af den onde 
infann sig som en fin kavaljer ock frågade, hvem af »fruarna» 
vore den vackraste. Sedan han blifvit visad till den måst 
firade, bjöd han upp hänne till en vals. Ock nu bar det af i 
en hvirflande fart. Damens kängor blefvo utslitna, men allt 
ännu gick dansen i strumpfötterna, tils man slutligen fick bud 
till en präst, som kom ock befriade den stackars kvinnan. 

I Vårdö (Grundsunda) bodde en gumma, som lefde i stän-
digt gräl med en gubbe från samma by. Denne insjuknade 
häftigt. Gumman var väl starkt betänkt på att gå ock försona 
sig med honom, innan han hunne dö, men kunde dock omöjligt 
förmå sig att förödmjuka sig på ett sådant sätt. Förlikningen 
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blef sålunda uppskjuten dag för dag. En eftermiddag kl. 3 
såg hon sin vederdeloman inträda i hännes stuga ock ställa sig 
vid spiseln. Förvånad utbrast då gummån: »Kors i Jesu' 
namn, huru är du här? Jag hörde ju, att du låg illa sjuk». 
Utan att svara något går gubben då sin väg. Precis samma 
klockslag hade han aflidit hemma hos sig. Påföljande natt, 
då gumman låg i säng, kände hon, huru någon kom på hänne 
ock kramade hänne rätt duktigt. I mörkret kunde hon ej se 
någon, men var öfvertygad om att det var djäfvulen, som så-
lunda fick pina hänne för hännes hjärtas hårdhets skull. 

Närmast före en ogudaktig människas död kan man höra, 
huru djäfvulen har brått med att arbeta på likkistan. Han 
hamrar, hyflar, borrar ock smider spik än i något rum i bonings-
huset, än i stallet (Vårdö, Grundsunda). Äfven får man ofta 
vid dylika tillfällen se hans lykta flytta sig längs vägarna, 
liknande ett brinnande stearinljus (Vårdö). 

Det är icke allenast öfver den onda människan själf som 
djäfvulen härskar; äfven om dennas tillhörigheter har han vård. 
I Vårdö by bodde ett gift par, som vid sitt konkursmål begått 
mened. Kort 'därpå flyttade båda till Amerika. Deras lokal 
stängdes, ock ingen människa kunde komma ditin. En kväll 
sågo flere personer en gaslåga tändas i huset, eld uppgöras i 
spiseln ock folk röra sig inom fönstren. Det var då den onde, 
som med sina tjänare ställde om där inne. 

Dä en människa går helt upp i sina jordiska angelägenheter 
ock blir, som man säger, en mammons träl, får djäfvulen redan 
under hännes lefnad makt öfver hänne. Han visar sig då i 
hännes gestalt, äfven om hon själf är långt borta, sysslande 
på hännes åker eller i hännes stall ock »fökse» (Vårdö, Töftö, 
Sund, Kastelholm). 

Dör en människa osalig, så kommer djäfvulen att hämta 
hänne med ekipage. 

En arrendator af Kastelholms kungsgård i Sund var känd 
för att vara »ingen bra människa». Denne insjuknade lifsfarligt. 
Regelbundet då läkaren kom på sjukbesök, syntes en -stor 
svart hund vid arrendatorns säng, ock samtidigt stod en fin vagn, 
förspänd med tvänne ståtliga svarta hästar vid trappan. 

Tre flickor kommo nattetid gående mot Sibby i Sund. 
Då mötte dem en bvit häst med skrinda. Flickorna tyckte sig 
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strax känna igän hästen såsom tillhörande gästgifvaren. Men 
då den rusade fram som en il ock icke ens grindarna på vägen 
gjorde den något hinder, insågo de, att det icke stod rätt till. 
Framkomna till byn, hörde de bekräftelsen på sin förmodan. 
Gästgifvaren hade samma natt aflidit. 

Djäfvulens ekipage står äfven vid andra tillfällen till buds 
för dem, som försvurit sig åt honom. Så berättas det, att på 
Skarpans i Sund i gamla tider lefvat en häxa, gemenligen 
kallad »Skarpanskäringen». En julafton gjorde hon icke mindre 
än tre resor till Stockholm för att hämta kryddor ock annat, 
som hon behöfde för högtiden. Då hon sista gången återvände, 
bar det af i så vild fart, att ekipaget ej stannade vid gården. 
Förargad ropade då gumman: »Stanna i Stormyran, stanna i 
Stormyran!» Ock här i Stormyran, norr om Skarpans, stannade 
värkligen vagnen ock skall allt ännu ligga kvar där. 

Änglar. 1 Vårdö (Löfö) hade genom en predikants från 
Sverge ord flere blifvit »väckta». Af dessa lågo en natt fyra 
till fän) kvinnor på en vind ock sofvo. Mitt OJB natten sågo 
de plötsligt en liten gosse komma fram till deras bäddar. En 
af kvinnorna frågade honom, hvem han var; men utan att 
svara något log han milt emot hänne, gick ett par hvarf fram 
ock åter på vinden ock — försvann lika ljudlöst, som han 
kommit. 

Människans ande. Under denna öfverskrift omnämnas väl 
lämpligast de »häxerier», som förekomma på platser, där någon 
blifvit mördad ock hvilka ha till ändamål att bringa brottet i 
dagen. Trots benämningen »häxeri» anser allmogen, att »Guds 
allmakt» häri framträder. Om den mördade ej kommit i vigd 
jord, höres på mordstället nödrop, gråt m. m. Ja det inträffar 
t. o. m., att den aflidne inlåter sig i samspråk med människor, 
som färdas förbi. Än uppges det vara den dödes ande, som 
här orolig irrar omkring, än talar man om något slags råd, 
än går man t. o. m. så långt, att man — fullkomligt konse-
kvent för resten — uppger, att den onde äfven i sådana olyck-
ligas skepnader kan uppträda såsom spöke. 

I Sund ligger på vägen mellan Mångstekta ock Rulta byar 
ett bärg, Rormbrinken kallat, för hvilket folket har en sär- 
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skild respekt på grund af de »häxerier», som där sägas in-
träffa. Där höres hvart nionde år barngråt; där nedrullas tunnor 
efter de förbigående, ock hästarna fattas i betslet likasom af 
en osynlig ande, ja de t. o. m. spännas ur redet. »Rormbrinks-
gubben» är sålunda icke att leka med. En flicka har på detta 
bä,rg beröfvat sitt foster lifvet. 

I Saltvik voro en gång i mormorsmors dagar några flickor 
ute i båt tör att hämta löf. Då de kommit nära en strand, 
hördes akterom båten tydligt barngråt. Då tog en af flickorna 
mod till sig ock ropade öfver vattnet: »Hvarför gråter du?» 
Strax kom till svar: »För jag har ingen mamma». Åter frågade 
flickan: »Huru har du ingen mamma då?» Ock åter svarade 
rösten: »För hon har dränkt mig här». Ytterligare sporde 
flickan: »Hvem är då. din mamma?» Ock åter hördes ett svar: 
»Hon sitter med i båten». Då visade en af de andra flickorna 
genom sitt förskrämda utseende, att hon var den skyldiga. 
Ännu samma kväll gick hon till prästen ock angaf sig. 

I Eckerö ligger på Marby bys egor en bro, kallad Lill-
bron. kven här skall en person ha blifvit mördad. Därför vilja 
hästarna ej här gå fram. Ofta spännas de äfven ur redet. 

Från Kastelbolms kungsgård (Sund) gick en karl för några 
år sedan genom en skog ock såg då ett litet gråtande barn 
röra sig framför honom. Sedermera fick han höra, att en flicka 
här afdagatagit sitt barn. 

I Lemland har en person tagit lifvet af' sig själf vid en 
backe, som benämnes Husbodabrinken. Äfven här skygga 
hästarna, ock sång höres ofta härifrån under nätterna. 

Från Sottunga (Hästö) berättas följande historia. En dag 
färdades en karl ut i båt för att skjuta fogel. Då mörkret 
inbröt, lade han till vid en liten holme ock gick i land i för-
hoppning att möjligen få sikte på någon »stolte» (gråsjäl). Han 
lade sig att softa, men väcktes plötsligt upp af ett skrik. 
Under antagande att detta härrörde från en »stolte», klef han 
upp på klippspetsen, men allt var åter tyst. Just hade han, 
till hälften förargad, åter lagt sig till hvila, då samma nödskri 
återigän hördes. För andra gången steg han upp, fast besluten 
att icke denna gång låta bytet gå sig ur händerna. Men då 
han åter kommit upp på klippan, hördes intet ljud längre. 
Då hade han ingen annan råd än att åter uppsöka sitt hvil- 
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ställe. Men när ljudet, så snart han inslumrat, för tredje gången 
lät höra sig, utdraget ock klagande, fann karlen, att något 
öfvernaturligt hade sin hand med i spelet ock att det var 
bäst att genast ge sig i väg därifrån. Ett halft år därefter 
kom samma karl till en gård på Hästö ock förtalde där det 
egendomliga »häxeri», för hvilket han i dessa trakter varit 
utsatt. Vid åhörandet af denna berättelse brast gårdens åldrige 
husbonde i gråt ock bekände nu med darrande röst, att han 
för något år sedan på samma klippa funnit liket af en män-
niska. Af fruktan för vidlyftigt besvär hade han helt enkelt 
gömt det under isen, viss som han var om att hans handling 
aldrig skulle blifva bekant. Nu hade dock Gud velat ha det 
uppenbart, som han i sitt hjärtas ondska sökt dölja. Men nu ville 
han också på stunden för sin själasörjare bekänna, huru svårt 
han försyndat sig. 

Säkerligen ha vi i dessa föreställningar kvarlefvorna af 
tron på en ande, i Nyland, kallad »hamble», som följer män-
niskan från vaggan till grafven ock äfven efter hännes död 
ofta kvarstannar på jorden 1. Detta framgår äfven däraf, att 
ehuru efter folktron de döda ingalunda själfva kunna uppstiga 
från sina grafvar, de aflidna hvarje fjortonde år, åtminstone i 
Sund ock Eckerö, julnatten skola fira gudstjänst i kyrkan. 
Denna är då fullt eklärerad, ock infinner sig någon människa 
händelsevis i kyrkan tidigare på morgonen, så kan hon 
öfverallt på golfvet ock i bänkarna se sand, som de döda 
hämtat med sig ur sina grafvar. I Sund kom en gumma, 
hvars klocka stannat, en juldagsmorgon underst bittida till 
kyrkan. Då hon såg denna fullt upplyst, trodde hon, att guds-
tjänsten redan börjat, ock steg in. Till sin förskräckelse såg 
hon då de döda där församlade. Dessa skockade sig omkring 
hänne, plockade om hännes kläder ock skulle, efter gummans 
egen förmodan, rifvit hänne själf i stycken, om hon ej lyckats 
fly undan. 

Det är i synnerhet på kyrkgårdarna som spöken visa sig 
i mörkret. Åländingen färdas därför högst ogärna förbi en 

- kyrka, så snart skymningen inbrutit; ock måste han göra det, 

Allardt, s. 112 f. 
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så piskar han, ehuru han är den största hästgråtare i världen', 
på sitt ök af alla krafter, under det han för sig själf läser 
»Fader vår» ock »Välsignelsen». 

Dock gå spöken äfven utom kyrkgårdsmuren. Så berättas 
det (i Vårdö) om en värdinna, som redan ett halft år legat i 
jorden, att hon till sin egen bouppteckning kom gående fram 
till gården. Ännu i grafven hyste hon samma intresse för sina 
jordiska egodelar, som utmärkt häune i lifvet. 

En annan gumma gick en gång från sitt hem i Vårdö by 
till Vargata. Då hon just passerat kyrkgården, såg hon en 
redan begrafven man lifslefvande gå framför sig. Utan att 
erinra sig, att mannen redan var både död ock jordad, skyn- 
dade hon att hinna upp honom för att efter vanligheten få en 
slant af honom. Hon kom honom redan så nära, att hon just 
stod i beråd att fatta hans hand, då han »likasom smälte bort». 

I Kurnlinge (Kumlinge) låg en karl svårt sjuk, hvarför 
hans bror, som bodde i Enklinge by, for med sin familj för 
att besöka honom. Då han kommit till det s. k. »Värkdiket» 
norr om kyrkan, mötte han sin sjuka bror. Bröderna gingo 
nu förut tillsamman ock språkade, medan »fruntimren» följde 
efter. I byn försvann plötsligt den sjuke brodern, ock då de 
andra kommit fram till gården, där denne bodde, funno de 
honom ligga lik. 

Då en man från Åfva (Brändö) skulle resa till »kyrklandet» 
för att fria, mötte han sin aflidna mor ock sin förra hustru. 

