
H. 257 fr. början 

ARCHIVES DES TRADITIONS POPULAIRES SUEDOISES 
1949 (uvR. 257) 

SVENSKA 

LANDSMÅL 
SVENSKT FOLKLIV 

TIDSKRIFT UTGIVEN AV 

LANDSMÅLS- OCH FOLKMINNESARKIVET I UPPSALA 
GENOM 

DAG- STROMBÄCK 

19,49 Bil. 2 

OLOF HERMELIN 

SÄGNER OCH FOLKTRO 

S. 97-136 och tit. I— VIII. 

STOCKHOLM 1949 
P. A. NORSTEDT & SÖNER 

Boklåds pris för årgång 10 kr. 
för detta häfte särskilt .9 1,•• 
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Dag ock natt funderade han på skatten. Slutligen gjorde 
han sig en håv med järnring ock nät, som sattes fast på ett 
långt skaft, ock tidigt en torsdagsmorgon före »solaglänten» begav 
ban sig på fastande mage ditut i sin eka. För att inte sjö-
jungfrun skulle dåra honom med sin sång, hade han stoppat 
vax i öronen. 

När nu solen Fann upp ock sken på den lilla ön, tittade 
han ner i vattnet på det stället, där hon, sjötrollet, brukade 
ligga ock koxa. Jo riktigt! Där syntes något grönt på sjö-
bottnen, som liknade en »putäll». Han började försiktigt att 
håva: Samtidigt märkte han dock, att sjöjungfrun var bakom 
honom. Han ville inte »si åt a», men kunde ändå inte låta bli 
att ögna hänne lite. Hon skrattade åt honom ock var som »de 
finaste mammesäll», men »nåra klär hade ho inte, kräket». 

ai-tvi dej, du le-lea troll!» tänkte han. Tala gjorde han 
inte, för då hade han ingenting fått. Nu tyckte han sig höra, 
att hon »sang», fastän öronen hans voro igäntäppta. 

»Hå-hå-håll tjåken!» tänkte han ock håvade, det bästa han 
kunde. Jo, nu var buteljen i håven, ock nu märkte han, att 
sjöjungfrun jänkat sig nästan ända intill honom. Han skalv i 
var led. 

»Du ko-kommer la inte lä-länger ändå, för då vi-visar du 
ä-ärten» (stjärten), menade han ock halade in på det långa 
skaftet. Nu kom håven i vattenbrynet, buteljen låg däri, ock 
inuti den lyste gult av idel guldpängar. 

Då vart Anders så glad, att han inte kunde tiga längre: 
»Nu ha-har jak dek lell!» sa han. 
I detsamma brast nätet, buteljen slog mot klippan, guld-

pänningarna for° som guldfiskar åt alla sidor ock försvunno i 
djupet. 

Då tyckte han sig höra M försmädligt skratt bakom sig. 
Men då han vände sig om, såg han endast något som ringlade 
sig i vattnet. Det liknade brungrönt hår eller sjögräs, ock så 
blev allt stilla. 

Då svor Anders. Nu tyckte han sig höra skrattet längre 
bort från sjön. 

Sedan den dagen hade Anders dålig tur med sitt fiske. 
Meddelande av fårherden Anders på Gripenbärg. 

Hermelin, Sägner och folktro. 
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151. Svante Åman ock sjöjungfrurna. I Ornunga socken 
(Västergötland), på en gård som hette Vasselid, bodde han, 
Svante Åman, han var skicklig ock kunnig både i jakt ock fiske. 

Efter slutad vårsådd begav han sig en kväll ner till en 
vidsträckt mosse, i vars mitt fanns en mindre sjö, ock där lade 
han ut nät för att fånga rudor. 

Nu var det gott om rudor där, men Åman var icke okunnig 
därom, att sjön också hade andra innevånare, nämligen sjö-
troll ock sjöjungfrur. De där voro ofta nog till men ock för-
argelse för dem, som ville fiska i sjön. Därför hade han tagit 
en laddad bössa med sig i båten, ty krut är bra till att ha, 
ifall man råkar ut för sådant sällskap. 

Sedan nätet var utlagt, lade Åman sig ner i båten för att 
sova en stund, på det att fiskarna under tiden skulle få tillfälle 
att fastna i garnet. 

När det led fram på morgonen, mornade han sig ock 
började draga in nätet. Fullt med fisk däri, men han hade ock 
fullt arbete med att draga det in i båten. Efter en stund fick 
han inte in en tum därav, hur han stretade ock drog. Dess-
utom såg han nere i vattnet ock fästat vid nätet något mörkt 
föremål, som liknade hår upptill. Ja, det såg ut som huvudet 
på en människoliknande varelse, vars former han dock ej kunde 
urskilja längre ned i vattnet, eftersom det icke var dager 
än. Nu hörde han tillika ett plumsande ock plaskande på 
andra sidan om båten. När han vände sig dit för att se, vad 
det månde vara, då blev det ett starkt plaskande även på den 
sidan om båten, där nätet var utlagt. 

Samtidigt visade sig inom skotthåll på mossens intill sjön 
belägna kant två orrar, som spelade. Nu kunde han mycket 
väl ha skjutit dem; men som han icke hade något annat krut 
med sig, än det som var i bössan, så avstod han visligen från 
att skjuta. Kanske voro dessa orrar endast gyckelbilder, dit-
förda av sjötrollen, på det han skulle förspilla sitt krut ock 
sedan komma i de här rädandes våld. »Jag bidar min tid», tänkte 
han, »tils solen går upp». 

Ja, där satt han fast hos sjöjungfrurna ock kunde inte 
komma dän. Allt värre regerade de omkring honom, ock han 
tyckte sig se dem då ock då, när de helt nära vattenytan togo 
honom i beskådande. 
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Vad ville de? Ville de ha honom till sig i sjön? 
Inte så otroligt, ty sjöjungfrur såväl som skogsfruar äro 

galna efter manfolk. 
Äntligen — solen rann upp, orrarna tystnade ock försvunno, 

det blev tyst ock stilla i vattnet, nätet var ej längre så omöjligt 
att dra upp, det kom helt in i båten, fullsatt med rudor, ock 
båten kunde ros i land. 

»Men den natten glömmer jag aldrig,» sa Svante Åman. 
Meddelat av prosten IIellgren i Vänersborg. 

Sjöjungfrun ock goffar. Anders, fårherden på Gripen-
'Args säten i Småland, hade en farbror, som bodde i Lommaryds 
socken. Han såg ofta en sjöjungfru, som satt på en klippa i en 
sjö där i socknen. Hon var obegripligt vacker ock kammade 
sitt guldgula hår med en guldkant. Men »goffar, (Tor, åskguden) 
tyckte inte om hänne ändå, efter hon var ett troll. Han kastade 
sina viggar efter hänne tag på tag, men hon »dälpte sej» (dök ned) 
i vattnet ock slank undan. Klippan slogs sönder, så att flisorna 
röko hit ock dit långt ut i vattnet. 

Meddelande av Anders själv. 

När sjörået förolämpas. En son i Gladdinge gård 
(»Räfsa» d. v. s. Ripsa socken, Södermanland) kastade stenar ut 
i sjön Båven. Han fick genast en svär sjukdom, blev nästan 
lam ock såg under sin återstående levnad ut som en hamn. Han 
dog vid 22 års ålder efter att hava legat till sängs i många år. 

En flicka, som i närheten av Spånga (Uppland) kas-
tade sten i en sjö, blev skadad av sjörået, så att även hon under 
lång tid blev sängliggande. 

En pojke, som bodde i Frustuna socken, Söderman- 
land, badade i en sjö ock hade försummat att binda näcken 
genom att sätta stål i stranden. Han gick till en doktor Martin 
i Södertälje för att få bot. 

»Satte du stål i stranna?» sa doktorn. 
»Neej!» sa pojken. 
»Skyll dej själv då!» sa doktorn. 
Meddelat av torparen Söderberg, boende i Ludgo socken, Söder-

manland. 
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När storklockan skulle föras till Leksbergs kyrka, 
föll hon av båten i Kopparströmmen. 

Många rådplägningar höllos, huru den skulle kunna åter 
tagas upp. Slutligen hittades på råd. En gumma hade ett par 
tvillingoxar — kanske desamma som förut blivit använda. Dessa 
förseddes med en »tisselstång», på vilken var fästad en krok, 
ock så kördes oxarna att vada genom vattnet. Det gick bra i 
början. Kroken fastnade i klockan, hon följde med ock syntes 
redan över vattenbrynet. Men då kunde gumman inte tiga 
längre. Hon skrek: »Sir I! Mia oksa dro klokka i lann!» 

Då föll klockan tillbaka i strömmen ock kunde sedan ej 
fås upp. Men hon synes ännu någon gång, när vädret ock 
vattnet är klart. 

Meddelat av resepredikanten Hedström. 

Hav- ock flodmannen omtalas i Halland. Han upp-
sänder sin boskap mickelsmässonatten på land, 

Meddelat av artisten Severin Nilson. 

Offring till sjöns makter. På ett skär i närheten 
av Lysekil offrades av förbiseglande fiskare ock sjöfarande ännu 
inemot slutet av förra århundradet. Stundom kunde skäret vara 
översållat med slantar. När sjön gick hög, sköljdes de bort 
naturligtvis, ock då tog havsmannen — eller vem det nu var — 
emot sin gåva. Skada, att man nu icke kan få reda på vilken 
havets gudomlighet, manlig eller kvinnlig, som skulle vara 
mottagare av detta offer. 

Professor Kristian Loven, min sagesmans fader, hade under 
sin vistelse i Lysekil iakttagit denna offring. 

Meddelat av kand. Sven Edv. Loven. 



Annan folktro och folkdiktning. 
Ett urval ur de hermelinska samlingarna. 





Om tomten. 
159. Tomten är en släkting till de små underjordiska, men 

han har så till sägandes blivit »hemmatam». Han har rönt infly-
tande av mänskliga varelser, kommit i närmare förbindelse med 
dem än »de små», har vuxit, blivit större ock starkare. 

Ehuru han, såsom vi av en saga kunna se, då han bildar 
familj, bor i bärg, får han icke förblandas med bärgtrollen. 
Dessa äro till sin karaktär mera avgjort ondskefulla. »Tomten 
är icke troll». 

Emellertid är han icke en idealisk karaktär. Man kan ej 
begära sådant. De exemplar av mänskligheten, som han studerat 
äro ju icke exemplariska, de hava sina fel ock brister. Sär-
skilt det hos dem utbildade förvärvsbegäret har gjort ett starkt 
intryck på honom. 

Har han nu fattat tillgivenhet för en viss person vid en 
viss gård — tomten är lokalpatriot, ock hemkänslan är starkt 
utvecklad hos honom — så anser han alla medel tillåtna att 
rikta samma person. Därav denna flit att »draga strå» till 
husbonden från andra, från dem i synnerhet som icke stå i 
gott förhållande till samme husbonde. Hans rättskänsla är så-
ledes icke fullkomlig. Men visar sig bonden snål ock girig 
hemma, i familjekretsen ock i förhållande till tjänarna, då trivs 
ej tomten hos honom. Är han snål mot tomten själv, då kommer 
det snart till en brytning. Tomten flyttar sin kos, ock trevnaden 
försvinner vid gärden. 

Tomten hatar hustyranner. Han vill hava sträng ordning, 
men kitslighet ock småaktighet tål han inte. Ej häller tål 
han sådana, som vilja giva sig ett sken av att vara »liberala», 
då de äro ute bland folk i stora världen, vid kyrkostämmor, 
vid kommunalstämmor, vid landstinget ock vid riksdagen, men 
hemma på gården äro hårda, snåla ock orättvisa. Somliga påstå, 



104 HERMELIN, FOLKTRO. 

att det är tomten som kommit upp med ordspråket: »Liberal i 
truten ock tyrann vid knuten» 

0. H. 

Tomtarna i Gagnef. De hade förr enligt Gröntuv-
mors utsago god trevnad ock beredde trevnad i Gagnef, men 
voro ock som vanligt mycket nogräknade ock snarstuckna. 