Då en gubbe från Vårdö (Listersby) en afton kom hem 
från sina skötar, mötte han sig själf. Efter halfannan vecka 
låg han lik. 

En gosse i Eckerö (Kyrkbyn) gick en afton för att fria 
till grannbyn. Då såg han tre flickor, som dansade framför 
honom hela vägen. När han kom fram, försvunno de. Inom 
åtta dagar dog hans fästmö. 

Huruvida den onde är med eller ej om att arrangera de 
liktåg, som före en människas död emellanåt kunna ses, kan ej 
bestämt uppges. Dylika spökerier omtalas både från Lemland 
(Norrby) ock Eckerö (Storby). Liktåget visar sig blott för 
den ene af tvänne män, som åka tillsamman. Denne kan 

1) »Den som talar illa om min häst eller om min hustru, honom 
slår jag ihjäl», är ett åländskt ordstäf. 
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t. o. m. räkna upp de personer, som färdas i följet. Att det 
som förebådas värkligen efter någon tid slår in till punkt ock 
pricka, behöfver knappt tilläggas. 

Hyser man ett starkt begär till en annans boskap, så 
kommer man redan genom denna syndiga åtrå i djätvulens 
våld. Om natten tar denne då människans kropp, går ut till 
det kreatur, som hon missunnar egaren, ock far så illa med 
djuret, att det om morgonen är alldeles svettigt, förlorar mat-
lusten ock magrar af. I detta fall kallas den onde mara. 

Äfven på en människa uppträder mara, om någon hyser 
syndiga begärelser till hänne eller annars har mot hänne onda 
stämplingar. Maran tränger sig in genom skorstenen eller 
fönstret (Kumlinge). Någon gång far maran äfven af med 
personens i fråga kläder, t. ex. med hännes mössa (Brändö, 
Afva). 

För att jaga maran på flykten användes en hel mängd 
olika konster. I Vårdö bindes en linhäckla, fullsatt med hvassa 
spikar eller liar, om det plågade djurets buk. Då nu maran 
kommer ock företar sig sin nattliga ritt, blir hon illa med-
faren i sitsen. Ock så egendomligt är det, att den afundsamtne 
då följande morgon kommer ock beklagar sig öfver sin värk. 

I allmänhet tyckes det viktigaste för lösning ur allt slags 
förtrollning vara att få reda på, genom hvem denna vållats. 
En stalldräng hade en längre tid funnit, att en af hästarna 
hvarje morgon stod svettig i stallet. Han beslöt då att söka 
komma under fund med lavem som bure skulden därtill. Han 
band till natten några liar i en linhäckla omkring djuret. Men 
hvem kan beskrifva hans förskräckelse, då han om morgonen 
vaknade ock fann, att han själf under natten sårat sig på sina 
liar! Det var nämligen just drängen själf som afundats sin 
husbonde hans vackra häst (Sund). 

I Jomala ock äfven i Sund använder allmogen ett, som 
den själf uppger, österbottniskt medel. Man rensopar stallet 
eller »fökset» ock undanskaffar alla lösa föremål. Sedan stjälper 
man en så, ock under sån tar den sin plats, som skall vakta 
på maran. Kommer då något inmarscherande, så hugger vakt-
hafvanden in på detta föremål ock sårar på sådant sätt maran. 
1 Jomala såg en karl, som låg på vakt en ho spatsera fram 
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till det sjuka djuret, ock i Sund inpromenerade på samma sätt 
en grep. I båda fallen blef maran illa tilltygad, ock föl-
jande morgon låg granngårdens värdinna med afbrutet ben i 
sin säng'. 

Andra sätt att aflägsna mara äro i Sund följande. Fram-
för det sjuka kreaturet upphänges en spegel, »för att maran 
riktigt skall fä se, hur ful hon är». En almanacka spikas upp 
i spiltan. En yxa slås fast i stalltröskeln. Med en nottrasa 
attorkas djurets svett, hvarpå denna trasa hänges upp i fähus-
taket. Vid upphängandet bör man säga: »Här har du att leka 
med, ock lemna nu kon i fred». 

I Eckerö hänger man en lie i fähustaket, eller bestryker 
man kreaturets rygg med fjolårets almanacka. Äfven brukar 
man binda i taket en »marboska», d. v. s. en gran- eller björk-
kvist, hvars smågrenar växt tillsamman. Ett ytterligare medel 
berättas en »klok gumma» i Eckerö ha begagnat sig af, då en 
ko nästan fullkomligt sinat. Hon slog kon tränne gånger på 
ryggen med sin halsduk. Ladugårdspigan fick dra af sin vänstra 
sko, i denna mjölkades kon, ock mjölken slogs öfver dess 
rygg. Äfven gafs ät kon dess egen mjölk att dricka ur samma 
känga. 

Rider maran en människa, så bör man ropa personens 
namn tre gånger, samt därpå vända sig till maran med orden: 
»Kom tillbaka i morgon ock låna det vi inte ha!» Följande 
morgon kommer den människa, i hvars kropp den onde ridit 
mara, värkligen ock ber att få låna något, som icke finns i 
gärden (Sund, berättarens moder från Österbotten). 

2. Drakeldar ock skatter. 

Ofta ser man, i synnerhet vid fuktig väderlek, likasom 
eldar brinna i skogen. Det är väl något slags gaser som upp-
stiga ur jorden. Men folket benämner dessa eldar »drakeldar», 
ock därunder tros skatter i gamla tider ha blifvit nedgräfda. 
Någon gäng har det äfven lyckats för en eller annan att på 

1) Jfr samma sägen från Nyland hos Allardt s. 68. 
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sådana ställen få se högar af guld, silfver, ädla stenar ock 
andra dyrbarheter, eller med andra ord att komma öfver ett 
s. k. »drakbo». 

Så berättar en ännu lefvande nämdernan i Sund (Sundby), 
att då han som gosse vallade kor i Tranviksskogen, han plöts-
ligt såg ett drakbo med alla dess skatter. Glad sprang han 
hem efter sin mor, men då han återvände med hänne, var allt 
försvunnet. Man får nämligen ej för någon tala om den upp-
täckt man gjort. 

I samma Tranviksskog skall en annan karl en gång ha 
sett ett dylikt drakbo. Han kastade sin knif i elden, ock då 
såg han där ligga en stor mängd dödskallar. En af dessa tog 
han på en käpp, förde den med sig ock fästade den på en 
gärdesgårdsstör vid sin åker. Då han följande morgon korn 
ut på åkern, kunde han ej upptäcka dödskallen, men i dess 
ställe såg ban på gärdesgården en den allra präktigaste dryckes-
kanna af glänsande silfver. Denna skänkte han till Sunds 
kyrka, där den ännu skall finnas. 

I Brändö (Åfva) är det ej nog att kasta ett stålföremål i 
drakelden för att komma i besittning af dess skatter. Här 
måste man välja åt sig »tre sorters stål» för att slunga i lå-
gan. Därpå skall man aflägsna sig från elden ock icke se till-
baka, innan man kommit till öfre bordsändan i stugan. Vänder 
man sedan om, så ligga alla dyrbarheterna på marken, lika-
som väntande på att upplockas. 

Namnen »drakeld» ock »drakbo» ha mellertid ej längre någon 
motsvarighet i folkets tro. Några »drakormar» vakta ej vidare 
på Åland öfver sina skatter. Endast ett skatteskrin säges ligga 
i ett källarhvalf under Kastelholms ruiner i Sund. Det be-
rättas, att tvänne män, som gräft sig dit ned för att ta skatten, 
sågo en stor orm ligga på kistlocket. 

I dessa ruiner ha flera försök gjorts att komma åt det 
nämnda skrinet. Utom ormen har man nere i hvalfvet sett 
åtskilliga andra djur, särskilt en tupp, dragande ett stort halm-
lass efter sig. Alla expeditioner ha dock varit förgäfves. Man 
har ej kunnat tiga. Hvarje natt kl. 12 säges tuppen komma 
fram ur källaren ock släpa sitt halmlass uppför murarna. 

Vid Bomarsunds fästningsruiner i Sund, där dock folket 
själft sett pänningar nedläggas i grundstenarna, förekomma 
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inga drakeldar. Ryssarna ha nämligen välsignat de nedlagda 
mynten. 

Under »stora krigets» (stora °fredens) dagar blef Sunds 
kyrkklocka nedsänkt i det s. k. Västra Kyrksundet. Här har 
den i senare tider liera gånger varit synlig. in gång hade 
man till ock med fått tag i klockan ock redan dragit den till 
stranden. Då ropade olyckligtvis en i sällskapet: »Spel vunnet, 
gubbar!» — ock genast gled klockan tillbaka till sin gamla plats. 

Emellanåt skall man i en skog i Eckerö (Öfverby) se ett 
fullriggat fartyg. Likaså kunde man i förra tider på ett bärg 
i Saltvik, kallat Sjövikhallen, varsna ett gammalt ekskepp, 
fastbundet vid klippan med järnkättingar. 

Annars har man sett en liten gubbe i röd »pilkmössa» 
(d. v. s. i tomtens vanliga hufvudbonad) sitta mitt bland drak-
eldarna, fäjande ock putsande sina dyrbarheter'. Då några 
Brändöbor en gång seglade till Nådendal, sågo de en drakeld 
brinna på vattnet i Nådendalssundet. Då »draken», en liten 
gubbe, hörde människornas röster, föreföll han ett ögonblick 
fundersam, men i nästa stund förde han sina händer öfver bra-
san, då denna genast slocknade. 

Det vanligaste är, att man på sådana ställen får se en 
väldig oxe, som sedan förvandlar sig på olika sätt. 

Från Eckerö berättas det, att om man midsommarnatten 
går ut på en åker i Öfverby by ock på ett bestämt ställe 
kastar en kopparslant på marken, en oxe visar sig med en 
kopparkittel mellan hornen. Fattar man då i kitteln ock håller 
stadigt i den, utan att blinka ock framför allt utan att yttra 
ett ord, så kan man bemäktiga sig kitteln, hvilken är öfverfull 
af guld ock silfver. Det fordras äfven i sanning, att man vid 
detta tillfälle tar mod till sig, ty i nattens stillhet höras här 
allehanda hemska underjordiska röster, ock utom det att oxen 
söker rusa på den djärfve, kan det också lätt inträffa, att denne 
af en osynlig hand får sig en ock annan kindpust. Ännu har 
ej häller någon kunnat uppfylla alla dessa villkor. 

På samma bys egor brann en gång en drakeld, stor ock 
präktig. Det såg ut, som om flera ljuskronor varit påtända på 

1) Se s. 7 om tomten, som i Vårdö (Lesöra) gjorde upp drakeld på 
golfvet inne i stugan. 
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marken. Tvänne karlar gingo dit för att komma åt den för-
mögenhet, som helt visst låg förborgad under elden. Då de 
kommo fram till stället, rusade en stor oxe mot den ene af 
karlarna, men denne undgick dock att spetsas på bestens 
väldiga horn genom att i lagom tid stiga ett steg åt sidan. 
Sedan oxen försvunnit, visade sig allehanda andra djur, allt 
mindre ock mindre, men skrämmande i alla fall. Kamraten, som 
på förhand styrkt sitt mod med något glas för mycket, kunde 
nu ej längre hälla tand för tunga. Men med det samma han 
öppnade sin mun, var allt borta, både eld ock djur. Berättaren 
af äfventyret var själf den ene af deltagarna, ock han säger 
sig »kunna lefva ock dö» på sanningen af sina ord. 

I Föglö socken rodde tvänne män till en drakeld, som 
brann på en liten holme ute i sjön. Där funno de en kista 
med starka »haddor» (handtag), i hvilka de grepo kraftigt tag. 
Efter en stund förvandlades kistan till en oxe, ock männen 
t'unno, att de höllo fast i dennes horn. Då blef den ene rädd, 
släppte sitt tag ock skyndade till båten samt rodde från holmen, 
lemnande kamraten åt sitt öde. Men denne andre höll fort-
farande i. Vid soluppgången blef oxen åter en kista. I dess 
båda handtag höll karlen ännu, då man om morgonen 'från 
gården kom att söka honom. Kistan fördes hem ock innehöll 
de dyrbaraste klenoder. Ehuru mannen måste lemna sitt fynd 
till staten, fick han dock i ersättning en i hans förhållanden 
rätt stor förmögenhet (berättelse från Sund, Prästö). 

3. Trolldom ock hvarjehanda skrock. 

det föregående är talat om maran. Äfven annars är 
afunden nog att fördärfva ett kreatur. 1 Vårdö (Grundsunda) 
hade en värdinna en kalf, som var särdeles fet ock vacker. 
En dag kom en gammal gumma till gården ock fick händelse-
vis se djuret. Gumntan blef alldeles betagen ock bad, att hon 
skulle få mata kalfven. Ock detta tilläts hänne äfven. Hon 
gaf kalfven att dricka ock smekte den så hjärtligt ock ömt. 
Hon tycktes vara helt förtjust i den. Men då gumman gått, 
var det alldeles slut med kalfvens matlust. Det var rakt omöj- 
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ligt att få den att dricka ens det allra minsta. Kalfven måste 
slaktas, ock då bestod den af »bara skinn ock ben». 

Kommer en ko, som man man säger, »för skott», så vållas 
äfven detta af onda människor, hvilka mot den afskjuta »djäf-
vulens skott», om hvilka vi i psalm 296 v. 3 (gamla psalm-
boken) sjunga: 

Bevara oss för satans fund, 
att han oss ej fördärfvar i grund; 
vänd från oss all' hans glödand' skott, 
att vi må undfly skam ock spott! 

Om man slaktar ett på detta sätt »skjutet» kreatur, kan man 
under huden se en röd fläck, stundom t. o. m. ett hål långt 
in i köttet. För att bota kon bör man skjuta öfver hänne tre 
skott: ett framifrån, ett bakifrån ock ett från sidan, hvarvid 
kon bör vändas så, att hvarje skott kommer att aflossas mot 
norr (Kumlinge). 

Om någon går med afund i hjärtat öfver ängen, där korna 
beta, får mjölken bismak (Eckerö). 

Ofta finner man i fähus, men äfven på trappor, grindar 
ock gärdesgårdar en gulaktig svampväxt. Den uppträder helt 
plötsligt, ock därför ser folktron i denna ett trollmedel, som 
förtar all smörlycka. Den kallas allmänt »trollsmör» ock tros 
vara trollad af afundsamma människor. För att bryta för-
trollningen tages i Eckerö ock i Jomala nio sorter löf, hvarmed 
»trollsmöret» piskas, tils det alldeles försvunnit. Då detta 
skett, påstås den skyldiga likasom af en oemotståndlig makt 
drifvas att andtruten hasta till platsen för att motta sin till-
börliga del af snubbor. Ock så återvänder smörturen. 

Skall man föra mjölk till något ställe från gården, så bör 
man i mjölken nedlägga några korn salt, för att smörlyckan 
ej skall försvinna. Från Eckerö berättas det, att en gubbe i 
brist på salt lade litet socker ock snus i mjölken. Om 
man skulle försumma saltet ock då ha oturen att gå öfver ett 
vargspår, bli korna eller kon förtrollade till på köpet (Sund). 

Då korna i Kundinge första gången på våren föras ut på 
bete till holmarna, kastar man med flata handen eller med 
öskaret tre gånger vatten upp mot stranden i det ögonblick, 
då det första kreaturet stiger i land. 
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Då boskapen åter om hösten skall stängas in i »fökset», 
bör man borra ett hål i tröskeln, däri lägga litet kvicksilfver 
ock med en propp täppa till hålet. Då är boskapen skyddad 
mot alla onda anslag (Sund). 

Då ett kreatur byter om egare ock kommer till ett nytt 
ställe, är det naturligt, att det att börja med känner längtan 
efter det gamla hemmet. Men äfven i denna första tidens van-
trefnad ser allmogen följden af en afund från säljarens sida. 
Den menliga invärkan, som denna förutsatta afund har, söker 
man därför på särskilda sätt häfva. Har man köpt sig en ko, 
så tar man i Kuinlinge ett hår från dess bakkropp ock lägger 
detta under en bords- eller stolsfot eller under spjället i stugan. 
I Eckerö klipper man vid ett liknande tillfälle af svansändan 
på kon ock låter tre bloddroppar droppa på en brödbit samt 
ger denna brödbit åt kon att äta. År det åter en häst, som 
man tillhandlat sig, så förekommes vantrefnad hos den, om 
man för den in i stallet med svansen förut (Brändö, Äfva), 
eller om man leder den in i stugan till bordet ock där ger 
den några bitar bröd samt därpå för den tränne gånger motsols 
omkring magasinet eller omkring en jordfast sten (Kumlinge). 

Ges det sålunda medel att förekomma allt ont inflytande 
i ens stall eller fähus, så finnes å andra sidan äfven konster, 
genom hvilka sjukdom ock vantrefnad kunna bringas öfver 
boskapen. Man behöfver blott gå till en kyrkgård ock där 
söka åt sig ett stycke människoben. Om man nu kastar detta 
in under den andras fähus, gå ens onda önskningar i fullbordan. 
Först om benbiten blir bortskaffad, återvända hälsa ock väl-
befinnande hos djuren (Eckerö). 

Äfven genkärlek kan vinnas genom användande af hem-
liga medel. Finner en ung »stinta» (flicka), att kännes tycke 
ej är besvarat, så tar hon en brödbit, lägger denna i armhålan 
på sig ock håller den där, tils åtminstone någon droppe arm-
svett kommit därpå. Vid lämpligt tillfälle söker hon nu få sin 
älskade att äta af brödbiten. Lyckas detta, så är kärlekslågan 
med det samma upptänd i den unge mannens bröst. Flickan 
har sålunda vunnit sin afsikt; men nu bör hon se till, att också 
bröllop snart följer, ty efter en icke särdeles lång tid förbytes 
älskarens kärlek i leda. Det hade den unga flicka, som ,be-
rättade om nämnda kärleksmat, själf tyvärr fått erfara (Eckerö). 
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För att barnen skola bli »viliga ti läsa», fordras ingenting 
annat, än att deras första kyrkbesök inträffar på Kristi him-
melsfärdsdag (Lemland). 

Den som om våren lyckats skjuta en kråka, har utmärkt 
lycka med sitt fiske under sommaren. 

Får man höra en tordyfvel surra, då man går ut på jakt, 
så är detta ett säkert tecken på att man har tur med sig 
(Kumlinge). 

När man står i beråd att företa någon längre segelfärd, 
är det bäst att bränna upp alla gamla kvastar, som finnas i 
gården. Ty då skall det bli blåst till följande dag. Bäst 
tyckes det dock vara att lemna en kvast obränd, ty den kan 
vara till nytta på resan. Det kunde nämligen hända, att vin-
den vore emot. Är det så ledsamt, kan kvasten komma väl 
till pass. Möter man nämligen en annan farkost, som för fulla 
segel ilar fram i medvind, så behöfver man blott kasta kvasten 
framför dess för: då vänder sig vinden nästan på ögonblicket. 
Om man däremot ute på sjön öfverraskas af fullkomligt stiltje, 
ror man till land, där man ser något torp stå. Dit styr man 
sina steg, begär t. ex. att få dricka, men passar därunder på 
att stoppa en träsked i fickan. När man sedan lägger ut från 
stranden, börjar den allra vackraste vind att blåsa. 

Det är sällan man på Åland ser kvinnorna vara utan 
stickstrumpa. Öfver allt är den med. Ock är det ett, om än 
aldrig så litet, uppehåll i arbetet, likaväl på gården som på 
åkern eller ängen, strax tas strumpan fram. Men på sjöresor 
måste den få hvila, ty annars uppstå motstorm ock hårt väder 
(Kumlinge). 

För att förekomma alla de sjukdomar, som så lätt infinna 
sig hos en kvinna efter hännes barnsäng, går hon med en fäll-
knif i fickan, ända tils hon blifvit kyrktagen. 1 Sund fäller 
man, då hon första gången stiger upp från sängen, eld mellan 
lintyget ock kroppen. Utan tvifvel ha vi här en kvarlefva 
från det gamla betraktelsesättet, att kvinnan genom att föda 
barn blifvit oren; ty elden har ju i folkföreställningen en 
renande kraft. I Bökar skall en barnsängskvinna, då hon 
första gången efter barnsängen stiger öfver sin hemtröskel, 
vara försedd med något äggjärn. Om detta uraktlåtes, får hon 
utslag på kroppen. 
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Det vatten, i hvilket barnet första gången badats, bör slås 
under stuggolfvet eller i fähuset ock på inga villkor på gården 
eller öfver bufvud på ett ställe, där luften kan komma åt vatt-
net. På detta sätt bevaras barnet för utslagssjukdomar (Kökar; 
Kumlinge)1. 

Äfven vid åderlåtning bör det blodblandade vattnet hällas 
på ett för luften någorlunda skyddat ställe, t. ex. under en 
byggningsknut (Kumlinge). 

Bland sjukdomar, som botas på mer eller mindre vidskep-
ligt sätt, kunna nämnas: frossa ock feber hos barn, näsblod, 
förstoppning, ormbett ock vårtor. 

Den första frossan, som uppträder hos barn, kallas »ält-
frossa» eller »älta». Man tror nämligen, att denna sjukdom 
framkallas däraf, att barnet »ältar» (önskar) sig något, det vet 
dock icke själft hvad. Får barnet det efterlängtade, så ger 
sig sjukdomen. För att kunna få klart för sig, hvad barnet 
vill ha, hänger man en påse med allehanda saker om dess 
hals, så att det är i tillfälle att välja (Sund). Äfven brukas 
det, att man lägger en ullsax i ett lakan, som sedan svepes 
om patienten. Från det håll, dit saxens spets vänder sig, 
önskar sig barnet något (Sund). I Kumlinge hängas i en påse 
om den sjukes hals tränne »ältstenar», d. v. s. tränne af vattnet 
blankslipade småstenar. 

Mot feber är det ett gott medel att mellan skjortan ock 
kroppen tränne gånger fålla ett glödande kol (Sund). 

Näsblod stillas sålunda, att man i personens i fråga nacke 
lägger en vigselring, sak samma hvems (Sund). 

Mot förstoppning kokas i Jomala ett slags te på den bark, 
som afskalas från öfre delen af en buskväxt, »liknande vide», 
hvilken i denna socken kallas »marboska» eller »brakträ». 
Dricker man åter te, som är kokat på barken från nedre delen 
af samma buske, så kommer man till uppkastning. 

Ormbett bli °skadliga, om den bitne kan döda ormen, 
eller om han hinner före denne till närmaste vatten 2. 

Den som lyckas döda en hvit orm, blir så vis, att han 
vet allting (Kumlinge). 

Jfr Allardt s. 34. 
Jfr Allardt s. 104. 
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Vårtor aflägsnas på olika sätt. Man kastar så många salt-
korn i ugnen, som man har vårtor, hvarpå man bör skynda 
sig ut från stugan, innan kornen börjat spraka. — På en röd 
tråd bindas lika många knutar, som vårtor finnas. Denna tråd 
nedlägger man under en sten åt norr. Då tråden ruttnat, äro 
vårtorna borta. — Älven kan man bestryka vårtorna med en 
fläsksvål, hvilken på samma sätt gömmes under en sten på norra 
sidan för att ruttna. Då detta skett, äro vårtorna fö-rsvunna 
(Sund). 

Mot kreaturssjukdomar användes i Kumlinge följande medel. 
Man skrapar något från undre sidan af bakbordet ock ger detta 
in åt kreaturet. Eller man gnider in krut på djurets bakkropp, 
tänder eld på krutet ock stryker öfver detta ställe med halm. 

Förekomma några svårare sjukdomsfall, så vänder man 
sig numera vanligen till läkare. De gummor, som i forna 
dagar gingo ock med »läsning» eller »stöpning» botade sjuka, 
ha allt mer ock mer försvunnit, i samma mån som folkupplys-
ningen stigit. Ock de som ännu finnas, användas oftare för 
att bringa sjukdom öfver någon ovän eller för att trolla igän 
stulna saker. Men någon gång kan man ännu söka bot hos 
dessa »kloka». 

Stöpningen försiggår på följande sätt. Trollkäringen 
smälter bly i en skål eller i en skopa, allt under det hännes 
mun går, under mystiska besvärjelser ock böner, »just som en 
kaffekvarn». Då blyet smält, gjutes det i kallt vatten, hvarvid 
den sjuke bör tänka på den person, som han antar ha vållat 
det onda. Stanna hans tankar på rätt person, så smäller blyet, 
då det kommer i vattnet, annars icke. Läses då ännu »Fader 
vår» både rättfram ock bakfram öfver den sjuke, så skall sjuk-
domen försvinna (Vårdö). 