Gröntuv-mors mor såg tomten, då hon var ung. 
En bonde vid namn Anders var mycket rik, ock tomten drog 

till honom, så mycket han kunde. Men detta tog ett snöpligt 
slut, ty bonden hade en dag i ilska slagit en häst, som tomten 
särskilt tyckte om. 

Anders märkte, att allt vad han ägde minskades dag efter 
dag, trodde tjuvar vara framme ock ställde sig en natt för att 
spana efter dem. När han genom en springa såg in i ladan — 
det var månljust — fick han se tomten; han sade: »Nu skall 
jag släpa hän, så mycke som jag under sju år släpat hit». 

Anders blev utfattig. 

Tomtar tycka inte lika bra om alla djur. 
En bonde hade köpt en bläsig häst, som var illa tåld av 

tomten. Hästen fick hugg ock slag av den lille, som upprepade 
gånger körde honom ut ur stallet. Bonden måste göra sig av 
med den bläsiga hästen. 

Meddelat av fröken Anna Maria Roos. 

Goda tomtar ock hårda tomtar. Liksom den män-
niskan ledsagande »vården» kan vara av två slag, god eller ond, 
så kan ock enligt hälsingbons uppfattning tomten, människans 
tjänsteande, vara till sin karaktär god eller ond. 

Den senare kan ock förvandlas till ett materiellt föremål, t. ex 
en pänning, vilken noga förvaras, aktas ock kanske också 
blidkas med offer. 

Meddelande av fru I. Gawell-Blumenthal. 

I Barva socken, Södermanland, har tomten visat sig 
såsom en liten gråklädd gubbe med röd pinnhätta ock ett öga 
mitt i pannan. 

Meddelande av komminister 0. Carlström. 
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Tomten ock den misslynte bonden. I Hällefors 
socken, Örebro län, höll en bonde på att tröska i sin loge tidigt 
en morgon. Han hade lykta hängande på logbalken, kände sig 
omornad ock var misslynt. När han nu höll upp med slagen 
ock vände på den s. k. »legan», tick han se en helt liten gubbe 
med röd pinnhätta, som kom bärande med ett rågax. Trött ock 
pustande kastade han det på loggolvet. »Då där va då inte 
mykke te å såkkas för!» sa bonden. Då vart tomten arg: »När 
jag har burit så många ax ifrå dej, som jag nu burit te dej, 
då ska du åg få skäl te såkka», sa tomten, tog axet, som han 
nyss lagt ifrån sig, ock gick ut. 

Meddelande av närking, vars namn jag glömt. 

Tomten ock bonden. Det var en gång en bonde, 
som hade en tomte vid sin gård, ock de talades vid ibland, när 
de möttes. 

En gång, då tomten kom dragandes med sin »böla», tyckte 
bonden, att den var för liten. Tomten hade sju mil att gå efter 
otröskad säd, så han menade, att han kunde inte ta så värst 
mycket i taget, efter vägen var så lång. »Du kan allt ta sju 
skylar», sa bonden, »bara du vilar dej lite emellanåt». »Sju skylar 
ock sju milar blir mej för drygt», sa tomten. — »Försök!» sa 
bonden. 

Ock så mötte han tomten en annan dag med en elemenskat 
stor börda. 

»Sir du, dä jikk!» sa bonden. 
»Ja, hade jag trott, att vila va så go, så hade ja tatt hela 

dösa», sa tomten. 

Tomten ock den elake drängen. På en annan bond-
gård var det så ställt, att tjänstefolket fick dålig kost, medan 
tomten däremot fick söt gröt ock söt mjölk för var dag. Drängen 
lurade ut, var fatet ställdes, ock åt upp både gröt ock mjölk, 
samt lemnade något annat i kärlet, som var aldrig för rart. 

Då blev tomten arg, ock därefter drog han bort mer ifrån 
gården, än han förr dragit dit. Det jälpte inte, att han fick mat 
som förr. Han ville inte smaka't. 
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Tomten ock den elaka pigan. Ock så var det en 
annan gård, som hade en bra tomte, ock han fick sin mat i ladan. 
Men pigan gjorde honom förtret ock åt upp smörgåsarna, som 
voro honom tillämnade, men fick en örfil av osynlig hand. 

Pigan blev bortmotad från gården, men »tompissen flytta 
han åg». 

Nr 165-167 efter uppteckning av smeden Ericsson (i Söderman-
lands fornminnesförening). 

Smålands tomtar. I Järsnäs socken (Tveta härad, 
Småland) sätter man icke allenast matgröt, mjölk m. m. till 
tomtarna — de anses vara flera vid en gård — utan man syr 
även kläder åt dem, av vadmal tillvärkade gråa kläder, samt 
röda pinnhättor, vilket allt lägges ut på logen eller höskullen 
till tjänst åt de små. 

Dessa visa sig ock mycket tacksamma, arbeta ock knoga 
dag ock natt. Ställer man sig nattetid att lyssna, kan man 
höra, huru tomtarna skära hackelse åt hästarna. 

Meddelande av skollärare A. Dahlqvist. 

Tomtar i Döderhults socken. Vid gården Ham-
marsbo fanns förr, innan de gamla husen, ladugårdar, lador 
o. s. v., revos, en mycket flitig tomte, som moster Johanna Flis-
berg ofta sett. »Ni ha vatt illakka ve'n» sa hon, »nu trivs han 
inte i de nya husa!» 

Vid den gamla sågen sutto ock två tomtar, en på vardera 
sidan om vattenfallet, på var sin stolpe. Många ha sett dem 
förr i tiden. 

Elakt folk kom till gården, ock sedan, när beskedligt folk 
kom dit, voro tomtarna avvanda ock hittade ej dit igän. 

Meddelat av fröken F. Wistrand. 

Tomte på Spannarp. Uppe på slottet syntes i fri-
härrinnans barndom ofta en tomte, »som där var rådande». 

Därför var det på den tiden mycket noga med att köket 
sopades var kväll ock att alla begagnade kärl tvättades väl ock 
ställdes undan i god ordning. Om så ej skedde, blev det oro 
ock buller i köket, ock ingen av tjänstefolket fick sova i fred. 

Meddelat av frihärrinnan von Rosen. 
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Ijölnaren ock tomten. Artisten S. Nilsons fader, Nils, 
arrenderade Forssa kvarn i Asige socken, Halland. Kvarnen 
ägdes av en major Gyllenhamrnar. 

Gubben Nils höll till i kvarnen även nattetid, medan mal-
ningen pågick, men litande på tomten lade han sig alltsom-
ofta att sova. 

Var då något i olag, eller det var tid att göra något vid 
kvarn eller malning, så hörde han sitt namn ropas. 

Steg han då ej upp ock ställde till rätta, så inträffade 
någon olycka. 

Meddelat av artisten Severin Nilson. 

En trevlig tomte. Två unga prästdöttrar gingo åt 
stallet för att leta efter ägg, ty de misstänkte, att en höna begivit 
sig dit för att värpa. Då kände den ena flickan, att någon rörde 
vid hennes arm. Hon vände sig om, ock där stod en tomte, som 
med ett brett leende mötte hännes blick. 

Hon hajade till, men ropade i detsamma till systern: 
»Ser du tomten?» 
Ja även hon såg honom. Han nickade vänligt åt dem båda, 

drog sig undan bakom en spilta ock var försvunnen. 
Flickorna leva ännu, äro på sin höjd 17 ock 18 år gamla 

ock påstå bestämt, att de värkligen sett tomten. De tillhöra 
ett pastorat, som omfattar Jälsta, Fittja, Kulla ock Holms 
socknar i Uppland. 

Tomtar i Vingåker. Anders Anderson i torpet Norge, 
under Högsjö, hade icke en, utan flere tomtar, efter vad folk 
påstod. De hade varit synliga, tomtarna, bittida ock sent, ja 
mitt under natten, bärande mogen säd till torpet. 

Anders, som själv var en flitig karl ock som hade arbetat 
upp under plog varande mark ifrån 10 till 25 tunnland, låtsade 
inför grannarna, som om han inte behövde anstränga sig, ty 
»jag har andra som arbeta åt mig», sade han. 

Meddelat av en sörmländing. 

Den siste tomten i Torpa socken (Västmanlands län) 
höll till i Öster-Tibble, ock han var en ordentlig tomte på allt vis, 
för han var flitig ock gjorde sitt husbondefolk all den nytta 
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han kunde. Men han var ock en överdådig sälle, som inte var 
rädd för något. Stark var han med. Om drängen inte skötte 
sin syssla ock gav hästarna foder i rätt tid, eller var försumlig 
med att rykta, så kunde han i skumrasket få sig en örfil, så 
att han stöp omkull. Ja, det var stor skada, att den tomten 
skulle få ett så ömkligt slut. 

En dag — det var i februari månad — hade tomten krupit 
ut på ladugårdstaket för att titta på väderleken. Det var lugnt 
men snögade. Stora tampar kommo neddängande ock slogo 
sig fast med ens, ty det var inte kallt. Tomten tyckte, det 
här var trevligt, ock han satt på taket en bra stund ock för 
lastade sig. 

Men så fick han se en varg, som kom luffande ute på 
gärdet. »Tusse», skrek han, ausse, kom hit!» 

Jaha, vargen kom ock ställde sig nedanföre, han steg till 
ock med upp med framfötterna mot väggen för att komma 
tomten så nära som möjligt. Men tomten var inte rädd, utan 
hasade sig ända ned till yttersta kanten av takfoten, sparkade 
åt vargen med sina små ben ock ropade: »Tusse, ta fot! Tusse, 
ta fot!» 

Men — taket var halt utav den våta snön, ock hur han 
sparkade ock åbäkade sig, så föll han ned ock då — tog 
tusse fot ock alltihop. 

Upptecknat enligt sägen i Torpa socken av 0. H. 

Tusse, ta fot! En sägen, liknande den förut anförda 
från Torpa socken i Västmanland om tomten, som blev uppäten av 
vargen, antlires även i Uppland. 

Även denne tomte var en oförvägen sälle ock tyckte om att 
leka med vargen. 

»Du får ta i min fot, men inte alltihop», sa han. Men 
vargen fick smak på tomtekött ock tog alltsammans. 

Korpral lhrstedt. 

En sträng tomte. På den tiden då häradshövding Kant 
bodde på Torslunda i Fröjeslunda socken (Uppland), hade Lars 
Petter, stalldrängen, varit med sin husbonde på en resa, ock de 
kommo hem på aftonen. Drängen tog ifrån hästen, ledde honom 
in i sin spilta, selade av ock kröp upp på stegen, som ledde 
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till skullen, sedan han först givit hästen ett slag på länden med 
flatan av sin hand, därför att denne icke »hommade sig» --
flyttade sig undan — så kvickt, som han ville. Kommen dit 
upp stötte han huvudet mot en taksparre. Då svor han. 

I detsamma kände han, hur tomten fattade honom i rock-
kragen ock kvickt som tanken kastade honom genom gluggen 
ock över stegen ned i stallet. 

Många andra exempel på Torslunda-tomtens stränghet mot 
stalldrängar, som tjänte på den gården ock som icke till be-
låtenhet skötte sina syssslor, kunde anföras, men det ovan an-
förda kan ju vara nog. 

Meddelat av korpral Ihrstedt. 

En tomte som gick långa vägar. Han var hemma i 
Vittinge socken, Västm:s län., på en gård, som heter Brunkbo, 
ock han gick ända till Melby i Giresta socken i Uppland för att 
hämta foder. 

En bonde, som varken hörde till den ena eller den andra 
av de nämnda gårdarna, mötte tomten, som koni dragande med 
en obegripligt stor börda. Bonden stannade ock talade vackert 
ock vänligt till den lille. »Hur kan du få krafter till att ta en 
så stor börda?» sa han. Tomten lade ner höknippan ock satte 
sig därpå. »Jag vilar mej ibland, som du sir. Då kan jag ta 
dubbelt så stor börda som annars.» — »Det var duktigt», tyckte 
bonden, »men vem ska ha det där?» 