Men som sagt, oftast använda trollgummorna sin konst 
till att göra ont, ock farligt är det också att reta dem till 
vrede. En hustru i Sund (Finnby) låg illa sjuk i barnsängs-
feber, ock hännes anhöriga togo sin tillflykt till »stöpning». 
Sedan denna var värkställd, bad den »kloka gumman» den 
sjukas bror gå ock föra det stöpta blyet till kyrkgården ock 

1) Jfr Allardt a. 160. 
Sv. landsm. VII. 9. 	 3 
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kasta det på en gammal släktings, »Ulla-fasters», graf. Denne, 
som ej ville ha någon del i dessa svartkonster, vägrade, men 
gaf slutligen så mycket med sig, att han skjutsade gumman 
till kyrkgården, där hon själf fick fullfölja kuren. Men »dokto-
rinnan» hade tagit saken illa upp. När brodern allena begaf 
sig hemåt, var hästen för besynnerlig. Den ville ej fram, utan 
skulle nödvändigt vika af åt sidan. Körsvännen fick lof att 
stiga af ock leda djuret ända fram. Han korn dock lyckligen 
hem. Men för hans far, som samma natt kom från Mariehamn, 
gick det värre. På hans häst sköt gumman under färden ett 
»blodskott», från hvilket den aldrig kunde botas. Att »stöp-
ningen» icke hade någon god värkan på den sjuka under gum-
mans dåvarande sinnesstämning, behöfver knappt sägas. 

I Vårdö (Löfö) fick en värdinna en svår växt i ryggen. 
Hon kallade på en gumma, som hade rykte om sig att vara 
en god trollerska. Denna kom ock »stöpte» öfver hänne med 
den påföljd, att det onda försvann. Men då betalningen skulle 
erläggas, fordrade gumman mera för sitt besvär, än den andra 
ville ge. Det uppstod gräl, ock detta slutades därmed, att 
bonden kom ock körde trollkäringen ut från stugan. För att 
hon ej med sin konst till straff skulle kunna skada gården, 
kastades eldbränder efter hänne. Ock det var tur. Ty en 
kväll då den botades grannhustru var ute, kom hon plötsligt 
»för skott», hvaraf hon ända till sin död bar rödsvullna ögon. 
Några dagar efter det olyckan skedde, träffade trollgumman 
hänne ock sade beklagande: »Du skulle inte ha't, utan den 
andra, men nu kan det ej mera hjälpas». Påtrollad sjukdom 
kan nämligen ej åter trollas bort. Djäfvulen låter ej någon 
lättsinnigt leka med den kraft han gifvit. 

Detta fick också en skräddares hustru i Sund (Hulta) 
erfara. Hännes man hade varit gift en gång förut ock ägde 
från sitt första gifte en fullväxt dotter. Väl försökte styf-
modern på allt sätt vara flickan i mors ställe, men då denna 
als ej kunde hushålla med pängar ock skräddaren därför ej 
ville lemna ut hännes mödernearf, kom flickan till den öfver-
tygelsen, att hännes styfmor själf ville slå under sig hännes 
rättmätiga egendom. Hon visste likväl alltför bra, att hon 
aldrig med ord skulle kunna öfvertyga fadern om hans hustrus 
oärlighet, men hon önskade åtminstone öfva hämd. 1 sådan 
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afsikt gick hon till en trollgumma, Lena i Finnby, ock bad 
denna trolla något slags sjukdom på styfmodern. Lena var 
också villig att för 20 mark göra flickan till nöjes. Flickan 
betalade, ock mycket riktigt låg skräddarens hustru följande 
dag i häftig utslagsfeber. Då kvinnan strax anade, hvarifrån 
det onda förskref sig, gick hon i sin tur till Finn by ock bad 
Lena hjälpa sig. Gärna ville hon kosta på sig. Men med ett 
»omöjligt» fick hon gå sin väg. Ock ännu i dag som är har 
hon kvar sitt utslag öfver hela kroppen. 

Gäller det att få rätt på stulna saker, så kan väl en ock 
annan trollkarl utan vidare visa tjufven i brännvin. Men om 
det stulna också skall trollas tillbaka, tyckes det vara nöd-
vändigt att om natten gå ut på kyrkgården eller in i kyrkan. 
Har man nämligen lyckats få en välsignad oblat, så kan man 
öppna kyrkdörrarna, huru väl fastlästa de än äro. Denna tro 
är ännu djupt rotad hos folket. En trättonårig gosse gick för 
icke många år sedan i Sund fram till nattvardsbordet, ock så 
snart han fått »brödet», skyndade han ut, innan vinet utdela-
des, för att detta icke skulle smälta oblaten ock sålunda göra 
den oanvändbar. 

En dag kom en karl till den bekante »Strömbäcken» i 
Jomala (Dalkarby) för att med dennes hjälp få igän någon sin 
bortstulna egendom. Strömbäcken var villig att bistå, ock så 
gingo de båda tillsamman ut på kyrkgården. Trollkarlen 
ritade en cirkel omkring den andre ock bad honom dröja på 
samma ställe, tils han kommit ned från kyrktornet, där han 
hade att utföra något slags hokuspokus. Knappt hade dock 
gubben gått sin väg, innan de döda stego upp från sina grafvar 
ock samlade sig omkring cirkeln. Denna kunde dock ingen 
af dem öfverstiga. Karlen blef rädd ock grep till flykten. 
Men då Strömbäcken stigit ned från tornet, anföll° de döda 
honom-. De klädde af honom till bara kroppen ock piskade 
upp honom rätt grundligt, tils han undkom långs stegarna 
öfver västra kyrkmuren. Här fick han slutligen vara i lugn, 
ty utom den vigda platsen kunde hans förföljare ej gå. 

Denne Ström bäck var en mycket anlitad trollkarl, hvartill 
utan tvifvel hans österbottniska härkomst väsentligt bidrog. 
Han lefver ännu, men hans trollförmåga har försvunnit med 
hans — tänder. 
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I Saltvik (Sjövik) bor en gumma, som äfven påstås få rätt 
på stulet gods. Också hon går med den bestulne på kyrk-
gården. Där skall denne sålla glödhet aska genom ett såll, 
som han själf hämtat med sig. FIvilken meningen härmed är, 
har ej uppgifvits. I vanliga fall bränner askan upp sållet, så-
som naturligt är. För att skaffa rätt på 60 mark tog denna 
trollgumma en gång 20 mark i arvode utom ett linne, som bon 
stal till på köpet, ock sållet, som brann upp. Ock ändå spordes 
intet resultat. 

Vare sig att vi här ha en bekräftelse på det gamla ord-
språket: »Ingen är profet i sitt fädernesland», eller att de egna 
trollgubbarna ock trollgummorna ofta misslyckats på samma 
sätt som »Saltvikskäringen», nog af, när det annars passar i 
stycket, styr man hälst kosan till någon »kloker» i Åbo. 

I Vårdö (Grundsunda) afled en flicka. Hon hade under 
sin sjukdom blifvit omsorgsfullt vårdad af sin styfmor. Likväl 
ville den dödas bror ej med hänne dela arfvet efter sin syster, 
ja icke ens ge någon lön för allt hännes besvär. Hon ansåg 
sig därför ej göra precis någonting orätt, då hon tog med sig 
en silkesduk till minne. Emellertid saknade styfsonen duken, 
ock då han kort därpå gjorde en Åbo-resa, passade han på 
tillfället att höra sig för hos en »klok gubbe». Denne åtog sig 
att skaffa rätt på det stulna, mot rundlig betalning förstås. 
Till först gällde det att få veta, hvem tjufven var. Trollkarlen 
fyllde för detta ändamål ett glas med vatten, räckte åt ålän-
dingen en knif ock bad honom tänka på den, som han trodde 
vara den skyldiga. Skulle ett finger visa sig i glaset, så borde 
han skära i detta. 

Den andre gjorde så. Han tänkte på sin styfmor, fingret 
visade sig, ock i detta drog åländingen en rispa. Därmed var 
allt undanstökat, ock han fick resa hem. Knappt hade han 
återvänt, innan styfmodern kom till honom med ombundet 
finger ock erkände med tårar i ögonen, att hon tagit duken. 
Styfsonen blef häraf så förskräckt, att han förlorade förståndet. 
Att trollkarlen hade en sådan makt, kunde han ej fatta. 

En Korpobo stal af en Vårdöbo 150 mark ock reste med 
dem hem till Korpo. Ehuru åländingen visste, hvem tjufven 
var, ansåg han sig dock ej kunna öppet återfordra sina pängar, 
då han icke hade några vittnen. Afven han reste därför till 
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Abo ock besökte en trollkarl. Denne åtog sig strax med nöje 
att skaffa igän det stulna. Han bad åländingen lugnt resa 
hem ock vänta till en bestämd dag; på denna skulle tjufven 
komma ock i egen person återbetala honom hans 150 mark. 
Åländingen betalade gubben hans arvode ock lydde. På den 
utsatta dagen uppstod ett härrans väder, storm ock snöyra, 
men det oaktat infann sig Korpobon i Vårdö ock lemnade åt 
den bestulne det han tagit, i det han sade: »Nog skulle du 
varit människa, om du också ej bestämt dagen; nog skulle 
jag i alla fall len-mat dig ditt igän». 

Ehuru många åländingar, som synes, ännu äro fullt ock 
fast öfvertygade om att djäfvulen ock de andra andarna på 
sätt, som skildrats, ofta visa sig för människorna, berätta dock 
t. o. m. dessa samma personer med ett visst nöje om fall, där 
människor af sin fantasi ock af skrämsel låtit sig förledas att 
tro sig se spöken ock råd, där intet öfvernaturligt varit med 
i spelet. Än liar någon trott sig se ett spöke, där vid närmare 
granskning en hvit »kudda» rört sig vid vägen. Än har den 
förmodade drakelden åstadkommits af månens strålar, som 
fallit på en nyss tjärad båt. Än har rådets buller på vinden 
framkallats af huskatten, som dragit något omkull. Att på 
samma sätt trolleriet ofta går ut på endast att »slå blå dunst» 
i folks ögon, medger äfven den vidskeplige gärna. Så berättas 
i Vårdö följande sägen om tvänne trollande österbottningar. 

För något tiotal är sedan gingo tvänne österbottningar på 
arbetsförtjänst omkring i Ålands bygder. En dag förlorade 
husbonden på den gård, där de för tillfället arbetade, sin slip-
sten. Strax gick han till den ene af arbetarna ock bad honom 
såsom österbottning ock naturligtvis trollkunnig skaffa igän 
stenen. Väl försäkrade denne: »Inte kan jag trolla mer än du 
häller», men detta fattade bonden blott såsom ogenhet, byar. 
förhan ännu mer gick ihop med honom ock lofvade honom 
en rundlig belöning. En förmiddag då österbottningen var att 
gräfta i skogen, hittade han af en händelse stenen. Han tog 
den med sig ock gömde den på ett ställe nära gården. Knappt 
var han hemkommen, förrän bonden återigän började be honom. 
»Nå samma kan det vara», svarade den andre, »gif mig en sup, 
så skall du få din slipsten». Med nöje gaf bonden honom en 



38 	 RENVALL, ÅLÄNDSK FOLKTRO. 	VII. 9 

rundlig styrketår, ock den fiffige österbottningen beskref nu 
noggrannt det ställe, på hvilket han gömt stenen. 

Efter detta lyckade prof på sin skicklighet kommo öster-
bottningarna i stort rop. Från alla håll kom= människor, 
som sökte deras hjälp. 

Så hade en piga stulit en guldring af sin värdinna, medan 
det öfriga gårdsfolket var i kyrkan. Värdinnan kom till öster-
bottningarna ock bad dem säga, hvem som stulit ringen. Någon 
af gårdens eget folk måste det vara, ty ingen främmande kunde 
känna till stället, där hon haft ringen förvarad. Österbottnin-
garna togo väl betalt. Därpå bådo de värdinnan kalla hela 
tjänstepersonalen tillsamman. Sedan alla samlat sig, glödgade 
trollkarlarna med högtidlig min en gryta samt befallde hvar 
ock en att i tur ock ordning lägga händerna på denna. Om 
någon af dem vore skyldig, skulle hans händer bli kvarsittande 
vid grytan. Mera behöfdes ej. Pigan, som begått stölden, 
blef mer än rädd. Hon gick strax till den ene österbottningen, 
bekände, att hon var tjufven, ock bad honom för Guds skull 
ej fortsätta undersökningen; gärna lemnade hon godvilligt både 
ringen ock mera till. 

I en annan gård förkom en duk. De berömda männen 
anlitades åter. »Nå väl», sade de, sedan de fått sin betalning, 
»nu skola alla här klifva upp på fårhusskullen. Den som är 
skyldig, kommer då att falla ned ock bryta halsen af sig på 
kuppen.» Äfven denna gäng vågade tjaven ej underkasta sig 
profvet, utan angaf sig själf. 

Men se, en gång höllo österbottningarna själfva på att dö 
af skratt. De hade kommit till en gård, där alla värdinnans 
kalfvar blifvit förtrollade. Hon bad »de kloka» hjälpa sig ock 
göra hännes kreatur åter friska. De funno detta vara ett mer 
än svårt fall ock visste rakt ej, huru de skulle bära sig åt. 
Slutligen sade den ene: »Hämta åt oss duktigt med brännvin 
i ladan vid ladugården, så vilja vi göra så gott vi kunna». 
Brännvinet kom, ock de båda trollkarlarna drueko af hjärtans 
lust. Men gumman blef otålig ock skyndade på dem. Hon 
fruktade, att det myckna drickandet skulle göra hela botandet 
om intet. »Tag du blott lät mera starkt; sedan kan du göra 
dig en grankäpp, klifva upp på gödselhögen, röra omkring i 
den med käppen ock upprepa för dig själf: 
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Hvita oclZ röda 
lefvande eller döda, 

så skola väl kalfvarna bli friska.» Nytt brännvin hämtades i 
ladan. Österbottningarna fortsatte sitt glada dryckeslag ock 
tittade allt emellan genom väggspringan på gumman, som gick 
omkring i högen, sägande gång på gång: »Hvita ock röda, 
lefvande eller döda», allt under det gödseln stod hänne högt 
upp öfver knäna. 

Åskan åstadkommes af guden själf, som i sin vagn kör 
fram öfver himmeln, nedslungande sina »torviggar» mot jorden 
för att straffa de skyldiga, men äfven för att påminna männi-
skorna om sitt majestät. Dylika »torviggar»I) ha ofta blifvit 
funna tillsamman med järnföremål på ställen, där blixten slagit 
ned (Vårdö, Simsäla ock Grundsunda). 

De fiästa uppgifter från Vårdö socken har jag erhållit af följande 
allmogemän ock kvinnor: 

Torparedrängen Erik Eriksson Vesterlund, född i Töftö by af 
Vårdö socken d. 12 maj 1818. Hela sin tid har han tjänat som dräng 
i församlingen. Han är ungkarl, ty han har ej lyckats samla något 
att bygga bo med. Allt som han förtjänat, har han åter låtit gå, 
trogen sin lifsåskådning, hvilken han uttalat i följande rim: 

Den lättaste bouppteckningen är, 
när man allting i lifvet förtär. 

Vesterlund är äfven annars en ganska lycklig folkskald, ock flera 
af hans poetiska alster påträffar man i åländska visböcker. 

Den förres syster Anna Ulrika Eriksdotter, född i Töftö by 
d. 21 febr. 1828, sedan d. 15 nov. 1872 gift med finske arbetaren 
Isak Johansson Gröndahl. 

Läraren vid Vårdö privata folkskola Viktor Jansson, född i 
Löfö by af Vårdö socken d. 4 okt. 1849. V. J. tjänade såsom dräng 
i socknen, tils han vid 30 års ålder sökte ock vann inträde vid 
Nykarleby folkskollärareseminarium. År 1884 inrättade han af intresse 
för bildningens höjande i sin födelsebygd på egen bekostnad den folk-
skola, hvilken ännu fortfor utan att socknen lemnat till dess underhåll 
något nämnvärt understöd; gift d. 12 juli 1883 med 

i) Denna vanliga folkbenämning bevisar redan ensamt för sig, att 
en svensk befolkning varit sedan hedenhös bofast på Åland. 
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Antonina Serafia Sundman, bondedotter, född i Grundsunda by 
af Vårdö socken d. 8 okt. 1853. 

Från Sunds socken äro berättelser meddelade huf vudsakligen af: 
Bonden Pär August Pärsson, född i Mångstekta by af Sunds 

socken d. 2 sept. 1832. Dennes hustru 
Fredrika Lindholm, född på Andersas hemman i Finnby by af 

Sunds socken d. 4 sept. 1830. 
Snickaren Karl Erik Pettersson, broder till 1), född i Mång-

stekta by d. 20 dec. 1842; gift med 
Anna Sofia Karlsdotter född i Bomarsund af Sunds socken d. 

13 dec. 1853, dotter till 
Johanna Sofia Johansdotter, född d. 3 aug. 1824. 
Nämdemannen Johan Gustaf Haglund från Sundby, född i Sunds 

socken d. 28 juni 1815. 
Den omnämnda »kloka gumman» i Finnby heter Lena Jakobsdotter 

Ekroth f. Ågren, född i Petalax i Österbotten d. 12 nov. 1828. 
Berättelsen om spökeriet på Hästö i Sottunga socken meddelades 

mig af numera bonden i Mångstekta by (Sund) Erik Movall f. i Sot-
tunga d. 18 dec. 1843, hvilkens fader var just den, som utsattes för 
nämnda spökeri. 

Mina meddelare i Eckerö socken ha varit 
Torparen Johan Eriksson, född i Eckerö kyrkby d. 25 nov. 

1822 ock 
Pigan Maria Alexandra Holmström, född d. 21 febr. 1871 i 

Torps by af Eckerö socken. 
Från Kumlinge socken har jag sammanställt uppgifter af 

F. d. ägaren af Alges hemman i Kumlinge by Pär Isaksson, 
född d. 1 april 1805; dennes styfson 

f. d. ägaren af samma hemman brofogden Petter Andersin, f. 
18 maj 1823; ock 

Bonden, nämdemannen Anders Augustinus Lindblad, född d. 29 
aug. 1843, ägare af Klasas hemman i Enklinge by af Kumlinge socken. 

Några personalier ang. mina meddelare i Jomala, Kökar ock Brändö 
socknar har jag trots förfrågningar icke erhållit. 



NYARE BIDRAG TILL KÄNNEDOM ON 

DE SVENSKA LANDSMÅLEN OCK SVENSKT FOLKLIF VII, IL 

Några bilder 

från 

Härjedalens fäbodar 
af 

Sv. Öberg. 

Hufvudnäringen i Härjedalen är boskapsskötseln. Med 
denna sammanhänger fäbodväsendet. Någon motsvarighet till 
detta finnes icke i södra ock icke häller i de flästa trakter af 
mellersta Sverge. Emedan det sålunda för mången torde vara 
obekant, vilja vi försöka lemna en skildring af detsamma, 
sådant det ter sig i Härjedalen. Där ej andra orter särskilt 
nämnas, afser skildringen förhållandena i Svegs ock Lillhärr-
dals socknar i landskapets södra del. 

Så snart de första grässtråna på våren börjat uppspira, 
släppes boskapen, kratje (sing. obest. krak), ut på bete. När 
djuren första gången lösas, d. v. R. föras ut ur ladugården, är 
det åtskilliga försiktighetsmått som pläga iakttagas för att 
skydda dem mot förtrollning ock annat ont. Ett af dessa är 
att sticka en knif i ladugårdströskeln ock låta honom sitta 
där, under det korna stiga öfver tröskeln. Stål anses näm-
ligen ega stor förmåga att skydda mot sådant ont, som leder 
sitt ursprung från osynliga makter. Att taga sand eller lera i 
en skofvel ock lägga utanför dörren ock, sedan boskapen vid 
utgåendet trampat i detta, med skofveln försiktigt vända det, 
så att märkena efter fötterna komma att rikta sig mot tröskeln, 
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lär också vara bra. Kreaturen skola då på hösten friska åter 
gå in i fähuset. Numera har dock tron på dylika skydds-
medel mycket försvagats. De brukas därför vida mindre än 
förr. Endast några äldre kvinnor, synnerligast i Lillhärrdal, 
begagna sig ännu af dem. 

De betesmarker, som äro belägna omkring byarna, äro i 
allmänhet tämligen magra. De ställen, på hvilka det lönar 
sig att afbärga gräset, upplåtas nämligen icke till betesplatser, 
utan användas till siogar eller slåtter. Efter någon tid måste 
kreaturen därför flyttas till sådana trakter, där de hafva rikare 
tillgång på föda. De ställen, dit de då flyttas, kallas bua 
(fäbodar). I öfre Härjedalen kallas de likasom i Norge sätrar 
Somliga bönder hafva s. k. vårbodar, till hvilka boskapen strax 
på våren föres. Dessa ligga i allmänhet icke mer än en halt' 
mil eller högst en hel mil från odlade trakter. Sommarbodarna 
däremot äro förlagda långt uppe bland bärgen, 2 till 3 mil, som-
liga ännu längre, från hemgården. De trakter, i hvilka fäbodar 
äro belägna, kallas tinar (MU obest. plur.). 

Vanligtvis äro flera vallar byggda bredvid hvarandra, så 
att de tillsammans bilda likasom en by. En större eller mindre 
sträcka odlad jord, inhägnad af gärdesgårdar (heger), omgifver 
hvarje vall. Antalet af vallar, som äro byggda bredvid hvar-
andra, beror af betestillgången. Är den mycket god, kan 
vallarnas antal uppgå till 12-15; men är den medelmåttig, 
ligga endast 4 till 6 på hvarje ställe. 

En fäbodvall (huve]) i nedre Härjedalen består af stugu-
byggnad, två fähus — ett för kor, ett för får ock getter — 
mjölkkällare af trä eller sten, matbod eller s. k. häbbärg, samt 
hölada. I bodvallen Stenstjälen i Svegs socken finnas äfven 
kornlador. Dessutom finnes i flera fäbodar ett hus, som kallas 
»störhus» eller störrös. 

Stugorna, som alla hafva golf af bräder, äro ljusa ock rätt 
trefliga. De hafva ungefär samma utseende som en bondstuga 
nere »på bygda». Säterstugan är dock mindre ock äfven tarf-
ligare inredd. Motstående teckning visar det vanliga utseendet 
at' bodstugorna i nedre Härjedalen. 

1) I denna uppsats användes ibland ordet »säter» äfven när det är 
fråga om nedre Härjedalens fäbodar. 
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Genom dörren a kommer man in i förstugan A, som har 

ett fönster b, ock därifrån genom dörren c in i stugan B. I 
ett hörn står spiseln d. Denne är gjord mycket vid för att 
kunna användas vid beredandet af ost. Bredvid spiseln står 
kittelvinden e. Denna består af en grof trästolpe, som står 
rakt upp ock kan vridas om-
kring, samt en från denna stolpe 
utgående tvärslå, som uppbär 
kittlarna. På båda sidor om 
spiseln äro på väggarna fästade 	 B 	e A hyllor, i hvilka de mjölkkärl, 
som äro tomma, sitta uppradade. 
f f beteckna väggfasta bänkar, 
g sängen ock h bordet. Sitt ljus 	i a, 
får 

- 
får stugan genom två jämförelse- 
vis stora fönster i i. Under stugan är källaren byggd. Till 
denna nedgår man utifrån genom källarhalsen (palarhe,san) 
eller, som den äfven kallas, källarsvalen (palarftygen) j. 

Det nu beskrifna byggnadssättet är det vanligaste. Emeller-
tid förekomma flera afvikelser från detsamma. 

Fäbodstugorna sakna icke ens tapeter. Dessa äro dock 
af det enklaste, ehuru visst icke billigaste, slaget. De bestå 
nämligen af gamla tidningar, som äro uppklistrade på väggarna. 
De tidningar, hvilka mäst användas som tapeter, äro Svenska 
Veckobladet, Arbetarebladet, Jämtlandsposten ock gamla num-
mer af Per Thomassons tidning Svenska Medborgaren. De 
bland dessa, som äro illustrerade, äro alltid uppsatta så, att de 
vända »gubbsidan» utåt. En bodstuga innehåller därför ofta 
ett helt porträttgalleri af både kända ock okända storheter. 
Värkligt värdefulla planschvärk kan man stundom få se sönder-
rifna ock uppklistrade på väggarna. Lyckligtvis är det dock 
endast sällan som dylik vandalism förekommer. 

I några vallar finnas två stugor, af hvilka den ena, »gammal-
stugan», begagnas till kokhus ock den andra, »nystugan», till 
boningsrum. I afseende på byggnadssättet äro de hvarandra 
lika. 

Fähusen, fiöson, äro låga ock mörka. Kohusen eller ku-
*isen hafva golf af bräder ock få sitt ljus genom ett litet 
fönster på ena gafvelväggen. Vid långväggarna stå kornas 
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spiltor eller bås. Bakom spiltorna löper en omkring två fot 
bred gång, som kallas sjobayan. Denne skiljes från det öfriga 
golfvet genom en rund stock, kallad trQfaistobsan. Vid slutet 
af spebelsan är i väggen en öppning, vindöga, genom hvilken 
kospillningen utkastas till dynjestan. 

Söfiösen (su betyder får) äro mindre än kohusen ock sakna 
både brädgolf ock fönster. Fåren gå lösa, men getterna äro 
bundna i på kant ställda pinnstegar. 

, eeeeeeffl 
31~' 
• 

21~ b 
eeeeee 

Fähusbyggnad. 
a port, b lider, c dörr till kohuset, c/ fönster, e spiltor, f stjebäkk, g trofällstock, 

h vindögon, i fårhus, j vindöga, k hackat granris, som är afsett att användas 
till strö under fåren ock getterna. 

Häbbärget hvilar vanligtvis på fyra grofva, omkring två 
alnar höga stolpar, som stå rakt upp. Om det stode närmare 
marken, skulle råttorna lättare kunna komma in ock förtära 
matvarorna. 