»Den bästa kon i Brunkbo har kalvat, ock eftersom det 
bästa höet finns vid Melby, så var jag pockad att gå efter en 
tapp åt hänne.» 

»Det var duktigt», sa bonden än en gång. »Hade jag en 
sådan tomte, kunde jag vara glad.» 

»Du tubbar mej inte», menade tomten, tog bördan på 'ryggen 
ock gick sin väg. 

Denna sägen lär ha stått i en tidning, men korpral Ihrstedt, som 
meddelat den åt mig, kände den förut. 

En tomte som var med på flyttlasset. Komministern i 
Giresta, Uppland, hade blivit kyrkoherde i samma socken ock flyt-
tade i sinom tid från komministergården till kyrkoherdebostället. 
På sistnämnda ställe hade förut en tid varit otrevnad, så att där 
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hade nog inte under åratal funnits någon tomte. Dessutom hade 
samma boställe före inflyttandet varit underkastat en genom-
gående reparation. Att tomtar inte kunna hålla ut med sådant 
bråk, det förstå vi lite var. Emellertid — dagen etter dit-
flyttandet kom husjungfrun förskräckt nedspringande från vinds-
våningen: hon hade sett en liten tomte däruppe. Han var inte 
fullt en aln lång. 

Ja Staby karlar, som jälpte till med flyttningen, sågo 
visserligen ej tomten, men det tros allmänt, att han var med 
på ett av flyttlassen. 

Statkarlarna på Staby. 



Om elden ock solen. 

Bålbränuing försiggår i de fiästa delar av vårt land på 
våren ock är tillika en vårfäst, då man gläder sig åt den snart 
stundande sommaren. Valborgsmässoaftonen, den sista april, 
försiggår denna fäst med dans ock spel uppe på bärgen, om 
där finnes någon slät bärghäll att dansa på. 

Man gläder sig åt den ljusa kvällen ock natten, man fröjdar 
sig över solens ökade makt; men den största betydelsen har 
denna fäst däruti, att den genom bålet renar luften från troll 
ock styggelser. På annat ställe omtalas, huru trollkäringar, 
som denna kväll äro ute ock resa, bliva träffade av skotten, 
vilka avlossas mot dem, ock huru en ock annan fått lyte därav 
ock blivit halt för hela sin återstående livstid. 

Midsommareldarna i Bohuslän. När solen står högst 
på himlens fäste, tändas dessa eldar, ock det antages, att denna 
sed är ett arv från den tid, då soldyrkan levde på bohuslänska 
kusten. Eldarna anlades ock på höjder, där vanligen ett röse, 
en f. d. grav från bronsåldern, var uppkastat. 

Kandidaten Lov62 var närvarande vid anordnandet av en 
sådan bålbränning ock anmärkte då, att röset såg så obetyd-
ligt ut. Ja, det hade en orsak. De unga karlarna, som tände 
bålet hade blivit förbjudna att hava det på den av ålder be-
gagnade platsen, men — på det att allt skulle vara riktigt 
hade de släpat med sig ock fört upp på den nya bålbrännings-
platsen några av det gamla rösets stenar. 

Meddelande av kand. Sven Edv. Loven. 

Om elden på härden. Elden har haft stor betydelse, 
hälst då den brann på den egna härden. Man skulle nästan 
kunna påstå, att vi finna spår av en urgammal eldsdyrkan ock 
att våra fäder voro eldsdyrkare. 
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Hemmet är ju det första som binder ett folk vid ordning, 
odling, stadgade seder, utveckling, är med ett ord villkoret för 
att ett visst mått av kultur kan uppstå, ock symbolen för allt 
detta är elden på härden. 

Förr, då skogstillgången var obegränsad, fick den aldrig 
här i vår nord slockna på hemmets altare, lika litet som hos 
romarna på deras altare i gudatämplet. 

Enligt våra fäders begrepp renades luften genom elden; 
den motvärkade inflytelsen av onda makter, som ville skada 
hemmet, dess innevånare ock deras gärningar; den upphävde 
ock omöjliggjorde förtrollning av elaka trollkunniga människor; 
den hindrade bärgtrollen i deras hemsökelser ock röverier av 
barn ock ägodelar; den skyddade mot fientliga naturvättar, 
som med sjukdom ock olycka ville överfalla stora ock små, 
människor ock husdjur; den skyddade mot skadliga rovdjur, 
ock slutligen var den ett tämligen säkert värn mot osaliga 
gastar, som förfölja på jorden kvarlevande människor. 

Kring elden på härden samlades ock husfolket. Där ut-
fördes både manlig ock kvinnlig slöjd. Där gjordes yxskaft, 
spadskaft, räfseskaft ock mycket annat; där surrade spinn-
rockar; där var frid ock ro; där kunde man tryggt hänge sig 
åt skämt ock löje; där togos gamla sagor, sägner ock gåtor 
fram; där fingo de unga lyssna till de gamlas visdomsord; där 
ljöd också sång ock spel. 

182. Soldyrkan. Solljuset är högt värderat såsom medel 
mot onda makter, såsom tillförare av kraft ock liv. 

På solsidan om kyrkan vilja alla bliva begravna. På södra 
sidan av boningshuset finnes ingångsdörren ock de flästa 
fönstren. Där skyddar solen mot all »förgörning», ock det är 
således på stugans norra sida som man måste iakttaga vissa 
försiktighetsåtgärder mot fiender av olika slag. 

En gammal trädgårdsgubbe i Småland, »fader Lars>, lade 
sig alltid att sova middag mitt i solgasset. Där var han säker 
för allt ont, där hämtade han värme ock krafter för att kunna 
stå sig under den kommande vintern, ock för övrigt ansåg 
han, att det var ohövligt mot solen att gå till en skuggig plats. 

»Dä sa ingen säjja på mi döa mull, att ja har gått unna 
för sola!» sa han. 



Drakar ock skatter. 
Att komma åt jordagods. Jag ger ordet åt en 

gubbe, som bodde i Härads socken : 
En torsdagsmorgon skall en ge sig i väg, ock det på fastande 

mage, ock inte får en tala, ock inte bör en ha något möte med 
någon på vägen dit, ock inte bör en gå som en toker eller 
vettvilling, utan att veta precis var en skall gräva. 

Ja, en ska allt se sig för förut begrips, ock går en ut på 
en höstkväll i skymningen åt en sådan led, där det finns gamla 
gravar, »ättekullar» de kallas, så kan en få se, hur det eldar ock 
brinner på somliga ställen. Den elden är inte som en vanlig eld, 
den är blekare, ja snart sagt blåaktig. Vill det sig väl, kan en 
få si en gubbe, ståendes mitt i elden. Han skurar silver ock 
guld, som annars är betrott åt »de rådande» där på platsen. 
Den som då är riktigt djärv ock har sådant stål med sig, som 
duger, ock kastar det in i elden, han kan komma åt alltihopa. 
Men vådligt är det. Karl Gustav Hedin, han som bor vid 
Gredby såg, vid Byringe, ville gå dit till högarna, när han såg 
det lysa, men kamraterna hans höllo honom kvar. Nå — har 
en nu lagt märke till var elden brann, eller genom slagruta 
fått vär av skatten ock har börjat gräva, så ska en hålla på 
därmed ock inte se varken till höger eller vänster, för där komma 
många underliga ting före, både djur ock människors liknelser, 
som vilja förvilla den skattesökande. 

En gång hade en dräng i Härads socken, som grov 
i en hög, kommit så långt, så att han såg en kopparkittel full 
med pängar sticka upp ur jorden, men då var det en höna som 
kom dragandes med ett hölass, ock det såg roligt ut. Glad var 
han förstås, att han hade fått tag i skatten, nu skulle han kunna 

Hermelin, Sägner och folktro. 8 
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gifta sig, tyckte han, ock hönan, som drog ock stretade med sitt 
lass, såg så rolig ut — han slog till med ett flatskratt — då 
sjönk kopparkitteln med ens! 

Hur han sen grävde, fann hån inte ett »kofen». 

185. Fjällsta ren. På en gård belägen norrut i Ytterselö 
socken finnes en bred, gräsbevuxen linda mitt i åkern. Den 
odlas ej, ehuru den är stenfri ock mycket lätt kunde för-
vandlas till bärande åkerjord, därför att där är »starkt rådande» 
Alla inom socknen, vilka tillspordes om fornsägner, talade om 
Fjällsta ren. 

En drake fanns där, som vaktade en stor skatt, inlagd i 
en kopparkittel. »De små» sades ock hava sitt tillhåll där, ock 
den som försökte plöja där, han skulle bliva olycklig, ock hans 
hästar skulle gå åt, det var ju en given sak. En dräng från 
Fjällsta, en överdådig sälle, hade en gång fått den där koppar-
kitteln ända upp i jordbrynet, oaktat allt möjligt »krånk», som 
ville hindra honom. Men då kunde han inte i glädjen däröver 
tiga, ock kitteln sjönk mycket djupare ned, än han låg förut. 

Upptecknat av 0. H. vid besök i socknen på 1860-talet. 

186. Skattegrävare i Fogdö socken (Södermanland). 
Väster om Lundby i Fogdö socken ligga två stora ättehögar, 
som bära spår av att hava blivit öppnade. 

Därom finnes följande sägen: 
Två drängar hade under obrottslig tystnad under natten 

arbetat i den ena. Då det dagades på morgonen, syntes öronen 
av en stor kopparkittel sticka upp ur gruset. En tämligen lång 
järnstör stacks därigenom, ock arbetet fortsattes för att taga upp 
kitteln. Då syntes ej långt ifrån dem en man sittande bakfram 
på en vit häst. Han försökte med varjehanda lustiga upptåg 
narra skattegrävarna till att skratta ock tala, han drack dem 
till ur en silverskål ock »antura' sej på alla di vis». Men 
drängarna förstodo hans arga list ock höllo sig både tysta 
ock allvarsamma. Då red den främmande karlen sin kos, men i 
stället så kom där fram en höna, som drog ett hölass efter sig. 

»Håhå ja — nog får ja streta o dra, inna ja kommer fram 
te Södertälje på måran.» 

»1 hälvete kommer du te Södertälje!», sa den ene drängen, 
ock därmed bröts järnstången av som en kålstock, ock kitteln 
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sjönk så djupt, att det var aldrig värt försöka till att få honom 
upp igän. 

Skattesökare i Närike. Utmed sjön Svarten i Lännäs 
socken finnas två s. k. »skottvallar», ruiner efter gamla be-
fästningar, uti vilka sadelmakare Tvittström säger sig hava hittat 
dänkekulor» ock ett bronssvärdl. 

I norra ändan på den ena skottvallen visade sig ofta lågor, 
som flammade upp högre än omgivande tallar. 

Tvittström ock en kamrat beslöto att våga sig dit en gång, 
när elden syntes ock »draken var uppe för att fäja sitt silver», 
men när de kommo fram, slocknade elden. 

»Nu vänta vi till nästa gång, då vi få se elden», sa kamraten, 
»ock då ska vi ha stål med oss.» 

Ja det dröjde inte så länge, innan elden ånyo stod högt upp. 
De smög° sig fram ock — kastade stålet — men — de kunde 
inte hålla käften. De funno ingenting. 

»Hvarför kunde du inte tiga?» sa kamraten. 
»Jag tyckte, det var du som började språka», sa sadel-

makaren. Sadelmakare Tvittström. 

Draken vid Beekershov. Vid den gården var förr 
en rättare vid namn Vallberg anställd. Han sade sig ha sett 
en stor drake i en hage ej långt från gården. Han, draken, 
hade ormkropp, men var försedd med vingar ock kunde flyga. 

Meddelat av friherre C. C:son Bonde. 