Störrösen hafva fordom begagnats till bostäder. De ut-
göra säkerligen en kvarlefva af den fornnordiska byggnads-
konsten. Ett dylikt hus är uppfört af grofva, obarkade furu-
stockar ock har blott ett rum. Mitt på golfvet, som utgöres 
af hårt tilltrampad jord, befinnner sig eldstaden. I somliga 

»störrös» brinner elden på bara golfvet, 
	b 

i4

a d 	men i andra på en upphöjning, ett slags 

1  

b 
gluggar ' altare, af sten. Bredvid eldstaden står 

c britsar   c en kittelvind. Denna är gjord på samma 

	

fe 	d eldstad sätt som de, hvilka finnas i bodstu-
o 	f kittelvind. 

	

b 	 gorna. Ett par fot från golfvet gå runt 
Störrös. 	 omkring väggarna breda bänkar, som 

kallas britsar, briskar eller lafvar (le-
vet). Under den tid »störrösen» användes som boningsrum, 
tjänstgjorde britsarna om dagarna både som bänkar ock bord 
ock om nätterna som liggplatser. »Störrösen» äro icke försedda 

g 
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med fönster, utan få sitt ljus dels genom ett par omkring 7 
tum långa ock 4 till 5 tum breda gluggar, dels genom det 
vida rökfånget i taket. 

Dylika hus äro nu tämligen sällsynta, åtminstone i fäbo-
darna. Där de ännu finnas kvar, användas de endast till kokhus. 

Öfre Härjedalens fäbodar afvika i afseende på byggnads-
sättet betydligt från de nu beskrifna. Stugorna äro mindre ock 
sakna förstuga. Golfvet består i de fasta fall icke af bräder 
utan af hårt tilltrampad jord eller också af lerskifferhällar. I 
ett hörn närmast dörren står spiseln. På hvardera långväggen 
sitter ett litet fönster. Egent-
liga sängar finnas icke, ock 
ej häller något bord. I 
stället sträcker sig utefter 
ena väggen en bred lafve 	 a dörr till  

Flyttningen till fäbodarna kallas buförsel. Denna före-
tages af samtlige säteregarne, så vitt möjligt är, på en ock 
samma dag. De som tidigare på våren hafva flyttat till vår-
bodarna, lemna nu dessa ock fara på samma gång som de 
andra till sommarbodarna. I Lillhärrdal sker »buförseln» an-
tingen under sista veckan af maj eller under första veckan 
af juni ock i Sveg i slutet af juni. När den sker i de öfriga 
socknarna, är mig obekant. 

Vägen till bodarna är, som redan är nämnt, ofta flera mil 
lång. Därför måste affärden från hemmet ske redan på natten, 
på det att kreaturen icke blott skola hinna fram på dagen, 
utan äfven få tid att efter framkomsten söka sig föda. De 

b 	stugan 
(love) eller brits. Innanför 
stugan ligger mjölkboden. 
Från denna leder en dörr till 
källaren. 	 e 	

I 

d spiseln 
stugan 

b fönster 
c  

e britsen 

Teckningen utvisar grund- b f mjölkbud 
g källare. 

ritningen till en säterstuga i 
Tenndalen omkring en mil 
från norska gränsen. 

I Tenndalens fäbodar finnes i flera vallar ett hus, som 
kallas »mjölkhus». I detta införas korna, en i sänder, då mjölk-
ningen skall försiggå. 
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män ock kvinnor, som skola deltaga i »buförseln», gå dagen 
förut tidigt i säng för att genom några timmars sömn hämta 
krafter till den förestående strapatsen. Någon person stannar 
dock uppe i hvarje gård för att koka kaffe ock laga i ordning 
frukost åt dem, som skola fara till bodarna. Omkring kl. 12 
på natten väcker han dessa. Sedan de stigit upp, dricka de 
kaffe ock intaga därefter en kraftig frukost. Därpå begifva 
de sig ut, männen för att sadla hästarna ock kvinnorna för 
att släppa ut kreaturen. Nu blir det plötsligt lif ock rörelse i 
den förut så tysta byn. Om hvartannat höres kornas ock 
oxarnas bölande, fårens ock getternas bräkande, ko- ock får-
skällornas pinglande, samt kvinnornas kokanden (kgIca locka 
boskapen). Kreaturen förstå, att det skall bära af till bodarna, 
ock visa tydligt sin glädje däröfver genom att hoppa ock 
springa hit ock dit. Det dröjer därför en god stund, innan 
de blifvit samlade ock affärden kan ega rum. Karlarna hafva 
då redan begifvit sig af med hästarna. 

Till fäbodarna leda inga körvägar', utan endast smala 
stigar. Därför kunna de förråd, som vid »buförseln» skola dit-
föras, forslas endast genom klöfjning. Klöfjningen sker på 
följande sätt. Sakerna läggas i två stora, aflånga korgar, 
flätade af sälg eller vide. Dessa korgar kallas klöfieskruckar. 
Sedan de blifvit ungefär lika tungt lastade, fästas de samman 
med en stark järnkrok ock hängas öfver hästens rygg. För 
att denna icke skall skafvas, har den förut blifvit betäckt med 
en på undre sidan skinnbeklädd ock stoppad träsadel. 

Det är icke endast liflösa ting som på detta sätt fort-
skaffas. Barn, som äro för små att deltaga i slåtterarbetet, 
vistas vanligen om sommaren tillsammans med sin moder i 
fäbodarna. När de icke orka gå den långa vägen dit, klöfjas 
de. På samma sätt för man kalfvar, hvilka äro för späda att 
följa med den öfriga boskapen. Ofta kan man få se barn ock 
kalfvar vid flyttningarna till ock från sätern sålunda föras på 
hästens rygg eller, rättare sagt, sidor: i ena korgen ligger en 
kalf säkert fastbunden, i den andra sitta ett par »småttingar», 
som slåss ock skrika så mycket de förmå. Äfven de äro natur-
ligtvis, om de äro så små, att de annars ej sitta kvar i korgen, 

1) Detta påstående gäller ej för de vallar, som äro belägna i Tenn-
dalen. De ligga nämligen invid landsvägen, som går till Norge. 
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fastbundna. Grensle öfver sadeln sitter en sju- eller åttaåring. 
Den lille pilten sitter stolt ock lugn på sin upphöjda plats 
ock vet ej af några faror. Sådana lura dock på många ställen. 
Ibland går vägen — i synnerhet är detta fallet i öfre Härje-
dalen — uppför bärg, som äro så branta ock där stigen är så 
smal, att det är mycket svårt ock förenat med värklig fara 
att komma uppför dem. Om hästen där skulle snafva eller 
göra ett enda felsteg, skulle han förlora fotfästet ock rulla 
utför bärget. Men något sådant inträffar aldrig. Härjedalens 
hästar äro så försiktiga, där de se, att fara hotar, att man 
lugnt kan anförtro sig åt dem. 

Till fäbodarna framkomma först karlarna. De göra upp 
eld ock söka för öfrigt göra stugan så herntreflig som möjligt 
före kvinnornas ankomst. När kvinnorna komma, lemna de 
boskapen att beta utanför vallen det återstående af dagen. 
Själfva hafva de mycket att uträtta inom hus. 

När kreaturen på kvällen gå in i ladugården, är det åt-
skilliga vidskepliga medel man plägar tillgripa, för att de skola 
trifvas i bodarna. Ett dylikt är att lägga någon klädespersedel, 
t. ex. ett förkläde, en hufvudduk eller en kjol, vid ingången 
ock låta korna stiga på dem. Det har blifvit trott, ock tros 
ännu af många, att detta skall vara ett osvikligt medel att 
hindra kreaturen från att trå, d. v. s. längta hem. 

Karlarna stanna någon tid i fäbodarna för att forsla hem 
ock hacka sönder granris till strö under boskapen, hugga ved, 
samt förrätta åtskilligt annat utarbete. Med detta äro de 
sysselsatta omkring en vecka. Sedan de efter denna tid farit 
hem, äro kvinnor ock barn de enda invånarne i den lilla kolo-
nien flera mil inne i vilda skogen. 

Man skulle kunna tro, att det vore ödsligt ock dystert att 
vistas så långt borta i ödemarken. Så är dock ej förhållandet. 
Tvärtom ligger det något så tilldragande i säterlifvet, att den, 
som någon sommar vistats i en bodvall, sedan alla somrar 
längtar dit igen. 

Den natur, som omgifver många af Härjedalens sätrar, 
är storartad. Den ena bärgtoppen reser sig öfver den andra. 
Åar ock bäckar rinna än sakta fram genom leende dalgångar, 
än kasta de sig utför branta bärgväggar ock bilda fall, så 
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praktfulla, att de, en gång sedda, icke lätt glömmas. Mellan 
bärgen utbreda sig nästan oöfverskådliga myrar (Rota), på, 
hvilka trädbevuxna holmar här ock hvar sticka upp. Men jag 
kan icke beskrifva allt detta, ock för öfrigt skulle en beskrif-
ning icke kunna gifva någon klar bild af det. Synnerligast i 
öfre Härjedalen är naturen skön. Den är på samma gång 
leende ock majestätisk. Runt omkring sätrarna resa sig höga, 
nakna fjälltoppar, hvilkas sidor ofta äro betäckta med stora 
snöfält. Nedanför utbreda sig vidsträckta, sakta sluttande gräs-
slätter. Täta björkskogslundar, källor ock bäckar finnas på 
dessa i riklig mängd. 

Vi återvända till nedre Härjedalen. Af större- rofdjur 
finnas i fåbodtrakterna icke många. Björnar förekomma väl 
stundom, men dessa äro ingalunda så farliga, som man van-
ligen föreställer sig. Det finnes exempel på att björnar, som 
hafva kommit ock satt sig bland en hop boskap, efter en stund 
hafva aflägsnat sig utan att göra någon skada. Stundom till-
griper väl björnen boskap, men då begagnar han alltid de 
tillfällen, när ingen människa ser honom. Han synes nämligen 
hysa en viss fruktan för människan. I Rotnehållan, en fäbod-
vall i Lillhärrdal, hände det för flera år sedan, att en kvinna, 
som vallade boskap, flera dagar å rad såg en björn. Han 
kom alltid fram till elden, då hon höll middagshvila. Kvinnan 
vågade naturligtvis aldrig somna, ty hon visste, att han då 
skulle hafva rifvit ihjäl någon af hännes kor. Under det 
öfriga af dagarna höll han sig på afstånd, så att hon ej såg 
honom. Men att han fanns i närheten, visades af boskapens 
beteende. Kvinnan sände bud hem till sin vuxne son ock 
bad honom komma till fäbodarna ock befria hänne från den 
otrefliga följeslagaren. Sonen kom, medbafvande sin bössa, ock 
följde en dag sin moder i skogen. Äfven den dagen kom 
björnen fram, när boskapen höll middagshvila. Han blef då 
skjuten. I en annan fäbodvall inträffade en gång följande. 
En björn kom en dag till en hop boskap, som vallades af en 
flicka. Troligtvis kände han sig besvärad af att vallflickan 
såg på honom, ty plötsligt reste han sig på två fötter ock 
gick rakt emot hänne. Med ena ramen fattade han tag i en 
näfversäck, som hon bar på ryggen, ock förde så hastigt fram-
för sig den af förskräckelse nästan halfdöda flickan. Tydligt 
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var det hans afsikt att föra undan hänne för att sedan få till-
fälle att döda något af kreaturen. I handen bar flickan en 
stut (ett ungefär 11/2  aln långt blåsinstrument af näfver). Denne 
förde hon till munnen ock frambringade några skarpa toner 
för att påkalla hjälp af någon människa, som möjligen kunde 
befinna sig i skogen. Redan vid första tonen släppte björnen 
flickan ock började springa undan. Ju mera flickan blåste, 
desto fortare sprang han. Sedan kom han icke mera fram 
till hännes boskap. Det synes, som om björnen grepes af 
panisk förskräckelse, när han hör någon blåsa i stut eller 
näfverlur 1. Därför äro följande ord af folket lagda i hans mun: 

Tjocka stutar ock långa lurar stora språng de mig göra, 
pipoljud ock bockhornslåt det är mig ljufligt att höra.2  

Som exempel på björnens godmodighet kan äfven anföras, 
att han stundom har förmåtts lemna ett redan gripet rof.. 
Detta förefaller otroligt, men är värkligen sanning. 