Silverkransar. Att såväl trollen som de små under-
jordiske stundom »sola» sina skatter, omtalas i olika landskap. 

Då doktor Stolpe gjorde sina undersökningar ock gräv-
ningar i den svarta jorden på Björkön, besökte jag honom 
en gång. 

En av öns åbor omtalade då, att en flicka, vid det hon 
gick genom en namngiven hage, sett silverkransar hänga på 
törnbuskar. Som hon ej hade stål med sig, kunde hon ej få 
dem, ock när hon i sällskap återkom till hagen, voro de för-
svunna. 

1) På beskrivning var det ett svärd från bronsåldern. 



Andra övernaturliga väsen. 
Gloson ock varulven. Enligt folksägnen i Kronobergs 

län kan en kvinna under vissa förhållanden framföda såväl en 
varulv som en gloso. Dessa två äro således syskon, ock ett föga 
intagande syskonpar är det. »Här vuser en febb» (här växer en 
svans), säger den olycklige, då hans förvandlingsstund är kom-
men, ock så måste han lunka bort från sitt hem ut åt skogen ock 
vara ett otäckt djur, intill dess solen åter rinner upp. 

Gloson, lians syster i skogen, har aldrig blivit sedd annat 
än under natten eller i skymningen. Hon omtalas, mig veterligen, 
både i Södermanland och Småland. Förmodligen är hon även 
känd i andra landskap. 

Meddelande av jägmästare lvi. Schantz. 

Fjärdingsman Söderlund hade varit borta i tjänste-
ärende — delgivit en stämning till tinget åt gubben Sven i Kolsta 
— ock han var på väg till sitt igen. 

Det var på hösten ock väderleken hade i ock med nyets in-
träde blivit kylig, men lugnt ock stilla var det. »Fjärsman» knäppte 
rocken tillhopa, vilket inte just gick så lätt för sig, ty han hade 
många »utslag» ock andra handlingar i bröstfickan ock rocken 
var trång. 

Det led mot kvällen, dimman steg upp över sjöar ock kärr-
marker. Nå — rätt som han går ock tänker på just ingenting — 
kanske tyckte han stor synd om Stina i Björntorpet, änkan, som 
var hotad med utmätning ock vräkning — så kommer han till 
toppen av »Bildernacksbacke», som ligger på den s. k. Lovägen 
emellan Byringe ock Eksåg i Härads socken. Den backen har 
liksom flera andra på sista tiden blivit förminskad eller kring-
gången av »Backlundare»1  ock andra »Schingörer». Men förr var 
den så tvär, att en hög ock förnäm herreman åkte ihjäl sig i den. 

1) Efter kapten Backlund vid väg- och vattenbyggnadskorpsen ha 
sådana ingenjörer, som befatta sig med vägomläggningar, fått detta namn. 
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Den »passascha» (tilldragelsen) tör väl ock ha haft en annan 
orsak än backens branthet, ty där har från urminnes tider funnits 
»krånk ock rådande», som varit vägfarande till besvär ock ohell. 

Fjärsrnan pusta ut ett litet tag där uppe, tog av sig mössan ock 
torkade sig med rockärmen i pannan, ty han hade gått bra nog 
fort. Det var tyst ock stilla i skogen runt omkring. Där uppe, 
där han stod, var ännu skapligt ljust, men längre ned i backen 
stodo granarna höga ock täta över vägen ock där var bra mörkt. 

När han nu tittade dit ned, såg han något som var svartare 
än den svarta skogen ock som rörde sig med en hisklig fart. 
Helt svart var det ändå inte, ty röda gnistor, liknande borst, 
flögo ut ur föremålet, som dessutom hade glödgloende ögon framtill. 

Fjärsman stod liksom fastlödd vid backen ock såg, att det 
var ett djur liknande svinkreatur, som kom sättandes. Det blev 
större ju närmare det kom. »Kan dä va glosoa?» tänkte han. 

Han skulle just till spotta för sig ock sätta benen sina i kors, 
men det hann han inte med utan soa tog honom, körde trynet 
sitt emellan »skanko» (benen), ock så bar det av. 

Där satt han »bakländes» ock hade svårt för att hålla sig 
fast, medan det nu »bar av åt lufta» över trädtopparna, allt 
medan gnistorna stodo ut som en kvast från både honom ock 
svinet ock det fräste ock väste, som när en släppte ut ångan 
från en maskin. 

Ja, det gick inte många minuter, förrän karlen var flera mil 
ifrån det ställe, där han fått »den härninga oförmodliga skjussen» 
ock han måste skaffa sig ordentlig gästgivarskjuts för att komma 
hem. 

»Men — hade han varit kvickare ock satt skanko i kors 
ock spottat framför sig, så hade han sluppit fara som ett troll 
över skogar ock sjögar.» 

192. En varulv i Skåne. Huru länge sedan ban levde 
ock bodde i stan, som skall vara onämnd, omtalade icke sages-
mannen, men när det led mot natten, blev han förvandlad, fick 
då tre ben under sig ock linkade i väg utåt skogen. Den fjärde 
extremiteten blev svans. Under dagarna gjorde han tjänst som 
postmästare. 

Enligt sägen av en onämnd. 
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Drängen, bonden ock maran. Drängen tyckte, att 
det var synd om husbonden hans. Maran red honom vareviga 
natt ock han jämrade sig värre, där han låg i fållbänken — 
samma rum förresten, där drängen hade sitt nattkvarter. 

Det där hade kommit över bonden ett år efter det han blev 
änkling, nu var han bliven mager, stackarn, fastän han under 
hustruns livstid varit skapligt trind ock välfödd. 

Drängen började leta efter hål, som maran kunde ha sin 
väg igenom. Han undersökte väggar ock stenfot ock täppte till 
var han kunde, men det hjälpte inte, bonden lät lika illa. Till 
slut fick han tag i ett litet hål i fönsterblyet, ock han blev så 
glad, som om han fått lönen påökt med 10 riksdaler. Nu ska 
allt mara bli lurad, menade han. 

Natten kom, ock maran hon kom nog hon ock, för bonn bör-
jade jämra sig. Drängen opp ock täppte hålet med vax, kröp 
ner i sin säng igen ock ropade: »Anders Perso. Anders Perso». 

»Va ä dä?» sa bonn. 
»Inte vet ja. Män titta ätter å känn ätter i sänga.» 
»Hur ä dit här kurnma hit?» sa bonn. 
»Ja tänker, d'ä mara» menade drängen, »å tycker husbonn 

um'a, så it dit inte mej emot.» 
Ja, där låg ett kvinnfolk i sängen, som var det snyggaste 

en kunde vilja se. Bonden gifte sig med henne. Hon fick den 
förra hustruns avlagda kläder, fick barn också ock skötte hus-
hållsaffärden inomhus lika bra som bondens första gumma. 

Några år därefter, då bonden vaknade upp ur sin sömn, 
saknade ban sin hustru. Hon är väl utgådder åt ladugård6n, 
tänkte han ock somnade ånyo. Men hon var ock blev borta. 
Barnen hade rivit bort vaxet från det lilla hålet i fönsterblyet, 
ock därigenom hade hon flytt sin kos. Hon hade nog blivit 
mara igen, stackarn — trodde drängen. 

Efter smeden G. Ericssons uppteckning. 

Han ville dansa med mor sin. Jo, det är nog så 
att ett ock annat barn kommit till här i världen, som blivit illa 
mottaget av sina föräldrar, nedgömt, undanstucket ock — glömt 
skulle det också vara, men ordspråket säger: »Det som låg i 
snö, kommer upp i tö.» 
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Stackars den som skall dragas med sådana hemligheter! 
Bättre att eländet blir uppenbarat! 

Orättvist i alla fall att kvinnfolket får lida mer än man-
folket! 

Nu hölls slåtterkalas på en gärd. Vad den gården hette, det 
skall jag inte kunna säga i tvärhet, men i Uppland var den 
belägen. Efter kalaset blev det dans på logen ock alla tycktes 
vara belåtna ock glada. Stina hon skrattade ock pratade mer 
än någon annan. Men somliga tyckte, att hon såg konstig ut. 
Rätt som dansen upphörde för en stund, hördes en fin röst under 
loggolvet: »Om int sassa å byttetrånga vore, komme ja opp å 
dansa mä mor.» Det där hörde lite var, men ingen låtsades därom, 
fastän glädjen vart Mindre. Stina var blek som ett lik, men 
dansade värre än förut, så att hon rent kunde falla i golvet av 
trötthet. 

Huru här dansades, så föll genom loggolvets skakning saxen 
ned från den lilla byttan, vari barnet låg. Stålet hindrade inte 
längre, en kraftig rörelse av barngasten, »byttetrånga» gav med 
sig — i en hast stod den lille bland de levande ock sträckte 
armarna efter mor sin. 

Ja, Stina såg honom, miste sansen ock föll ned på golven. 
Dansen upphörde. 
Då hon kom till sig, bekände hon sitt brott ock fick lida 

därför. 
Korpral Ihrstedts meddelande. 

195. Kyrkogrimmen. Det är flerstädes i vårt land gängse 
tro, att om man begraver ett djur »kvickt», det vill säga i levande 
tillstånd, på en kyrkogård, så bliver detta en kyrkans ock 
begravningsplatsens skyddsande: Då en kyrkobyggnad uppföres, 
bör en sådan åtgärd vidtagas. Ett därtill utvalt djur lägges 
under den första hörnstenen. Vill sedan en ogärningsman 
plundra lik eller bryta sig in i kyrkan för att stjäla, så anfalles 
han av kyrkogrimmen, klöses eller bliver rent av fördärvad av 
denna förfärliga varelse. Han kan göra sig så stor som helst. 

Uppgiften om kyrkogrimmen antecknades av mig i Södermanland 
på 1860-talet. 
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Hinsjakten. En gammal dräng i Slaka socken, 
»Farbrorskalle» kallad, hörde en hund skälla i skogen, då det 
kvällades. Han hade grovt skall ock gläfsandet kom sparsamt, 
ett då ock ett då — — — 

»Nu går hinsjakten!» sa han vid sådana tillfällen. 
Meddelat av red. M. Rydgren. Från Slaka socken, Östergötland. 

En man gick i skymningen vägen fram genom den 
mörka skogen. Även han hörde helveteshunden. Rätt som han 
gick, mötte han en springande kvinna. Hon hade endast ett 
sönderrivet vitt linne på sig, såg förskrämd ut ock ropade: 
»Stäng väl alla grindar!» Mannen fortsatte sin väg ock fullgjorde 
uppmaningen. Sedan han passerat ett par grindar, mötte han 
två mörka herrekarlar, som redo på svarta hästar. De togo sig vis-
serligen fram över grindarna, men tycktes dock bliva något 
hindrade i sin framfart av dem. Efter en stund hörde han ett 
skott. 

Mannen stannade undrande. — Vad månde detta betyda? 
Månljuset bröt fram från natthimmelen. Nu återsåg han de båda 
ryttarna långt borta på landsvägen. De hade något vitt emellan 
sig. De kommo närmare. Nu såg han tydligt, att de hade 
kvinnan hängande emellan sig. De höllo i var sin av hännes 
händer ock hon svävade på detta sätt fram över vägen. Hännes 
huvud var nedböjt, men hännes ljusa av månen belysta hår 
fladdrade utefter ryggen. 



Om vården.' 
198. Vården är enligt folkföreställningen en dubbelgångare, 

tillhörig varje väl utvecklad personlighet. Liksom vi fått en 
ande, som tillhör vår kropp, så länge vi leva, så ha vi ock fått 
en tvillingbroder, utsänd vid varje barns födelse. Han beskyddar 
ock bevarar barnet från faror ock följer sedan alltjämt den vuxna 
människan, varnar hänne, genom att tala i samvetet, från att avvika 
från den rätta vägen. Med ett ord — vården är människans 
skyddsängel, som ogärna övergiver sin broder, men måste göra 
det för två orsakers skull: den ena då människan så med berått 
mod sänkt sig i lasten, att hon icke vidare önskar att bliva 
bättre, den andra då dödsängeln står bredvid människan, färdig 
att hugga till. 

Vården uppenbarar sig stundom, då den följer människan, 
såsom lyse» (ett litet ljus). Skild ifrån hänne, kan den bliva 
hännes skenbild eller hamn. Människoanden kan, liksom Paulus 
sade om sig, då han varit uppryckt till en av de högsta lim-
lama, skilja sig från kroppen ock åter komma dit. Även då är 
han beledsagad av vården, som mera vårdar sig om själen än 
om kroppen. Men värre är det ställt, såsom sagt, när vården, 
före den lekamliga dödens ankomst på allvar ock för alltid 
övergiver människans både ande ock kropp. Den människa, 
som på detta sätt står allena, har intet samvete ock kan helt 
obesvärat företaga vilken illgärning som hälst. 

Vårdens närvaro kan urskiljas icke allenast av den som 
äger honom utan ock av andra. Om en persons tankar under 
en vandring till en kär vän eller anhörig äro livligt sysselsatta 
med honom eller hänne samt han eller hon tänker på den 
anländande, går vården förut ock åstadkommer sådana ljud i 

1) Redogörelse för föreställningar, upptecknade av 0. H. i Söder-
manland, Småland ock flerstädes, jämförda med smeden G. Ericssons upp-
gifter om samma sak. 
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närheten av den väntade, som förebåda hans ankomst. Jag 
känner en man, vars vård sålunda givit hans ankomst till känna 
för hans hustru. 

Sådana där stickningar i högra handen är den annalkande 
vännens eller vännernas vård, som säger till: »Nu komma vi.> 

Enligt folktron kan den, som tror sig »ännu hava lyse med sig», 
d. v. s. icke vara övergiven av sin vård, sin goda ängel, skilja 
honom ifrån sig eller binda honom, liksom man binder näcken med 
stål vid stranden, genom att i skogen kvarlämna sin vandringsstav 
ock genom att bedja vården att där kvarbliva. Sådant göres 
av en man, som ämnar begå något nidingsdåd, stjäla o. s. v. 
Han tycker sig besvärad av sällskapet med vården ock hoppas 
måhända att återfå gemenskapen med honom efteråt, sedan den 
där gärningen är fullbordad. Ungefär på detta sätt resonerar 
den ryske bonden, som vänder sin lilla helgonbild mot väggen, 
medan han gömmer sitt gods under golvet. 

Det är klart, att vården, som vid mindre viktiga skeden har 
mycket att bestyra, skall vara verksam vid annalkande dödsfall. 
Det är han som i form av en liten fågel piskar på fönsterrutan 
för att underrätta den sjuke, att döden är i annalkande. Det 
är han som i form av en låga under den tysta natten fladdrar 
omkring så oroligt i stugan ock som slutligen ger sig upp över 
taket ock där utslocknar. På många orter i vårt land kallas 
sådana företeelser »fegljus». Den människa, som är övergiven av 
sin vård, säges vara »feg», bliver rådlös ock modstulen i farans 
stund. Stundom höres vården slå tre slag mot ytterväggen, 
stundom kastar han ock tre nävar mull mot fönsterrutan. Allt 
sådant är dödsbud. 

»Dödskampen» kallas inte så utan fog. Den av sin vård 
övergivna människan måste snart duka under. Att stå emot i 
den striden är fåfängt, men om vården möjligen dröjer kvar ock 
icke låter sig bortskrämmas vid dödsängelns åsyn, då bliver döds-
kampen längre, fruktansvärdare ock svårare. Vården vill måhända 
giva den döende tid att bekänna något brott, att ångra någon gär-
ning, att bedja en medmäniska om förlåtelse o. s. v. 

Den hos dödsjuka i allmänhet iakttagna stillheten har sin 
grund däruti att vården icke anses vilja gå bort, om icke tyst-
nad råder. 

Skulle någon vid dörren möta det s. k. »fegljuset», som 
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uppkommer vid den sjukes huvudgärd, fladdrar omkring vid 
fötterna ock därefter drager sig utåt, då får den personen 
fallandesot, ty den bortdragande vården vill, då han en gång 
beslutat gå, ej bliva hindrad. För att underlätta vårdens bort-
gång ock därigenom även dödsarbetet, brukas på somliga orter 
att någon stiger upp på taket ock ropar den döendes namn till-
lika med fadersnamnet. Vården lyssnar till det kända namnet 
ock följer ropet, ty han har ju under lång tid varit så gott som 
identisk med den döende. 

Seden har måhända ock sin grund i den gamla föreställningen, 
att om någon under strid får höra sitt namn ropas, blir han 
»feg», armen förlamas ock han faller för fiendens svärd. 

Vården har varit tvungen att lämna den döende för en 
stund, medan dödsängeln utförde sitt värv. Men han kommer 
igen för att ledsaga den förlossade anden till annan ort, visa 
vägen dit, ty den kan vara lång ock villsam nog. Enligt folk-
föreställningen överger icke anden sitt hus förrän vid jordfäst-
ningen. Den tar då stundom form av en duva, som flyger upp 
mot himmelen från kyrkospiran eller från kyrkans tak. Prästen 
kan, »om han är i syne», se duvan. Står ej allt rätt till, ser 
han en korp eller annan mörk fågel. Vården gör ofta, innan 
jordfästningen sker, besök hos den avlidnes vänner ock släktingar 
samt underättar om dödsfallet. Visar han sig för dem, har han 
den avlidnes gestalt. 

Vi hava nu talat om en »god vård», men en människa, som för-
lorat den hänne ursprungligen ämnade följeslagaren, får en annan 
makt. Denna antager mindre tilltalande former, då han synes, 
såsom t. ex. en svart hund med brinnande ögon, ett rytande svin, 
en trollhare med höga ben, en korp eller en svart höna. 

Sägnen omtalar en fru, som såg en strid emellan dessa två 
varandra motsatta andemakter. Hon hade begått den synden 
att spinna på en lördagskväll. När hon skulle till att dö, såg 
hon ett väsen, som liknade en svart höna, sätta sig ned ock 
spinna på hennes spånrock, men sedan kom ett klart ljus ock 
tycktes vilja förhindra spinnandet. Striden pågick en god stund, 
men slutligen fick ljuset överhanden, ock den svarta hönan måste 
begiva sig bort. 

Många se före sin död den onda vården i någon sådan form 
som ovan omnämnts. Förskräckelsen över synen har då ofta 
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påskyndat döden. Stundom intager satan själv den onda vårdens 
plats. Om mycket brottsliga personer går talet: »Han har ingen 
god med sig» (i följe). Ock de finnas, som tro sig känna den 
ondes närvaro på samma gång som någon avskyvärd människa 
nalkas. 

199. Exempel på vårdens erksamhet. Min doter — 
det är Söderberg, som talar — tjänte på ett bonnaställe i Runtuna 
socken. Bonden hade skickat drängen med ett lass säd till 
Stockholm ock väntade honom hem en kväll. 

Rätt som han ock det andra hemmafolket satt där i stugan, 
hördes hästtramp ock bullret av vagnshjul ute vid stallgården. 
Skjutsen stannade, det kunde de innevarande förstå, ty bullret 
upphörde. Men däremot hörde alla, att en av hästarna, kanske 
båda två, »skakade sele» (en bra häst skakar alltid sele, när han 
kommer hem efter en resa). 

Banden tände ljuset i en lykta ock gick ut till stallet för 
att hjälpa drängen med hästarna ock ta fram havre åt dem. Ut-
kommen såg han emellertid varken dräng, hästar eller vagn. 

Han stannade likväl kvar på stallgården med sin lykta, ock 
fem minuter därefter kom drängen körande. Det lät kontant lika-
dant som nyss förut, nu då han kom framåkande på den hårda 
tillfrusna marken ock hästarna skakade sele, sedan de stannat. 
Bonden tyckte, att det var något värt att ha en sådan dräng, som 
var beskärd en sådan rejäl vård till sitt sällskap. 

Nästan alltid, då han väntades hem från en resa, kom där 
en sådan »förebråelse» 1  (förbud, varsel), som nu omtalad är. 

Meddelat av torparen Söderberg i Ludgo socken, Södermanland. 

1) Sic! 



Föreställningar ock sägner om djur. 
Björnen i Hälsingland. Trollen kunna tillskicka väl-

villiga människor »skänkbjörnar». Dessutom omtalas »troll björnar», 

som äro oåtkomliga för jägare ock som hava åt sig, i likhet med 
trollharen, vissa områden beskärda, varom gamla jägare kunna 
berätta. Om björnen överskrider sitt område, påstås han vara 
»stämd» genom trolleri, som av lappar utföres. 

Björnen bör icke nämnas vid sitt rätta namn, såvida man 
vill hava sina kreatur i behåll. Han kallades därför »Gammel-
Ersker», »Ofre'n» o. s. v. 

Några personer från en fäbodvall höllo på med fiske i en 
skogs-sjö. De fingo en ovanligt stor gädda, som saknade stjärt. 
Förvånade häröver, hörde de från ett närliggande berg dessa 
ord: »Om ni låter bli stornubban, ska ni få storgalten i Morgon!» 
De aktade ej härpå, togo fisken, men dagen därpå kom en väl-
dig björn, som slog ihjäl varenda ko på fäboden. 

Meddelat av adjunkten J. A. Wiström. 

Guffar på spejarfärd. Björnen är efter den långa 
vintersömnen i idet ute ock luffar i bergen, ock tidigt på påsk-
morgonen stiger han upp på de högsta bergtopparna ock ser 
neråt bygden med sina förståndiga små ögon. Han lägger då noga 
märke till var det ryker i ladugårdarne. Som vi veta, ha norr-
länningarna eldstäder hos djuren. 

Från de gårdar där folket är vaket, flitigt ock väl vårdar 
sig om boskapen rövar björnen sedan under sommarens lopp icke 
några djur, ock han gör sig på sagdan dag underrättad om åbornas 
egenskaper genom att betrakta rökarna. 

Meddelande av fru 1. Gawell-Blumenthal. 

Orättvist byte. I Smålands skogar klagar duvan på 
skatan, som berövat hänne de många ägg, som hon fordomdags 
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hade i sitt bo ock i stället givit hänne de få ägg, varmed rätt-
visligen en så elak fågel borde låta sig nöja: 

Du, du tog min sju, sju 
I stället för din tu, tu. 
Du, du etc. 

Sägen upptecknad av 0. H. 

Tydor vid djurs uppträdande. Våra förfäder bedömde 
utgången av en stundande strid efter företeelser i naturen ock 
efter djurs uppträdande. 

Om en eller flera vargar korsade stigen, med ilsken uppsyn 
betraktande kämpen, hade han ofärd att vänta. Men om korpar 
skriande flögo framför honom, bådade detta seger. 

Om i nyare tid räv, katt, hare eller ekorre framför den på 
färd stadde korsa vägen, kan sådant betyda en olycklig resa eller 
vandring. 

Hackspetten har i Hälsingland ont rykte, men annars gör 
han tjänst som väderleksspåman. En art hackspett (gröngölingen) 
ger genom sitt läte invid gårdarna till känna att regn skall 
komma. 

Bofinkens locktoner anses också bebåda regn. 
När sjöfåglar flyga in åt land ock upp över land, bliver 

storm ock oväder. 
När stormfågeln synes för sjöfarande, anses han bebåda deras 

död. Somliga bliva genom en sådan syn så betagna, att de giva 
allt förlorat, ock kaptenen har svårighet att hålla dem till erfor-
derligt deltagande i skeppets manövrering. 

När daggmaskarna borra hål ock komma upp även på hårda 
gångar, kommer regn. 

Uppgift av kand. Sven Edv. Loven. 

»Skator äro trollkäringar», som uppträda i sådan 
skepnad, påstår »Gröntuvs-mor». 