Så lyckligt aflöpa dock ej alla sammanträffanden med 
björnar. Björnen kan, om han retas eller är mycket hungrig, 
anfalla äfven människan. Olycklig är då den, som råkar ut 
för hans starka käkar. För många år sedan — dock ej längre 
sedan, än att ännu lefvande personer minnas det — blef en 
äldre kvinna från R. ihjälrifven af en björn. Sedan hon en 
dag kommit hem från skogen med kreaturen, lemnade hon dem 
i fäget, en liten inhägnad utanför ladugården. Själf gick 
hon in till sin sondotter, som var hos hänne i sätern. Efter 
en stund fingo de höra boskapen häftigt ock oroligt böla, 
hvarför gumman skyndade sig ut. Hon fick då se, att en björn 
hade kommit in i fätået ock just stod i begrepp att slå en 
stor oxe till marken. Gumman ville rädda oxen ock böt 
därför genast af en gärdsgårdsstör, med hvilken hon anföll 
»nalle». Denne var nog godmodig att släppa sitt rof ock gå. 
undan. Men gumman var så förargad, att hon ej nöjde sig 
därmed. Hon skyndade in efter en handyxa ock gaf honom 
med denna några hugg. Då förlorade björnen tålamodet, ock 

Näfverlurarna likna stutarna, men äro dubbelt längre. 
Varianter af dessa ord finnas i Fäbodväsendet i Ångermanland 

af J. NORDLANDER (Sv. landen). V. 3, s. 24). Märk dock skillnaden i 
afseende på innehållet! I de af N. anförda visorna säges, att björnen 
förskräckes äfven när han hör bockhornslåt (fingerhorn). 
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därpå kan man icke undra. Han vände sig om ock blef i 
sin ordning den anfallande. När han äntligen släppte den 
gamla kvinnan, var hon så illa medfaren, att hon endast med 
svårighet förmådde släpa sig in till sin sondotter. För hänne 
omtalade hon, huru allt gått till. En stund efteråt dog hon. 
Det är af hännes sondotter som jag hört denna händelse omtalas. 

Vanligtvis bo två kvinnor tillsammans i hvarje vall. Den 
ena har på sin lott att gäta, d. v. s. valla boskapen, den andra 
att sköta hemgöromålen. Dessa bestå i att kärna smör, göra 
ost ock koka messmör samt vårda barnen, om sådana finnas. 
I Lillhärrdal kallas den kvinna, som är i vallen, vallkarl 
(vejkar). Troligtvis har denna benämning uppkommit däraf, 
att halfvuxua pojkar ibland vistas i fäbodarna ock då uträtta 
en del af hemsysslorna. 

Bodkullorna (bukujan) — så kallas de som vistas i fä-
bodarna — få icke sofva bort sin dag. Redan klockan 3 eller 
4 på morgonen äro de i full värksamhet. De skola tvätta 
mjölktrågen ock laga i ordning matsäck åt jce2kujan (den som 
skall valla kreaturen), samt förrätta åtskilliga andra göromål. 
Sedan mjölkningen försiggått, släppas kreaturen vid 7- eller 
8-tiden ut ur ladugården. De föras af gätkullan till någon 
gräsrik myr ganska långt från vallen. För att de skola följa 
hänne, ger hon ibland åt Ivarje djur en nypa med salt blandat 
mjöl, sleke, som hon förvarar i en tygpåse, kallad sleketaska. 
Främst går skällkon (bjeprua), ock efter hänne följa de andra 
nötkreaturen. Sist kommer småkräket, d. v. s. får ock getter. 
Vid middagstiden gör gätkullan upp en duktig brasa på någon 
torr backe, dit boskapen då samlar sig ock hvilar middag. 
Gätkullan lägger sig att sofva i skuggan af något träd. Runt 
omkring hänne lägger sig boskapen ock idislar (uta) den in-
tagna födan. Om vackert väder är rådande, kan middags-
-hyllan utsträckas ända till 2 timmar; men om det rägnar eller 
är ruskigt väder, blir den mycket kortare. Efter middags-
rasten gå djuren åter ut att söka sig föda. De draga sig då 
småningom allt närmare vallen ock återkomma dit mellan kl. 
4 ock 6 på aftonen. Komma de tidigare, få de gå en stund 
utanför gärdesgården, innan de släppas in i ladugården. 
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På eftersommaren, sedan korna hafva fått smak på svamp, 
blifva de ofta rätt besvärliga att följa. De vilja då ej gå på 
myrarna, utan ströfva omkring på torra hedar ock dylik mark 
för att söka efter svamp, förnämligast kosvamp (kuse, boletus 
bovinus). Någon middagshvila kommer då högst sällan i fråga. 
Under sitt sökande efter svampar skilja de sig ofta från livar-
andra. Gätkullan måste då följa skällkon ock genom ideligt 
»kokande» söka locka de andra tillbaka till sig. 

I fäbodarna i Tenndalen få korna, innan mjölkningen sker, 
gå omkring vallen några timmar ock söka sig föda. Omkring 
kl. 10 ledes en ko i sänder in i mjölkhuset ock mjölkas. 
Sedan alla blifvit mjölkade, föras de längre bort från vallen 
ock återkomma ej dit förr än vid 8-tiden på kvällen. Då 
mjölkas de å nyo. 

Sedan kvinnorna i de olika vallarna på aftonen gjort ifrån 
sig mjölkningen ock de öfriga »löpande göromålen», bruka de 
samlas för att prata, dricka kaffe ock sticka strumpor. Strump-
stickorna (sekstikan) bära de städse på sig i en liten väska. 
När de sålunda gå tillsammans, sägas de hålla rekstugu. 

Men det är icke alltid som bodkullorna få hvila sig på 
kvällarna. Det kan hända, att något kreatur saknats, då den 
öfriga boskapen kommit hem. Då måste någon eller några 
af kvinnorna, huru sent på kvällen det än må vara, begit'va 
sig åstad att söka reda på det förlorade. 

Ett afbrott i den vanliga dagordningen eger rum vid Ols-
mässtiden. Då skall det gräs, som växer på vallen ock slåtterna 
omkring fäbodarna, afbärgas. Därför kommer vid denna tid 
slåtterfolk hemifrån till sätern. Alla, som möjligen kunna 
det, skola då vara med; endast de gubbar ock gummor, som 
ej orka gå den länga vägen, stanna hemma. Af bodkullorna 
mottagas ock undfägnas de besökande på det bästa sätt. För 
dem uppdukas en mängd rara saker, såsom fiötgröt (gröt kokad 
af grädde), ränntråg (rceytreig, ett slags filbunke), tjäsmus (ny-
gjord ost) ock gömm, samt först ock sist mjölk. Blifva de 
törstiga, få de ej dricka vatten utan mjölk. 

Mera »estetiska» nöjen bjudas också. I synnerhet Olsmäss-
söndagen är en glädjens dag för de unga. »Följa» ock »strekkgo) 
(flickor ock gossar) gå då tillsamman från alla närbelägna 
sätrar för att dansa ock leka. Visserligen är ballokalen icke 
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alltid så fin ock jämn. En tom lada eller i brist därpå en 
någorlunda jämn gräsplan får tjänstgöra som sådan, men nöjet 
är lika stort ändå. 

De som tillhöra »hemmafolket», icke blott roa sig under 
den tid de äro i sätern: de arbeta också. Efter en eller två 
veckors förlopp hafva de afslutat höbärgningen i bodarna ock 
fara hem igen. 

Efter deras afresa återtager lifvet i sätern sin förra van-
liga gäng. Fäbodarnas invånare äro åter afskilda från ock 
sakna nästan all förbindelse med den öfriga världen. 

När hösten kommer med rägn ock mörka kvällar, före-
tages flyttningen från sommarbodarna. De som hafva höst-
bodar (eller vårbodar), flytta till dessa; de andra fara hem. 
I Sveg sker »buförseln» från sommarbodarna under förra hälften 
af september, men i Lillhärrdal icke förr än en månad senare. 

Hemfärden sker på samma sätt som »buförseln» till bodarna. 

folkets föreställningssätt intager tron på makter, som 
icke tillhöra sinnevärlden, en framstående plats. Naturligt är, 
att denna tro skall blifva stark hos dem, som nästan alla 
dagar under sommaren vistas i skogen utan något mänskligt 
sällskap. De äro fullt vissa om att de omgifvas af osynliga 
väsen, i synnerhet vättar. 

Det är ej gott att afgöra, om vättarna vilja människorna 
väl eller illa. Det synes nästan, som om det funnes två slag 
af dem: goda ock elaka. De likna människor i afseende på 
storlek ock utseende ock lefva på samma sätt som sådana. 
Äfven de hafva boskap ock valla denna i skogen. Under den 
tid fäbodvallarna icke begagnas af människor, bo vättar i 
dem. Om somrarna ha vättarna sina bostäder inne i bärgen 
eller under jorden på andra ställen. De kallas därför ofta de 
underjordiske. Om någon vall står öde under sommaren, 
bo de kvar i honom, äfven om människor finnas i vallarna där-
omkring. Det är ingenting ovanligt, att gätkullor få se vättar 
valla sin boskap. Om gätkullan då är så nära, att hon kan 
kasta en knif eller något annat, hvari det är stål, öfver en vättko, 
blir denna ej längre vättarnas utan gätkullans tillhörighet. Dy-
lika kor äro större ock gifta mycket mera mjölk än vanliga kor. 
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Om en gätkulla hör en vätta kaka, får hon icke svara 
hänne, ty om hon gör det, förlorar hon (gätkullan) sin sång-
röst. När de underjordiske uppenbara sig, antaga de ofta 
samma utseende som någon människa, hvilken den de visa 
sig för känner. Man bör bemöta dem vänligt, ty om de blifva 
förnärmade, hämnas de. De tycka om människor af det mot-
satta könet ock vilja ingå förbindelse med sådana. Att de, 
huru goda de än må förefalla, egentligen äro onda varelser, 
visa de därigenom, att de icke kunna fördraga, att Guds namn 
blir nämnt. 

Jag vill ej påstå, att hvad som nu blifvit anfört om vättarna 
tros af alla. Emellertid hysas dessa föreställningar af ganska 
många. I synnerhet i Lillhärrdal är tron på vättar nästan 
allmän. Några berättelser, upptecknade i nämnda socken, om 
»de underjordiske» meddelas i det följande. De förskrifva sig 
från ännu lefvande personer, som hafva berättat hvad de själfva 
trott sig se. 

Några karlar från Kyrkbyn foro en vinter till en fä-
bodvall. Komna i närheten af vallen, sågo de rök uppstiga 
ur skorstenen samt en kvinna gå på gården. Hon bar en 
mjölkstäfva i handen ock gick från fähuset in i stugan. Men 
när de kommo fram, funno de hvarken folk eller boskap i 
vallen. Inga spår kunde märkas i snön, som låg på gården, ock 
i stugans spisel fanns ingen eld. Det var någon vätta de sett. 

En man ifrån Kyrkbyn vistades en vår, förr än buförseln 
egt rum, i Lefveråsen. Utom honom fanns där ingen människa. 
En kväll hörde han, sedan han lagt sig, att det var några 
som timrade utanför stugan. Det hördes tydligt, huru de höggo, 
sågade, rullade stockar o. s. v. Han steg upp ock gick ut, 
men såg då hvarken timmer eller arbetare. Sedan han gått 
in i stugan igen, vidtog åter timrandet därute. Men på mor-
gonen märktes icke, att något arbete blifvit utfört under natten. 

Äfven andra hafva både hört ock sett de underjordiska 
hålla till i Lefveråsen. 

En kvinna från Nordanhå vistades, medan hon var barn, 
en sommar tillsammans med en annan flicka i en bodvall. 1 
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vallen intill bodde en gammal kvinna. En dag kom denna 
till flickorna ock bad att få låna mjölksilen. Det fick hon, 
ehuru flickorna icke kunde förstå, hvartill hon skulle begagna 
silen i skogen. De hade nämligen på morgonen sett hänne 
följa kreaturen till skogs. När kvinnan på kvällen återkom, 
bådo flickorna att fä igen silen. Hon blef förvånad ock sade, 
att hon icke hade lånt någon sådan; hon hade ju vistats i 
skogen hela dagen. Ock i det samma fingo de se, att silen 
hängde på sin plats. »Det var någon vätta, som kom ock lånte 
silen af oss», sade kvinnan, hvilken omtalade denna händelse. 

Till bodvallen Hållan väntades »hemmafolket». En dag 
nyss före Olsmäss sågo några barn sina föräldrar jämte några 
andra komma på en bro, som leder öfver en myr nedanför 
vallen. Under det barnen stodo ock sågo på de ankommande, 
veko dessa af ifrån bron ock foro med sina hästar på den 
sumpiga myren. Barnen sprungo in ock talade om för sin 
farmor, som var i bodarna, hvad de sett. När hon hörde, att 
de ankommande vikit af ifrån bron, sade hon: »Ja dä ä no vätta 
dö ha fett, hörö jäg» (Ja, det är några vättar ni har sett, hör 
jag). Först dagen därpå kom det värkliga hemmafolket. 