Förr voro de långt flera ock mycket mera talrika än de som 
nu flyga fram i »Långattu». Detta är ett intyg på att trolldomen 
avtagit i Gagnet'. 

Som bekant är, hölls i Gagnefs ock Mockfjärds socknar under 
medlet av förra århundradet rannsakning om där grasserande troll-
dom ock blåkullaresor. 
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Att det icke står rätt till med dessa fåglar kan man förstå 
av deras vinglande, ostadiga flykt ock deras hesa, otäcka skratt. 

Meddelat av fröken Anna Maria Roos. 

Skator må icke ofredas. Skator kallas i Småland 
ock flerstädes »pockers följe» ock stå under kommando av »den 
som makt haver i vädret». 

När många skator församlas ock göra väsen, d. v. s. skratta, 
då är något på tok. Den vanliga orsaken till en sådan skatkon-
ferens är en skatas död, ock då hålles begravning av skatorna, 
först med skratt ock sedan med den döda skatkroppens styckning 
ock uppätande. Skatorna äro således kannibaler i sitt släkte. 

Att skator kunna med hin håles hjälp hämnas på sina fien-
der, är allmänt bekant. Nedrivande av skatbon har vanligen svåra 
följder med sig. 

På Torsvi gård i Uppland nedrevs ett skatbo för några år 
sedan just då när skatan hade börjat värpa. 

Ili»Det var illa gjort», menade kusken ock dragonen Kraft. Han 
fick också rätt i sin farhåga, ty en fölunge, den vackraste en 
kunde se, dog också inte långt därefter. 

Fru I. Gawell-Blumenthal. 

Fridlysta djur i Hälsingland äro grodorna ock tom t-
ormarna, de senare då de uppehålla sig vid gårdarna. 

De förra äro förtrollade jungfrur eller prinsessor. Märkvär-
digt nog anses även att skogsfrun understundom förbyter sig till 
groda eller padda. 

En bondgumma band en gång ett linstrå omkring en groda. 
Hon, gumman, tyckte att grodan såg så besynnerligt ock förstån-
digt på hänne, ock hon ville på detta sätt utmärka hänne. 

Efter en tid fick gumtnan bud ifrån skogsfrun att komma till 
hänne i skogen. Gamman kom, hjälpte skogsfrun i hännes barn-
sängsnöd ock fann därvid, att hon hade det där linstrået omkring 
sitt liv. 

När bondhustrun gick hem, fick hon till belöning för sitt 
besvär några torra löv. 

Det var en klen lön, men skogsrået ger, som det har råd 
till, tänkte hon ock höll tillbaka sitt skratt. Hemkommen kas-
tade hon löven i förstugvrån. 

Morgonen därpå voro de förvandlade till silverpengar. 
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207. Vitormen är ormarnas konung. Där många ormar 
äro församlade, där är ock en vitorm. Honom lyda alla ormar. 
Han visar sig sällan för människan. 

Vissa ekar hålla sig en tid under vintern tämligen gröna ock 
löven falla icke av. Under sådana träd sover vitormen. Kraft 
utgår från honom till trädet, så att det ej fåller sina blad. Vill 
man finna en vitorm, skall man gräva under ett sådant träd. 

Vitormen innesluter i sig all möjlig visdom. Den som är »för-
veten» — begiven på olovlig klokskap — såsom att spå, trolla, göra 
sig osynlig, förstå fåglalåt, upptäcka tjuvgods m. m., han skall 
bemäktiga sig en sådan orm, koka ock förtära honom tillika med 
sodet, ock han har vad han önskar. Sådan klokskap bliver dock 
på sistone föga lyckobringande. 

208. Vad nytta man kan hava av ormar samt några 
andra laktagelser. 

Ormgadd — ormtunga — förvaras jämte andra sak4r i 
en påse in på bara kroppen för att befordra lycka i kärlek m. m. 

Upphittade ormskinn kunna bäras som lyckobringande 
amuletter, dock inte högre än till knäet. 

Lyckas man slå ihjäl ormar på vintertalet — före den 
14 april — kunna de användas till förvetna konster. 

Ormagadd inborras i gevärsstockar för att bössan skall 
»slå på». 

En »skämd» — förtrollad — bössa botas genom att en orm 
intvingas i loppet ock skottet därefter avlossas. 

Ormhuvuden inborras i fåhuströskeln, på det att djuren 
ej må förgöras, då de gå ut ock in. 

Ormar upphängas i ärtåkern för att maskar, insekter ock 
andra skadedjur måtte utebliva. 

Ovanstående föreskrifter äro hämtade dels från Södermanland och 
dels från Småland. 

209. »Bosen» är en stor ock lång orm, som uppehåller sig 
på landbacken, ock som i sitt släkte motsvarar den stora sjöor-
men, vilken lever ock rör sig i havet. Om bosens tillvaro är man 
i södra Småland allmänt underkunnig. Han har ett stort, platt 



FÖRESTÄLLNINGAR OCK SÄGNER OM DJUR. 129 

huvud ock närmast detta, längs efter sin rygg, en yvig man, som 
liknar hästtagel. 

Meddelat av kontraktsprosten Vilh. Cederblad, F. i Ljuders socken 
i Småland, nåra Blckingegränsen. 

Riddaren ock den stora ormen. Det var en gång 
för länge sedan en riddare, som hade en fosterbroder, ock denne 
blev ihjälklämd ock dödad av en orm. 

Riddaren stämde ormen med starka runor sig till mötes på 
visst ställe vid viss tid. 

Ormen kom ock hade stort följe, d. v. s. en hel mängd andra 
ormar med sig. Riddaren kom ensam. Striden blev hård, ock rid-
daren drap många ormar. Men som de anföllo honom bakifrån 
ock i stor mängd, blev han slutligen omslingrad av deras kroppar 
samt nära nog kvävd av gift, som de sprutat över honom. Den 
stora ormen hade sitt huvud invid riddarens, lekte med sin tunga 
ock tänkte just klämma till — då kom riddarens trolovade. Med 
sin dolk avskar hon den stora ormens huvud ock lossade alla de hårt 
sammandragna ormaringlarna från sin hjärteväns kropp. Därpå 
dödades hela ormahidet, ock ej många dagar därefter stod bröllo-
pet med fröjd ock gamman. 

Meddelat från Döderhult av fröken F. Wistrand. 

Den kloke gubben ock hjulormen. Att »hjulormen» 
är farlig, då han blir retad, det är allmänt bekant. Han tar sitt 
rov ock far i väg därmed, ock sedan synes ej så mycket som en 
våt fläck därav. Därför är allt bäst att inte ställa sig illa med 
honom. 

Nu var det så att en klok gubbe hade sitt tillhåll i Uppland 
för en god tid sedan. Han kunde många konster ock blev an-
litad av folk, som bodde både när ock fjärran. 

En dag fick han bud efter sig. Långväga folk kommo för 
att bedja honom om hjälp mot ormar, vilka ökade sig alltför myc-
ket. De visste, att gubben hade makt till att förgöra dem. Han 
skulle få bra betalt, om han följde med ock fullgjorde sin konst 
mot ormarna, det lovades med hand och mun. 

Gubben klådde sig bakom örat: »Jag skall göra som ni vill», 
sa han, »men finns hjulormen på trakten, så kommer jag inte.» 

Hermelin, Sägner och .folktro. 9 
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De utsända försäkrade, >att någon hjulorm hade ingen sett 
ock inte fanns det någon heller, milsvitt omkring.» 

»Nå, jag skall komma», sa gubben. 
De följdes åt. Framkomna till orten, där gubben skulle ut-

föra sina konster, skilde han sig från sina följeslagare ock begav 
sig ensam in i en skog. 

Där arbetade han länge ock väl med att draga fram mer eller 
mindre torrt ris ock virke omkring ett stort högt träd, som stod 
ensamt på en grön plan i skogen. När detta arbete var färdigt, 
satte han eld på bränslet, kröp upp i toppen på trädet ock började 
trolla. Vad han sa för ord eller hur han bar sig åt, det kan 
ingen nu säga, men starka ord var det nog, ty det dröjde inte 
länge, förrän där kommo ormar från alla håll ock kanter. Tätt, 
tätt kröpo de fram ock upp i elden ock blevo förbrända. 

Snart kommo de mera glest, gubbens läsningar upphörde, ock 
han var på väg att krypa ned från trädet för att ansa elden. 

Då kom hjulormen! 
Som ett häftigt ock starkt väder kom han, svepte ned gub-

ben i elden, slog sig där i ring omkring honom ,ock båda brunno 
upp. 

»Ja, hjulormen han är farlig han.» 
Meddelat av korpral Ihrstedt. 



Sakregister. 
Siffrorna hänvisa till nummer på styckena. 

»alvera», se älvor 
»alverco (sjukdom), 128 
»alvmyrorna», se älvor 
amulett, 208 
anden (rdanden), 109 (jfr skogsväsen 

och rådande) 
avig, vända kläderna a., 75, 90 

baklänges, gå b., 83, 115 
barnsängsnöd, 130, 131 
- grodans (skogsfruns), 206 
besvärjelse, 65 
betalning, tronens, 47, 50, 90 

huvudet som b., 5, 9 
skogsfruns, 90 

björn, djurtämjarens, 39 
skänkes av troll, 56, 200 
förtrollad, 200 

- noanamn på b., 200, 201 
spejar på påskmorgonen, 201 

blemmor, se älvabläst 
bly, stöpa b., 133 
blåkullaresor, 204 
bofinken, tydor av b., 203 
bortbyting, 51, 52 
bosen, 209 
boskap, havmannens, 157 

skogsfruns, 92 
tronens, 38, 56 
namn på b., 92 

brorslotten, 112 
buda för ngns död, 102 
Bula, jättinna, 25 
Bule, jätte, 24, 25 
byting (= trollbarn), 52 
bålbränning, 87, 179 
bäckahästen, 145, 147 (jfr vatten- 

andar) 
bärg, tillhåll för jättar och troll, 1-3, 

5, 6, 9-12, 17-19, 21, 27, 31, 32, 
34-43, 45, 48-55, 57, 58, 60, 
61, 63, 65, 66, 68, 70, 73-75, 102, 
200 
tillhåll för gastar, 102 
klyves av åskan, 90 

bärgadörr, 58, 61, 62 
bärgatroll, 34-78 (jfr troll) 
»bärggråt>, 34, 60, 70 
bärgras, uppenbaras av frun i Falu 

gruva, 111 
bärgsgubbe, se bärgatroll  

bärgtagen, (människor), 51, 52, 60, 
61, 63, 64-66, 107 
(kreatur), 67, 68 
lösa b., 60, 65, 67, 106 

bävergäll, 114 
»Böneguclen», 74 

daggmaskar, tydor av d., 203 
damma-pågen, 145 (jfr vattenandar) 
dans, älvornas, 114, 119 

de smås, 132 
på logen, 194 

di-sår (barnsjukdom), 114 
djur, folkföreställningar och sägner 

om d., 200-211 
djävulen, 78 (jfr illake) 
dop, jättens, 24 
dopvatten, förvänder synen på trollen, 45 
drakar, 183, 185, 187, 188 
drög, 14, 24, 134, 137 
duvan, klagar på skatan för orättvist 

äggbyte, 202 
dvärg, 34, 129 
»dvärgsnät>, 129 
dyvelsträck, 89, 114 
dåras, av näcken, 147 

av sjöjungfru, 150 
av skogsfrun, 86 
av troll, 79 

dödsvarsel, 102 
»dörg» (spindel), 129 

ekeskogar, sju e., 40, 54 
ekorre, tydor av e., 203 
eld, 179-181 

på gravar, 183, 187 
eldbrand mot skogsfrun, 86 
eldsken (troll), 74 
ellen, 145 (jfr vattenandar) 
fastande, på f. mage, 133, 150, 183 
fegljus, 198 
»Fjö,llsta rem> (del av åker), 185 
flodmannen, 145, 157 (jfr vattenandar) 
flott (till smörjning), 114 
flyttöl, tronens, 38 
friskytt, 89 
frossa, 90 
frun i Falu gruva, Ill 

som råder över »brorslotten», 112 
i Blacksås, 113 
Soåsafrun (troll), 46, 47 



132 HERMELIN, FOLKTRO. 

fräta (om trolldryck), 59 
fulslag, 114 
fyrväppling, 89 
fädrift, trollens, 38 
fästekvinna (skogsfrun), 88 
förbund med skogsfrun, 87-90, 97 

med sjöjungfrun, 150 
förebud, 199 (jfr varsel, vård) 
förgjord, 58, 90, 100 (jfr förtrollad och 

förtrollning) 
förgöring, mot f., 182, 208 (jfr förtroll- 

ning) 
förlossning, 130, 131 
försvära sig, 90 
förtrollad skog, 74, 100 

bössa, 77, 90, 108 
ö, 130 
-e djur, 46, 68, 200 (jfr förgjord) 

förtrollning, mot f., 41, 60, 66, 145 (jfr 
förgöring) 

Gammel-Ersker, noanamn på björn, 
200 

gastar, 51, 102 
gevär, särskilt preparerat, 89, 90 
giftermål, mellan trollkvinna och dräng, 

69 
Gis/a-gubben, 27 
Gis/a-släkten, 27 
Gisle, jätte, 27 
gloson, 190, 191 
Go/far (Tor), 71, 90, 152 (jfr Guffar) 
grav, eld på g., 183 
Grave, jätte, 24 
gravplats, 117 

för jättar 2, 5, 13, 24, 30 
grodor, 206 
gruva, 111-113 
Gråskägg, jätte, 29 
gröngölingen, tydor av g., 203 
Gulfar, noanamn på björn, 201 (jfr 

Goffar) 
guldkant, jätteflickans, 60 

sjöjungfruns, 150 
guldkrona, tronens g. skänkes till 

kyrka, 66 
guldnyckel, jätten Bules, 24 
»gyckelbilder>, 151, 184, 186 
gårdrå, 129, 133 
gädda, förtrollad, 200 
gölamannen, 145 (jfr vattenandar) 

hackspetten, tydor av h., 203 
hare, tydor av h., 203 (jfr trollharar) 
harpospel, näckens, 145 
havmannen„ 145, 157 (jfr vattenandar) 
hinsjakten, 196, 197 (jfr hälveteshundar 

och Oden) 

hjulormen, 210 
Hjälm, jätte, 24 
hulten, 78, 93, 98 (jfr skogsväsen) 
hårband, jättekvinnans, 16 
Hällebärgs grav, 33 
hälsa vid »Bönegudens* bärg, 74 
hälveteshundar, 78, 197 (jfr hinsjakten) 
hämnd, skogsvättarnas, 101 
- rådandes, 102 

skogsfruns, 87, 88 
tomtens, 160, 166 
underjordiskas, 129, 132, 143 
älvors, 114, 115, 116, 118, 123, 128 

»illake», den i., 100 (jfr djävulen) 
ister, 114 
jordagods, söka, 183 
jordvätte, 130, 132 (jfr underjordiska) 
julafton, 58 
julbordet, 58 
julhalm, 58 
julnatten sova trollen hårt, 58 
julotta, 66 
julpsalm, 58, 66 
jättar (allmänt), 1-33 (jfr troll) 

bygga kyrka, 1, 5-9, 135 
kasta sten mot kyrkor, 1, 11-13, 
17-20 
gifta sig med människor, 1, 66 
(enskilda), Tumme 15 
Oden 15 
Puke 21 
Bula 24 
Grave 24 
Hjälm 24 
Vässle 19 
Skalle 5, 6, 7, 8, 9 
i Sjöbärg 17 
på Askarhällar 18 
på Odensbaeken 20 
på Lisjöborg 22 
Tång på Tångarp 24 
på Skyttinge gård 26 
i Mälardalen 27 
Gisle 27 
på Blestra 28 
Pälle Rödskägg 29 
Gråskägg 29 
i Gophusbärget 31 
i Garbärget 31 
Herzen på Herzmåla 15 
i Nycklabärget 58 
Hobärgsgubben på Gotland 1 
i Kalkuddeskans 2 
på Skallerudsbärget 11 
i Bogstensbärget 12 
på Balsta borg 13 
på Ranglabaeken 13 
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jättekast, 1, 11-20 
jättekvinna, 3-6, 9, 10, 16, 22, 23 

bär hem bonden med häst och 
plog, 22, 23 
bär sand i sitt förkläde, 4 
kokar fisk (kål), 3 
bjuder Oxenstjerna smaka sitt 
julöl, 10 
sjunger och förråder jättens namn, 
5, 6, 9 
kastar sten mot kyrka, 16 
jättesan i Döraberget 16 
på Lisjöborg 22 
i Nycklaberget 58 

jättestigar, 30 

kalk, 59 
kasta stål, 34, 56, 66, 71, 106, 183, 

187, 189 
stenar och kvistar (röse), 87 

katt (troll), 39, 76, 77 
- tydor av k., 203 
kittel, trollens, 41, 57, 58, 189 

med pängar, 184-186 
klåda, 128 (jfr älvabläst) 
kopparådra, 91 
korpar, tydor av k., 203 
kors, rita k., 55 

sätta benen i k., 191 
korsa vägen, djur k., 203 
korsväg, 115, 122 
kreatur, lösas i ladugården, 144 (jfr 

boskap) 
Kristina, drottning, 136 
kristna garnet med spott, 47 
krut, mot troll o. d., 51, 88, 151 
kränk, 191 (jfr rådande) 
kvarntomte, 171 
kyrka, bygges av jätte, 5-9 

plats för k. bestämmes, 9, 134-138 
utsättes för jättekast, 1, 11-14, 
16-20 
bygges på dagen, rives på natten, 
5, 6, 8, 9, 134, 137, 138 

kyrkklocka, faller i sjö, 156 
skall dragas ur sjö, 156 
jagar bort troll, 1, 58 

kyrkogrim, 195 
kåda, 114 
Kålsupen, troll, 41, 42 

›>lagålsreo, 129, 133 
lappar, utöva trolldom, 200 
lekestuga, 100 
»Lotta märr» (kyrka), 21 
lyckobådande korp, 203 
lyckta dörrar, gå genom 1., 60 
yk tegubbe, 74  

lysning, mellan trollkvinna och dräng, 
69 

lågor på gamla gravar, 183, 187 
läsa (och rita kors), 55 

över ngn, 66, 117 
läsning, inrista 1., 39 
lövjerska, 80, 86, 97 (jfr skogsväsen) 

Magafina (skogsfrun), 86 
makt, trollen få m. över ngn, 66, 74 
»>Malmöpyttarna», 34 
maran, 193 
matklocka, 43, 96 
mickelsmässonatten,, 157 
midsommareldar, 180 
midsommarvaka 91 
Mielikki, finnarnas skogsfru, 79, 108 
modstulen, 114 
myling, 194 
mässvin, bjudes trollen, 53 

hålles i tronens kok, 42 
möss, skogsfruns m., 85 
mössor, trollens, 35, 37, 43 

namn, ej nämna vid rätt n., 200 
namnlösa fingret, 130 
nattvardsbordet, 90 
nattvardsmedlen, 42 
nio sorter, 122 
noanamn, 200 
norra sidan, 182 
nyckel, Pukes, 21 

Bules, 24 
i Nycklabärget, 58 

näcken, 145-149, 155 (jfr vattenandar) 
spelar och sjunger, 145, 148 
rövar människor, 146 
tjänar dräng, 148 
binda n., 149, 155 

oblat, 90 
Oden, 15 

hundar, 78 
-:s vilda jakt, 78 (jfr Hinsjakten) 
offerknyte, 122, 123 

f ersten, 114-117, 120, 121, 124-126 
offra, till älvorna 114, 115, 117, 118, 

122-124 
till underjordiska, 133 
till vattenväsen, 158 
till tomten, 162 
till skogsfrun, 81 

Ofre'n, noanamn på björn, 200 
»oknutt» (troll o. cl.), 63 
Olof den helige, bygger kyrka, 5, 8 
- träskulptur i överselö kyrka, 7 

bild i Över-Enhörna kyrka, 8 
olycksbådande djur, 203 
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»opyske» (troll o. d.), 60 
orm, 206, 207, 208, 209, 210, 211 

koka och förtära o., 207 
i magi och medicin, 208 

ormgadd, 89, 90, 208 
ormhuvud i fähuströskeln, 208 
ormskinn, 208 
orre, skogsfruns, 82 
osynlig, göra sig o., 35, 43, 60, 99 
otvättad, 53, 73 
oxe, med olikfärgade ringar på kroppen, 

73 
bestämmer plats för kyrka, 9, 134, 
136, 137 

Oxenstjerna, Axel, bygger kyrka, 9 
gissar jättens namn, 9 
bjudes att smaka jättekvinnans 
julöl, 10 

plogfåror hindra trollen, 58 
präst, sträng och gudfruktig, 70 

läser över kullan, 66 
- förbjöd trollkvinnan slå sin man, 

69 
Puke, jätte, 21 
»pyske>> (skogsväsen), 90 
pyssling, 132 
påskatid, kalas hos trollen, 60 
Pälle Rödskägg, jätte, 29 

rena ohelig plats, 87 
rida, trollen r. hästen, 60 
ring, jordvättens, 130 
runor, stämma med r., 210 
runsten, 26, 27 
rå, 37, 97, 129, 133 (jfr skogsväsen, 

underjordiska) . 
(gruvrå), Ill 
(kvarnrå), 171 
(lagårdsrå), 129, 133 
(sågrå), 169 

rilanden, 108, 109 (jfr skogsväsen) 
rådande, 2, 20, 87, 100, 102, 115, 122, 

130, 134, 138, 183, 185, 191 (jfr 
underjordiska) 

råka för, 114, 123, 129, 133 
råka ut för, 60, 94 
rånda, 103-107 (jfr skogsväsen) 

och fiskaren, 103 
går i kyrkan, 105, 106 
bärgtar människor och djur, 106, 
107 

räv, tydor av r., 203 
Rödskägg, Pälle, jätte, 29 

signa, 117 
silverkula, mot skogsfrun, 90  

silverpengar, skogsfruns torra löv för- 
vandlas till s., 206 

silverpokal, tronens, 59 
sjukdom, 78, 90, 107, 114, 118, 121, 128, 

129, 133, 143, 151, 153-155 
bota, 107, 114, 133 

förorsakas av naturväsen, 114, 
121, 143, 151, 153-155 

Själver, namn, 93, 94 
sjöjungfrun, 145, 150-152 (jfr vat- 

tenandar) 
sjörå, 28, 49, 110, 153, 154 (jfr vatten- 

andar) 
sjötroll, 151 (jfr vattenandar) 
Skalle, jätte, 5-9 

bygger kyrka, 5, 8, 9 
bilder av S., 7, 8 

Skam, 90 
skatan, 202, 204, 205 

bytt ägg med duvan, 202 
- trollkäring, 204 

håller begravning, 205 
hämnas, 205 

skatter, 183-189 
Gripshoms-s., 2 
tronens s., 35, 38, 50, 53, 54, 57, 
58, 59, 189 
de underjordiskas s., 189 
sjöjungfruns s., 150 
utvinna s., 150, 183-187 

skattsökning, 150, 183, 184, 185, 186, 
187 

»skogsfolket» (vittrorna, älvorna), 144 
skogsfrun, 78-84, 86-93, 97, 108, 

148 (jfr skogsväsen) 
och kolare m. fl., 79, 81, 82, 87-91, 
93, 94, 97 
råder över skogens djur, 79, 82, 
85, 90, 108 
förorsakar vilsegång o.d.,86, 90, 95 
hämnas, 87, 88 
namn, 86, 91, 92 