Det är mycket underligt som har visat sig äfven för andra 
vid Hållvallarna. 

En kvinna, Märet på Heden, omtalade följande till-
dragelse. Jag vill försöka återgifva hännes berättelse ordagrant: 

1 fjolhöst höll vi på .ock tog mossa bortaför Kvarnbacks-
vallen, Rolf ock jag ock barnen här. Då det vart afton, 
gick vi ditåt vallen, barnen här ock jag, men Rolf stannade 
kvar han ock skulle lägga ihop mossan. Han vart länge, men 
till slut fick vi se, det han kom. Jag såg honom då berafve-
ligt [tydligt]. Harfvan [räfsan] bar han på axeln ock rocken 
på armen. Så var det en liten backe han skulle gå uppför, 
ock medan kunde vi inte se honom. Det drogs ut så länge, 
innan han kom uppför backen där, så jag skickade i väg 
Tol jag till att se åt, hvad det har vordit utaf far hans. Men 
Tol kom åter ock hade inte sett far sin något. Det var 
förstås något annat vi hade sett. Rolf var kvar därmed mossan 
han ock kom inte åter förr än sedan om kvällen. 
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Rolf hade en gång, då han vistades i Olingdal, sett 
sin hustru, ehuru hon då var hemma i Kyrkbyn. 

Samma karl, som i Lefveråsen hörde de underjordiske 
timra, gick en gång, medan han var pojke, med postväskan 
mellan Sveg ock Lillhärrdal. När han var på hemvägen ock 
kommit ett stycke hitom Härjeåbron, såg han ett stycke fram-
för sig på landsvägen en gätkulla med en stor hop boskap. 
Han påskyndade sina steg, men kunde ej uppnå hänne. Vid 
en krökning af landsvägen försvann hon, ock ehuru gossen 
sedan sprang ett långt stycke, hvarken hörde eller såg han 
hänne mera. 

8> Vid Olingån finnes en rödning (slått), som boskapen 
från närliggande vallar plägar afbeta. Att den som rår om 
slätten, icke tycker om detta, är tämligen själfklart. 

När egaren ock hans hustru en sommar kommo till nämnda 
slätt, sågo de rök stiga upp från ett »störrös», som stod bred-
vid ängen. På rödningen betade en flock bruna kor, ock i en 
hässjeställning' satt en gätkulla i allsköns ro, sysselsatt med 
strumpstickning. Egaren sprang fram på rödningen för att 
gifva kvinnan en skarp tillrättavisning. Men så lyckades det 
icke bättre, än att han snafvade ock föll omkull. Ock när 
han åter rest sig, såg han hvarken gätkulla eller boskap. De 
voro försvunna. I gräset märktes inga spår, där de hade varit, 
ock när mannen ock hustrun kommo in i »störröset», sågo de, 
att ingen eld funnits där på länge. 

9) Den förut omnämnde Rolf på Heden berättade om föl-
jande syn, som han ock en annan haft: 

Härom sommaren gingo Landbo-Jo ock jag till Tväråsen. 
Strax bortom Bildhöst — det har icke varit riktigt säkert där 
förr i världen, säga de — är det en stor »flöt» [myr]. Frampå 
hänne syntes en karl ock en kvinna, som voro sysselsatta med. 
slåtterarbete. Karlen slog, ock kvinnan räfsade. Både Landbo-
Jo ock jag sågo dem. Vi trodde, förstås, att det var riktigt 
folk, som var framme på myren. Då var det något annat — 
jag mins ej, livad det var — som vi tittade på en stund, ock 

1) En träställning, i hvilken höet hänges upp att torka. 



16 	 ÖBERG, HÄRJEDALENS FÄBODAR. 	VII. 11 
när vi åter sågo fram på myren, hade både mannen ock kvin-
nan kommit bort. Vi trodde, att de gått till en hvilbacke, 
som var i närheten, ock gingo också dit. Men där fanns ingen 
människa före oss. Vi gingo då fram på myren, där slåtter-
folket varit. Där var gräset alldeles orört. Då sågo Landbo-Jo 
ock jag på hvarandra. Vi förstodo, att vi sett de underjordiske. 

Två bodkullor fingo flera dagar å rad, när de mjölkade 
korna på kvällarna, besök af ett par vättar: en man ock en 
kvinna. Dessa tittade in genom fähusets vindögon, sägande: 
»Bytte, bytte bo! Fäm getter för en ko!» Men bodkullorna 
hvarken ville eller tordes gå in på det föreslagna bytet. När 
deras husbondefolk kom till bodarna — det var nyss före 
Olsmäss vättbesöken togo sin början — talade de om för-
hållandet. Husbonden sade då, att de skulle låta vättarna få 
sin vilja fram, om de åter kommo. På samma gång förmanade 
ban bodkullorna att ej glömma att kasta stål öfver getterna, 
sedan de fått dem. Nästa gång de två underjordiska kommo 
ock sade sitt vanliga: »Bytte, bytte bo! Fäm getter för en 
ko!» fingo de lof att byta. Däröfver blefvo de mycket glada, 
ock redan följande kväll kommo de till vallen med film stora 
getter, för hvilka de i utbyte fingo välja sig en ko. Getterna, 
som de lemnade, mjölkade »otaligt» mycket, mycket mera än 
en ko. 

Från en kreaturshop kommo en dag en ko ock en 
kalt bort. De söktes i flera dagar, men kunde ej återfinnas. 
När redan allt hopp om deras återfinnande var uppgifvet, fingo 
ett par gätkullor en dag se kalfven stående mitt på en sumpig 
myr. De sökte locka honom till sig, men han ville ej komma. 
Därför måste de gä fram ock leda honom därifrån. Att göra 
detta var förenat med stora svårigheter, ty dels spjärnade 
kalfven emot ock ville ej låta sig dragas från den plats han 
stod på, dels var myren så sumpig, att såväl kalfven som 
kvinnorna tätt ock ofta sjönko ned. Den ena af kvinnorna 
utbrast därför förtretad i några skymford öfver »de osynlige», 
som hon påstod hade förtrollat kalfven. Väl mente hon ingen-
ting ont med sina ord, men hon skulle ändå icke hafva yttrat 
dem. Dagen efter påträffades den förlorade kon, liggande på 
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samma ställe, som de funnit kalfven. Hännes rygg var af-
bruten, hvadan hon måste slaktas. Nu förstod° de, hvarför 
kalfven så ogärna velat skiljas därifrån dagen förut. Kon 
hade nog legat på samma ställe då också, ehuru icke de, utan 
endast kalfven sett hänne. 

Vid Molingån såg för några somrar sedan en karl från 
Sunnanå en bröllopsskara. Den tågade fram i vilda skogen, 
där icke en tillstymmelse till väg fanns. Främst redo två 
spelmän, som på sina fioler spelade de vackraste »låtar» man 
kan tänka sig; efter dem åkte brudparet ock en lång rad 
bröllopsgäster i vagnar, ock sist kom en skara »brudkarlar» 
(brudriddare). Alla deltagarne i tåget voro utomordentligt 
grant klädda, ock hästarnas munderingar skeno, 13001 om de 
varit af det klaraste guld. Mannen från Sunnanå hade en 
hund med sig. Äfven denne såg bröllopsskaran ock skällde 
på den. lyudriddarne slogo då med sina piskor efter hunden, 
så att denne sprang undan. Slutligen skymdes hela sällskapet 
bort af träden i skogen. 

En flicka omtalade, att hännes mor i sin barndom 
sett vättar i en bodvall i Sveg. Hännes berättelse, som här 
återgifves på Svegsmål, lydde sålunda: 

Maa,  a mor va föfjö2  — ho va i Sweg då — fokle3  na 
'n bonde 'n söndasmorgå diti4  no bua for tä å hälse på dotra 
hass, söm va bukullje. Dä va dar i vårbuöm 5  dotra va, so 
döm hadde int så låst å gå. Då döm komm framm, jekk a6  
inj först a mor. Då ho korum injöm döra, vart a so häpa, 
so ho vart ståandes å bare7  jåme. Dä va fu3,t rna fal( å boZ 
å bäBka inji stuggun. Ovafor8  storbolan såt e 'e bröfgkpar. 
A mor tjänd åt' kura: dä va bukullja, söm döm va anm" 
hälse på, män vorftjen brögörnmen häll nön tå di andröm hadde 
na sitt för. Brura va okrestele vakker. Ho va laädd i seltjes-
Märling å hadde e store gullkrone på huvan å so myttje 

1) Medan (= på den tiden). 	2) flicka. 	3) följde [hon. 	4) till 
[några bodar. 	5) vårbodarna. 	6) hon [in först hon mor. 	7) bara 
[stirrade. 9) Ofvanför [stora bordet. 9) kände igen [bruden. 10) ämnade. 

Sv. landsm. VII. 11. 	 2 
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granjlåt utä selver å gull på bröst å arma, so dä rektut stjen" 
tå'n. På boöm va då myttje gull- å selvertjorol", söm bröllös-
foZtje åt å drakk u. Strast ätte'n mor komm bon" inj, å hanj 
såg å forsto då va vätta, söm va framme å va arna" to dotra 
hass. Hanj stjynda säg å tog opp kniven ä kasta 'n tjwart 
ivi dotra si å sa: »Brura å brurröstninja" vill jäg ho" kwar». 
Å ma di sömmö komm brögömmen å bröllösfoZtje bort. Män 
brura å brurröstninja gatt" döm lemne kwar lell. 

Denna berättelse har i afseende på innehållet en viss likhet med 
den af kapten V. ENGELKE upptecknade hälsingesägnen »Trollbruden» (Sv. 
landsm. VI, s. cxxxix; jfr Sv. landsm. I, s. 590 if., från Dalarna). Den 
kvinna, som trodde sig se bröllopet, lefver mellertid ännu. En liknande 
vättsaga, som, efter hvad det synes, är en artförändring af »Trollbruden», 
har jag hört berättas i Sveg. 

En man ock efi kvinna — kvinnan heter Anna — 
voro en sommar »Väst med strömmarna» (en bodvall) ock slogo. 
En söndagsmiddag lågo de ock hvilade. Mannen sof, men 
hustrun var vaken. Då kom en kvinna in ock stannade vid 
dörren. Hon tittade bortåt sängen ock bad därpå Anna komma 
ut; bon ville tala med hänne, sade hon. Därpå vände hon 
sig om ock gick ut. Anna gick efter, men när hon kom ut, 
var kvinnan försvunnen. Hon förstod då, att hon blifvit narrad 
af en vätta, hvarför hon genast gick in igen. Vättkvinnan hade 
nog varit ämnad att skapa sig lik Anna ock, under det denna 
var ute ock sökte efter hänne, lägga sig när hännes man. Men 
det hann hon nu inte göra. 

Imbår i Håll såg en dag från en hvilbacke en gät-
kulla, som hvilade på en annan backe. Denna »kokade» åt 
Imbår". Imbår svarade på samma sätt. Den andra kvinnan 
»kokade» ännu en gång, ock Imbår ville äfven då svara, men 
det var alldeles omöjligt för hänne att få fram en ton. I det 
samma försvann den andra gätkullan. hut& i Håll hade förut 
en vacker sångröst, men den förlorade hon vid detta tillfälle, 
så att hon sedan icke har kunnat sjunga en ton. Det är näm-
ligen så, att sångrösten förloras, om man besvarar en vättas sång. 
11) sken. 	12) silfverkärl. 	13) bonden. 	14) brudrustningen (de kläder 
ock smycken bruden hade på sig). 15) hafva [kvar. 16) måste. 11) Det 
är brukligt, att vallkvinnor, som se hvarandra i skogen, hälsa genom 
att »koka» (sjunga). 
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16) 1 en bodvall vistades en sommar en kvinna, som hette 
Karin Jonsson. Till hänne kom en kväll bodkullan i grannvallen 
— det var nog inte hon ändå, fastän Karin tyckte det — ock 
bad om hjälp att draga upp en ko, som fallit ner i en bäck. 
Karin följde hänne åt skogen. De gingo så långt, att Karin till 
sist icke kände till trakten, där de voro. Hon utbrast därför: 
»Gu vätt, vo dä hänne ska bära å!»1  Vid dessa ord försvann 
den andra kvinnan, ock Karin stod ensam. Hon hade sedan 
ganska svårt att hitta tillbaka till vallen. 

De här ofvan upptecknade berättelserna handla om vättar. 
Andra slag af »de underjordiske» äro tomtegubbar samt bärg-
ock sjörå. Dessa anses dock icke som vättarna hafva sitt 
egentliga tillhåll i fäbodarna. Några sägner om dem anföras 
därför icke här. 

1) Gud vet, hvart detta skall bära af! 

Stockholm, 1890. Kong]. Boktryckeriet. 
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