Skogskarin (skogsfrun), 91, 92 
skogsmannen, 78 (jfr skogsväsen) 
skogsrå, 80-82, 84, 85, 94, 95, 97, 98, 

99, 110, 133 (jfr skogsväsen) 
kvinnligt 97 
manligt 98, 99 

skogstippan, 94 (jfr skogsväsen) 
skogstroll (skogsfrun), 87, 88, 90 
skogsväsen, 78-113 

skogsfrun, 78-84, 86-93, 97, 
108, 148 
rånda, 103-107 
råanden, 108, 109 

- lövjerska, 80, 86, 97 
skogsrå, 80, 81, 82, 84, 85, 94, 95, 
97, 98, 99, 110, 133 
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skogsveisen, rå, 37, 97, 133 
hulten, 78, 93, 98 
skogstippan, 94 
skogsmannen, 78 

skratta, trollen s., 58, 74, 75, 77 
de underjordiska s., 144 
skogsrået s., 83, 90 
sjöjungfrun s., 150 

skyddsande, 195 (jfr kyrkogrim) 
skyddsänglar, 132 
»Skeinkbjörm, 56, 200 
slåtterkalas, 86, 87, 194 
slåtteröl, se slåtterkalas 
små, de små, 130, 131, 132, 137, 138 

(jfr underjordiska). 
småfolket, 140-143 (jfr underjordiska) 
smör, till älvkvarn, 114 
smörja älvkvarnar, 114, 115, 117, 126 

vid sjukdom, 114 
snavar och ser skogsrået, 83 
Soåsafrun, troll, 46, 47 
spelman, spelar brudskara i sjön, 145 
- lär sig spela av näcken, 145 
spindel, benämning, 129 
spinna åt trollen, 47 
spott »kristnar» tronens garn, 47 
spotta, om troll o. d. visar sig, 44, 79, 

86, 191 
tre gånger, 58, 122 

spådom, jättens s., 23 
spö, slå med s. i elden, 114 
spöken, 39 
spökerier, 61 
Staffan, troll, 37 

Sankt, 19 
sten, kastad av jätte, 11-20 (mot 

kyrkor 11-13, 16-20) 
med märken efter jättar, 11, 12, 
17, 18, 31, 32 
kastas i sjö, 153-155 

- gömställe för Bules nyckel (Nyckel- 
stenen), 24 
bebodd, 20 
slungas för att bestämma plats för 
kyrka, 135 
(offersten), 114-117, 120, 121, 
124-126 

stormfågeln, tydor av s., 203 
storoxen, trollen skänka s. som tack, 

56 
strumpeband, jättens, 17 
strömkarlen, 145 (jfr vattenandar) 
stål, 58, 127 

kasta s., 34, 56, 66, 71, 106, 183, 
187, 189 
att binda näcken med, 149, 155 

stämma, 200 
orm, 210, 211 

stöpa, silverkula, 90 
bly, 133 

svans, skogsfruns, 79, 88, 91 
svärmor (tilltal till troll), 69 
systerlotten, 113 
sågtomte, 169 
söndagsbarn, 109 

tiden är ute för någon, 90, 102 
tiga, 57, 58, 185-187 
tjädertuppar, 97 
»tompissen», 71 (jfr tomte) 
tomten, 71, 97, 129, 159-178 
- förskaffa sig t., 177 

drager till (från) huset, 71, 159, 
160, 173, 177 
deltager i arbetet, 160, 161, 164, 
165, 168, 170, 174 
upprätthåller ordning, 159, 167, 
170, 174, 176 
hämnas, 160, 166 
kvarn-t., 171 
såg-t., 169 
sägner, 159, 161, 164, 165-169, 
174, 175 

tomtormen, 206 
Tor, 71, 90, 152 (jfr Goffar). 
torsdagskväll, 69 
torsdagsmorgon, 58, 115,, 133, 150, 183 
torsdagsnatt, 57 
torsvigg, 71, 152 
tre gånger, ropa, 86 

, spotta, 58, 122 
tre stycken, 100, 106, 122 
troll, 34-77, 90 (jfr jättar) _ 

som grannar, 35, 38, 39, 41, 46, 
48-51, 56 
giftermål med kristna, 35, 66, 69 
locka till sig människor, 37, 42, 
51, 52, 60, 65, 74, 75 
kasta stål över t., 34, 56, 66, 71 
flytta, 37, 38 
hålla bröllop, kalas, 34 ,40, 45, 
50, 60 
jagas av åskan, 90 
Kålsupen 41, 42 
Vid-Våli 41 
i Dörabärget 43, 59 
i Rödgavels grotta 

Soåsafrun 46 
i Röbärget 52 
i Hälsingland 55 
i Trollbärget 57 
i Nycklabärget 58 
i Ågebärget 59 
i Ingatorp 60 

Staffan 37 
i Svalebärget 60 
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troll, i Nyhemsbärget 68 
Vassbackafrun 68 
i Pelarbärget 73 
på Helgslätts ägor 74 
i Långfotabärget 5 
i Ydre 35 
i Uvbärget 36 
i bärget på Bulsjö ägor 36 
i Djurbacken 37 
i Vabärget 37 
på Nycklebärgskulle 37 
i Korsbärget 39 
i Horsnäsbärgen 40 
i Ållebärget 40 
i Trettebärget 41 

trollbjörnar, 200 
trollhare, 75, 100 
trollkattor, 76, 77 
trollkäringar, 77, 78, 92, 179 

som skator, 204 
trollskatter, 35, 53, 54, 57, 58, 189 

bemäktiga sig, t. 35, 57, 58 
träd, förtrollat, 100 

heligt, 101 
med rådande, 102 
mottager sjukdom, 78 

- utsänder sjukdom, 78 
träkors, 39 
Tumme, jätte, 14 
tvillingoxar, 134, 136, 137, 156 

bestämma var kyrkan skall byggas, 
9, 134, 136, 137 

draga klocka ur sjö, 156 
tydor, vid djurs uppträdande, 203 
Tång, jätte, 24 

'ugglor, tre stycken i ett träd, 100 
underjordiska, 5, 78, 114-144 (jfr 

älvor) 
tillhåll, 114, 129, 130, 140, 144 
förhållande till människor, 119, 
129-132, 140, 141, 143 

- göra motstånd då man bygger 
kyrka, bostad, ladugård, 2, 5, 6, 8, 
9, 129, 134-139 

- hämnas gm att förorsaka sjukdom, 
129, 132, 143 
hjälpa el. hjälpas vid förlossning, 
130, 131 

Vabärgsgubben, 37 
valborgsmässoafton, 179 
vallvisa, skogsfruns, 92 
vargar, tydor av v., 203 
varsel, 102, 199, 111 (jfr vård) 

FO LKTRO. 

varulv, 190, 192 
Vassbackafrun, troll, 68 
vattenandar, 145-158 

strömkarlen, 145 
näcken, 28, 145-149, 155 
sjöjungfru, 145, 150-152 
sjötroll, 151 
sjörå, 28, 49, 110, 153, 154 
gölamannen, 145 
bäckahästen, 145, 147 
damma-pågen, 145 
ällen, 145 
flodmannen, 145, 157 
havmannen, 145, 157 
älvkarlen, 119 

Vid-Våli, troll, 41 
vigg, Tors, 71 
vigsel, mellan trollkvinna och dräng, 

69 
vikingaborg, 22, 29, 102 
vilse, gå v., 90, 96 

medel mot att gå v. 58, 90, 95, 96 
locka ngn v., 74, 95 

virvelvind, när troll uppträda, 34, 44, 
71 

vitorm, 207 
vittervägar, 142 
vittror, 140, 142, 144 (jfr underjordiska) 
vården, 162, 198, 199 (jfr varsel) 
väderleksmärken, 203 
Vässle, troll, 19 
vättar, 78, 114, 121, 140, 143 (jfr under- 

jordiska) 

åskan, 71, 90 
åskvigg, 90. 
återskaffa, borttappade och stulna saker, 

107 

ällen, 145 (jfr vattenandar) 
älvabläst, 114, 118, 128, 129 
älvadans, 116, 119 
älvarum, 116 
»älvkarlen'>, 119 (jfr vattenandar) 
älvkvarn, 114-116, 120, 121, 124- 

127, 143 
älvor, 78, 114-144, 148 (jfr under- 

jordiska) 
- förorsaka sjukdom, 114, 115, 118, 

121-123, 128 
orsak till ä:s vrede, 114, 116, 118 
dansa, 119, 148 

ättehög, 24, 117, 183, 186 

öljare-näcken, 148. 
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Förord. 

Konstnären och skriftställaren frihe're Olof Hermelin (1827-
1913) överlämnade — förmodligen någon gång mellan 1903 och april 
1905 — en ganska omfattande samling uppteckningar rörande svenska 
folktraditioner till professor J. A. Lundell för publicering i Svenska 
Landsmål. Hans brevväxling med J. A. Lundell härom kan följas 
fr. o. m. 9 april 1905, då samlingen redan överlämnats till Lundell 
och frågan om dess utgivande av trycket börjar diskuteras. 

Det är uppenbart att Lundell redan tidigt känt sig ganska tvek-
sam beträffande lämpligheten av att i sin helhet publicera detta 
manuskript, som delvis hade en så litterär prägel, delvis innehöll åt-
skilliga notiser hämtade ur redan tryckta källor. Av brev från Hermelin 
till Lundell i mars och april 1907 framgår också att Lundell föreslagit 
Hermelin att bryta ut en del mera novellistiskt stoff ur manuskriptet 
och publicera det särskilt, något som också Hermelin gillade En 
dylik del skulle utkomma som förlagsartikel och borde enligt Hermelin 
heta »Svenska småbilder från gammal och ny tid>. 

Att Lundell fortfarande betraktade samlingen med en viss skepsis 
och utgivningsarbetet såsom långt ifrån lätt, härom vittna såväl hans 
strykningar och omredigeringar av det som skulle tryckas som det 
långa uppehållet i utgivningen sedan första delen publicerats. Denna, 
som utkom i årgång 1909 som häfte 3 (Sv. Lm. Tå. 106 från början), 
omfattade 96 sidor eller 6 tryckark och hade titeln »Sägner och 
folktro, seder och sagor». Ytterligare 17 sidor eller t. o. m. s. 115 
förelågo vid den tiden uppsatta på tryckeriet, men arbetet med den 
fortsatta utgivningen ställdes av Lundell på framtiden. 

Den nuvarande redaktionen har av flera skäl ansett det lämp-
ligast att endast göra ett mindre urval ur det stora manuskriptet 
och låta detta begränsade urval ur de partier som avhandla folktro 
och folkdiktning avsluta samlingen. Den sammanfattande rubrik 
»Naturvättar» som Hermelin—Lundell givit avdelningen om jättar, 
bergatroll, skogsfrun, älvor och underjordiska m. m. har nödvändiggjort 
en korresponderande rubrik »Annan folktro och folkdiktning» på sid. 
101 i det nu föreliggande avslutningshäftet, och härunder ha med-
tagits uppgifter om tomten, vården, gloson, varulven m. m. samt till 
sist föreställningar och sägner om djur m. m. Till det hela har sedan 
fogats ett sakregister utarbetat av fil. kand. Åsa Sjödin. Fröken Sjödin 
har också biträtt vid manuskriptets utredigering och renskrivning. 
Rättstavningen från det 1909 utgivna häftet har tillämpats även i 
detta sluthäfte—utom i förordet och sakregistret. 



VIII 

Hermelins orginalmanuskript finnes för framtida forskning till-
gängligt i Landsmåls- och Folkminnesarkivets samlingar. 

Med avslutandet av detta häfte äro alla från prof. Lundells tid 
kvarstående engagemang avvecklade. 

Redaktionen erkänner med stor tacksamhet det stöd den fått från 
Humanistiska Fonden även för tryckningen av denna sista bilaga från 
ett äldre skede i tidskriftens historia. 

Uppsala i september 1949. 
Red. 
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